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 شناسی در بافت سودان بلکاختصاصی  آمیزیرنگای از مقدمه

 یم یدهنام یزوکرومل که دهند یم یلمحلول در حالل را تشک یپیدیل یهااز رنگ یخانواده سودان گروه یرنگها 

سودان . دهدواکنش میدی لیپیدها و با گروه اسی هستند( diazo) یازود یرنگ ها جز آنها یساختار یشوند و در طبقه بند

و  یخنث یهایها، چربمانند استرول یپیدهاییاست، ل یرنگ محلول در چرب که یک ییاز آنجا( Sudan Black B)بلک 

 یزوزومیلهای گرانولو  یلوسیتیکم ثانویه یو گرانولها یلآزوروف یدر گرانولهاها ین چربیکند. ایرا رنگ م یپیدهافسفول

جدا حالل از نسبت به حالل،  یپیدهال رآن د یباال یتحالل یلرنگ به دل ،آمیزیرنگ یوجود دارند. در ط یتیمونوس یسلولها

 596  جذب حداکثر و است سیاه پودر با تیره ایقهوه پودر رنگ سودان بلکظاهر  کند.و لیپید بافت موردنظر را رنگ می شودمی

  .است سانتیگراد درجه 124الی  120بین  آن ذوب نقطه همچنین ودارد  نانومتر 605الی 

 
 6N24H29C با فرمول : ساختار شیمیایی رنگ سودان بلک1شکل 

 

 سودان بلکاختصاصی  آمیزیرنگتاریخچه 

در  به طور گسترده ای برای تعیین لیپیدها، B (SBB) و سودان سیاه III ،IV معرف های سودانی، از جمله سودان

 SBB شده است.استفاده  2002الی  1977بین سالهای حیوانات، گیاهان و مواد آبگریز، برای طیف گسترده ای از کاربردها 

، در سال اولین بار در پایان قرن نوزدهم III سوداناعالم گردید.  Baylissتوسط  1981در سال  ترین معرف سودانمحبوب

توسط  1930به دهه  SBBاستفاده از و همچنین  برای اهداف هیستوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت Daddiتوسط  1896

 اییرهذخ یا یساختار یپیدهایل یصتشخ یبرا آمیزی سودان بلکنگر. گرددبرمی Dagnelie و Lison دو محقق بنام

 .Hartman 1940; Burdon et al) یاییباکتر یپیدهایها و موجودات مختلف، به عنوان مثال، در لها، بافتدر سلول
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 ین( و همچن1977 یکسو هسته )فردر (Lillie 1977) یمجموعه گلژ ها،یتموجود در لکوس یپیدیل یها( و گرانول1947

 .استفاده شده است (1974و هامونت  ( و استخوان )نگوما1970 یمزو ج ینن )هوروبیدر االست

 شناسیدر بافت سودان بلکاختصاصی  آمیزیرنگکاربردهای انواع 

در  یخنث یسیریدهایگلیها و تراسترول یپیدها،مانند فسفول یپیدهااز ل یاگسترده یفط زیآمیرنگ یبرا B بلکسودان         

 یسودان یهارنگ یرمانند سا یاهشود. سودان سیاستفاده منمونه های بافتی مختلف و میکروارگانیسم هایی مانند باکتری 

  استفاده شود. یتلکوس یهاو گرانول ی، دستگاه گلژآمیزیرنگ یبرا تواندیم ینو همچن یستن یپیدل اختصاصی

کند، اما نه لنفوبالست می رنگرا  (Myeloblast)ها میلوبالست بلکاختالالت خونی سودان  و تشخیص در تمایز        

کاربرد دارد ( ALL( از لوسمی لنفوئید حاد )AMLبرای تمایز لوسمی میلوئید حاد ) SBBسودان بلک یا  آمیزیرنگرا.  ها

 لکوسیت ها و مونوسیت ها است. آمیزی میلوپراکسیدازشبیه به الگوی رنگ سودان بلک آمیزیرنگ روش اینکه 

 سودان بلک رنگ شده با لیپیدهای نگاهی اجمالی به

گروه از مواد  ینترمتنوعکه  از هزاران مولکول چربی ساخته شده است بدن موجود زنده از جمله انسانلیپیدهای           

( و یپیدهاو فسفول یسریدهاو مونوگل ید ی،چرب و مشتقات آنها )شامل تر یدهایمانند اس ییهامولکول شامل، یوشیمیاییب

 یعملکردها لیپیدهامختلف  یمیاییش یساختارها .باشندمیاسترول مانند کلسترول  یحاو یهایتمتابول یرسا ینهمچن

 دهییگنالس یی،غشا هایینپروتئ یمو تنظ یسازمرتب یی،غشا یداربست ساختار ی،انرژ یداز جمله تول یمختلف یولوژیکیب

 یاریبسدر . به عبارتی دیگر کندیم یفاها ایماریاز ب یاریدر بس یغشاء نقش مرتبط ییپیدل ییراتتغ .کنندیرا اعمال م یسلول

تغییرات  و سرطان یعروق یقلب ،یعصب یهانقص ی،ها مانند چاقیماریاز ب یاریو بس لیپیدهامرتبط با  ییکمتابول هاینقصاز 

یزیولوژی روی لیپیدها پاتوف یندهایمطالعات فرآ یشتربتاکنون حال  ینبا ا .گیرندنقش دارد و مورد بررسی قرار میانواع لیپیدها 

  .شودمیانجام 
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 تصویر سه بعدی از دوالیه لیپید انسانی: 2 شکل

 سودان بلکآمیزی اختصاصی رنگ اب های بافتی تشخیصی و مورد مطالعهانواع نمونه

آمیزی دارای قابلیت رنگ شدن با رنگهستند، عمدتا  ها در ساختار سلولی آنهاهایی که دارای انواع چربیانواع بافت         

ای، ، بافت چربی سفید و قهوهتازه عبارتند از مغز استخوان، خونهای رنگ شده با سودان بلک بافتنمونه سودان بلک را دارند. 

فیکس  از بافت هایاز لیپوپروتئین ها  بعضیو  بافت منجمد از های خنثی و لیپید گلیسیریدآمیزی تریرنگو غیره. جهت  مغز

 . شوداستفاده می یپارافین شده

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

شناسیدر بافت سودان بلکآمیزی اختصاصی پروتکل رنگ  

حل نموده سی سی پروپیلن گلیکول  100را در  Bگرم از سودان بلک  0.7جهت تهیه محلول رنگی از پودر سودان بلک، 

پودر با گرم شدن کامال حل شود و سپس محلول رنگی را با کاغذ درجه قرار می دهیم تا  100و روی هات پلیت با دمای 

درجه پایدار  60این محلول رنگی به مدت یک سال در دمای  کنیم.صافی فیلتر کرده و در ظرف شیشه ای تیره نگهداری می

 است.
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 مراحل آماده سازی الم از نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک

پس و  دادهقرار  یریقالبگ یبرش فروزن برا یچسب اختصاص یمحتو یهپا یرو بافتی را در دستگاه فروزن سکشن، نمونه .1

 یا روها ربرش  و  یهته متریلیم 10 یال 8فروزن با اندازه  یبافت یهافروزن سکشن، برشنمونه در دستگاه از بسته شدن 

 هوا خشک شوند.  یانالم قرار داده تا با جر

 اگر نمونه بافتی فیکس شده در پارافین جامد است، پس از تهیه برش از آن، پارافین زدایی می کنیم. .2

 . یمده یشستشو م مقطربرشها را با آب  سپسکرده و  یکسف به مدت ده دقیقه ینرا در فرمال هابرش .3

 کنیمانکوبه می دقیقه 5پروپیلن گلیکول شده را در  یکسف برشهای .4

 کنیم. رنگ می آمیزیرنگاده شده را طبق پروتکل اکنون الم های آم .5

 سودان بلک یدر رنگ آمیزی اختصاص نمونه بافتی آمیزیرنگمراحل 

درجه  60در دمای  دقیقه 10الی  6به مدت  رنگی سودان بلکمحلول آمیزی حاوی رنگ جارهای فیکس شده را در نمونه .1

  دهیم.قرار میفور 

 دهیم.تیمار نموده و پس از آن با آب مقطر شستشو می %85 سه دقیقه با پروپیلن گلیکولاسالیدها را  .2

 استفاده نماییم.  هاجهت رنگ نمودن هسته سلول نوکلئار فست ردرنگ توانیم از میدر این مرحله  .3

را شده  آمادههای الم، سودان بلکآمیزی پس از اتمام مراحل رنگ الم ها را با المل و چسب انتالن مونت نموده و نهایتا .4

 کنیم.با میکروسکوپ نوری بررسی می
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 آمیزی سودان بلکتجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ

 مواد مورد نیاز

  سودان بلکپودر رنگ 

 پروپیلن گلیکول 

 فرمالین 

 آب مقطر 

 چسب انتالن 

 رنگ نوکلئار فست رد 

 چسب اختصاصی برش فروزن برای قالبگیری 

 مورد نیازتجهیزات 

 میکروسکوپ نوری 

 دستگاه فروزن سکشن 

 آمیزی المرنگ جار 

 الم و المل 

 فور 

 هات پلیت 

 کاغذ صافی 

 کنید. کلیک راتجهیزات عمومی و تخصصی در آزمایشگاه بافت شناسی  جهت مطالعه بیشتر،
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 سودان بلک آمیزیرنگتفسیر نتایج 

 یسریدها،شامل گل یپیدها. لشودیم یدهنام (Lipid Staining) یچرب آمیزیرنگ یبه طور کل یپیدهال یزیآمرنگ        

متفاوت را نشان  یکم یهامختلف رنگ یپیدیل یهاچربیکه  یچرب هستند. در حال یدهایو اس یکولیپیدهاگل یپیدها،فسفول

به  یلاز قرمز تا قرمز ما IIIسودان رنگ  روش ها بای چربدهند. یاز خود نشان م یمشابه یریپذدهند، اما همه آنها رنگیم

و  یپیدهافسفول نگ پاسر ین،عالوه بر اشود. یم و آبی یاهس B یاهو سودان س یبه نارنج یلقرمز به قرمز ما Oil Red Oزرد، 

رنگ  سیاه و آبیها را چربی B لکبسودان  آمیزیرنگدر حالی که  ،کند یرنگ م یبه ارغوان یلرا قرمز تا قرمز ما یکولیپیدهاگل

 کند.می

 

 یون( و کورA) (Amnion Epithelium) یونآمن یتلیومدر اپ B یاهبا سودان س یرهت یبه رنگ آب یپید. قطرات لینجن یدر غشاها یپیدیذرات ل بلک سودان آمیزیرنگ:  3شکل 
 شدند. آمیزیرنگ( ی)صورت (Mayer’s Carmalum) کارمالوم یرهسته ها با ما( B) (chorion trophoblast)تروفوبالست

( Myeloperoxidase) سودان بلک شبیه میلوپراکسیداز آمیزیرنگدر تشخیص و تمایز انواع لوسمی های خون، 

 میلوپراکسیدازبر خالف  رنگ سودان بلکاما اساس  ها را نه.و مونوسیت  کندها را رنگ میها و ائوزینوفیلگرانولوسیت است. یعنی

و در دودمان هستند  یلوئیدیدودمان م یهارا که در سلول یداخل سلول یپیدهایو فسفول یپیدهال سودان بلک. یستن یمیآنز

 ها استفاده کرد. دودمان بالست ییشناسا یاز آن برا توانیرو م ینو از ا کندیپراکنده هستند رنگ م یاوجود ندارد  نفوئیدیل
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 .است مغز استخوان، نمونه حاد یلوئیدم یلوسمسودان بلک در نمونه مبتال به  آمیزیرنگ: 4شکل 

 بافت شناسیآزمایشگاه در  سودان بلک اختصاصی آمیزیرنگارائه خدمات 

کنند. یبافت ها و سلول ها را مطالعه م یکروسکوپیم یمرتبط، آناتوم یعلم یرشته ها یرو سا یتولوژیس ی،بافت شناس        

های اختصاصی آمیزییکی از انواع رنگشوند.  آمیزیرنگ، یحبه روش صح یدها با، نمونهیو سلول یبه ساختار بافت یابیدست یبرا

آمیزی به نام رنگ موجود زنده از جمله حیوان آزمایشگاهی در بافت های انواع لیپیدهایزی اختصاصی مآرنگ های بافتی،نمونه

   است. سودان بلکاختصاصی 

های برش ژن پاسارگاد با استفاده از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی استاندارد،شناسی شرکت بافت و در آزمایشگاه بافت        

آمیزی رنگخدمات عمومی و اختصاصی از جمله  آمیزیهای رنگتکنیکو با ه تهی ،های بافتی مختلفاز نمونه میکرونی

تعریف بیمار و سالم نات آزمایشگاهی انسان و حیوابافتی  به بررسی و مطالعه نمونه رنگ نموده و نهایتا سودان بلکاختصاصی 

 .محققان، اساتید و دانشجویان می پردازدهای پژوهشی شده در طرح

 بندیجمع

ها اغلب رنگباشد. میدر سطح میکروسکوپی  ی مورد بررسیکنتراست در نمونه ها یشافزا جهت یکیتکن آمیزیرنگ         

 یماریب یصکه بر مطالعه و تشخ یتوپاتولوژیو س اتولوژیهم یستوپاتولوژی،ه یپزشک یهاینهو در زم یتولوژیس، یشناسدر بافت
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های مرتبط هایی که در زمینه مطالعات و تشخیص بیمارییکی از رنگشود.  یاستفاده م ،تمرکز دارند یکروسکوپیها در سطح م

کند و امکان مطالعه های جانوری را رنگ می آمیزی انواع لیپیدهای بافتنقش دارد، سودان بلک است. این نوع از رنگبا لیپیدها 

 بخشد.میکروسکوپی آنها را تسهیل می

لسواالت متداو  

 کاربردی دارد؟چه  سودان بلک آمیزیرنگ .1

استفاده  یخنث یسیریدهایگلیها و تراسترول یپیدها،مانند فسفول یپیدهااز ل یگسترده ا یفط آمیزیرنگ یبرا سودان بلک

 شود. یم

 نمود؟مطالعه در بافت شناسی سودان بلک  آمیزیرنگروش توان با نمونه های بافتی را میکدام  .2

قابلیت  و غیره خونبافت چربی، ن، مانند مغز استخوا است یپیدهالشان انواع هایسلول های بافتی که در ساختارنمونه

  با سودان بلک را دارند. آمیزیرنگ
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