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 شناسیدر بافت رتیکولیناختصاصی  آمیزیرنگای از مقدمه

 را رنگ ( قابل مشاهده نیستندH&Eآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین )که با رنگ یکولینرت فیبرهایرتیکولین رنگ            

با استفاده  یبافت نمونه های در الیاف ینکه ا یمعن ینهستند، به ا (agyrophilic) یروفیلیکآژ یکولینرت یافال. کندیم

 یانواع مختلفآورد. میرا به شکل قابل مشاهده در  فیبرهاشوند که یرنگ م یاهبا محلول نقره س، یمیاییکاهنده ش یکاز 

 Gordon & Sweets, Wilder, Gridley, Snook, Laidlaw, and Gomoriمانند  یکولینرتآمیزی از رنگ

 کند.رنگ میآمیزی یکسانی دارند که الیاف رتیکولین ها مراحل رنگقابل ارائه می باشد که با این حال، همه روش

 

 : ساختار شیمیایی رنگ رتیکولین1شکل 

 شناسیدر بافت رتیکولیناختصاصی  آمیزیرنگکاربردهای انواع 

اختالالت  یمغز استخوان که دارا یوپسیب یهامعموالً در نمونه یوزیبراز حد بافت ف یشب یلتشک یا یبروزف  

 یا یهاول یلوفیبروز، م(Vera olycythemiaP) ورا یتمیسیمانند پل (yeloproliferativeM) یلوپرولیفراتیوم

 essential) یضرور بوسیتوزتروم ،(idiopathic myelofibrosis primary or) یدیوپاتیکا

thrombocytosis)،  مزمن  یلوئیدم یلوسم(myeloid leukemia chronic)  با رنگ آمیزی اختصاصی

 یمغز استخوان که متاستاز تومور قابل توجه یهاتوان در نمونهیرا م یبروزف ین،. عالوه بر اشودینشان داده م رتیکولین

 یبروزف یشتواند با افزایم یرنئوپالستیکو غ یکنئوپالست یپاتولوژ یتوضع ینکه چند ییکرد. از آنجا دارند، مشاهده

  کند. یم یابیرا ارز یافو هم ضخامت ال یتمطمئن باشد که هم کم یدبا پاتولوژیستهمراه باشد،  ینلیکورت
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 رتیکولین رنگ شده با فیبرهای رتیکولین نگاهی اجمالی به

شوند: یم یبندطبقه یبربه سه نوع ف ینور یکروسکوپم آنالیز از نظر یخارج سلول یکسماتر یبریف یاجزا          

که توسط  IIIاست که از کالژن نوع  در بافت همبند یبرف ینوع یکولینرت یهارشته. یکو االست یکوالرکالژن، رت

از نظر میکروسکوپ الکترونی، الیاف رتیکولین به  شده است. یلتشک شود،یترشح م یا رتیکوالر یاشبکه یهاسلول

نانومتر( و یکنواخت  30ها نازک )حدود شوند، اگرچه قطر فیبریلها مشاهده میه کوچکی از فیبریلصورت منفرد یا دست

به صورت متقاطع به هم  رتیکولین یافال ها با فیبرهای کالژن متصل هستند. است. فیبرهای رتیکوالر از طریق فیبریل

 یهادر بافت یبانپشت بکهش یکبکه به عنوان ش یندهند. ا یل( را تشکیکولین)رت یفظر یشوند تا شبکه ا یمتصل م

و  یرندگیقرار م یتلیوماپ یرآنها معموالً ز کند. یعمل م یلنفاو یستمس یها، مغز استخوان و بافت ها و اندامنرم مانند کبد

اختالل در روند سنتز و یا پوشانند.  یرا م (Schwann) شوان یهاو سلول یچرب یهاسلول ی،عضالن یهاسطح سلول

فیبروز و سیروز کبدی گردد، بنابراین یکی از روش های مقدار رتیکولین در بافت ها می تواند عامل ایجاد بیماری مانند 

 تشخیص این بیماریها مطالعه فیبرهای رتیکولین است.

 
 لنفوئیدشبکه فیبر رتیکوالر و اجزای آن در بافت : 2شکل 

 رتیکولینآمیزی اختصاصی رنگ اب های بافتی تشخیصی و مورد مطالعهانواع نمونه

های لنفاوی و بافت هایی مانند کبد، طحال،گرهمهم در مطالعه ضایعات مؤثر بر رتیکولین، یک تکنیک آمیزی رنگ

ای نمونه های بافتی می تواند بصورت تازه، فریز یا فیکس از رتیکولین است. ها غنی است که ساختمان آن مغز استخوان

 شده در فرمالین جهت انجام تکنیک رنگ رتیکولین استفاده گردد.
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 پردازیم.می رتیکولینآمیزی اختصاصی های ستاپ شده رنگاز پروتکل یکیدر این مقاله به 

شناسیدر بافت رتیکولینآمیزی اختصاصی پروتکل رنگ  

سی سی از محلول  5 بایست محلول نقره نیترات تهیه کنیم.میزی رتیکولین، ابتدا میآجهت انجام پروتکل رنگ

د را قطره آمونیوم هیدروکسی شود،در حالی که روی استیرر میکس می نیترات نقره را در ظرف شیشه ای تیره ریخته و

را با  %3سی سی از محلول سدیم هیدروکساید  5پس از آن رسوبات کامال حل شود.  فه کرده تاقطره به محلول اضا

مشاهده  یفضع کدری یککه فقط  یتا زمان کنیممی حل یومآمون یدروکسیدرسوب را مجدداً با هاحتیاط اضافه کرده و 

 .یدکن یلترف یزتم یشهش یکدر  ید وکن یقرق یترل یلیم 50حاصل را با آب مقطر تا  سپس محلول  شود.

 رتیکولینمراحل آماده سازی الم از نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی 

یا بصورت فریز  ها را در فرمالین ده درصدپس از جدا نمودن بافت موردنظر، جهت جلوگیری از فعالیت آنزیمی، بافت .1

 کنیم.فیکس می شده

-بسکت یشوت روی را هاکد نمونه یاقرارداده و نام  هایشوبسکتاست، بافت ها را در ت یدر مرحله بعد که پردازش بافت .2

 . یسیمنو می ها

 یشیافزا هایاز غلظت ینرا حذف نموده، بنابرا یبافت هایآب موجود در نمونه یستبا ی: اکنون مینمونه بافت آبگیری .3

 .گرددیآب در بافت م یگزیناتانول جا یعنی شودیاتانول استفاده م

 یندستگاه پاراف هایجامد و طبق دستورالعمل ینبا پاراف یبافت هایاز نمونه ینیپاراف هایبافت: بلوک گیریقالب .4

 .یمکن یم یهته ینگامبد یشوو دستگاه ت یسپنسرد

با  ینشده در پاراف یکسمرحله از نمونه ف یندر ا ی،نمونه بافت ینیپاراف گیری: پس از قالبینیاز بلوک پاراف گیریبرش .5

 . یمکن یآماده م یکرومترم 5 یال 4نازک در حد  هایبرش یکروتومدستگاه م

نمونه را با دستگاه گرمکن  یاضاف ینالم قرار داده و پاراف یرا رو ینمونه بافت هایبرش: زدهنمونه برش آبدهی .6

 . کنیمیم یرا آبده یاز اتانول نمونه بافت یکاهش یو با غلظت ها یمکن یحذف م یداسال

 . کنیمیرنگ م آمیزیآماده شده را طبق پروتکل رنگ یالم ها اکنون .7
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 رتیکولین یدر رنگ آمیزی اختصاص نمونه بافتی آمیزیرنگمراحل 

دهیم و سپس به مدت دو دقیقه دقیقه قرار می 5اسالیدهای آماده شده را در محلول پتاسیم پرمنگنات به مدت ابتدا  .1

 شستشو می دهیم.با آب مقطر 

و با آب مقطر شستشوی مختصر  در محلول اگزالیک اسید قرار داده تا برش های بافتی بی رنگ شوداسالیدها را  .2

  .دهیممی

کنیم و پس از آن سه بار با آب جار محلول سولفات آمونیوم فریک انکوبه میالم ها را به مدت حداقل ده دقیقه در  .3

 یم.کنشسته و با آب مقطر آبکشی می

-قطره محلول نیترات نقره اضافه کرده و محلول اضافی را با تکان دادن اسالیدها دور می 7اکنون روی هر اسالید  .4

 دهیم.ریزیم و نهایتا دو مرتبه سریع با آب مقطر شستشوی مختصر می

و با رنگ سیاه یا خاکستری مشاهده گردد ثانیه انکوبه کرده تا  120تا  30الم ها را محلول فرمالین ده درصد به مدت  .5

 کنیم.آب مقطر آبکشی می

حذف گردد و با آب مقطر زرد  ینهپس زم رنگ قرار داده تا یقهدق 1حداقل  به مدتطال  کلرید ٪0.2در  ها راالم .6

 دهیم.شستشو می

 ا نشده حذف گردد.های احیقرار داده تا نقرهتیوسولفات سدیم به مدت یک دقیقه  %5نمونه ها را در محلول  .7

 Nuclear رنگمحلول برشهای بافتی را با ها، جهت رنگ شدن هسته سلولپس از شستشوی با آب مقطر،  .8

Fast Red  دهیم برش های رنگ شده کنیم و پس از شستشو با آب جاری، اجازه میانکوبه می دقیقه 5به مدت

 خشک شود.

شده  آمادههای الم، رتیکولینآمیزی پس از اتمام مراحل رنگ نهایتاالم ها را با المل و چسب انتالن مونت نموده و  .9

 کنیم.را با میکروسکوپ نوری بررسی می
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 رتیکولینآمیزی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ
 مواد مورد نیاز

 محلول نیترات نقره  

 آمونیوم هیدروکساید 

  3محلول سدیم هیدروکساید% 

  پرمنگناتپتاسیم 

 اگزالیک اسید 

 سولفات آمونیوم فریک 

 کلرید طال 

  تیوسولفات سدیم %5محلول 

  رنگNuclear Fast Red 

 آب مقطر 

 فرمالین ده درصد 

 پارافین جامد 

 اتانول مطلق 

 چسب انتالن 

 مورد نیازتجهیزات 

 استیرر 

 دستگاه تیشو امبدینگ 

 دستگاه پارافین دیسپنسر 

 دستگاه میکروتوم 

  اسالیددستگاه گرمکن 

 میکروسکوپ نوری 

 آمیزی المرنگ جار 

 الم و المل 

 تیشو بسکت 

 کنید. کلیک راتجهیزات عمومی و تخصصی در آزمایشگاه بافت شناسی  جهت مطالعه بیشتر،

 



 

8 
 

 رتیکولین آمیزیرنگتفسیر نتایج 

 یمبااا پرمنگناات پتاساا  یاد با یننقاره دارنااد، بناابرا   یهااامحلاول  یبارا  یکماا یعای طب یاالم یکاولین رت فیبرهاای         

اسات کاه باه     ی. نقاره باه شاکل   دشاو  یجااد رساوب نقاره ا  رتیکاولین جهات    یااف ال یحساا  رو  نقااط شوند تا  تیمار

 باعاا  ین،، فرمااال( Reductionکاهشاای )عاماال  یااکرسااوب کنااد.  یتوانااد بااه صااورت نقااره فلااز  یماا یراحتاا

در  رتیکولاوم  یااف ال کناد. یما  یجااد باا شادت بااال ا    یخنثا  یاهرناگ سا   یاک نهایتا و  شودیفلز م رسوب نقره به شکل

و منظماای  مشااخص یهااارشااته، رتیکااولین کبااد نرمااال یااکشااود. در  یماا یافااتبااه وفااور  یااهکبااد، طحااال و کل

را در  مشخصاای یالگوهااا ینهمچناا رتیکااولینهسااتند.  یوسااتهناپ یالگوهااا یدارا یروزهسااتند،اما کبااد نکااروزه و ساا

  دهد. یم یلشکتومور خاص ت یهاارتباط با سلول

 
 میلوفیبروز بیمار مبتال بهآمیزی اختصاصی رتیکولین و تری کروم فیبروز مغز استخوان رنگ: 3شکل 

و  نیکااولیشاود، رساوب رت   یماا دهیا د میبادخ  ریا و غ میباادخ یهاا  یماار یمغاز اساتخوان در انااواع ب   باروز یف

ساااز خونساااز  شیپ/یادیاابااه واسااطه ساالول بن سیبروزیلااوفیمبااتال بااه م مااارانیکااالژن در مغااز اسااتخوان ب بااروزیف

  .کند یو به اختالل کمک م شودیم جادیا بروزیلوفیم

صااورت اساات: در بکگرانااد   نیبااد ینااور کروسااکوپیم ریاادر ز نیکااولیرت یزآمیااپروتکاال رنااگ جااهینت

 .گرددینمونه به رنگ قرمز مشاهده م یو هسته سلولها اهیبه رنگ س نیکولیرت هایرشته یصورت
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 مغز استخوان بیوپسی آمیزی اختصاصی رتیکولین نمونه: رنگ4شکل 

 بافت شناسیآزمایشگاه در  رتیکولین اختصاصی آمیزیرنگارائه خدمات 

 یرآنها در ز یو بررس یزیآمرنگ تکنیک یقاز طر یاهیو گ یوانیح یبافت ها یکروسکوپیمطالعه م یبافت شناس       

ها سلول یکروسکوپیو ساختار م یبافت یهایژگیمطالعه و یبرا یمختلف یها( است. روشینور یا یالکترون) یکروسکوپم

کاربرد  و در آموزشی پزشک یصتشخ ی، تحقیقات،قانون یپزشکعلوم تشریح در  شناسیشود. مطالعات بافتیاستفاده م

کمک به درمان استفاده  یبرا یمارب یهادر مطالعه بافت یژهبه و یبه طور گسترده در پزشک یشناسبافت ین،. عالوه بر ادارد

ا روش ب یدها با، نمونهانسان و حیوانات آزمایشگاهی یهاساختار بافت جهت آنالیز و تشخیصدر هیستوپاتولوژی . شودیم

فیبرهای یزی اختصاصی مآرنگ های بافتی،های اختصاصی نمونهآمیزییکی از انواع رنگشوند.  آمیزیرنگ، ستاپ شده

شناسی شرکت بافت و ژن پاسارگاد با استفاده در آزمایشگاه بافت است. رتیکولینبه نام موجود زنده  هایرتیکولین در بافت

-های رنگتکنیکو با ه تهی ،های بافتی مختلفاز نمونه میکرونیهای برش از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی استاندارد،

 به بررسی و مطالعه نمونه رنگ نموده و نهایتا رتیکولینآمیزی اختصاصی رنگخدمات عمومی و اختصاصی از جمله  آمیزی

دانشجویان می  محققان، اساتید وهای پژوهشی تعریف شده در طرحبیمار و سالم انسان و حیوانات آزمایشگاهی بافتی 

 .پردازد

 بندیجمع

تاریخچه بافت شناسی نشان می دهد که تغییرات قابل توجهی در تکنیک های مورد استفاده برای رنگ آمیزی بافت         

های ایمونولوژیک، که در مجموع به عنوان شناسی از طریق سنجش های شیمیایی، زیست شناسی مولکولی و تکنیک
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شناسان اولیه از مواد شیمیایی در دستر  برای آماده سازی بافت ها ود، وجود داشته است. بافتهیستوشیمی نامیده می ش

جهت مطالعات میکروسکوپی استفاده می کردند. این مواد شیمیایی آزمایشگاهی دی کرومات پتاسیم، الکل و کلرید جیوه 

-آمیزیرنگنیترات نقره، گیمسا، اده شامل آمیزی مورد استفهای رنگبرای سخت شدن بافت های سلولی بودند. تکنیک

آمیزی اختصاصی دیگر به مجوعه تکنیک آمیزی گرم و هماتوکسیلین بودند که تا به امروز چند رنگتریکروم، رنگ های

فیبرهای  یصتشخ یاز نقره برا که یکولینرتآمیزی رنگ از جمله شناسی اضافه شده است.های رنگ آمیزی بافت

سیاه  روشن یتا صورت یخاکستر ینهپس زم در ، 3از کالژن نوع های ساخته شده رتیکولین .کندیاستفاده م یکولینرت

 شود.یاستفاده م یهمغز استخوان و کل کبد، یدر بافت ها فیبرهایی ینچن یابیارز یبرا آمیزیرنگ ین. اشوندمشاهده می

لسواالت متداو  

  کاربردی دارد؟در بافت شناسی چه  رتیکولینرنگ آمیزی  .1

های مختلف حیوانات در بافت رتیکولینص و بررسی فیبرهای جهت تشخی رتیکولینآمیزی اختصاصی از رنگ

 شود.آزمایشگاهی و انسان استفاده می

 گیرد؟قرار می رتیکولینآمیزی کدام نمونه های بافتی مورد مطالعه با رنگ .2

 .شوندمیرتیکولین مطالعه  آمیزیمغز استخوان و کلیه با رنگ مانند کبد، طحال،نمونه های بافتی حاوی رتیکولوم 
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