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 شناسیدر بافتاختصاصی گیمسا آمیزی رنگای از مقدمه

مختلف  یاست که ساختارها یرومانوفسک یهارنگمعروف به  یهماتولوژ های رنگ یناز چند یکی یمساگ آمیزیرنگ 

شامل رنگ های  یچند رنگ گیمسا یک تکنیکدهد.  یم یصخون تشخ یرها را در اسم یکند و باکتر یم یزرا متما یسلول

های بازی بخش های اسیدی سلول را رنگ آمیزی و رنگ  . رنگاست )رنگ پایه متیلن بلو( و بازی (B)ائوزین و آزور  اسیدی

 رنگ های رومانوفسکیدو ترکیب مختلف کند. را رنگ می سلول مانند سیتوپالسم و گرانولها های اسیدی اجزای بازی

( Romanowski) می  با رنگ های تفکیکی گرانول های سلولطیف رنگی و مجزا نمودن ها، سبب تفکیک دقیق سلول

آزمایشگاه لیشمن اشاره نمود که متداول ترین آنها در به رنگ رایت، گیمسا، از انواع رنگ های رومانوفسکی می توان شود. 

 آمیزی گیمسا می باشد.  ، رنگپاتولوژی و هماتولوژی

 آمیزی اختصاصی گیمساتاریخچه رنگ

شده است،  یبه نام او نامگذار تکنیک رنگ آمیزی ینکه ا یآلمان یمیدانش ،( Gustav Giemsa) یمساگوستاو گ

توسعه داد.  یاعامل ماالر ینشان دادن انگل هاجهت را گیمسا  یزیروش رنگ آم ینبار ا یناول یبرامیالدی  1902در سال 

 ،را نشان دهد (Schüffner’s dotsیا نقاط رنگی در نمونه خون شناسی ) تواند به طور موثر نقاط شوفنر یم یمسارنگ گ

 (Wright-Giemsa) یمساگ-یترا با رنگها نمونه  ین. ا( وابسته هستندPlasmodium vivax) الریاانگل ماکه به 

 یدر نظر گرفته م یاماالر یصتشخ یبرا ییاستاندارد طالروش به عنوان  یمساامروزه گ ینشوند، بنابرا ینمتشخیص داده 

  شود.

 گیمسا در بافت شناسیآمیزی اختصاصی رنگهای کاربردانواع 

s’Wright )تکنیک رنگ آمیزی رایت  عالوه بر: های خونی و تشخیص انگل ماالریاو بررسی سلول همطالع      

)Stain و تشخیص انگل ماالریا  رنگ آمیزی الم خون محیطی، رنگ گیمسا نیز استفاده می شود. جهت مطالعه خون محیطی

است. اگرچه  یادرمان و کنترل ماالر یسنگ بنا یاماالر یزودهنگام انگل یصتشخاست. رنگ گیمسا  جهانی هایاز جمله کاربرد

همچنان  ی آنیکروسکوپماما بررسی  یرند،گ یمورد استفاده قرار م یا یندهبه طور فزا یاماالر یعسر یصیتشخ یتست ها
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از  یکم یابیارز مزیت رنگ آمیزی گیمساعالوه بر مقرون بصرفه بودن تست،  است. یاماالر یصتشخ یاستاندارد مرجع برا

 دهد. یرا ارائه م یعناصر خون یراطالعات در مورد سا ینانگل و همچن زندگی و مراحل یطیانگل خون مح

  (Trophozoite Trichomonas) پارازیت تریکوموناس تروفوزوئیت برای تشخیص این رنگ آمیزی همچنین      

 کاربرد دارد.عامل بیماری جنسی مقاربتی تریکومونیازیس، در نمونه های مایع مخاطی 

( H.pyloriجهت تشخیص باکتری هلیکوباکتر پیلوری )در  نمونه های بیوپسی معده  :تشخیص نمونه آلوده به باکتری

زا به یماریب یهایباکتر یدنچسب مطالعه یبرااین رنگ افتراقی توان از  یممیزی گیمسا استفاده می شود. همچنین از رنگ آ

 کند. یرنگ م یرا به رنگ بنفش و صورت یاییو باکتر یانسان یهاسلولاستفاده کرد.  یانسان یهاسلول

مغز هایپرسلوالر نمونه در های خونی عه و تشخیص برخی از انواع بدخیمیمطال: های خونیتشخیص و بررسی بدخیمی

 نیز انجام می شود. استخوان رنگ شده با گیمسا

 گیمسا رنگ شده با های خونیسلولخون و نگاهی اجمالی به 

ها. و پالکت یدسف یهاقرمز، گلبول یهاپالسما، گلبول شامل: یچهار جزء اصل یدارا ،بدن است یتخصص یعخون ما

 یخون برا یلخته ها تشکیل بافت های بدن،به  یو مواد مغذ یژناکس انتقال دارد، از جمله: یمختلف یخون عملکردها

تصفیه کنند، در سیستم ایمنی بدن ایفای نقش میکه  ییها یباد یسلول ها و آنت حامل، یاز دست دادن خون اضاف یریجلوگ

  .خون و تنظیم دمای بدن

ها  یتکه فاگوس یدر حال هستند.ها  یتها و لنفوس یتشامل دو گروه فاگوس یتخون به نام لکوس یدسف یگلبول ها

 یمنیها واسطه پاسخ ایتکنند، لنفوسیسرعت عمل مدهند و پس از عفونت به یم یلرا تشک یذات یمنیا یستمس یهاسلول

ها  یتها( و مونوس ینوفیلها و ائوز یلها، بازوف یلها )نوتروف وسیتتوان به گرانول یها را م یتهستند. خود فاگوس یاکتساب

 یکآلرژ یها یماری. به عنوان مثال در بدکنن یبروز م بیماریهایی خون یدسف یکاهش تعداد گلبول ها یا یشافزابا کرد.  یمتقس

و  یخون یسلول ها یسازها یشپتعداد  یشتوان شاهد افزا یم یخون یها یمیدر بدخ یا یابد یم یشها افزا یلتعداد بازوف

خون توسط الم های حاوی اسمیر خودکار از  یربرداریتصو هاییک، تکندو دهه اخیردر  شکل و اندازه آنها بود. ییرتغ
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 یشرفتاند. با پشده یهستند، معرف یخون یهاسلول یمورفولوژ یابیکه قادر به ارز یوترمتصل به کامپ هاییکروسکوپم

 فراهم شده است. یعیطب یراز غ یعیطب یخون یتعداد سلول ها تراقامکان اف یتکنولوژ

 

 سفید در خون محیطی نرمال: پنج نوع از سلولهای 1شکل 

 آمیزی اختصاصی گیمساتشخیصی و مورد مطالعه با رنگفتی های باانواع نمونه

. از جمله این نمونه ها می توان را دارندآمیزی با گیمسا رنگ یتهای بافتی و مایعات بدن قابلای از نمونهطیف گسترده

-استخوان، برشمغز استخوان، خلط، ادرار، بیوپسی آسپیراسیون از مغز  ،EDTAضد انعقادی در تازه یا  خونهای به نمونه 

، نمونه یا بافت لنفوئید های لنفاویگره بافت دستگاه تولیدمثل، با پارافین مثل بیوپسی معده،فیکس شده  تازه، های بافتی

 طحال و لوزه اشاره نمود.

 

 پردازیم.می گیمساهای ستاپ شده رنگ آمیزی اختصاصی پروتکل یک مورد ازدر این مقاله به 

 شناسیاختصاصی گیمسا در بافتآمیزی پروتکل رنگ

 یاربس یسلول یقابل اعتماد با ساختارها یجبه دست آوردن نتا یها برادستورالعمل یقدق یترعا یمسا،گ یزیآمدر رنگ

 داده میشرح  هستند که در اینجا ییهاتفاوتدارای   بافتی مقاطع خون و یراسم یزیرنگ آم یروش هامهم است.  یز،متما

  شوند.

 آمیزی اختصاصی گیمسامراحل آماده سازی نمونه بافتی در رنگ

  شود.برش زده و فیکس  چندین مرحلهبافت است ابتدا می بایست بافت طی بخشی از هنگامی که نمونه مورد بررسی 
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های بافتی پروتکل، پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه است که نمونه اولین مرحله  بافتآبگیری  مرحلهآبگیری بافت:  .1

های نمونه بافتی می شود. از افزایش غلظت اتانول )معموالً از . اتانول جایگزین آب در سلولور می شوندغوطهدر اتانول 

 شود.( در این مراحل استفاده می100تا %  70

از آبگیری، پارافین مذاب با دستگاه پارافین دیسپنسر در تیشوبسکت ها می ریزیم. تکه های بافت  پسگیری بافت: قالب .2

کنیم نهایتا بلوکهای گیری کرده و اضافه های پارافین را حذف میی پارافین مذاب قرار داده و قالبرا در تیشوبسکت حاو

 .ت آن را از قالب جدا کنیمپارافین که منجمد  شد می بایسپارافینی جامد از بافت داریم. 

 10کمتر از گیری از بلوک پارافینی: در این مرحله از نمونه پارافینی با دستگاه میکروتوم برشهای نازک در حد برش .3

 کنیم. ریزیم و از سطح مقطع میانی بافت برش تهیه میرا دور میچندین برش اولیه میکرون تهیه می کنیم. 

ها را با دستگاه های اضافی نمونهروی الم قرار داده و سپس پارافینهای نمونه بافتی را آبدهی نمونه برش زده: برش .4

با غلظت های مختلف  نهایتا و الم قرار گیردتا برش بافتی صاف و بدون چروکیدگی روی  گرمکن اسالید حذف می کنیم

 کنیم. نمونه ها را آبدهی می )غلظت زیاد به کم(از اتانول 

ه موردنظر، خون باشد نیازی به انجام مراحل ذکر شده نیست و می بایست اسمیری از نمونه خون روی هنگامی که نمون .5

 آمیزی را انجام دهیم.حیط آزمایشگاه خشک شود و سپس رنگالم تهیه کنیم و اجازه دهیم اسمیر در م

 کنیم. اکنون الم های آماده شده را طبق پروتکل رنگ آمیزی پاپ رنگ می .6

 گیمسا یآمیزی اختصاصدر رنگ نمونه بافتی یزیآممراحل رنگ 

اضافه نموده متانول سی سی  500از پودر رنگ گیمسا را به ظرف تیره حاوی  گرم 7.6جهت تهیه استوک اصلی گیمسا،  .1

دهیم تا رنگ قرار می یا روی شیکر درجه 37با دمای گلیسیرین را به آن اضافه کرده و ظرف را در آون سی سی  500و 

درجه  26-18) شگاهیفیلتر کرده و در محیط آزمابا کاغذ صافی واتمن رامی حل شود و پس از آن محلول رنگی را به آ

مقادیر دقیق مواد جهت تهیه استوک بر اساس پروتکل سازنده پودر گیمسا و ستاپ نگهداری می کنیم.  سانتی گراد(

 باشد. میآزمایشگاه انجام دهنده 

تازه رقیق  working solutionطبق پروتکل تولید کننده، جهت تهیه  دسترس باشد گیمسا بصورت محلول دراگر  .1

 باشد. ( می Stabilizerو پایدارکننده )متانول شامل رنگ متیلن بلو، عمدتا ترکیبات رنگ گیمسا سازی انجام می شود. 
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دهیم. تفاوت این دو  ( انجامRapid) سریعپروتکل با نام های استاندارد و رنگ آمیزی گیمسا را می توانیم طبق دو  .2

صد از استوک در working solution 3پروتکل در غلظت های محلول رنگی گیمسا است. در پروتکل استاندارد، 

 درصد کار می کنیم. working solution 10و در پروتکل رپید یا سریع، با کنیم اصلی رنگ تهیه می

ود. متانول متانول قرار می دهیم تا نمونه روی الم فیکس شدقیقه در  7الی  5را  ی برش زدههای حاوی نمونه هاالم .3

 بعنوان فیکساتور اجازه تغییر بیشتر در سلولها را نمی دهد و سبب چسبیدن سلولهای نمونه مورد بررسی به الم می گردد.

 انجام مرحله فیکس کردن نمی باشد.به نکته: اگر نمونه مورد نظر خون باشد نیازی 

 محیط آزمایشگاه قرار می دهیم تا با جریان هوا خشک شوند. رک الم میکروسکوپی قرار داده و در ها را در مال .4

درصد گیمسا،  10برای غلظت  دهیم.قرار می  %3دقیقه در محلول رنگ گیمسا با غلظت  60الی  45 ها را به مدتالم .5

محلول رنگ گیمسا دارد، مدت زمان این مرحله بستگی به غلظت دقیقه با رنگ انکوبه می کنیم.  15الی  10الم ها را 

 هر چه غلظت بیشتر باشد زمان انکوبه الم در رنگ کمتر است.

به مدت دو دقیقه با آب مقطر ها را المبعد از سپری مدت زمان الزم، الم ها را در رک مخصوص الم قرار می دهیم  و  .6

 باشد.  7.2بسیار مهم است و می بایست آمیزی گیمسا رنگآب در کلیه مراحل  pH دهیم.شستشو می

 اکنون نمونه های رنگ شده با گیمسا را می توانیم با میکروسکوپ نوری بررسی کنیم. .7

 تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی گیمسا

 مواد مورد نیاز

 پودر گیمسا 

 متانول  

 گلیسرین  

 آب مقطر 

  بافرPBS 

 کاغذ صافی ( واتمنWhatman filter paper) 
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 مورد نیاز تجهیزات

 آون یا فور 

 دستگاه میکروتوم 

 شیکر 

 دستگاه پارافین دیسپنسر 

 الم و المل 

  تیشوبسکت 

  میکروسکوپیرک الم 

 

 تفسیر نتایج رنگ آمیزی گیمسا 

به نام  یدیو رنگ اس B آزورو  A آزورآن،  یداتیوبلو و محصوالت اکس یلنمت یهااز رنگ رنگ آمیزی گیمسا ترکیبی       

 هدر نمونه مورد مطالعبا رنگ های متنوع تمایز اجزای مختلف سلولی و انواع سلولها  شده است که منجر به یلتشک ینائوز

  شود.می

 یصورت: قرمز یهاگلبول 

 بنفش/یآب :یتلکوس یهاهسته

 قرمز  -بنفش یهاگرانول یحاو یرهت بنفش یتوپالسمبا س ییهاپالکت 

 هسته سلول: آبی تیره

 ها: آبی کم رنگها و مونوسیتلنفوسیتسیتوپالسم 

 گرانولهای نوتروفیل: بنفش

 گرانول ائوزینوفیل: نارنجی و صورتی

 بنفش -سیاهگرانول های بازوفیل: 

 اریتروسیت ها: صورتی

file:///D:/work/محتوای%20سایت/Pathology/آموزش%20جامع%20رنگ%20آمیزی%20اختصاصی%20گیمسا%20در%20آزمایشگاه%20بافت%20شناسی.docx%23_تفسیر_نتایج_رنگ
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 بافت همبند: صورتی تا بنفش روشن

دهد. ابتدا نمونه گیمسا را نشان می بامغز استخوان انسان  میکرومتر از 2برشی به ضخامت  در تصویر زیر، رنگ آمیزی       

 کلسیم زدایی شده است. HCL/EDTAبافتی با ترکیب 

 
 : نمونه مغز استخوان رنگ آمیزی شده با گیمسا2شکل 

 یکوباکترهلشود.  استفاده می بیوپسی معده در نمونههلیکوباکتر پیلوری تشخیص برای در پاتولوژی، از رنگ آمیزی گیمسا  

زخم معده و سرطان معده  یک،آتروف یتگاستر یجادمدت با ا یطوالن یزاسیونمعده انسان است و کلون یجرا باکتری یک یلوریپ

  مرتبط است.

 
مشخص شده با دایره مشکی، باکتری پیلوری متصل شده . نواحی سرطان گاستریک مبتال به بیوپسی معده بیمار: تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در 3شکل 

 دهد.را نشان میهای اپیتلیال گاستریک به سلول
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بافت شناسیآزمایشگاه در پاپ اسمیر  اختصاصی ارائه خدمات رنگ آمیزی  

ه است، اما اغلب اگرچه دامنه تکنیک های آزمایشگاهی جهت مطالعه و بررسی انواع بافت های بدن موجودات گسترد        

 ها کارآمدتشخیص و مطالعه انواع بیماریهستند که برای  یتحقیقات هایتکنیک متداول ترینترین و قابل استنادترین اما دقیق

ها کنیکی از همین تئجز در آزمایشگاه بافت شناسی هاآمیزیاز جمله انواع رنگ تست های آزمایشیبسیاری از از این رو هستند. 

 هستند. 

از  ینلیک پ توانسته است بنیان بافت و ژن پاسارگاد در حوزه تحقیقات بافت شناسیآزمایشگاه پاتولوژی شرکت دانش       

برای مطالعه  و غیره کروم ماسون، اویل رد، گلژی، نقرهتری اختصاصی گیمسا، آمیزیرنگمانند  تست های رنگ آمیزیانواع 

نتایج حاصل از آنالیز را به همراه  ارائه دهند. عالوه بر این به دانشجویان، محققان و اساتید انواع نمونه های بیولوژیکی

های انجام تکنیک به محقق تحویل داده و همچنین فرصت شرکت در کارگاه های آموزشی رایگان و پاسخ پروتکل

 به سواالت مرتبط با طرح پژوهشی برای محقق فراهم شده است.    

 بندیجمع
مشکالت  یلبه دل هایستاز پاتولوژ یشده است، اما تعداد کم ییدکه تا در پاتولوژی مدتهاست هاها و تستانواع رنگارزش       

 یزیاند. رنگ آمموفق بوده یشناسبافت یها، به طور مداوم در بخشانجام تکنیک روش ترابلشوتینگ هایها و رنگ ستاپ 

خون ساز مطلوب  یبافت ها یبررس یبرا یژهشود به و یم فتیبا یقابل تکرار برش ها یافتراق یزیرنگ آم سببکه  یمساگ

 یها معموالً در هماتولوژها و ماست سلمغز استخوان، پالسماسل یزیدر رنگ آمآن، برتر  ییتوانا علتبه  یمساگ رنگ است.

  است. مورد توجه یاربس یخون یانگل ها ییشناسا یبرا ینشود. همچن یاستفاده مو پاتولوژی 

 سواالت متداول
 شود؟استفاده میرنگ آمیزی گیمسا برای تشخیص کدام میکروارگانیسم در خون  .1

 رنگ آمیزی گیمسا تکنیکی استاندارد جهت تشخیص انگل ماالریا در اسمیرهای خونی کاربرد دارد.

 چند نوع رنگ در تکنیک رنگ آمیزی گیمسا کاربر دارد؟ .2
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برای رنگ آمیزی اجزای سلول ( ینائوز) یدیرنگ اس یکها و هسته یزیآمرنگ یبلو( برا یلن)مت یهرنگ پا یکاز  گیمسا

 اند.شده یلتشک مانند سیوپالسم
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