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 در بافت شناسی  جونزاختصاصی  آمیزیرنگمقدمه ای از 

است که در ( Methenamine silver-PASشیف )-اسید پریودیک-جونز یک رنگ متنامین نقره آمیزیرنگ

 MPASآمیزی همچنین با نام متنامین پاس با اختصار شود. این رنگاصی استفاده میشناسی به عنوان تکنیکی اختصبافت

( Oxidation-reductionاکسیداسیون  )-آمیزی جونز بر اساس اصول واکنش کاهشنیز شناخته شده است. تکنیک رنگ

فیبرهای رتیکولوم، به طور  آمیزی غشاهای پایه،کند. جونز با رنگاست که اجزای کربوهیدراتی غشای پایه را اکسید می

آمیزی شود. در این مقاله با اصول و پروتکل رنگهای کلیوی استفاده میگسترده در تحقیقات و تشخیص پزشکی بیماری

 شویم.شناسی آشنا میاختصاصی جونز در بافت

 

 جونزاختصاصی  آمیزیرنگاریخچه ت

 سبز روشن SF یگزینرنگ جایک ها، سال طیکرد. در  یشنهادرا پ ینو ائوز یلینهماتوکس رنگ در ابتدا استفاده از جونز

 تریرنگ  که از یافتتوسعه  یروش یا،، در ملبورن، استرال1990دهه  یل.. در اواشداز موسسات قرار گرفته  یاریبس یتدر اولو

را نشان دهد  یبرینتوانست ف یراگرفته شد، ز نظردر ن هماتوکسیلین و ائوزیرنگ  یبراروشی بهبودی عنوان به کروم ماسون 

ها به صورت دقیق و واضح قابل مطالعه اما هنوز تغییرات ساختاری گلومرول را برجسته کند یگلومرول ینو وجود رسوبات پروتئ

که  داشت نیاز ینالکترو یکروسکوپتوسط م یبررس های دقیق گلومرول، نشان دادن ویژگی بهصورت نیاز در بنابراین نبود. 

 جونز را برای افزایش حساسیت با میکروسکوپ نوری ارائه داد. آمیزیرنگجونز 

 در بافت شناسی جونزاختصاصی  آمیزیرنگکاربردهای انواع 

شود، از  یها استفاده م یگلومروالروپات یقدق یاتنشان دادن جزئ یبرا یهکل یشناس یبمعموالً در آسجونز  آمیزیرنگ       

های مختلف بیماری بوده است. یجامر را ینکرد، ا یفرا توص یکیتکن ینچن یایبار مزا یناول یبرا Jonesکه  ینزما

و غیره با  (lipid nephrosis، نفروز لیپیدی )(Azotemiaآزوتمی )های کلیوی از جمله یا التهاب مویرگگلومرولونفریت 

 باشد.جونز قابل مطالعه می آمیزیرنگ
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 جونز رنگ شده با یغشای پایه به نگاهی اجمالی

قرار  یتلیالو اپ یالاندوتل یهاسلول یرتواند در زیمغشاهای پایه بدن قرار دارد.  ی ازدر هر بافت یباًتقر یهپا یغشا

 یها و سلول ی،ها(، چربیوفیبریلها )میچهمانند ماه احاطه کننده اطراف یهاسلول یا و یریناز بافت همبند زرا ها . سلولیردگ

 یالاندوتل یهال ینب یهپا یکوچک(، غشا یخون یاز رگ ها یشبکه ا یعنی) یه. در گلومرول کلجدا می کند (یبریل)نوروف یعصب

 ینکوچکتر یعنیآلوئول ها ) ینب یهپا یها، غشایهدر ر همچنیندهد.  یلرا تشک یگلومرول یلتراسیونقرار دارد تا سد ف یتلیالو اپ

 یناپسیس فضایدر داخل  یهپا ی، غشایعضالن-یعصب تشود. در اتصاال یم یافت یویر یهاگیر( و موییهوا یهایسهک

 .شودیم یافت( یعضالن یبرنورون و ف ینب فضای)

 یکند تا به بافت هایها کمک مبه سلولکند چرا که ایفای نقش می یساختار یبانپشتبه عنوان عمدتاً  یهپا یغشا 

 تریقعم یبافت هاییهبه ال یسرطان یهاو از حمله سلول کندیمانع عمل م یکوان به عن ینمتصل شوند. همچن یرینز

عروق  یلکه تشک ،آنژیوژنزاست.  یضرور متاستاز یا بندگیچس یز،تما یر،مانند تکث ی،رفتار سلول یمو در تنظ کندیم یریجلوگ

در  ی، نقش مهمIVمانند کالژن نوع  یه،پا یغشا یاصل یاجزا یراشود، ز یانجام م یهپا یتوسط غشا یزاست، ن یدجد یخون

در این تغییرات افتد که اتفاق میها تغییرات مورفولوژی و عملکردی در غشای پایه برخی از بیماریدر  دارند. یندفرآ ینا

 .شودر نظر گرفته میدها بررسی بیماری هتجمعیاری به عنوان پاتولوژی 

 
 اجزای آن نشان داده شده است.غشای پایه گلومرول کلیه و  ساختار :1شکل 
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 جونزآمیزی اختصاصی رنگ اب های بافتی تشخیصی و مورد مطالعهانواع نمونه

ه بصورت گیرد، بافت کلیمورد استفاده قرار می یهغشاء پا یجونز برا یزیآمرنگ یکتکنهایی که در از متداول بافتیکی 

 بیوپسی از انسان و حیوانات آزمایشگاهی مانند رت، خرگوش، موش و غیره می باشد. 

 

 پردازیم.می جونزآمیزی اختصاصی های ستاپ شده رنگاز پروتکل یکیدر این مقاله به 

شناسیدر بافت جونزآمیزی اختصاصی پروتکل رنگ  

گردد. برای تهیه ، در ابتدا چند محلول می بایست تهیه  JONES˙ Methodآمیزی رنگ انجام تکنیکجهت          

محلول اضافه می کنیم. سی آب مقطر سی 50به سی کلراید طال را راید طال، یک سیدرصد کل 0.2محلول 

Methenamine Silver  سی سی  400را از ترکیبMethenamine 3%  تهیه  سی محلول نقره نیتراتسی 20و

محلول  سی ازسی 6را با  Methenamine silverسی از محلول سی working ،50کرده و نهایتا برای تهیه محلول 

 کنیم.مخلوط می سی آب مقطر(سی 100گرم سدیم بورات در  5) بوراکس 5%

 جونزآمیزی اختصاصی در رنگ یبافتالم از نمونه مراحل آماده سازی 

با  فیکس شده در پارافیندر این مرحله از نمونه گیری پارافینی نمونه بافتی، پس از قالبگیری از بلوک پارافینی: برش .1

آمیزی غشای پایه تر باشد، رنگهر چه برش نازککنیم. میکرون تهیه می 4-2ی نازک در حد هاوتوم برشدستگاه میکر

 شود.بهتر انجام می

این مرحله انجام های بافتی را حذف نموده، بنابراین با اتانول نمونه موجود در آبگیری نمونه بافتی: اکنون می بایست آب .2

 گردد.بافت میمیشود یعنی اتانول جایگزین آب در 

با دستگاه گرمکن اسالید الم قرار داده و پارافین اضافی نمونه را های نمونه بافتی را روی زده: برشنمونه برشآبدهی  .3

 کنیم. را آبدهی می بافتینمونه حذف می کنیم و با غلظت های مختلف از اتانول 

 . کنیمرنگ می آمیزیرنگاده شده را طبق پروتکل اکنون الم های آم .4
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 جونز یدر رنگ آمیزی اختصاص نمونه بافتی آمیزیرنگمراحل 

قرار  درجه فور یا حمام آب 60در دمای  دقیقه 15به مدت  %1های فیکس شده را در محلول پریودیک اسید نمونه .1

 دهیم.می

 کنیم.اسالیدها را دو دقیقه با آب مقطر آبکشی می .2

هر قرار داده و درجه  60در حمام آب یا فور با دمای  Methenamine Silverآمیزی محلول اسالیدها را در جار رنگ .3

)با میکروسکوپ می توانیم رنگ غشاها را بررسی  ای روشن ظاهر شونددقیقه اسالیدها را چک میکنیم تا به رنگ قهوه 5

 شوییم.با آب مقطر گرم میاسالیدها را از محلول بیرون آورده و  نهایتا . کنیم(

 تا خاکستری شود. ریخته  %0.2کلراید طال  هطرق 20 ،روی هر الم .4

 شوییم.مرتبه الم های نمونه را با آب مقطر می 6الی  5 .5

 ه با آب مقطر می شوییم.مرتب 5 هاالم مجدداانکوبه کرده و  %3دقیقه در سدیم تیوسولفات  1ها را به مدت الم .6

 استفاده نماییم.  هاجهت رنگ نمودن هسته سلول وزینو ائ هماتوکسیلین آمیزیمی توانیم از پروتکل رنگدر این مرحله  .7

را با شده  مادهآهای المآمیزی جونز، پس از اتمام مراحل رنگ الم ها را با المل و چسب انتالن مونت نموده و نهایتا .8

 کنیم.میکروسکوپ نوری بررسی می

 جونز آمیزیرنگآزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک  و مواد تجهیزات

 مواد مورد نیاز

  مطلقاتانول 

 پارافین 

 آب مقطر 

 چسب انتالن 

 زایلین 

  1محلول پریودیک اسید% 

  3متنامین محلول% (Methenamine) 
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 قره نیتراتن 

 سدیم بورات 

  0.2کلراید طال%   

  3سدیم تیوسولفات% 

 مورد نیازتجهیزات 

 میکروسکوپ نوری 

 دستگاه گرمکن اسالید بافتی 

  کروتوممیدستگاه 

 آمیزی المرنگ جار 

 الم و المل 

 فور 

 کنید. کلیک راعمومی و تخصصی در آزمایشگاه بافت شناسی  تجهیزات جهت مطالعه بیشتر،

 جونز آمیزیرنگتفسیر نتایج 

استفاده  یهکل یهادر بخش یگلومرول یهپا ینشان دادن غشا ی( براJMSجونز ) ینمتنام ینقره ا جونز یا آمیزیرنگ          

 یگلومرول یهپا یغشاها یه،. در کلیرندگ یآن قرار م یرو یتلیالاپ یبافت همبند هستند که سلول ها ینوع یهپا یشود. غشاهایم

غشاها  ینا یصاست. تشخ یابتو د یویکل یماریاغلب نشانه ب یگلومرول یهپا یشدن غشا یمکنند. ضخ یعمل م یلتربه عنوان ف

  دشوار است. یبه طور قابل توجه H&E آمیزیرنگبا 

را به صورت  ینمحلول نقره متنام دهد کهآلدهیدهایی تشکیل می خاص یدراتکربوه یاز مواد حاو پریودیک اسید          

را به  یکند و نقره فلز یبافت را رنگ م یشود که بخش ها یطال استفاده م یدااز کلر دهند.یکاهش م یبه نقره فلز یانتخاب

 ینشوند. سپس ا یحذف م یمسد یوسولفاتت توسط یاضاف یطال یدانشده و کلر یاکند. سپس نقره اح یم یلتبد یفلز یطال
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غشایه پایه به رنگ  باشد:بدین صورت می آمیزی جونزنتایج مورد انتظار در رنگ  شود. یم آمیزیرنگبخش با رنگ سبز روشن 

 .ها آبی، سیتوپالسم یا پس زمینه با رنگ صورتیسیاه، هسته سلول

 یابیگام در ارز ینباشد. اول همه گلومرول هابا در تقری یا در از گلومرول ها یتواند فقط در برخیم یگلومرول ییراتتغ            

اتفاق  ینا یرا نشان دهند. وقت گلومرولیتوانند اسکلروز  یها م گلومرول است. تغییرات گلومرولی نحوه یینتع ی،گلومرول ییراتتغ

های اختصاصی از جمله جونز برای بررسی آمیزی ژی از رنگوتولهمین در پابه است.  یرممکنغ یبعلت آس یینتع افتد،یم

 کنند.تر استفاده میدقیق

 

 .دهد یرا نشان م یالاندوتل یرو رسوبات ز یگلومرول یهپا یغشاها یرتکث آمیزیرنگبافت کلیه. این نمونه جونز  آمیزیرنگ: 2شکل 

 (Membranoproliferative Glomerulonephritis) یگلومرول یعهضاپرولیفراتیو گلومرولونفریت مامبرونو         

از  یگرینوع د یاو  IgG یالتوسط رسوبات ساب اندوتل یرگمو یهایوارهشدن د یمو ضخ یالمزانژ یاو یالریاندوکاپ با تکثیر

آمیزی جونز به خوبی قابل آنالیز تغییرات غشای پایه با رنگ. می باشد (یهپا یو غشا یوماندوتل ین)ب دوتلیالساب ان ییراتتغ

 دهد. شان میرا ن گلومرولونفریت مامبرونوپرولیفراتیو ضخیم شدن غشای پایه گلومرول ها در بیماری 3شکل باشد. می
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 نمونه بیوپسی کلیه مبتال به گلومرولونفریت مامبرونوپرولیفراتیو.جونز  آمیزیرنگ: 3شکل                       
 .از آنها با فلش نشان داده شده اند یکه برخ یدتوجه کن ییبه خطوط دوتا                        

 بافت شناسیآزمایشگاه در  جونز اختصاصی آمیزیرنگارائه خدمات 

جهت  نمودن جزیی از بافتتمایز  یجادا یاست و برا شناسیدر آزمایشگاه بافت اارزشبهای از تکنیک یزیآمرنگروش         

یزی اختصاصی مآرنگ های بافتی،ی اختصاصی نمونههاآمیزییکی از انواع رنگ. استبافتی مورد نیاز های آنالیز دقیق نمونه 

   است. جونزآمیزی اختصاصی به نام رنگ موجود زنده از جمله حیوان آزمایشگاهی غشای پایه در بافت های

ای هاز نمونه شناسی شرکت بافت و ژن پاسارگاد با استفاده از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی استاندارد،در آزمایشگاه بافت       

های ه کرده و با بکار بردن انواع تکنیکتهی ی با اندازه در حد میکرومتری و دارای کیفیت باالهای بافتبرش ،بافتی مختلف

های بافتی به بررسی و مطالعه نمونه در بافت جونزآمیزی اختصاصی رنگخدمات های عمومی و اختصاصی از جمله آمیزیرنگ

 .محققان، اساتید و دانشجویان می پردازدهای پژوهشی شده در طرح تعریفبیمار و سالم انسان و حیوانات آزمایشگاهی 

 جمع بندی

 یگزینجا یزیآمرنگ هاییکاز تکن یادیاشاره به تعداد ز یهاست که برامدت های اختصاصیآمیزیرنگ اصطالح

تمامی اطالعات  H&Eهای عمومی مانند آمیزیشوند که رنگهای اختصاصی زمانی استفاده میرنگ. این شودیاستفاده م

های آمیزی اختصاصی بافتهای رنگاین رو تکنیکاز  دهد.از بافت هدف را در اختیار محقق یا پاتولوژیست قرار نمیمورد نیاز 

میزی آهمانطور که توضیح داده شد رنگ کننده باشد.کبسیار کمهای مختلف بیماریتحقیقات پاتولوژی تواند برای میبدن 
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-یباشد که در تحقیقات هیستوپاتولوژی بیمارآمیزی جونز می، روش رنگهای کلیویاختصاصی بافت کلیه و شناسایی بیماری

 حائزاهمیت است. های کلیه

لواالت متداوس  

 شود؟بررسی می جونز کدام بخش از بافت آمیزیرنگدر  .1

 شود.مطالعه میدر تکنیک جونز نمونه های بافت همبندی به نام غشای پایه بافت 

 شود؟ آمیزی جونز چه رنگ میپایه در رنگ غشای .2

 شود.آمیزی غشای پایه سیاه رنگ میپروتکل رنگدر 
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 مرکز پژوهشی جامع علوم پایه پزشکی

 شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد

 

 

Email: histogenotechlab@gmail.com 

www.histogene.ir 

www.histogene.co 

 


