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 در افتراق سلولهای  AgNORآمیزی  ارزش تشخیصی رنگ 
  و بدخیم مایعات سروزیشخیمخو

 دکتر علیرضا قنادان، دکتر محمود رضا کالنتری، دکتر نوریه شریفی، سعلی امیدیکتر عباد*

 دانشگاه علوم پزشکی مشهدگروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، *
 

 خالصه 
ر افتراق سلولهای د  AgNOR (Argyrophilic organizer region protein)آمیزی این مطالعه برای ارزیابی تکنیک رنگ 

صورت ه مونه سیتولوژی که بن  66 در  AgNORقاط ن. ی از سلولهای بدخیم در افیوژنهای سروز انجام شده استمزوتلیال تحریک
 .نمونه با سیتولوژی بدخیم 16 و شخیم سیتولوژی خوننمونه از بیمارا 50:ین صورت تقسیم شده او ب  شمرده،تصادفی انتخاب شدند

یا بیشتر  5و  4، 3، 2، 1هایی که  صد سلول و درصد هستهک یهدر هست  AgNORپارامترهای بررسی شده شامل متوسط تعداد نقاط 
 .بوددر هر سلول دارند،   AgNORنقاط 
 نتیجه اینکه .طور واضحی بیشتر از سلولهای مزوتلیال تحریکی بوده در سلولهای بدخیم ب  AgNORشمارش متوسط  
های مزوتلیال تحریکی از سلولهای بدخیم در مایعات افیوژن یک روش آسان و ارزان برای افتراق سلول  AgNORآمیزی  رنگ
 .است

 .، سلول مزوتلیال تحریکی، سلول بدخیم AgNORافیوژنهای سروز،  :کلمات کلیدی
 

 مقدمه 
  پریتواند و، پریکارنظیرهای بدن  تجمع مایعات سروزی در حفره
خصوص در سنین به های مختلف  یکی از تظاهرات بدخیمی ارگان

، 3، 2(شود تواند باشد و گاه اولین تظاهر بدخیمی محسوب می باال می
 هدر نئوپالسمهای بدخیم مدتها پس از درمان و ورود به مرحل .)9

تواند اولین  پیدایش مایعات سروزی می (remission)پسرفت
ی که در این مورد پیدا کردن سلولها) 1(عالمت عود بیماری باشد

آگهی بیماری  بدخیم در مایعات راهنمای خوبی جهت ارزیابی پیش
تشخیص یک روند نئوپالزیک بدخیم در مایعات  .)31، 25(است

هر به  .شود سروزی با یافتن سلولهای بدخیم در سیتولوژی حاصل می
حال گاهی تجمع مایعات سروزی در روند بدخیمی حاوی سلولهای 

تواند مشابه سلولهای بدخیم  ها میتحریکی مزوتلیال است که شکل آن
 ماهیت تحریکی دارند و در این لهاولی در واقع این سلو) 1(باشد

 های سروزی پلور، پریتوان و پریکارد موارد درگیری مستقیم پرده
ها   فراوانی توسط سیتولوژیستشهایتال ).16، 10، 4 (وجود ندارد

 بدخیم از ی برای افتراق دقیق سلولهاییدر جهت ایجاد معیارها

پیش سرطانی و تحریک شده در مایعات سروزی صورت سلولهای 
اساس میکروسکوپ  مطرح شده برتفسیر معیارهای  .گرفته است

 ).26، 19 (های نادرست همراه است نوری مشکل و گاه با تشخیص
های متعددی از جمله بررسی با   و تکنیکشهادر این زمینه رو

 ، فلوسیتومتری)15، 9، 7( یمیمیکروسکپ الکترونی، ایمنوهیستوش
  ).29، 25، 17 (کار گرفته شده استه و آنالیز مورفومتری ب

های ایمنوهیستوشیمی هنوز در این  بادی مناسب بودن آنتی
مورد ثابت نشده است چون سلولهای طبیعی و تحریکی نیز بیشتر 

های  بنابراین بررسی روش). 27 (دهند این مارکرها را بروز می
ینان برای افتراق سلولهای مزوتلیال تحریکی از بدخیم قابل اطم

یکی از این   AgNORآمیزی  رنگشود که تکنیک  توصیه می
  ).27 (هاست روش

 AgNOR  (Argyrophilicتکنیک بررسی پروتئینهای 

Nucleolar Organizer Region Associated Proteins)  ه ب
راتیو سلولی و عنوان یکی از معیارهای فعالیت بیولوژیک پرولیف

باشد که مارکر مناسب و   سنتز پروتئین میه کدکنندنهایمرکزی ژ
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خیم از سلولهای شسلولهای تحریک شده خومفیدی جهت افتراق 
کنند،   شکل یکدیگر را تقلید می به طور دقیقبدخیم که گاهی

نواحی کروماتین هستکی و   AgNORهای  پروتئین .باشند می
های  باشند که حامل ژن  میر هستک د DNAی ازیها حلقه

ای هستکی  باشد و همین اجزای رشته می  rRNAکدکننده 
اسیدی هستند که های غیرهیستونی  همراه با گروهی از پروتئین

تعداد و اندازه ). 14، 9 (گیرند طور انتخابی با نقره رنگ میه ب
با پرولیفراسیون و تقسیم سلولی ارتباط   AgNORنقاط 

و امروزه با شمارش این نقاط در ) 31، 13، 6 (مستقیم دارد
 خوشخیم از های هستک به عنوان نشان مهمی در تمایز نئوپالسم

که مشکالت تشخیصی  ییاز آنجا ).24(د شو بدخیم استفاده می
پ نوری در رابطه با تمایز وفراوانی با استفاده از میکروسک

 از بدخیم در مایعات سروزی شخیمسلولهای تحریک شده خو
آمیزی  ، برآن شدیم تا با استفاده از رنگ)19 ( داردوجود

AgNOR  مربوطه تیو مقایسه نتایج سیتولوژی با بیوپسی باف 
با اطمینان بیشتر سلولهای مزوتلیال تحریک شده را از سلولهای 

 .بدخیم تمایز دهیم

  کار مواد و روش
در این مطالعه از مایعات سروزی ارسال شده به  :ها نمونه

ه مونه انتخاب شده و بن 66 طور تصادفیه شناسی ب بخش آسیب
 .تقسیم شدند )مورد 16 (و بدخیم )مورد 50(خیم شدو گروه خو

 دور دقیقه با 5 مایعات سروزی ارسالی به مدت :روش کار
rpm2500  با دقیقه  2مدت به  یاسانتریفوژ rpm1000 

 دو ،درجه 96پس از فیکس نمودن با الکل  .سیتواسپین شدند
 .تهیه شد  AgNORو   H&Eآمیزی  ه اسالید جهت رنگگرو

و   H&Eروش سانتریفوژ توسط ه اسالیدهای تهیه شده ب
نیترات نقره روش سیتواسپین توسط ه اسالیدهای تهیه شده ب

آمیزی شدند و پس از آبدهی و شستشوی اسالیدها با آب  رنگ
تازه تهیه شده مرکب از نیترات نقره   AgNORمقطر، رنگ 
(MERCK) پودر ژالتین، اسید فرمیک ،(Mallinckrodt)   و

دقیقه در  45ها ریخته شد و به مدت  آب مقطر یونیزه روی الم

پس از . درجه در محیط تاریک قرار داده شد  37انکوباتور 
گیری و شفاف کردن، اسالیدها با المل توسط  شستشو، آب

پس اسالیدها س. دپوشانده شدن  Entellan  (MERCK)چسب 
شمارش و سپس   AgNORوسط دو پاتولوژیست مشاهده، نقاط ت

 .)1 (های بافتی مقایسه شدند با نمونه

آمیزی  های سیتولوژی رنگ یکصد سلول از نمونه  :روش ارزیابی
نقاط  *)100 (نمایی انتخاب و با درشتشده به روش تصادفی 

AgNOR  نقاط . شمارش شدAgNOR  صورت نقاط  به
ای  تمام نقاط داخل هسته. شود لها دیده میسیاهرنگ در هسته سلو

صورت غیرقابل ه در مواردی که تجمع نقاط ب .شمارش شدند
. د واحد در نظر گرفته شدنهصورت یک نقطه تفکیک بودند، ب

تر و منظم و در  های راکتیو درشتلر سلو دAgNORتعداد نقاط 
 ).2و1 شکل(باشند  سلولهای بدخیم متعدد و کوچکتر می

 AgNORبرای ارزیابی تعداد متوسط نقاط : اطالعاتارزیابی 

های  سلول  (distribution score) میزان پراکندگی و همچنین
استفاده شد که   tتحریکی و بدخیم مایعات سروزی از آزمون 

همچنین برای  .دار وجود داشت اختالف معنی  >P 001/0 با 
نقطه  5  متوسط درصد سلولهایی که حداقل،دار بودن تعیین معنی
AgNOR  را نشان دادند از آزمونt   استفاده شد که در این
 .داری وجود داشت اختالف معنی >P 001/0  مورد نیز با 

 نتایج 
در یکصد   AgNORمیانگین و دامنه نقاط شمارش شده 

داری از میانگین و دامنه  های بدخیم به طور معنی سلول نمونه
 باشد تر میخیم بیششهای خو در نمونه  AgNORنقاط

در دو گروه   AgNORپراکندگی متوسط نقاط . )1دولج(
برای  . نشان داده شده است1 سیتولوژی منفی و مثبت در نمودار

 5و  4، 3، 2، 1ی که یها ، سلول distribution scoreبررسی 
های   شمارش و درصد سلول،و یا بیشتر داشتند  AgNORنقطه 

آورده شده  2ا در نمودار درصد این سلوله .ذکر شده محاسبه شد
 .ست

 سیتولوژینمونه های در   AgNOR آمار توصیفی نقاط :1جدول 
 .وشخیم و بدخیم خ
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دامنه  واریانس
 تغییرات

انحراف 
 معیار

متوسط نقاط 
AgNOR 

نتیجه 
سیتولوژی 

تعداد 
موارد 

 50 خوشخیم 5/1 3/0 2/4-05/1 09/0

 16 بدخیم 77/3 44/1 2/6-1/2 57/1
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 خیم با نقاط بزرگ  در سلولهای مزوتلیال خوش  AgNOR :1شکل 
 .و مشخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 در دو گروه سیتولوژی   AgNOR پراکندگی متوسط نقاط :1نمودار 
 .خوشخیم و بدخیم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 در سلولهای مزوتلیال بدخیم با نقاط فراوان کوچک  AgNOR :2شکل 
 .و نامنظم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 و شخیموخدر دو گروه سیتولوژی   AgNOR درصد تعداد نقاط :2نمودار 
 .بدخیم
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 بحث  
از  1986نخست در سال   AgNORوتئین آمیزی پر رنگ

و   Crockerتوسط  1987و سپس در سال   Plotonسوی 
Nar  های بدخیم و  عنوان روشی در افتراق نئوپالسمه ب

نه تنها از   AgNORرنگ   نقاط سیاه  .)3(خوشخیم معرفی شد
نظر تعداد و شمارش در ضایعات خوشخیم و بدخیم با هم 

پذیری و پراکندگی متفاوت  ت رنگ شد،متفاوتند بلکه اندازه
در مطالعات سیتولوژیک افزایش مشخص و  .)8(نیز دارند

در سلولهای بدخیم در مقایسه   AgNORداری بین نقاط  معنی
آمیزی  رنگ ).28، 18، 2 (خیم دیده شده استشبا سلولهای خو

AgNOR   روشی ساده و ارزان که نشانگر فعالیت پرولیفراتیو
عنوان معیاری ه آمیزی ب ین رنگا. رود ار می به شم،سلولی است

 در مایعات شخیممهم جهت افتراق سلولهای بدخیم از خو
 .رود کار میه سروزی ب

در سالهای اخیر نه تنها در افتراق   AgNORتکنیک 
ه های بافتی مفید بوده است بلکه ب موارد بدخیم و خوشخیم نمونه
های  وژیک گسترههای سیتوپاتول عنوان روشی موفق در ارزیابی

تهیه شده از مایعات مختلف بدن نیز مورد استفاده قرار گرفته 
 است

ای سیتولوژی ه ه بر روی نمونکمتراین روش  .)22، 20، 5 (
 ).24 (اما کاربرد آن مفید و سودمند است) 27(شود انجام می

های سیتولوژیک  الزم به ذکر است که این روش در نمونه
 ،تری از نمونه در برگرفتن جامعو علت فیکساسیون سریع ه ب

های بدخیم و خوشخیم در  تری برای تشخیص نمونه روش موفق
در این  .)18،28، 2 (باشد های هیستولوژیک می مقایسه با نمونه

نشان داده شده است، میانگین  1مطالعه همانطور که در جدول 
و در  5/1در سلولهای خوشخیم   AgNORتعداد نقاط 

 .باشد می 77/3سلولهای بدخیم 

Sujathan  را برای سلولهای   92/1متوسط  و همکاران
را برای سلولهای بدخیم پیدا کردند   72/4مزوتلیال تحریکی و 

نتایج این تحقیقات  .باشد که کمی از متوسط مطالعه ما باالتر می
و  Rocher .استتر  از متوسط نقاط در گزارشهای قبلی پایین

رای سلولهای مزوتلیال تحریکی متوسط نقاط را ب همکاران
 ).21(گزارش کردند 78/13و برای سلولهای بدخیم  88/4

Huang 11(دست آوردنده نیز اعداد مشابهی را ب و همکاران .(
و  3/2در مطالعه دیگری نیز تعداد متوسط این نقاط به ترتیب 

 ).12 (بیان شده است 7/6

، تعداد شود همانطور که از تمامی این مطالعات فهمیده می
در تمام اشکال بدخیمی در مقایسه با موارد   AgNORنقاط 

سلولهای مزوتلیال تحریکی و  ).27(باشد خوشخیم باالتر می
آمیزی  سلولهای بدخیم مایعات سروزی بدن با تکنیک رنگ

AgNOR  ای نشان  داری را در تعداد نقاط هسته تفاوت معنی
بر روی سیتولوژی و همکاران با مطالعه  Derenzini .اند داده

در   tبا کمک آزمون  ). 6(اند مایع پلور این مسئله را ثابت کرده
 .دار بوده است  ما نیز این تفاوت معنیهمطالع

دست آمده از مطالعه حاضر که ه با توجه به نتایج ب
باشد، روش   مطالعات پژوهشگران دیگر میتائیدکننده

ن و عنوان یک روش کمکی ارزاه ب  AgNORآمیزی  رنگ
ساده در افتراق سلولهای مزوتلیال تحریکی از سلولهای بدخیم 
در مواردی که در تشخیص سیتولوژیک با مشکل روبرو 

عالوه بر آن مزیت مهم . تواند کمک کننده باشد  می،هستیم
زدایی  دیگر این روش قابلیت انجام آن روی اسالیدهای رنگ

 ).29 ( پاپانیکوالئو و گیمسا استهشد

ین ضمن تأکید بر فواید و ارزش باالی تکنیک اکثر مؤلف
AgNOR  های  در افتراق ضایعات بدخیم و خوشخیم از نمونه

هیستوپاتولوژیک و سیتوپاتولوژیک روی این مسئله تمرکز 
دارند که جهت استاندارد کردن این تکنیک قدمهای مؤثری از 

باید برداشت   Computer assisted image analysisجمله 
را به   AgNORای چشمی در شمارش و ارزیابی نقاط تا خطاه
 .رساندبحداقل 
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