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 در بافت شناسی  وان کوزارنگ آمیزی اختصاصی مقدمه ای از 

 یمکلس یعیطبیروجود رسوبات غ یصتشخ یبرا یبه طور گسترده در بافت شناس( Von Kossaوان کوزا ) یزیرنگ آم       

 یزیآمرنگ یناصل انیز شناخته شده است.  (Calcium Stainرنگ کلسیم ) عنوان، به همین علت با شودیدر بدن استفاده م

نقره که با محلول  هاییونها، با متصل به فسفات یم،کلس هاییوننقره است:  یهابه نمک یمکلس یهانمک یلبر تبد یمبتن

 یمیاییفتوش یبدچار تخر یرند،گ یمنبع نور قرار م یک یرنقره که در ز ی. فسفات هاشوندیم یگزینجا شوند،مینقره آورده  یتراتن

 شود. ینقره م یشوند که منجر به مشاهده رسوبات فلز یم

 وان کوزاتاریخچه رنگ آمیزی اختصاصی 

 یرا برا یککالس یزیآمروش رنگ یک (Julius von Kossaکوزا ) وان یوسجول یپزشک مجارستان یش،پ بیش از یک قرن

 یهارنگشده و با ضد  استفادهروش به طور گسترده  ینابداع کرد. از آن زمان، ا یوانیح یهادر بافت یرسوبات معدن یصتشخ

 یتراتدرصد ن 5تا  1 یرا با محلول ها یهاز کل ییبخش هاوان کوزا در یکی از اولین تحقیقات خود،  .شده است یبمختلف ترک

کرد.  ییرتغ یاهبه س یخاکستر رنگاز  یجبود و به تدر موقترنگ  ینشد. ا یمکلسرسوبات کرد که منجر به رنگ زرد  تیمارنقره 

 . دادشده با سولفات مس ارائه  موماسب مس یهاز کل یریخود، او تصو یهایافتهنشان دادن  یبرا

 
 : رنگ آمیزی کلیه اسب مسموم شده با سولفات مس با وان کوزاJulius von Kossa ،b: 1شکل 
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 در بافت شناسی وان کوزاکاربردهای رنگ آمیزی اختصاصی انواع 

 ، نفروکلسینوز(Chondrocalcinosis) مانند کندروکلسینوز (Calcinosis) این رنگ برای تشخیص کلسینوز 

(Nephrocalcinosis) کلسینوز جلدی ،(Cutaneous Calcinosis) توان از آن برای تشخیص مفید است. همچنین می

 کلسیفیکاسیون در تومورها استفاده کرد. 

در تمایز سلولهای مزانشیمی به استئوبالست نیز با رنگ  سنجیسوب کلسیم داخل سلولی به روش رنگسنجش میزان ر

 شود.آمیزی وان کوزا انجام می

 کوزا وان باکلسیم رنگ شده نگاهی اجمالی به 

 یکبه عنوان  یتوپالسمدر داخل و خارج س +Ca2و انتشار  یکه جداساز ییاست، جا یهمه موجودات زنده ضرور یبرا یمکلس

مانده در خون و یدرصد باق 1ها و ها و دنداندر استخوان یمدرصد کلس 99کند. یعمل م یسلول یندهایاز فرآ یاریبس یبرا یگنالس

 ینخارج از ا ییر( و هر گونه تغیترل یگرم در دس یلیم 11.4-8.4شود )یبه شدت کنترل م سرم یمشود. سطح کلسیم یافتبافت نرم 

و  یانقباض عضالن ی،عصب یهاپالسانتقال  ی،در انقباض و شل شدن عروق خون یمداشته باشد. کلس یتواند اثرات جدیمحدوده م

و  یسازو امکان فعال کنندیکنترل م یسلول یرا در غشا لسیمک هاییونمهاجرت  یم،کلس یون یهاترشح هورمون نقش دارد. کانال

و سطوح  D یتامینکمبود و یه،مزمن کل ییعبارتند از نارسا یمکلس یین. علل سطوح پاکنندیرا فراهم م هایماز آنز یعیوس یفمهار ط

  رخ دهد. اعتیاد شدید به الکلتواند در یخون که م یزیممن یینپا

 وان کوزاآمیزی اختصاصی رنگ اب های بافتی تشخیصی و مورد مطالعهانواع نمونه

باشند استفاده کرد.  یمکلس یرطبیعیرسوب غ یکه ممکن است دارا ییانواع بافت ها یروتوان  یرا م کوزاوانآمیزی رنگ   

 توانند جز این موارد هستند.میها یهو کل یخون یهامفاصل، رگهایی مانند بافتاغلب 
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 پردازیم.می ان کوزاوآمیزی اختصاصی های ستاپ شده رنگاز پروتکل یکیدر این مقاله به 

شناسیدر بافت وان کوزاآمیزی اختصاصی پروتکل رنگ  

 استفاده می شود. Nuclear redآمیزی هسته سلولها و سیتوپالسم، از رنگ رنگرای این پروتکل بدر       

 وان کوزاآمیزی اختصاصی در رنگ یبافتالم از نمونه راحل آماده سازی م

 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 تیشوبسکتاستپردازش بافتی در 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.افت میشود یعنی اتانول جایگزین آب در باین مرحله انجام می

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  پارافینفیکس شده در در این مرحله از نمونه گیری پارافینی نمونه بافتی، پس از قالبگیری از بلوک پارافینی: برش .5

 کنیم. تهیه می میکرومتر 10الی  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  کاهشیمی کنیم و با غلظت های 

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

 وان کوزا یدر رنگ آمیزی اختصاص نمونه بافتیرنگ آمیزی مراحل 

 شناور می کنیم.یا محلول رنگی وان کوزا نقره نیترات  %5های آماده شده را در محلول الم  .1

را با آب مقطر شستشو ها پس از آن الم و دهیمدقیقه قرار می 20به مدت  UVالم ها را در معرض نور طبیعی یا المپ  .2

 دهیم. می

 دهیم. شستشوی مختصر میجریان آب و با  دقیقه انکوبه می کنیم 2د به مدت درص 2ها را در محلول سدیم تیوسولفات الم  .3

 . سریعا دهیدراته می کنیمتیمار نموده و دقیقه  2به مدت   Nuclear red %1بافتی را اکنون با محلول رنگی  هاینمونه  .4
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 کنیم.میرسنت بررسی کرده و با میکروسکوپ فلومونت  ها رانمونه ها، با چسب انتالن و الملپس از خشک شدن الم .5

 وان کوزاآزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی  و مواد تجهیزات

 مواد مورد نیاز

  مطلقاتانول 

 پارافین 

 آب مقطر 

  فرمالین ده درصد 

 چسب انتالن 

 نقره نیترات 

  المپUV 

 سدیم تیوسولفات 

 Nuclear red   

 مورد نیازتجهیزات 

  میکروسکوب  

  میکروتومدستگاه 

 دستگاه گرمکن اسالید بافتی 

 پارافین دیسپنسر دستگاه  

 تیشو امبدینگ دستگاه 

 و المل الم 

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

 دهندیواکنش م یمرسوبات کلس ینقره با اجزا هاییوناست: اول، کات یاواکنش دو مرحله یک آمیزی وان کوزارنگ یکتکن        

تغییر با کمک نور  یاهس ینقره متصل شده را به نقره فلز یکه در مرحله دوم، مواد آل یدر حال شود،یم ناپایدارکه منجر به رنگ زرد 

 .ی شودآمیزسیتوپالسم آنها به رنگ صورتی رنگها به رنگ قرمز و هسته سلول اجازه می دهد تا Nuclear red. دهندیم

دستگاه گوارش از در پاتولوژی، رنگ آمیزی وان کوزا است به عنوان مثال در کلسینوز  از روش های تشخیص انواع کلسینوزیکی 

 بل شناسایی است. رسوبات کلسیمی به راحتی قاجمله کلسینوز مخاط مری که یک بیماری نادر است 

 
 (×200در کلسینوز مری. )بزرگنمایی یچرک یبرینو ترشحات ف یرنگ متعدد در مخاط سنگفرش یاهس یمدهنده رسوبات کلسنشان کوزا انو یزیرنگ آم: 2شکل 

  

( نیز Osteoid)ید استئوسیاه مشاهده می شود، کالژن و برخی از پروتکل ها، عالوه بر اینکه رسوبات کلسیمی، به رنگ در        

 و بررسی دقیقتر نمونه بافتی می شود. که سبب تشخیص  قرمز رنگ می شوند
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  ،یاهشده س یمعدن یاستخوان بافت وان کوزا،در رنگ آمیزی  :3شکل 

 نگ می شوند.ر یاهس/یسلول آب یها ههست و  یصورت یدیجزء استوئ

 بافت شناسیآزمایشگاه در  وان کوزا 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. وان کوزایزی اختصاصی مآرنگ ،سلولهای مختلف

زات و مواد آزمایشگاهی استاندارد، آماده ارائه آزمایشگاه بافت شناسی شرکت بافت و ژن پاسارگاد با استفاده از تجهی       

 مطرح شده در طرح های پژوهشی ی انسانی و حیوانات آزمایشگاهیبرای انواع نمونه ها ان کوزاوخدمات رنگ آمیزی 

 .می باشد

 جمع بندی

معتبر  هایتکنیک بنابراین دارد.بسزایی نقش  و در تومورها نیز بدن یکیمتابول یندهایبافت در مشکالت فرآ یفیکاسیونکلس      

که توضیح داده شد یکی از این همانطور  کند.یکمک م یپزشکی و تحقیقاتی پاتولوژ یقدق یصبه تشخ یمرسوبات کلس ررسیب

 که به بررسی کلسیم در نمونه بافتی می پردازد.  کوزا در آزمایشگاه پاتولوژی استتکنیک ها، رنگ آمیزی وان 
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 متداولسواالت 

 شود؟ یاستفاده م در آزمایشگاه پاتولوژی یچه موارد یبرا وزاک انو یزیرنگ آم .1

 شود.  یدر بدن استفاده م یمکلس یعیطب یروجود رسوبات غ یصتشخ یبرا یبه طور گسترده در بافت شناس ان کوزاو یزیرنگ آم

 آمیزی وان کوزا در بافت شناسی چیست؟تکنیک رنگاساس  .2

های ها، با یونهای کلسیم، متصل به فسفاتهای نقره است: یونهای کلسیم به نمکبر تبدیل نمکمبنی آمیزی رنگاصل این 

 و نهایتا رسوبات کلسیمی به رنگ سیا حاصل می شود. شوندجایگزین می ر محلول نقره نیتراتدنقره 
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