
 

1 
 

 
 

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

 مرکز پژوهشی جامع علوم پایه پزشکی

 شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد
 

 

 (Verhoeff) فاورهاختصاصی  آمیزیرنگآموزش جامع 

 شناسیدر آزمایشگاه بافت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

            صفحه                                                                                           آنچه در این مطلب خواهید خواند                                  *

 3........................................................................................................... شناسیدر بافت ورهافاختصاصی  آمیزیرنگمقدمه ای از *

 3......................................................................................................................................... ورهافاختصاصی  آمیزیرنگتاریخچه *

 3................................................................................................... در بافت شناسی ورهافاختصاصی  آمیزیرنگ هایکاربردانواع *

 4...............................................................................................................................ورهاف رنگ شده با االستین بهنگاهی اجمالی *

 5......................................................................…ورهاف اختصاصی آمیزیرنگبافتی تشخیصی و مورد مطالعه با های نمونهانواع *

 5..................................................................................................................شناسیدر بافت ورهافپروتکل رنگ آمیزی اختصاصی *

 5.........................................................................................ورهافدر رنگ آمیزی اختصاصی  یبافتالم از نمونه مراحل آماده سازی       

 6...................................................................................................ورهافدر رنگ آمیزی اختصاصی  نمونه بافتیآمیزی مراحل رنگ

 7......................................................................................ورهاف آمیزیرنگتجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک *

 7.......................................................................................................................................................ورهاف آمیزیرنگ تفسیر نتایج*

 9.........................................................................................بافت شناسیآزمایشگاه در  ورهاف اختصاصی آمیزیرنگارائه خدمات *

 10 ......................................................................................................................................................................................بندیجمع* 

 10..............................................................................................................................................................................سواالت متداول*

 

 

 

 



 

3 
 

 شناسی در بافت ورهافاختصاصی  آمیزیرنگای از مقدمه

در  هابافتبرخی  یهادر بخش یناالستو  یکاالست یافال یزیرنگ آم یبرا  (Verhoeff) یا ورهوف ورهافآمیزی رنگ

ingelastic stain Verhoeff˙s ، Van Gieson–Verhoeff (VEG) های با ناماین رنگ  .شودمیاستفاده  یبافت شناس

(VVG) ingstain .دهد.  یم یلتشک ین،را با االست یریونیو غ یونیآن یونی،کات یوندهایانواع پ ورهاف رنگ نیز شناخته شده است

دارد و  د در رنگ ایجاد می شود، تمایل زیادوهای موجی که توسط معرفیلینهماتوکس –آهن  هایبه کمپلکس فیبرهای االستیکی

در این روش رنگ آمیزی . دهندرنگ را از دست می شده بماند در حالی که اجزای دیگر بافتسبب می شود االستین رنگ رو  یناز ا

استفاده  یاصل رنگتضاد  ی( براVan Gieson رنگ)اغلب  رنگضد  یکو  یاضاف یدبردن  یناز ب یبرا یمسد یوسولفاتتمعموال 

 شود. یم

 

 ورهافاختصاصی  آمیزیرنگتاریخچه 

Ira Van Gieson ورهاف یزیبار پروتکل رنگ آم یناول یبرا Verhoeff-van Gieson (VVG)  را در سال

 Frederick) ورهافهرمان  یککرد. فردر یفتوص یکالژن در بافت عصب یهارشته یابیارز یبرا یبه عنوان روش 1889

Herman Verhoeff)ژنکال یزتما یبرا یرا به عنوان روش رنگ ینا 1908سپس در سال  یکایی،شناس آمر یب، جراح و آس 

 کرد.اصالح  یکاالست یافکردن ال متمایز یژههمبند، و به و یبافت ها یرو سا

 شناسیدر بافت ورهافاختصاصی  آمیزیرنگکاربردهای انواع 

االستین بیماریهای متنوع مرتبط با تشخیص پاتولوژی و تحقیقات بافت شناسی بافت االستیک در  ورهافآمیزی رنگ             

، پیری االستیک(تن الیاف (، تصلب شرایین )نازک شدن و از بین رفEmphysema) یا آتروفی بافت االستیک آمفیزممانند 

(Aging و سایر )اتفاق  فیبرهای االستیک تکه شدنمانند شکافتن و تکه ییراتیسن، تغ یشبا افزا های عروقی مفید است.بیماری

ختاری عالوه بر بررسی تغییرات سا .شودیمنشان داده و نسبتاً شل  یدهچروکعالئم بصورت در پوست  ییراتتغ ینا افتد،یم

بر داروهای سنتز شده گیاهی و برای تحقیق و آنالیز تاثیرات مواد شیمیایی، ، ورهافآمیزی ها با رنگدر بیماریفیبرهای االستین 

 شده نیز کاربرد دارد.ها در بیماریهای ذکر االستین
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 بافت پوست: موقعیت قرار گیری االستین در 1شکل 

 ورهاف شده با رنگ فیبرهای االستیک نگاهی اجمالی به

از  یاریبس و کششکه مسئول انبساط  هستند( ECM) یخارج سلول یکسماتر ینپروتئ یک یا فیبرهای زرد یناالست

. باشندمیها ها و غضروفرباط یپوست و برخ یوی،ر یهاقلب، بافت هاییچهبزرگ، در هاییانداران، مانند شرمهره یهابافت

فراهم  بزرگ یرگ خوناین  زیادی را برای یریدر آئورت وجود دارند که انعطاف پذفراوانی فیبرهای االستیک مثال  یبرا

 یها ینو پروتئ یمیبه صورت آنز (tropoelastin) ینتروپواالست یکه محصوالت مونومرها یکاالست یافالکنند. یم

در  یناالست شده اند. یلتشکها یهواقع در حاش یکروالیافنامحلول و م یمریزهپل ینهسته االست یکهستند، از  یکروفیبریالرم

 32تا  28) یاصل یخون یشامل آئورت و رگ ها یناز االست یغن یشود و بافت ها یم یافتبه وفور  یکاالست یبافت ها

 ینهآم یدهایاس هستند. (%3-2درصد(، و پوست ) 4درصد(، تاندون ها ) 50) یکاالست یدرصد(، رباط ها 7تا  3ها ) یهدرصد(، ر

کوتاه و مکرر از سه تا  یها یهستند. آنها در توال موزینسیزودو ا ینموزسد یسین،گال ین،پرول، یندهنده االست یلتشک یاصل

 کنند. یم یجادا یریو انعطاف پذ یقو یشوند که ساختارها یم یبندگروه ینهآمیدنه اس
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 فیبر االستین: ساختار 2شکل 

 ورهافآمیزی اختصاصی رنگ اب های بافتی تشخیصی و مورد مطالعهانواع نمونه

 ینمب یکساتورهایاست، اگرچه ف قابل انجام ییکساتوردر هر ف فیکس شده یبافت ها یرو Verhoeff یزیرنگ آم      

های بافتی که دارای فیبر االستیک هستند مانند پوست، قلب، ریه، کلیه نمونه موفق هستند.در این تکنیک  یشترب ینبر فرمال

زنده قابل انجام حیوانات آزمایشگاهی و همچنین سایر موجودات از انسان،عروق خونی، رحم و غیره بصورت فریز و فیکس 

 . باشدمی

 

 پردازیم.می ورهافآمیزی اختصاصی های ستاپ شده رنگاز پروتکل یکیدر این مقاله به 

شناسیدر بافت ورهافآمیزی اختصاصی پروتکل رنگ  

-میها مقاله به یکی از پروتکلاین در که های مختلفی موجود می باشد پروتکل ورهافآمیزی جهت انجام مراحل رنگ          

 پردازیم.

 ورهافمراحل آماده سازی الم از نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی 

 یا بصورت فریز شده ها را در فرمالین ده درصدنمودن بافت موردنظر، جهت جلوگیری از فعالیت آنزیمی، بافتپس از جدا  .1

 کنیم.فیکس می

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

 . یسیمنو
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اتانول  یشیافزا هایاز غلظت ینرا حذف نموده، بنابرا یبافت هایآب موجود در نمونه یستبا یاکنون م: ینمونه بافت آبگیری .3

 .گرددیآب در بافت م یگزیناتانول جا یعنی شودیاستفاده م

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

 .یمکن یم یهته ینگامبد یشوو دستگاه ت

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 10 یال 5نازک در حد  هایبرش یکروتومدستگاه م

حذف  یدنمونه را با دستگاه گرمکن اسال یاضاف ینالم قرار داده و پاراف یرا رو یبافت نمونه هایبرش: زدهنمونه برش آبدهی .6

 . کنیمیم یرا آبده یاز اتانول نمونه بافت یکاهش یو با غلظت ها یمکن یم

 . کنیمیرنگ م آمیزیآماده شده را طبق پروتکل رنگ یالم ها اکنون .7

 ورهاف یدر رنگ آمیزی اختصاص نمونه بافتی آمیزیرنگمراحل 

درجه فور  60در دمای  دقیقه 10الی  6به مدت  ورهافرنگی محلول آمیزی حاوی جار رنگهای فیکس شده را در نمونه .1

  دهیم.قرار می

 دهیم.تیمار نموده و پس از آن با آب مقطر شستشو می %85 سه دقیقه با پروپیلن گلیکولاسالیدها را  .2

 استفاده نماییم.  هاجهت رنگ نمودن هسته سلول نوکلئار فست ردرنگ توانیم از میدر این مرحله  .3

را با شده  آمادههای الم، ورهافآمیزی پس از اتمام مراحل رنگ الم ها را با المل و چسب انتالن مونت نموده و نهایتا .4

 کنیم.میکروسکوپ نوری بررسی می
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 ورهافآمیزی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ

 مواد مورد نیاز

  ورهافپودر رنگ 

 پروپیلن گلیکول 

 فرمالین 

 آب مقطر 

 چسب انتالن 

 رنگ نوکلئار فست رد 

 مورد نیازتجهیزات 

 میکروسکوپ نوری 

 آمیزی المرنگ جار 

 الم و المل 

 فور 

 کاغذ صافی 

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

 

 ورهاف آمیزیرنگتفسیر نتایج 

شوند.  ینم یزمتما یبه خوب یمقاطع بافت ینو ائوز یلینهماتوکسآمیزی روتین مانند با روشهای رنگ یکاالست یافال

 یچهکالژن و ماه یهاهتوان به وضوح از رشت ی، اما اغلب نمقابل بررسی باشد یتا حدود H&E یزیممکن است در رنگ آم

 یرپذامکان ینور یکروسکوپم یررا در زاالستیک  یفظر تارهایساخ ینتجسم ا ورهاف آمیزیرنگاما داد.  یصصاف تشخ یها
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 اجزایکالژن به رنگ قرمز و  ،و آبی یاهبه رنگ س یکاالست یهاو هسته یافال یزیروش منجر به رنگ آم ینا  .سازدیم

 شود. یبه رنگ زرد م یتوپالسمیس

 

 گردد.بصورت قرمز / صورتی مشاهده میهای آبی/ مشکی و کالژن افت ریه انسان. فیبرهای االستیک با رنگب ورهافآمیزی رنگ: 3شکل 

-ماسون یبترکقابل انجام است، پروتکل تری کروم ماسون است.  ورهافآمیزی هایی که همزمان با رنگیکی از رنگ

منجر به رنگ  ماسون رنگاگرچه کند  ی( را برجسته میاه)س یناالست ورهافرنگ است.  یدمف یخون یرگ ها یبررس یبرا ورهاف

 ینشوند. استفاده از ا یم یآب یاکه کالژن و استخوان به رنگ سبز  یشود، در حال یمقرمز  ینو کرات یعضالن یبرهایمتضاد ف

 یتوان برا یدارد و م مثل انسداد شریان قلب یعروق یها یمطالعه پاتولوژ یکاربرد را برا یشترینب یبیترک یزیرنگ آم یکتکن

در نتیجه  منفرد هستند، استفاده کرد. االستیک یکه دارا یدهاییهستند از ور یکاالست یهچند ال یادو  یدارا هک ییها یانشر تمایز

)که  یدهاهستند( و ور یکاالست یهدو ال یکوچک )که معموالً دارا یها یانشر یتا به راحت دهداین امکان را می پاتولوژیستبه 

 دهد. یصهستند( را تشخ یکاالست یهال یک یدارا
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متر  یسانت 2 که تقریباچپ  یقدام ینزول شریان دیستال( Bو ) یمالپروگزشریان ( A): در انسداد شریان قلب تری کرم ماسون -ورهافآمیزی های رنگمقطع: 4شکل 

 .یجانب Saphenous ید( ورFو )بزرگ   Saphenous ید( ورE)،  (Radial)  یالراد یانشر (D)، یداخل ینهس یان( شرCاز هم فاصله دارند. )

 بافت شناسیآزمایشگاه در  ورهاف اختصاصی آمیزیرنگارائه خدمات 

کنند. یبافت ها و سلول ها را مطالعه م یکروسکوپیم یمرتبط، آناتوم یعلم یرشته ها یرو سا یتولوژیس ی،بافت شناس        

های اختصاصی آمیزییکی از انواع رنگشوند.  آمیزیرنگ، یحبه روش صح یدباها ، نمونهیو سلول یبه ساختار بافت یابیدست یبرا

آمیزی به نام رنگ موجود زنده از جمله حیوان آزمایشگاهی در بافت های االستینانواع یزی اختصاصی مآرنگ های بافتی،نمونه

   است. ورهافاختصاصی 
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های برش پاسارگاد با استفاده از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی استاندارد،شناسی شرکت بافت و ژن در آزمایشگاه بافت        

آمیزی اختصاصی رنگخدمات عمومی و اختصاصی از جمله  آمیزیهای رنگتکنیکو با ه تهی ،های بافتی مختلفاز نمونه میکرونی

های تعریف شده در طرحبیمار و سالم ایشگاهی انسان و حیوانات آزمبافتی  به بررسی و مطالعه نمونه رنگ نموده و نهایتا ورهاف

 .محققان، اساتید و دانشجویان می پردازدپژوهشی 

 بندیجمع

 یشگاهآزما . درشود یاستفاده م یقاتی هیستوپاتولوژیو تحق یصیاهداف تشخ یبه طور گسترده برا ورهافرنگ آمیزی          

شود. به عنوان  یدر بافت ها استفاده م یکاالست یافعدم وجود ال یاوجود  ییشناسا یبرا رنگ ورهاف یصی پزشکی،تشخ یها

 یزممبتال به آمف یمارانب یهدر ر یکاز دست دادن بافت االست تشخیص یممکن است از آن برا هاپاتولوژیستمثال، 

(emphysema)  استفاده  یینمبتال به تصلب شرا یمارانب یخون یهارگ در یکاالست فیبرهایو نازک شدن و از دست دادن

  کنند.

لسواالت متداو  

 ( در بافت شناسی چه کاربردی دارد؟Verhoeff) ورهافرنگ آمیزی  .1

 کند.مختلف مانند پوست، ریه، عروق خونی را متمایز میهای بافتی ساختارهای االستیک در نمونه ورهافآمیزی رنگ

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

 شود.مطالعه می ورهافرحم با تکنیک هایی که دارای فیبرهای االستیک هستند مانند پوست، انواع عروق، ریه و بافت بافت
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