
 

1 
 

 
 

Basic Medical Sciences Research Center Histogenotech Co., Tehran, Iran 

 مرکز پژوهشی جامع علوم پایه پزشکی

 شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد
 

 

 

  اورنژآکریدین اختصاصی  آمیزیآموزش جامع رنگ

(Acridine Orange) شناسیدر آزمایشگاه بافت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

            صفحه                                                                                           آنچه در این مطلب خواهید خواند                                  *

 3................................................................................................... شناسیدر بافت اورنژآکریدین اختصاصی رنگ آمیزی مقدمه ای از *

 3................................................................................................................................. اورنژآکریدین تاریخچه رنگ آمیزی اختصاصی *

 4........................................................................................... در بافت شناسی اورنژآکریدین رنگ آمیزی اختصاصی  هایکاربردانواع *

 4..............................................................…اورنژآکریدین  بافتی تشخیصی و مورد مطالعه با رنگ آمیزی اختصاصیهای نمونهانواع *

 5...........................................................................................................شناسیدر بافت نژاورآکریدین پروتکل رنگ آمیزی اختصاصی *

 5...................................................................................نژاورآکریدین در رنگ آمیزی اختصاصی  یبافتالم از نمونه مراحل آماده سازی       

 5............................................................................................نژاورآکریدین در رنگ آمیزی اختصاصی  نمونه بافتیمراحل رنگ آمیزی 

 6.............................................................................نژاورآکریدین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی *

 7..............................................................................................................................................نژاورآکریدین رنگ آمیزی  تفسیر نتایج*

 8................................................................................بافت شناسیآزمایشگاه در  نژاورآکریدین  اختصاصی ارائه خدمات رنگ آمیزی*

 9 .........................................................................................................................................................................................جمع بندی* 

 9....................................................................................................................................................................................سواالت متداول*

 

 

 

 



 

3 
 

 در بافت شناسی  نژاورآکریدین رنگ آمیزی اختصاصی مقدمه ای از 

دوست است که یچرب ،بازی ضعیفبا خاصیت  فلوروکروم رنگ یک( AO یا Acridine Orange) اورانژیدین آکر رنگ 

شدن، باردار کند، پس از  یدر سلول نفوذ م یاست. اگرچه کامالً به شکل خنث هاو اندامک یسلول یقادر به نفوذ در ساختار غشا

مانند  یدیاندامک اس یکه منجر به تجمع آنها در ساختارها فتندایبه دام ب ییسد غشا پایین pHدارند در سمت  یلرنگ ها تما ینا

 ،شودمتصل می دو رشته ای DNAهنگامی که به  این رنگ متصل شونده به نوکلئیک اسید. شود یم هاو فاگولیزوزوم هایزوزومل

کند. این ویژگی منحصر می را منتشررسنت قرمز فلو ،RNAای و تک رشته DNAکند و با اتصال به ساطع میرسنت سبز فلو رنگ

 سبب استفاده گسترده آن در مطالعات سلولی شده است.به فرد رنگ آکریدین اورنج 

 

 3N19H17Cبا فرمول شیمیایی  اورانژ: ساختار شیمیای رنگ آکریدین 1شکل 

 

 نژاورآکریدین تاریخچه رنگ آمیزی اختصاصی 

رنگ  ینبا چند یمشترک آروماتیکو ساختار  مشتق شده است آمینواکریدین گروهاز  یعضو AOیا  آکریدین اورنج      

 Heinrichو  Carl Grabe) کارو ینریشکارل گراب و هاتوسط  بار در اواخر قرن نوزدهم یناول اورانژآکریدین . دارد یدینآکر

Caro)  یولوژیکیب یکاربردها یبرا ینبه عنوان رنگ در صنعت پارچه و همچن یمدت یو سپس برااز زغال سنگ استخراج شد 

استفاده  یاماالرها به عنوان ضدیدینکردند که از آکر یشنهادپ (Benedaو  Erlich) و بندا یش، ارل1912استفاده شد. در سال 

دهه  یکحدود  یکروبیعامل ضد م یکبه عنوان  اورانژآکریدین شد که از داده  یشنهادپ بنابراین از جانب گروهی از محققین شود، 

به  یبه طور گسترده ا یدینآکر یرنگ ها یلین،س یاول و دوم، قبل از استفاده گسترده از پن یدر طول جنگ جهان. استفاده شود
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ولوژی و پزشکی های پاتدر تحقیقات و تشخیصاز رنگ آکریدین اورنج امروزه مورد استفاده قرار گرفتند.  یکروبیضد معامل عنوان 

 می شود.استفاده 

 در بافت شناسی نژاورآکریدین کاربردهای رنگ آمیزی اختصاصی انواع 

 یتومتریو فلوس فلورسنت یکروسکوپمتجزیه و تحلیل در  معموالً به علت داشتن خواص متاکروماتیکی اورانژآکریدین          

به عبارت دیگر آکریدین اورنج جهت تشخیص مراحل  شود. یاستفاده مها انواع سلول یچرخه سلول یتو وضع یسلول یزیولوژیف

انقباض و  شودمیها با آکریدین اورنج رنگ نکروز استفاده می شود. در طی آپوپتوز، سلولو  (necroptosis) نکروپتوز، آپوپتوز

 دهند.ی را نشان میاهسته یو از دست دادن مرزبند یتکه تکه شدن سلول ی،اهسته

در هلیکوباکتر پیلوری ، مایکوپالسما مانند  یباکتر یصتشخ یبراشناسی در باکتری اورانژآکریدین آمیزی رنگ دیگر کاربرد

رنگ آمیزی آکریدین اورنج نیز در حوزه انکولوژی به عنوان یک رنگ فلوروسنت  .باشدبافتی و مایعات بدن می ینیبال یهانمونه

 شود.استفاده میتصویربرداری سرطان و درمان فوتودینامیک  بویژه درهای سرطانی مطالعات بالینی سلول در

  اورنژ کریدینآآمیزی اختصاصی رنگ اب های بافتی تشخیصی و مورد مطالعهانواع نمونه

انواع بافت های توان به ها میجمله این نمونهشوند، متنوع هستند. از اورنج مطالعه می هایی که با روش آکریدیننمونه    

مایع مغزی  مایعات بدن مثل مغز استخوان، (،mast cell tumorsتومورهای ماست سل ) معده، سیستم عصبی، بدن مثل

های از بدن انسان و حیوانات آزمایشگاهی و همچنین سلولجدا شده انواع سلولهای  مایع صفاقی،  ،ینوویالس یعما، (CSF) نخاعی

 اشاره نمود. داده شده در محیط آزمایشگاهی کشت
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 پردازیم.می اورانژآکریدین آمیزی اختصاصی های ستاپ شده رنگاز پروتکل یکیدر این مقاله به 

شناسیدر بافت نژاورآکریدین آمیزی اختصاصی پروتکل رنگ  

در مراحل آماده سازی الم و نمونه بافتی فیکس شده در فرمالین یا بافت تازه  برای سلول نژورارنگ آمیزی آکریدین  راحلم         

 از نمونه متفاوت است. 

 نژاورآکریدین آمیزی اختصاصی در رنگ یبافتالم از نمونه مراحل آماده سازی 

 کنیم.فیکس میها را در فرمالین ده درصد پس از جدا نمودن بافت موردنظر، جهت جلوگیری از فعالیت آنزیمی، بافت .1

ها می ها را روی تیشو بسکتها قرارداده و نام یا کد نمونه، بافت ها را در تیشوبسکتپردازش بافتی استدر مرحله بعد که  .2

  نویسیم.

های افزایشی اتانول های بافتی را حذف نموده، بنابراین با غلظتآبگیری نمونه بافتی: اکنون می بایست آب موجود در نمونه .3

 گردد.شود یعنی اتانول جایگزین آب در بافت میمرحله انجام میاین 

و  تیشو امبدینگ و دستگاه پارافین دیسپنسر دستگاه با استفاده از یبافتهای از نمونهپارافینی  هایبلوکگیری بافت: قالب .4

 دهیم.انجام می پارافین جامد

با دستگاه  فیکس شده در پارافیندر این مرحله از نمونه گیری پارافینی نمونه بافتی، پس از قالبگیری از بلوک پارافینی: برش .5

 کنیم. تهیه می میکرومتر 20الی  5ی نازک در حد هامیکروتوم برش

حذف با دستگاه گرمکن اسالید الم قرار داده و پارافین اضافی نمونه را های نمونه بافتی را روی زده: برشنمونه برشآبدهی  .6

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

 کنیم. رنگ می آمیزیاده شده را طبق پروتکل رنگاکنون الم های آم .7

 ژناورآکریدین  یدر رنگ آمیزی اختصاص نمونه بافتیرنگ آمیزی مراحل 

ای تیره و به عنوان استوک اصلی در ظرف شیشه کنیممیر حل لیتر آب دو بار تقطیرا در یک  اورانژیک گرم از پودر آکریدین  .1

سی استیک اسید گلسیال به سی از استوک اصلی و نیم سییک سی working solutionبرای تهیه  کنیم.نگهداری می

  کنیم.طر اضافه و ترکیب میقآب م سیسی 50
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و در دمای دقیقه  30به مدت  pH: 1.2با  اورانژآکریدین محلول  جار الم حاوی اسالیدهای حاوی نمونه بافتی فیکس شده را در .2

، چند اسالید را با غلظت های مختلف از رنگ، اورانژآل رنگ آکریدین برای ستاپ غلظت ایده دهیم.میقرار  گراد درجه سانتی 37

 کنیم.اصلی انتخاب میکنیم و بهترین غلظت را به عنوان غلظت رنگ آمیزی کرده و با میکروسکوب فلوئورسنت بررسی می

 دهیم.ها را شستشو میالمسپس به مدت ده دقیقه با آب مقطر  .3

 ها استفاده کنیم.آمیزی هسته سلولمیتوان برای رنگ  (Hoechstآمیزی هوخست )از پروتکل رنگ .4

 کنیم.میرسنت بررسی کرده و با میکروسکوپ فلومونت  ها رانمونه ها، با چسب انتالن و الملپس از خشک شدن الم .5

 نژاورآکریدین آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی  و مواد تجهیزات

 مواد مورد نیاز

  مطلقاتانول 

 پارافین 

 آب مقطر 

  فرمالین ده درصد 

 چسب انتالن 

  استیک اسید 

  اورانژآکریدین پودر 

 مورد نیازتجهیزات 

 سنت رمیکروسکوب فلو 

  میکروتومدستگاه 

  گرمکن اسالید بافتیدستگاه 

 پارافین دیسپنسر دستگاه  

 تیشو امبدینگ دستگاه 

 آمیزی المرنگ جار 

 الم و المل 

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

های رنگ (Acridine orange/Propidium iodide یزیرنگ آم) یدید یدیومپروپو   ینارنج یدینآکر یزیرنگ آم      

زنده یردار غهسته یدار زنده به رنگ سبز و سلول هاهسته یسلول ها شودسبب میآکریدین اورنج که  هستند یسلول پذیریزیست

شود. اتصال  یمتصل م یکنوکلئ یدهایو به اس کردهزنده نفوذ  یهابه سلول اورنج یدینآکرکنند. رنگ به رنگ قرمز فلورسانس 

 شود. یباعث فلورسانس قرمز آن م RNA یا ssDNAو اتصال به  ینارنج یدینباعث فلورسانس سبز آکر dsDNAبه 

قادر به نفوذ  یدید یدیومپروپتفاوت آن با آکریدین اورنج این است که اما شود. یمتصل م یکنوکلئ یدهایبه اس نیز یدید یدیومپروپ

 یشود. هنگام یجذب م یدهد یبآس یبا غشاها ییزنده و سلول هاغیرهای غیر لسلوتوسط  یست،دست نخورده ن یسلول یبه غشا

 شود. یفلورسانس قرمز سلول م اعثشود و ب یبرابر م 30-20شود، فلورسانس آن  یمتصل م یکنوکلئ یدهایکه به اس

 
با پروپیدیوم یدید مشخص شده است. سلولها آکریدین اورنج و با رنگ آمیزی  یانسان یممالنوم بدخ هایسلول. با رنگ آمیزی آکریدین اورنج بررسی اثر ماده بر نمونه سلولی :2شکل 

  تیمار شده است pomolic acidغلظت های متفاوت از 
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کلنی جهان  یتدرصد از جمع 50معده حداقل  یتلیوماپ در است که یکروآئروفیلم یگرم منف یباکتر یک یلوریپ یکوباکترهل     

با باکتری شناسایی این  رو از این معده نقش دارد. ینومو آدنوکارس ، زخم دوازدههمزمن، زخم معده یتگاستر یجادو در اکرده است 

 یردر اسم یلوریپ یکوباکترهل ییدر شناسا  اورانژ یدینرنگ آکر یاثربخش .باشدئز اهمیت میمعتبر حا تکنیک های آزمایشگاهی

رنگ آمیزی که  دهدیآمده نشان مدست به یجنتاو  همطالعه شدتوسط محققان  یگوارش یماریال به ببزرگساالن مبت یوپسیب

در نمونه مخاط معده و  این باکتری یسمارگان ییدر شناسا( Gram Stainآمیزی گرم )رنگ یگزینجا تواندیم دین اورنجآکری

 دوازدهه شود.

 

 
 × 1000 ییبزرگنمااورنج. با  یدینآکر یزیمعده پس از رنگ آم یوپسیب شده درمشاهده  یلوریپ یکوباکترهل: 3شکل 

 بافت شناسیآزمایشگاه در  نژاورآکریدین  اختصاصی ارائه خدمات رنگ آمیزی

ها تمایز بین اجزای مختلف بافت یجادا یاست و برا شناسیدر آزمایشگاه بافتاز تکنیک های رایج  یزیآمرنگانواع روشهای          

، مایعات بدن و های بافتیهای اختصاصی نمونهآمیزییکی از انواع رنگ. گردداستفاده می ها جهت آنالیز دقیق نمونهو سلولها 

   است. آکریدین اورنجیا  اورنژآکریدین یزی اختصاصی مآرنگ ،سلولهای مختلف
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زات و مواد آزمایشگاهی استاندارد، آماده ارائه بافت شناسی شرکت بافت و ژن پاسارگاد با استفاده از تجهی آزمایشگاه       

محققان، های پژوهشی طرحی انسانی و حیوانات آزمایشگاهی برای خدمات رنگ آمیزی آکریدین اورنج برای انواع نمونه ها

 .می باشداساتید و دانشجویان 

 جمع بندی

بسیاری هیستوپاتولوژی برای تشخیص پزشکی و تحقیقات و قابل استناد یک تکنیک استاندارد  نه های بافتیآمیزی نمورنگ

آکریدین اورنج آمیزی رنگو فلورسنت است. میکروسکوپ نوری ها با نمونهاساس این تکنیک آنالیز ها است، زیرا از بیماری

نمونه  یزوزومیداخل ل pHدر مقدار  ییراتتغ. شناخته شده استمدتهاست در تحقیقات بافت و سلولی به عنوان تکنیکی قدرتمند 

 مطالعه کرد.  از جمله آکریدین اورنج pHوابسته به  یتوان با استفاده از رنگ ها یرا م های بافت و سلول

لسواالت متداو  

 ها استفاده می شود؟مطالعه کدام مرحله چرخه سلولی سلولرنگ آمیزی آکریدین اورنج برای  .1

 شود.اورنج برای بررسی آپوپتوز، نکروز سلولها در اثر تیمار با داروها و مواد مختلف استفاده می از آکریدین

 پروپیدیوم یدید چیست؟ آمیزی با رنگرنگ آمیزی آکریدین نارنجی تفاوت  .2

پروپیدیوم یدید این توانایی را و دست نخورده را دارد ولی سلولی کامل  سلولها از غشایآکریدین اورنج قابلیت نفوذ به داخل 

 را رنگ می کند.دیده های با غشای آسیبندارد و تنها سلول
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