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 رنگ آمیزی اختصاصی پاپ اسمیر در بافت شناسی مقدمه ای از 

( یکی از پرکاربردترین رنگ Pap staining( یا رنگ آمیزی پاپ )Pap smear stainingرنگ آمیزی پاپ اسمیر )  

هیستولوژی است که به متخصصین پاتولوژیست جهت تشخیص بیماری های مربوط به آمیزی های اختصاصی در سیتولوژی و 

( مخصوصا سرطان دهانه رحم کمک گسترده ای کرده است. اساس رنگ آمیزی پاپ اسمیر استفاده از Cervicalدهانه رحم )

ی روی اسالیدهای میکروسکوپی چندین رنگ و  ایجاد تمایز بین سلولها و اجزای مختلف سلولهای اسمیر نمونه های مورد بررس

های الیه برداری شده، واژینال، دهانه رحم، مایع ترین رنگ آمیزی اجزای سلولی در اسمیر سلولاین تکنیک متداولباشد. می

 نخاعی و غیره است. 

یست سه ویژگی و تمایز اصلی در تکنیک رنگ آمیزی پاپ اسمیر سبب شده تا محققین حوزه سرطان شناسی و پاتولوژ  

 ها در حوزه تشخیصی درمانی، به این تست توجه ویژه ای داشته باشند. این ویژگی ها عبارتند از: 

  در این تکنیک هسته سلولها در نمونه  را رنگ کرده و در نتیجه در شناسایی ناهنجاریهای هسته سلول های سرطانی کمک

 ای می کند.ویژه

 ها را تسهیل می بخشد.ابراین مشاهده سلولکند. بنآمیزی میها را رنگسیتوپالسم سلول 

 ها مانند سلولهای اسیدوفیل و بازوفیلی می شود.  آمیزی پاپ اسمیر سبب تمایز و شناسایی بین انواع سلولرنگ 

 تاریخچه رنگ آمیزی اختصاصی پاپ اسمیر

 یهایژگیو و یزیولوژیفبیان در  یشگامپ( George Nicholas Papanicolas) یکوالئوپاپان یکالسجورج ن    

 یهاگرفت که چرخه یجهنت پاپانیکوالئو ی،جنس یمطالعه کروموزوم ها حین، 1916در سال  زنان بود. یدستگاه تناسل یتولوژیس

 حیوانات مورد مطالعهترشحات واژن  یراسم بررسی توان از طریقرا می از جمله خوکچه هندی گاهییشآزما یواناتمثل در حیدتول

روی نمونه برداری رحم را با دهانه یمو بدخ یعیطب یهاسلول یتولوژیس ینتفاوت ب پاپانیکوالئو موفق شد کرد. یزمان بند

اما مورد توجه قرار نگرفت،  یادیتا حد ز 1928در سال  یافته یناو از ا یهاگرچه انتشار اول .دهد یصتشخ های میکروسکوپیالم

زودهنگام سرطان دهانه  یصشناخته شده است، که در تشخ یا پاپ اسمیر یکوالئوتست پاپان یجادخاطر ا به یکوالئوپاپان سرانجام

 کرد. یجادا یانقالب (Cervical Cancer) رحم
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قرار داد و  یلو تحل یهمورد تجز ینو ائوز یلینبا استفاده از هماتوکس را واژن انسان مخاطی یعما یهانمونه پاپانیکوالئو   

 یزیآمو رنگ یاتر-الکل یتتثب ، با عملآمیزیدر روش رنگ. نمودمرتبط  یشناسو بافت یزنوع سلول را با غدد درون ر یمورفولوژ

 یابیبا ارز یم،خخوش یهادهانه رحم از سلول یسرطان یهاسلول یزتما منجر به یسلول یتشفاف یشافزادر محیط آبی جهت  یآب

 . کردکمک  یسنگفرش یهاسلول یفیو ک یکم

رنگ  یشد و به طور معمول برا ینامگذار یکوالئوجورج پاپانآن سازنده  یاز سه حرف نام خانوادگ 1942رنگ پاپ در سال 

 شد.  یاستفاده م یتولوژیکس یزیآم

 

 یکوالئوپاپان یکالسجورج ن  :1شکل 
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 شناسیکاربردهای رنگ آمیزی اختصاصی پاپ اسمیر در بافت انواع 

تشخیصی و  ه پاتولوژیدر حوزکه  ،رنگ آمیزی چند رنگی ،آمیزی پاپ اسمیرتکنیک هیستولوژی رنگ

ها در مایعات مختلف بدن تمایز سلولآمیزی جهت . از این تکنیک رنگمورد توجه قرار گرفته استبسیار  تحقیقاتی

در تشخیص بدشکلی های سلولهای  شناسیتشخیصی و تحقیقاتی سرطان رنگ آمیزی پاپ در حوزه  استفاده می شود.

زخم ها در سرطان سرویکس، ها عبارتند از ها نیز کاربرد دارد. از جمله این بیماریدهانه رحم مرتبط با انواع بیماری

عفونت ویروس پاپیلومای های دهانه رحم و ، پولیپدیسپالزی دهانه رحم نارسایی سرویکس، سروسیت یا التهاب رحم،

 .انسانی

 

 تومورها و مطالعه انواع در تشخیص پاپ اسمیر: کاربرد رنگ آمیزی 2شکل 

 

 اسمیرپاپ  رنگ شده بانگاهی اجمالی به بافت دهانه رحم 

است که  یعضالن یبرواندام ف یکبه عنوان  یا سرویکس دهانه رحمدر قسمت پایینی رحم ، در دستگاه تناسلی زنان، 

دو قسمت شامل عضالنی تشکیل شده و -ایاز بافت رشته دهانه رحم یا سرویکس غالباکند.  یحفره رحم را به واژن متصل م
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 اندوسرویکس و اکتوسرویکس را ناحیه تبدیلکانالهای مرز همپوشانی بین  .باشدمیاکتوسرویکس و اندوسرویکس 

(transformation zone)  کانال شود. که نمونه برداری برای رنگ آمیزی پاپ از همین ناحیه انجام می نامندمی

شده  یدهپوش یسنگفرشسلولهای اپیتلیال با  یکسپوشانده شده است و اکتوسرو ترشح کننده یتلیوماپسلولهای با  یکسآندوسرو

با تکثیر  کن است بعد از چندین سالممشوند تبدیل غیرمعمول و دیسپالستیک  طبیعی به هنگامی که سلولهای اپیتلیالاست. 

 منجر به سرطان تهاجمی شود. غیرطبیعی در بافتسلولهای 

در  تغییرات فیزیولوژی و مورفولوژی مخاط دارد که در صورت کنندهپوششی از سلولهای ترشح بافت دهانه رحم

تواند سرویکس مانند هر بافت دیگری میبافت . اختالل در تولید مایع مخاطی می شودسلولهای این بافت منجر به بروز 

سرویکس، ممکن است پولیپ سرویکال، سرویسیت یا کیست نابوتین در  شود. عالوه بر سرطان یا کانسر سرطان دچار

 سرویکس نیز بروز کند.

 اسمیر پاپرنگ آمیزی اختصاصی  اب های بافتی تشخیصی و مورد مطالعهانواع نمونه

 ، موادنخاعی-ادرار، مایع مغزیبدن، مایع مخاطی نمونه های متنوع مانند در رنگ آمیزی اختصاصی پاپ اسمیر 

 ترینرنگ آمیزی می شوند. رایج ، یا سایر مواد حاوی سلولیهای تومورنمونهبیوپسی بافت و آسپیراسیون با سوزن ظریف، 

  شود.می سلولها به محلول نگهدارنده منتقل گیریکه معموال بعد از نمونهاست های دهانه رحم نمونه در این تکنیک، سلول

 

 پردازیم.در این مقاله به یکی از پروتکلهای ستاپ شده رنگ آمیزی اختصاصی پاپ اسمیر می

شناسیپروتکل رنگ آمیزی اختصاصی پاپ اسمیر در بافت  

یا چند رنگی است  کروماتیکیک تست پلی پاپانیکوالئورنگ آمیزی رنگ آمیزی پاپ یا همانطور که توضیح داده شد، 

 ها عبارتند از: این رنگ هستند.  اسید و بازی یرنگ ها شاملکه 

 (Hematoxylin )هماتوکسیلینرنگ 

 G (Orange Green G)اورنج گرین رنگ 

 (Eosin Azureرنگ ائوزین آزور )

https://www.paziresh24.com/blog/22201/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86/
https://www.paziresh24.com/blog/22201/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86/
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 Light green SFرنگ 

 Bismarck brown Yرنگ 

 آمیزی می کند. از سلول را رنگ از رنگها جزئیاضافه می شوند. هر یک کلیه رنگ های ذکر شده در سه محلول   

 پاپ اسمیردر رنگ آمیزی اختصاصی  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  شوبسکترا در تی

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

 .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. 

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

 کنیم. را آبدهی مینمونه ها  کنیم و با غلظت های مختلف از اتانول

 کنیم. اکنون الم های آماده شده را طبق پروتکل رنگ آمیزی پاپ رنگ می .5

تلیال در محلول نگهدارنده یا مایعات بدن است دیگر نیازی به انجام مراحل باال نیست یاگر نمونه تهیه شده سلولهای اپ .6

  نمود.نمونه مورد نظر روی الم گسترش تهیه و می بایست از 
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 : آماده سازی اسمیر الم در رنگ آمیزی پاپ اسمیر3شکل 

 

 یرپاپ اسم یدر رنگ آمیزی اختصاص رنگ آمیزی الم هامراحل 

 progressiveانجام می شود. در روش   regressiveو   progressiveبه دو نوع  یرپاپ اسم یزیروش انجام رنگ آم

 Mayerدر این روش، استفاده از رنگ های   .رنگ آمیزی می شودطبق شدت رنگی که نیاز است، ، هسته به رنگ آبی 

Hematoxylin  وGill's hematoxylin  .ترجیح داده می شود 

رنگ آمیزی می شود. رنگ های بسیار پرنگ الم تهیه شده با رنگ هماتوکسیلین غیر اسیدی  (regressiveدر روش دوم ) 

برای روش دوم ترجیح داده می شود.  Harris Hematoxylinحذف می شود. شده رقیق  HClیدی اضافی با محلول اس

 شود. یپرکروماتیکه یهاشدن هسته یپوکرومیکاممکن است منجر به ه ییزدارنگ یرامهم است، ز یارروش بساین در  یبندزمان

و ستاپ آن   رایج ترین روشی است که امروزه در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل progressiveروش 

 آمیزی سریع پاپ ایجاد شد.یعنی رنگ اول بر بود، از این روشمولی زمانآمیزی معتر است. رنگآسان

 پروتکل تهیه محلول های رنگی در رنگ آمیزی پاپ اسمیر

 آمیزی الم ها، الزم است محلول های موردنظر طبق پروتکل آماده سازی کنیم.قبل از انجام رنگ        

 : شودمقادیر زیر تهیه میفرمول و طبق هریس  محلول رنگی هماتوکسیلین .1

 گرم پودر هماتوکسیلینمیلی 5 
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 مطلق سی سی اتانول 50 

 آلوم مگرم پتاسی 100 

 آب مقطرسی سی  1000

 گرم مرکوریک اکساید میلی 5 -2

 سی سی استیک اسید گلسیال 40

پودر هماتوکسیلین در اتانول حل می کنیم و پودر پتاسیم آلوم در آب حل نموده و روی حرارت قرار داده تا به جوش 

سپس محلول را از هماتوکسیلین حل شده را به محلول آلوم اضافه نموده و دوباره محلول را به نقطه جوش می رسانیم. آید. 

محلول را هم زده تا رنگ بنفش تیره نمایان شود. محلول را و فوری مرکوریک اکساید را اضافه می کنیم. روی حرارت برداشته 

 فیلتر کرده و در دمال یخچال نگهداری می کنیم. 

 شود :مقادیر زیر تهیه میفرمول و طبق  Orange G 6محلول رنگی  .2

 Orange G(10%)سی سی  50

 سی سی اتانول 950

 اسید گرم فسفوتنگستیک 10

 طبق فرمول و مقادیر زیر تهیه می شود: (EA 50 ) محلول رنگی ائوزین آزور .3

 Light green SF 0.04Mسی سی  10

 Y 0.3Mسی سی ائوزین  20

 گرم فسفوتنگستیک اسید 2

 سی سی اتانول 750

 سی سی متانول 250

 سی سی استیک اسید گلسیال 20
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 progressive پروتکل رنگ آمیزی پاپ اسمیر به روش

 .فیکس می کنیمدقیقه  30الی  15به مدت  %95الم حاوی نمونه را با اتانول  .1

 کنیم.در آب مقطر غوطه ور می ثانیه المها 10الی  5 .2

 دقیقه با محلول هماتوکسیلین رنگ آمیزی می کنیم. یکبه مدت  .3

 م ها را با آب مقطر شستشو می دهیم.سپس ال .4

 مدت دو دقیقه برای هر غلظت انکوبه می کنیم.به  %95و  %80، %60الم ها را در غلظت های  .5

 رنگ آمیزی می کنیم. Orange G ائوزین آزور و دقیقه الم ها را با رنگ 1به مدت  .6

 کنیم.ور میغوطه ثانیه 5درصد به مدت 95الم ها را دو مرتبه در  اتانول  .7

 مرتبه انجام می دهیم. دوقرار میدهیم. این مرحله را  ثانیه 10. اکنون الم ها را در اتانول مطلق به مدت 11

 .کندانجام می دهیم تا زایلین الم ها را شفاف  ثانیه 5. الم ها را در زایلین سه بار قرار می دهیم و هر بار به مدت 12

 در آخرین مرحله الم ها را با چسب انتالن مونت نموده و با میکروسکوپ نوری بررسی می شود.. 13

 regressive پروتکل رنگ آمیزی پاپ اسمیر به روش

 دقیقه فیکس می کنیم. 30الی  15به مدت  %95الم حاوی نمونه را با اتانول  .1

 دقیقه غوطه ور می کنیم. 2درصد به مدت  60الم ها را در اتانول  .2

 کنیم.چند ثانیه با در آب مقطر غوطه ور می .3

 آمیزی می کنیم.به مدت سه دقیقه با محلول هماتوکسیلین رنگ  .4

 سپس الم ها را با آب مقطر به مدت ده ثانیه شستشو می دهیم. .5

 اسید یک درصد قرار می دهیم.-الم ها را ده ثانیه در محلول الکل .6

 ده ثانیه الم ها را با آب مقطر شستشو داده و سپیس با آب جاری به مدت دو دقیقه شستشو می دهیم. .7

را سه بار  %95به مدت دو دقیقه قرار می دهیم. غلظت  اتانولاز  %95و  %80،  %60در غلظت های به ترتیب الم ها را  .8

 انجام می دهیم. 
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 3کنیم. رنگ آمیزی به مدت در این مرحله برای رنگ آمیزی الم ها از محلول رنگی ائوزین آزور تهیه شده استفاده می .9

 دقیقه انجام می شود.

 دقیقه غوطه ور می کنیم. 2و هر بار   %95نول مرتبه در اتا 4الم ها را .10

 کنیم.دقیقه انکوبه می 2سه مرتبه و هر بار . در این مرحله الم ها را با اتانول مطلق 11

 تا زایلین الم ها را شفاف کند. دقیقه انکوبه نموده 2و هر بار به مدت . الم ها را در زایلین سه بار 12

 چسب انتالن مونت نموده و با میکروسکوپ نوری بررسی می شود. . در آخرین مرحله الم ها را با13

 آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی پاپ اسمیر و مواد تجهیزات

 مواد مورد نیاز

 (رنگ هماتوکسیلین Hematoxylin) 

  رنگ اورنج گرینG (Orange Green G) 

 ( رنگ ائوزین آزورEosin Azure) 

  رنگLight green SF 

  رنگBismarck brown Y 

  اتانول 

 پارافین 

 پتاسیم آلوم 

 آب مقطر 

 متانول 

 چسب انتالن 

 زایلین 
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 مورد نیازتجهیزات 

 میکروسکوپ نوری 

 فور آزمایشگاهی 

 شیکر آزمایشگاهی 

  میکروتومدستگاه 

 دستگاه گرمکن اسالید بافتی 

 آمیزی المجار  رنگ 

کلیک تجهیزات عمومی و تخصصی در آزمایشگاه بافت شناسی جهت مطالعه بیشتر مرتبط با 

 کنید.

 تفسیر نتایج رنگ آمیزی پاپ اسمیر
در رنگ آمیزی پاپ یا پاپ اسمیر از چند رنگ اسیدی و بازی برای رنگ آمیزی قسمت های مختلف اسیدی و بازی    

تکنیک اجزای مختلف سلول ها در نتیجه انجام تمایز  شود. استفاده می سلولهای فیکس شده روی الم های میکروسکوپی 

 . از آن در تحقیقات علمی پاتولوژی بویژه سرطان دهانه استفاده ویژه شودرنگ آمیزی پاپ اسمیر سبب شده تا 

  از سلولهای طبیعی قابل های سرطانی ناهنجاریهای هسته سلولرنگ کرده و در نتیجه آبی را این تکنیک هسته سلولها در

 است.شناسایی 

 های اسیددوست قرمز رنگ می شوند.سلول 

 آبی رنگ آمیزی می شوند.-سبزهای بازوفیل سلول 

 شوند.اریتروسیت ها به رنگ نارنجی متمایل به قرمز مشاهده می 

 .ائوزینوفیل ها نارنجی متمایل به قرمز رنگ می شوند 

  .قارچ کاندیدا در نمونه هدف قرمز رنگ آمیزی می شود 

 ( تریکوموناسTrichomonas .به رنگ سبز یا خاکستری قابل مشاهده است ) 
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  سلولهایSuperficial  و سلولهای  صورتیParabasal  وIntermediate رنگ آمیزی می شوند. سلولهای آبی  -سبز

Superficial و نسبت به  بزرگترین سلولها در اسمیر نمونه واژن هستندParabasal  وIntermediate  تکامل یافته

  .تر می باشند

  .کراتین سلولها با رنگ زرد و نارنجی قابل تمایز است 

 ASCUS  (Atypical Squamous، در نتایج حاصل از رنگ آمیزی پاپ اسمیر در نمونه های اسمیر از سرویکس      

Cells of Undetermined Significance) قرار  سرطان شناسیمحققان و  مورد توجه بسیاری از پاتولوژیست ها

یر خوش خیم یا یک ضایعه جدی منعکس کننده یک تغیممکن است  ASCUSگرفته است. از آنجایی که تغییرات سلولی در 

   یسنگفرشهای  بزرگ شدن هسته در سلول 3باشد، تشخیص و تفسیر آنها پراهمیت می باشد. در شکل شماره 

Superficial  وIntermediate شوند و  یبزرگ م یعیهسته طب یکبرابر اندازه  3تا  2.5. هسته ها مشاهده می شود

 های ینظم یداشته باشند. ب یکنواختو  یادانه ینبا کرومات یفخف( hyperchromasia ) یپرکرومازیممکن است ه

 ند.یستن یجرا یهسته ا یغشا

 

با بزرگنمایی  یفخف یپرکرومازیرا با بزرگ شدن هسته و ه غیرنرمال یسنگفرش Intermediate یسلول ها رنگ آمیزی پاپ اسمیر: 4شکل 

 دهد. ینشان م میکروسکوپ نوری 400×
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دهان  یپاتولوژ یها یشگاهاست که معموالً در آزما روتین یزیرنگ آم یکتکن یک (یر)پاپ اسم یکوالئوپاپان یزیرنگ آم

در  ینارنج G6 رنگ یشود. کاربرد اصل یترشحات مختلف بدن استفاده م اسمیرسلول ها در  یزتما یبرااین رنگ . کاربرد دارد

 یو سلول ها ینارنج-رنگ زرد ینکرات یباال مقادیربا  یسطح یاست. سلول ها ینکرات یزیرنگ آم یبرا یکوالئوپاپان رنگ

Parabasal دسموزوم ها سبز رنگ  روشن تا تیره،آبی آبی تیره، سیتوپالسم هسته ها شوند.  یرنگ م یبه رنگ سبز تا آب

مشاهده می تنباکو و الکل نمونه بیمار اعتیاد به  در نئوپالسم است که  یک یسلول سنگفرشای ینومکارسدر شکل شماره شدند. 

 شود.

 
 ینوزوم،اسپ یهال-2 یه،سلول پا یهال-1. را نشان می دهد یسلول سنگفرش ایینومکارسرنگ آمیزی پاپانیکوالئو : 5شکل 

 .برابر 400 ییبزرگنمابا . کراتین ها -4بافت همبند و  -3

 بافت شناسیآزمایشگاه در پاپ اسمیر  اختصاصی ارائه خدمات رنگ آمیزی

های آمیزیهای بافتی، انواع رنگاز تکنیک های رایج و معتبر در بافت شناسی جهت مطالعه و بررسی نمونه        

باشد تا نتایج قابل استناد و معتبر در انواع بیماریها کسب گردد. از این رو بخش پاتولوژی شرکت بافت اختصاصی می
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های پژوهشی های عمومی و اختصاصی ستاپ شده جهت انجام طرحآمیزیو ژن پاسارگاد، در حال ارائه انواع رنگ

 باشد. میتجهیزات آزمایشگاهی استاندارد و باکیفیت ترین مواد توسط کارشناسان باتجربه  با استفاده ازمحققین 

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

ز جمله رنگ آمیزی اختصاصی با کیفیت تهیه کرده و با بکار بردن انواع رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی ا

های رد، گلژی، پاپ اسمیر، تری کروم ماسون، کریزیل ویوله، پاس، لوکسال بلو و غیره به بررسی و مطالعه نمونهاویل

بافتی بیمار و سالم ارسالی از سوی محققان، اساتید و دانشجویان می پردازد و نتایج حاصل را به همراه پروتکل های 

ل داده و همچنین فرصت شرکت در کارگاه های آموزشی رایگان و پاسخ به سواالت محقق تکنیک به محقق تحوی

 مرتبط با طرح پژوهشی برای محقق فراهم شده است.    

 جمع بندی

شده است. تست پاپ  یلسرطان تبدو تحقیقات در زمینه  یصاز تشخ یبه بخش مهم یتوپاتولوژیس یا یتولوژیسامروزه 

 یصتشخ یبرا یاتو تحقیق یغربالگر هایابزار ی از یکاست که به عنوان  یتوپاتولوژیس تکنیک هایپرکاربردترین از  یکی

در بخش تحقیقات شود.  یاستفاده مآسیب شناسی دهان و دهانه رحم  در بافت های بدن مانند سرطان یسرطان یشپ یعاتضا

 ن فراهم نماید. نتایج معتبری را برای محققامی تواند  pap smearپاتولوژی رنگ آمیزی 

 سواالت متداول
 رنگ آمیزی پاپ اسمیر عمدتا برای تشخیص کدام سرطان استفاده می شود؟  .1

 سرطان دهانه رحم
 نام دیگر رنگ آمیزی پاپ اسمیر چیست؟  .2

 نیز شناخته شده است.رنگ آمیزی پاپ یا پاپانیکوالئو با نام های 
 شود؟پاپ اسمیر استفاده میرنگ آمیزی در پروتکل چند رنگ  .3

 در رنگ آمیزی پاپ اسمیر استفاده می شود.ائوزین آزور و  Gاز رنگ های هماتوکسیلین، اورنج 
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