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 شناسیدر بافت اختصاصی لوکسال فست بلورنگ آمیزی مقدمه ای از         

رنگ در آزمایشگاه پاتولوژی و بافت شناسی برای  های کاربردیرنگ آمیزی  یکی ازبلو،  فست رنگ آمیزی لوکسال         

لوکسال فست بلو می باشد. و مشاهده آنها زیر میکروسکوپ نوری آمیزی میلین و آکسونهای میلین در سیستم عصبی مرکزی 

(Luxol Fast Blue )یاختصار با نام LFB بازی  -با روی دادن یک واکنش اسیدی، به علت تمایل به لیپوپروتئین ها

است که حالل در الکل است و به  مس فتالوسیانینلوکسال فست بلو یک رنگ کند. میلین های نورونها را رنگ آمیزی می

 .بازهای موجود در لیپوپروتئین های غالف میلین متصل می شود

 لوکسال فست بلو اختصاصی تاریخچه رنگ آمیزی

 یزیآمرنگ مرسوم یهاروش یشترب ،  Kluver-Barreraیا روش  لوبرنگ آمیزی لوکسال فست ارائه روش قبل از 

به هیچ کدام از  دادکه ارائه  Heinrich Klüver. بعدا روشی استه بود و استفاده از هماتوکسیلین کرومات شامل یلینغالف م

ت رنگ آمیزی آزمایش شدند که اکثرا ( جهazaporphinsآزاپورفین ها ) نگ های هماتوکسیلین و کرومات نیازی نبود. ر

ات دریافت که محصوالت سولف Heinrich Klüver  بودند که فتالوسیانین نامیده می شوند.آبی و سبز  یتترابنزوتتراآزاپورین ها

از این رو در  .شوندشده می توانند جهت رنگ آمیزی غالف های میلین در نمونه های بافتی فیکس شده در فرمالین استفاده 

ن هایی که سنتز شد قرار گرفت. از بین فتالوسیانیکشف فتالوسیانین ها جهت رنگ آمیزی بسیار مورد استقبال 1856سال 

، در آب و حاللهای ارگانیک دیگر هستند لاز آنجا که فتالوسیانین ها نامحلوفتالوسیانین مس برای این تکنیک بهترین بود. 

Heinrich Klüver لوکسال فست بلوبهترین رنگ آمیزی غالف میلین با و نهایتا سولفونه مختلفی را امتحان کرد  محصوالت 

 می باشد. آمین فتالوسیانین مس محلول در الکلنمک  انجام شد که این رنگ

 انواع کاربردهای رنگ آمیزی اختصاصی لوکسال فست بلو در بافت شناسی

لین در سیستم عصبی برای تشخیص و مطالعه بیماریهای مرتبط با از دست دادن می  (LFBرنگ آمیزی لوکسال فست بلو )

مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از بیماریهای سیستم عصبی مالتیپل  مانند بیماریهای التهابی هستندمرکزی و محیطی 

بیماریهایی که تخریب شناسایی به طور کلی  است که در پاتولوژی با این روش تشخیص داده می شود. MSیا  اسکلروزیس

 شود.انجام می LFBبا رنگ آمیزی میلین نورونهای محیطی و مرکزی را به دنبال دارد 
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 .های مرتبط با مغز کلیک کنید یبرای آشنائی با سایر رنگ آمیز

 نگاهی اجمالی به دستگاه عصبی مرکزی رنگ شده با لوکسال فست بلو

دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع، دستگاههای حسی و عصب های اندام های مختلف بدن می باشد. مغز و نخاع جز           

می شوند. دستگاه عصبی ( PNS) دام های حسی جز دستگاه عصبی محیطو اعصاب و ان( CNS) ستگاه عصبی مرکزید

کنند. دستگاه عصبی ، غدد و اندامها هدایت کرده و عملکرد آنها را تنظیم میبافتهارا از مرکز کنترل به سمت  اطالعاتمحیطی 

تشکیل شده است. مورفولوژی نورونها به علت داشتن زایده های سلولی بلند از نورونها یا سلولهای عصبی و سلولهای نوروگلیا 

به نام آکسون نسبت به سلولهای دیگر بدن متفاوت است که با داشتن آنها در انتقال سیگنالهای الکتروشیمیایی به قسمت 

 گاه عصبی ایفای نقش می کنند.های مختلف بدن نقش دارند. سلولهای گلیال یا نوروگلیا به عنوان سلول کمک کننده در دست

 به عنوان الیه ای از پروتئین است که هدایت پیام های الکتریکی را در طول نورونها غالف های میلین روی سلولهای عصبی 

منجر به اختالل در سیستم عصبی و چنانچه میلین دچار آسیب دیدگی شود به عهده دارد. و محافظت از سلولهای عصبی را 

 .بیماریهای التهابی سیستم عصبی نامیده می شوند شده استث به وجود آمدن عالئم جسمی که در نتیجه باع

 

 سلولهای عصبی سیستم مرکزی سالم و بیمار: تفاوت میلین در 1شکل 
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 آمیزی اختصاصی لوکسال فست بلوفتی تشخیصی و مورد مطالعه با رنگهای باانواع نمونه

ای، د نمونه بافتی جسم پینهمانن لولهای عصبی بافت های سیستم عصبیروی س لوکسال فست بلوتکنیک رنگ آمیزی           

تواند به صورت های بافتی مینمونه آمیزی دیگر، برای این روش همانند روشهای رنگ شود.انجام میمغز، مخچه، نخاع 

اگر نمونه بافتی بصورت تازه  یا فیکس  .، فیکس شده با پارافین یا فرمالین از بخشی یا کل مغز باشدفریز شده( fresh(تازه

 شده در فرمالین باشد، از آن بلوک بافتی فیکس شده پارافین تهیه می شود.

      

 .می پردازیم لوکسال فست بلوهای رنگ آمیزی در این مقاله به یکی از پروتکل

 شناسیاختصاصی لوکسال فست بلو در بافت یزیپروتکل رنگ آم

 اختصاصی لوکسال فست بلو یزیمراحل آماده سازی الم از نمونه بافتی در رنگ آم

، آماده سازی نمونه بیولوژیکی لوکسالاولین مرحله انجام تست رنگ آمیزی  :LFBگیری بافت مغز در رنگ آمیزی مرحله قالب .1

منبع نمونه بافتی  بسیار مهم می باشد. است. آماده سازی و کیفیت نمونه در مطالعه موروفولوژی سلولهای عصبی نمونه هدف 

پس از ارسال به بنابراین بافت مورد مطالعه  .تهیه شده باشد یل حیوانی، جراحی، مدمتنوع است که می تواند از روش بیوپس

 با دستگاه تیشو پروسسور شود. میفیکس  بصورت بلوک بافتی در پارافین جامدطی انجام چندین مراحل، آزمایشگاه بافت شناسی، 

را می توان برای مدت زمان طوالنی  مراحل پردازش نمونه صورت گرفته و در پارافین قالب بندی می شود که بلوک های بافتی

 درجه سانتی گراد نگهداری کرد. 25در دمای 

تهیه میکنیم و سپس مراحل بافتی آماده شده با میکروتوم برش های نازک  از بلوک های :زداییپارافینسازی الم و آمادهمرحله  .2

 پارافین زدایی را انجام می دهیم.

غوطه ور می کنیم. اگر نمونه بافتی فریز شده باشد مستقیما می توانیم برش تهیه  %95الم های دپارافینه را در اتانول  -1-2

سکشن های تهیه شده از نمونه فریز و پارافینی نیاز به مرحله چربی زدایی کنیم و بقیه مراحل زیر را انجام دهیم. همچنین برخی 
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کنیم برش ها را مستقیما در محلول با نسبت یک به یک کلروفرم / الکل برای چند ساعت یا  دارند که بدین صورت عمل می

 کنیم. درصد هیدراته می 95پس با اتانول یک شبانه روز قرار داده و س

 اختصاصی لوکسال فست بلو یزیمراحل رنگ آمیزی نمونه بافتی در رنگ آم

به مدت یک شب انکوبه می کنیم. برای نمونه های فریز فور درجه  56نمونه ها را در محلول لوکسال فست بلو در دمای  .1

 ساعت باشد.  16شده این مرحله کمتر از 

 ستشو داده تا رنگ اضافی حذف شود.ش %95نمونه ها را با اتانول  .2

 نمونه ها را در آب مقطر غوطه ور می کنیم.  .3

 ار می دهیم.ثانیه در محلول لیتیم کربنات قر 5نمونه های بافتی را به مدت   .4

 درصد قرار می دهیم. 70ثانیه در الکل  10برش ها را دو مرتبه و هر بار   .5

   در این مرحله با آب مقطر نمونه ها را شستشو می دهیم. .6

  که از میزان شارپ بودن رنگ آبی کاسته شود.را تا حدی تکرار کنید  6و  5مراحل بندهای   .7

 می کنیم. درصد غوطه ور 70الم ها را در الکل  .8

 دقیقه در محلول ائوزین قرار می دهیم. 1به مدت  .9

 الم ها را در آب مقطر شناور می کنیم. .10

 اکنون الم ها را یک دقیقه در کریزیل ویوله قرار می دهیم و سپس با آب مقطر شستشو می دهیم. .11

 نیم.الم ها را دهیدراته کرده و سپس با زایلین شفاف سازی می کدرصد  95و  100با اتانول   .12

در مرحله آخر، مونت نمودن برشهای بافتی را با چسب انتالن انجام داده و نهایتا زیر میکروسکوپ نوری بررسی و مطالعه  .13

  می کنیم. 

 .دیك كنیكل یدر بافت شناس یكاربرد ین متدهایبا جذاب تر یآشنائ یبرا
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 لوکسال فست بلوتجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی 

 مواد مورد نیاز

 اتانول مطلق 

 پارافین 

 آب مقطر 

  محلول لوکسال فست بلو 

 چسب انتالن 

 زایلین 

  محلول لیتیم کربنات 

  محلول ائوزین 

 

 تجهیزات مورد نیاز

 میکروسکوپ نوری 

 تیشو پروسسور 

 دستگاه میکروتوم 

  فور 

 آمیزی المجار رنگ 

 الم و المل 

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

 برای مطالعه مورفولوژی طبیعی و غیر طبیعیاز تکنیک های مورد استفاده  لوکسال بلوروش رنگ آمیزی         

 روی آکسون های میلین زدایی، تخریب میلین، LFBنورون ها می باشد. با استفاده از تکنیک  غالف های میلین

سلولهای عصبی در مغز حیوانات تحت درمان با دارو و همچنین در مغز پس از مرگ بیماران مبتال به بیماری های 

رنگ آمیزی لوکسال را نیز می توان با روش های رنگ آمیزی متداول دیگر جهت عصبی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 oil، پاس، H&Eای پاتولوژی سیستم عصبی ترکیب نمود. این رنگ آمیزی ها عبارتند از تشخیص برخی فراینده

red  و رنگ آمیزی نقره)گلژی(. با استفاده از پروتکل رنگ آمیزی لوکسال فست بلو نتایج ذکر شده یا میکروسکوپ

 نوری قابل مشاهده می باشد.

 تا سبز : آبییا میلین ها یلین دارفیبرهای م 

 ها: صورتینوروفیل 

  :صورتی تا بنفش یا ویولهسلولهای عصبی 

 

  مغز موش سالم رنگ آمیزی لوکسال فست بلو :2شکل 



 

9 
 

 

 
 دهد. یآکسون را نشان م یتورم ها یها همراه با برخآکسون یشدن با کاهش نسب یلینهدم ی، نواحلوکسال فست بلو یزیرنگ آم: 3 شکل

 یعاتکه در آن ضا یمنیاختالل خود ا یکاست،  یساسکلروزیپلکننده مولتیلینهدم یهایماریب ینتراز شناخته شده یکی  

 یناییو ب یو حرکت یمانند درد، اختالل در عملکرد شناخت یدهد که باعث عالئم یرخ م یمرکز یعصب یستمکننده س یلینهدم

در رنگ آمیزی در بیماران مبتال به بیماری ام اس، تجزیه میلین در سیستم عصبی مرکزی اتفاق می افتد در نتیجه شود.  یم

 تجمع غالف های میلین آبی نسبت به سیستم عصبی سالم، در نمونه مبتال کمتر مشاهده می شود.لوکسال فست بلو 

 یارائه خدمات رنگ آمیزی اختصاصی لوکسال فست بلو در آزمایشگاه بافت شناس

تجهیزات مطابق با استانداردهای آزمایشگاهی در ارائه خدمات رنگ آزمایشگاه بافت شناسی هیستوژنوتک با استفاده از        

آمیزی عمومی و اختصاصی بافت شناسی آماده همکاری با محققان، دانشجویان، اساتید می باشد. با ارائه نتایج آنالیز شده، کلیپ 

یشگاه بافت شناسی های رنگ آمیزی آماده خدمت رسانی است. آزماو پروتکل ، آموزش حضوری رایگانهای آموزشی
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ارسال  نمونه های بیولوژیکیهیستوژنوتک قادر است کلیه مراحل صفر تا صد رنگ آمیزی های اختصاصی بافت را روی کلیه 

 .شده از سوی محققان و آزمایشگاه های تشخیصی پزشکی پاتوبیولوژی انجام دهد

 جمع بندی 
های رنگ آمیزی سیستم عصبی مورد استفاده در آزمایشگاه بافت رنگ آمیزی لوکسال فست بلو به عنوان یکی از روش         

شناسی جهت بررسی وجود یا عدم غالف های پروتئینی میلین سلولهایی عصبی می باشد. عدم وجود ملین در نمونه بافتی 

روتئین های مغز برش زده منجر به عدم مشاهده رنگ آبی در زیر میکروسکوپ نوری می شود. رنگ لوکسال فست بلو با لیپوپ

 بازی داده و در نتیجه آن رسوب نمک به رنگ آبی نمایان می شود.-ملین واکنش اسیدی

 ی استانداردبی مرکزی و محیطی چندین تکنیک وجود دارد. یکی از در دسترس ترین متدهاصجهت مطالعه سلولهای ع   

رنگ ( در مطالعات بافت شناسی demyelinationو میلین زدایی ) آکسونی( degenerationهت نشان دادن تخریب )ج

است که امکان شناسایی اکثر فیبرهای میلین دار را فراهم می ( و رنگ آمیزی تولوئیدین آبی LFBآمیزی لوکسال فست بلو )

هستند اما ستاپ کردن تکنیک ها بسیار مهم می باشد پاتولوژی ساده  در اگرچه بنظر می رسد پروتکل های رنگ آمیزی کند.

 ی، سبب عدم دسترسی به نتایج صحیح می شود.عدم ستاپ پروتکل رنگ آمیزی به درستچرا که 
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