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Histological study of unpermitted tissues in heated meat products by using of Masson’s trichrome stain

By: Jahed Khaniki, GH.R, Environmental Health Engineering Department, Public Health School, Tehran University 
of Medical Sciences. Tehran, Iran. Rokni, N.D, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran 
University, Tehran, Iran.
A study was accomplished for evaluation of Masson’s Trichrome Stain in detection of unpermitted tissues in heated 

meat products. So, different samples similar to common sausage formulations available in Iranian market, were 

prepared in laboratory in order to detect unpermitted tissues in heated sausages. Unpermitted tissues such as chicken 
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کالباسهاي غيرمجاز در هيستولوژي بافتهاي مطالعه
کروم ماسون  تري آميزي استفاده از رنگ با  حرارت ديد ه

چكيده
ديده حرارت گوشتي فرآوردههاي مجاز در بافتهاي غير شناسايي در كروم ماسون آميزي تري رنگ روش ارزيابي براي مطالعهاي
مشابه فرموالسـيون نظر از كه تهيه گرديد آزمايشـگاه در ديده حرارت كالباس از مختلفي منظور نمونههاي همين به گرفت. انجام
پسـتان، مرغ، سـنگدان مانند مجاز بافتهاي غير نمونهها از اين در باشـند. ايران گوشـتي فرآوردههاي بازار در رايج كالباسهاي
گوشت لخم د رصد از مشخص ۲۰ نسبت با هزارال و نگاري شـكمبه، شـكمياز جمله حفره د اخل بافتهاي سـر و نرم بافتهاي ريه،
رنگ با شناسي و آزمايش بافت برد اري نمونه شـد. سـپس اسـتفاده مخلوط يا مجزا و صورت به نمونه كل حجم درصد ۱۰ يا مصرفي
انجام و بافتها شدن عليرغم خرد دادند كه نشان نمونهها از شد ه تهيه گرافهاي فتو ميكرو انجام گرفت. ماسون كروم تري آميزي
پيدا تغييري آن ها پذيري رنگ و تشخيص اسـت قابل مجاز غير بافتهاي سـاختمان ميكروسكپي توليد، طول در حرارتي پروسـه
تباين به علت آميزي رنگ روش اين د ر که داد نشان اسـت. نتايج مطالعه رنگ گرفته به خوبي هر بافت سـاختماني اجزاء نميکند و
حرارت گوشتي فرآوردههاي در بافتها عضالني از رشـته هاي تفكيك آن ها و كالژن رشـتههاي شناسايي که ايجاد ميشـود رنگي
براي بافت شناسي روش اين ميگيرند. خود به سبز رنگ كالژن رشته قرمز و رنگ عضالني بافتهاي به طوريكه اسـت آسـان ديده

است. توصيه قابل تقلب ميرود احتمال ديده که حرارت کالباسهاي نمونههايي از مجاز در غير بافت هاي تشخيص
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کار و روش مواد
تهيه نمونهها طرز

ــون۸ ماس کروم تري آميزي رنگ از ــتفاد ه اس ارزيابي عملي منظور ــه ب
ــاي نمونهه از ــي انواع ــاز مج ــر ــاي غي بافته ــايي شناس و ــخيص تش د ر
ــابه مش مجاز غير بافتهاي از ــخصي ــبت مش نس افزود ن كالباس با مختلف
ايران گوشتي فرآوردههاي بازار در متداول و رايج كالباسهاي فرموالسيون
تهيه در احتماًال كه آاليشي بيشترين به اينكه نظر گرديد. تهيه در آزمايشگاه

gizzard, mammary glands, lungs, head soft tissues, and visceral organs (e.g. rumen, reticulum, and omasum) of cattle 

with known amounts (10% of whole sample or 20% of whole lean meat) alone or mixed tissues were added to these 

products. Then, sampling was done and sections were stained by Masson’s Trichrome method. The stained samples 

were examined under a light microscope. In spite of mincing and heat processing of tissues, their photomicrographs 

studies showed that microscopic structure of unpermitted tissues were detectable and their colors were not changed. 

Results showed that muscle and collagen fibers are stained red and green, respectively. Masson’s Trichrome method 

is also a well technique for contrasting of collagen and myofibrils and detection of tissues which were used in heated 

meat products. Therefore, this method is recommendable and suitable for detection of unpermitted tissues in samples 

of heated sausages which adulteration is possible.
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سنگدان مرغ، از عبارتند ميگيرند قرار ــتفاده اس مورد و كالباس ــيس سوس
د اخلي حفره اندامهاي و كله) ــت (گوش سر نرم بافتهاي ريه، گاو، ــتان پس
مجموع در مخلوط صورت به يا و تنهايي به و هزارال) نگاري شكمي(شكمبه،
۲۰ به ميزان ــي آاليش ضمائم افزودن با فرآورده اين از مختلفي ــاي نمونهه
محتويات آماده گرديد. كل نمونه درصد حجم ۱۰ مصرفي يا گوشت درصد
به مجاز غير بافتهاي د رصد از ۱۰ افزودن با تهيه شده نمونه هر د ر موجود

است. آمده يك شماره جدول د ر گوشت جاي

مقدمه
افزودني مانند مواد ــياري از و بس (گلوتن) گند م آرد ــويا، س چربي، خرده يخ، ــت، گوش از مخلوط ايران، در كالباس و ــيس سوس
فرآورده ها اين .(۷ ،۵) ميشوند ساخته غيره ــير و س مايع، روغن مرغ، شير خشك، تخم نيتريت، و نيترات ــكوربات، آس ــفات، فس پلي
تهيه استاندارد هاي مد ون و بهداشتي طبق مقررات نظر نقطه از نيز و دهند ه تشكيل نيز نوع مواد و تركيبات ميزان از نظر ميبايست
ريه، (مانند كشتاري نامطلوب حيوانات آاليشي ضمائم از استفاده گوشتي ــتاندارد فرآوردههاي و اس قوانين نظر (۱). از گردند و توليد
تهيه فرآوردههاي گوشتي در گوشت و غيره) بهجاي مرغ سنگدان شكميگاو, اند امهاي داخل حفره طحال، نرم سر، پستان، بافتهاي
منابع به عنوان مي توانند بافتها اين زيرا .(۵ ميگردد (۱، آنها مصرف بودن قابل غير سبب و ــود ميش ــوب محس تقلب ديد ه حرارت
ميكرو ساير و E.coli، سالمونال از ناشي عفونتهاي انتقال در و باشند د اشته همراه به را زيادي ميكروبي و بار مطرح باشند ميكروبي
مانند بافتهايي نيز خوردن مذهبي نظر از و كميدارند غذايي ارزش بافت ها اين همچنين باشند. نقش داشته بيماريزا ارگانيسمهاي

است. نهي شده و حرام لنفي عقد ههاي خون و طحال,
بهداشت كه عواملي دادن كاهش در آميزي رنگ روش هاي از استفاده با ديده حرارت گوشتي فرآورده هاي ــي بافت شناس تجزيه
غير بافتهاي خصوصًا وجود عوامل اين كنترل و تشخيص د ر ميتواند و است مفيد بسيار ميكنند تهديد را مصرف كننده سالمت و
مستقيم تشخيص امكان شناسي بافت روش .(۱۰ ،۸) سازد آشكار را گوشتي فرآورده هاي د هنده تشكيل اجزاء و باشد(۹) مؤثر مجاز
روشهاي لذا .(۱۴) بهره گرفت بافتي تقلبات شناسايي در ميتوان آن از و ميسازد ميسر گوشتي در فرآوردههاي را بافت نوع و تركيب
فرآورده هاي و گوشت قوانين و استانداردها و نمايند كمك د يده حرارت گوشتي فرآوردههاي كيفيت كنترل مي توانند در شناسي بافت
گيسون۳(۱۱)، وان بلو۲(۱۲)، تولوئيدين ,(۶ ،۴) وائوزين۱ هماتوكسيلين مانند مختلف آميزي هاي رنگ از استفاد ه نمايند. تكميل آنرا
نام گوشتي فرآوردههاي د ر ميتوان را و غيره شيف۷(۱۹)، اسيد پريود يك قرمز۶ (۱۳)، پيكروسيريوس قرمز۵، ــيريوس س كالجا۴(۱۵)،
مانند اختصاصي آميزي رنگ روش هاي از اما استفاده دارند . مختلف بافتهاي رنگ پذيري نظر از خاصي ويژگي اينها از هركدام برد.
مطالعه ارزيابي اين از هدف و ــت اس مهم بسيار نمايد ــخص را مش بافت ــاس نوع رنگ پذيري نوع بتواند بر اس ــون كه كروم ماس تري
بافتهاي تفكيك ديده و حرارت فرآورد ههاي گوشتي د هنده تشكيل بافتهاي رنگ در تباين ماسون كروم آميزي تري رنگ توانايي

ميباشد. همديگر از مجاز غير
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با همراه حجم زياد در و گرديد چرخ جد اگانه لخم بهطور ــت گوش ابتدا
گرفت قرار كاتر۹ دستگاه داخل افزودني بافتهاي وجود بدون فوق تركيبات
دور با كاتر ــاي تيغهه دقيقه جمعًا ۵ مختلف فواصل (در ــدند ش ــزه كاتري و
كاتر از آمده فارش بدست سپس آمدند ). در حركت دقيقه به در دور ۳۰۰۰
يافت. در انتقال پيلوت دار به آزمايشگاه چرخ استيل ظرف با و ــده ش خارج
كوچك كاتر وارد شده خرد تركيبات و گوشت از مشخصي نسبت آزمايشگاه
كه مشخص غيرمجاز بافت آمريكا) گرديد. سپس هوبارت ــركت (ساخت ش
براي مدت و گرديد كاتر ۱۰ درصد وارد كاسه نسبت با بود ــد ه ش چرخ قبًال
كاتر كاسه كاتريزاسيون هربار پس از ــد . ش كاتريزه دقيقه) (حدود يك الزم
ــده وارد مخزن ش ــيون، نمونه كاتر كاتريزاس از پس ميگرديد. تميز ــًال كام
محتويات وارد پوشش دسته فيلتر با چرخاندن ــپس س و شده د ستي فيلتر
شد نوشته شماره اي ــش پوش روي گرديد. بر ــانتيمتر س ۵ قطر به مصنوعي
سپس ميگرديد. مشخص بافتهاي غير مجاز در نمونه نوع آن طبق بر كه
۸۰ حرارت تأثير ساعت تحت ۱/۵ مدت به گرديد و اتاق پخت وارد فرآورده
دادن، حرارت از بعد ــد. ببين الزم را حرارت تا گرفت ــانتيگراد قرار س درجه
ــود ش خنك به اندازه كافي تا گرفت ــرار ــرد ق س آب دوش زير در فرآورد ه
برد اري نمونه كالباسها از ابتدا شناختي بافت آزمايشهاي انجام براي .(۵)
يك در اندازههاي قطعه ــه س آنها وسط و انتها از دو كه طريق بدين ــد . ش
مقطع تصادفي از به صورت برداري نمونه اين برداشت شد . سانتيمتر مكعب
فرمالين بافر ــط توس نمونهها برداري، نمونه از ــس پ انجام گرفت. ــاس كالب
قالبهاي شناسي آزمايشگاه بافت معمول روند از انجام پس و شدند تثبيت
كروم تري با و ــده ش بريده ميكرون ۶ ضخامت به مقاطعي و تهيه پارافيني

.(۳ ،۲) شدند رنگ ماسون

نتايج و مشاهد ات 
ــكوپي ميكروس مورد مطالعه نمونهها رنگ آميزي، و برش تهيه ــس از پ
فتوميكروگراف از آنها و شرح زير مشاهده به ــوج مختلف نس و گرفتند قرار

گرد يد. تهيه

عضالني بافت الف-
بافت همبندي ميباشد(۵، ۷). و عضالني مخطط بافت ــت حاوي گوش
ديده کالباس هاي حرارت توليد طول د ر کاتريزاسيون علت عمل به عضالني
ديده ــکوپي ميکروس برش در پراکنده و ريز قطعات صورت به ــده و خرد ش
به بافت همبندي و رنگ قرمز به عضالني ۱ بافت تصوير شماره در ــد ند. ش

ميشود. مشاهده سبز رنگ

- سنگدان مرغ ب
گرفته فرا ــحات غد د ترش ضخيم از صاف و اليهاي را اپي تليوم ــطح س
در ميشود. ديد ه روشن صورتي به رنگ اليه اين ۲ شماره تصوير در است و
ساده استوانه اي پوششي بافت سلولهاي توسط ــنگدان س مخاط تصوير اين
روشن قرمز سيتوپالسمي داراي ــلولها س اين است. شده ــيده پوش و كوتاه
شده د اخل سنگدان كفتهاي به مخاط د ارند. تيره آبي رنگ با ــتهاي هس و
لولهاي صورت به غدد ــوند. اين ميش د يده ــلولهاي غدهاي س به صورت و
قرمز روشن آن رنگ ــلول هاي س سيتوپالسم كه ــتند هس مستقيم و ــاد ه س
ترشحي شاخصي مواد غدد اين مجراي داخل در و دارند تيره هسته رنگ و
سخت سنگدان بافت همبند مخاط زير در د ارد. ــن وجود روش به رنگ قرمز
مشاهده سبز رنگ به کروم ماسون با تري رنگ آميزي د ر كه ميشود ديده
به و پيچيده كالفهاي صورت به هم، در بسيار سنگد ان عضالني بافت شد.
و بافت همبندي عضالني رشتههاي وسط در رنگ تيره هسته با و قرمز رنگ

شد. رؤيت آنها بين در ضخيمي

نرم سر ج- بافت
صورتي  و اي تودهاي غده به صورت  ۳ شماره در تصوير ــر س نرم بافت
ــاهده غدد مش مجاري و ــحي ترش تعداد زياد ي آلوئولهاي حاوي ــگ و رن
سلول چند ين از هستند و نوع سروزي ترشحي اكثرًا از واحدهاي ــد. اين ش

ماده نام

    گوشت
روغن
گياهي

پودر
نشاسته

گلوتن
 (آرد) 
گندم

نمك
 

طعام

فسفات
سديم

نيترات
سديم

اسيد
سيرآسكوربيك

جوز ادويه(فلفل,
(.. و گشنيز هند ي,

يخ
خرد شده بافت

مجاز غير
لخم

مقدار
۱۰۴۰۱۴۸۳۱/۵۰/۳۱۲۰(درصد) ppm۵۰۰ ppm۱/۵۵۵۰ gr/۱۰۰kg۲۱/۱

ديده حرارت كالباس موجود در نمونههاي تركيبات -۱ شماره جدول

مخطط همراه عضالت عرضي مقطع .۱ شماره تصوير
بافت همبندي. (b عضالت مخطط (a ( X۸۰ ,ماسون بافت همبندي (تري کروم با

بافت هاي... هيستولوژي مطالعه
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به آلوده و ــميكف سيتوپالس ــلولها با س تصوير اين در ــد هاند. ــكيل ش تش
شكل ــروزي كروي س آسيني سلولهاي ــته هس ــد ند. ش ديده صورتي رنگ
ــدند. ش د ر تصوير رؤيت بنفش تيره يا رنگ آبي به ــده بوده و قاع ــك نزدي و
كه هستند استوانهاي يا مكعبي سلولهاي داراي نيز موكوسي ــينيهاي آس
يا آبي ــته آنها هس و دارند كمرنگ صورتي رنگ و آلود ــميكف سيتوپالس
دارد وجود ــي خون عروق همبندي غده بزاقي ــت باف در ــت. اس تيره بنفش
تفكيك ــمتها قس بقيه از و قرمز رنگ ــه ب عروق اطراف عضالني ــه اليه ك

ميشود.

د- ريه
را  آلوئولها جدار ــد و ميباش حبابچه آلوئول يا حاوي ــت ريه باف
ــلولهارنگ س ؛ ۴ ــماره ش در تصوير ــت. اس گرفته فرا همبندي بافت
در اطراف دارد. ــره تي ــي آب رنگ بنيادي ــلولهاي س ــته هس و ــره تي
به كه دارد ــود وج عضالني ــتههاي رش و ــلولها س ريوي آلوئولهاي
بافت مقطع تصوير ــن اي همچنين ــوند . مي ش ــاهده مش تيره قرمز رنگ
سبز رنگ غضروف ميد هد كه نشان را ــي ريه تنفس غضروفي مجراي
ــمت قس در دارند. وجود آن ــل در داخ ــي غضروف ــلولهاي و س دارد
ريه ــده ش د ناتوره ــاي آلوئول ه از ــي بخش تصوير اين ــت راس ــمت س

ميشود. مشاهده

پستان د-
داراي بافت اين مي شود. مشاهده ــتان پس بافت ۵ ــماره ش تصوير در
يكديگر مجزا همبندي از ــعابات انش ــط توس ــت که اس لوبول هائي و لوب
دارد وجود ــول لوب و لوب در اطراف هر ــتههاي کالژن رش و اند ــته گش
حاوي پستان لوبولهاي تصوير اين در ــدند. ش مشاهده ــبز س به رنگ و
سلولهاي ــاختمان س است. – آلوئولي لولهاي نوع از غدهاي ــاختمان س
است و تنها رفته بين ــيون از دناتوراس علت به و جدار آلوئولها ــحي ترش
فضاي داخلي آلوئولها ميشود. ــاهده مش تيره آبي رنگ به آنها ــته هس

مي شوند. رؤيت خوبي به نيز

حفره شكم - اندامهاي داخل ه
حفره داخلي اندامهاي ــاختمان س ــون ماس کروم تري آميزي رنگ در
تمايز قابل و ــه گرفت خوبي رنگ به ــزارال ه و نگاري ــكمبه، ش مانند ــكم ش
قرمز رنگ به ــكمبه ش تليوم ۶ اليه شاخي اپي ــماره ش تصوير در ــتند. هس
در شكمبه شد. ديد ه بنفش رنگ با مطبق سنگفرشي ــي پوشش بافت و تيره
حاوي دارد و باد كرده يا وزيكولي حالت ــتر ــي بيش سنگفرش ــلول هاي س
مشاهده رنگ سفيد خالي و تو نقاط صورت به ــند كه چربي ميباش قطرات
مخاط ناحيه زير د ر نامنظم و بافت همبندي سفت اندامها اين ميشوند. در
و هسته بوده رنگ سبز كالژن رشتههاي حاوي بافت اين دارد. وجود پارين
۷ تصوير شماره در گرديد. آبي تيره رؤيت رنگ به نيز بافت ــلولهاي اين س
علت به پرزها اين ميشود. ديده عرضي صورت به شكل انگشتي پرد يا پرز
مخاطي ميباشند. ماهيچه فاقد و دارند ــبز س همبندي رنگ بافت ــتن داش
دارد قرار همبند ي رشتههاي ميشود که در زير ــاهد ه نيز مش عضالني اليه

ميشوند . ديده تيره قرمز رنگ به و

بحث
كه ــت اس گونهاي به ديده حرارت ــتي گوش فرآورد ههاي روند توليد در
شكل و شده خرد كامًال ــت گوش عضالني ــاختمان س ــيون كاتريزاس اثر د ر
كالباس محتويات ديگر با عضالني ــت باف مواد بهطوريكه ــر مييابد . تغيي آن
كالباس بافتي منظره روي بر دادن حرارت عمل با همراه و گرديده ــوط مخل
ميگذارد تأثير كالباس ــات بر روي تركيب ــتر بيش كه عاملي ميگذارند، اثر
بافتهاي ساختمان سلولي ماهيت تغيير موجب زيرا حرارت ــت. اس حرارت
۸۰ حرارت از حاضر مطالعه نمونههاي توليد در مي گردد. گياهي و ــي حيوان
حرارت درجه در اين گرديد . ــتفاده اس ساعت بمدت ۱/۵ ــانتيگراد س درجه
تصوير در به طوريكه ايجاد شده گوشتي فرآورده پروتئيني مواد ماهيت تغيير
مي شود. معموًال مشاهده عضالني رشته هاي ماهيت تغيير قدري ۱ ــماره ش
ــانتيگراد س درجه ۶۵ از باالتر حرارت در ــت گوش ميوفيبريل پروتئينهاي
ــه د رج در ــميك ساركوپالس ــاي پروتئينه و كالژن و ــد ــد ميگردن منعق
با ميآيند (۲۰). محلول در ــانتيگراد به صورت س درجه ۴۵-۶۰ حرارت هاي

ماسون, (تري کروم مرغ سنگدان بافت مقطع شماره ۲. تصوير
تليوم. سطح اپي د ر شاخي X۸۰) مواد ).(a

همبند ي بافت (d عضالت  (c اي لوله غدد داخل در ترشحي مواد (b

سر. نرم بافت د ر بزاقي غد ه بافت مقطع .۳ شماره تصوير
 (X۸۰ ).  (a ماسون,  تري کروم

خوني. عروق (b سروزي آسيني هاس
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د يده تغيير حالت حرارت کالباسهاي ــه تهي در بکاررفته بافت اينکه وجود
باقي نخورده دست است ممکن بافتي ــاختمان س ــي از بخش هم باز مييابد
ــته همراه داش به را فرآورده اين د ر ــناختي ش بافت ارزش ميتواند که بماند
د هنده تشکيل مواد آناليز بافتي که موارد ي ميتواند در ــئله اين مس ــد. باش
حائز دارد دنبال را به ــب نامناس وجود بافتهاي خصوصًا ــتي, فرآورده گوش

باشد. اهميت
توسط  گوشتي فرآوردههاي در مجاز غير اندامهاي از ــتفاده احتمال اس
Vitanov و Georgierبهطوريكه است. شده داده ــان نش مختلفي تحقيقات
و ــب (۱۴) قل و كبد بزاقي، ــدد غ مانند از اندام ها ــي انواع ۱۹۹۵ ــال س در
در را قلب(۱۶) ــد و كب اندامهاي ۱۹۸۲ ــال س وCordray د ر  Huffmane

Julini همينطور كردهاند. ــايي شناس سوسيس مانند ــتي گوش فرآوردههاي
مانند  حيواني بافتهاي نامناسب ــايي شناس به ۱۹۷۹ ــال س د ر همكاران و
پرداخته اند(۱۸). سوسيس و غضروف د ر عصب كليه، ــت، پستان، پوس ريه،
از گنجانيدن مواردي ۱۹۸۲ ــال س در همكاران و Julini د يگر تحقيقي در
قلب، عقدههاي روده، عضله ــده و مع مجاز مانند غير و نامطلوب ــاي اندامه

استفاده با را بافت پوششي و آندوكرين غدد د ستگاه ادراري، طحال، لنفاوي،
رکني ديگر تحقيقاتي در .(۱۷) دادهاند تشخيص شناسي بافت روشهاي از
کالباسهاي د ر مجاز غير شناسايي بافتهاي به ۱۳۷۹ ــال در س همکاران و
همچنين اند (۶). پرداخته شناسي بافت روش هاي از استفاده با د يده حرارت
همبرگر در مجاز را غير بافتهاي ۱۳۸۳ سال در و همکاران خانيکي جاهد
شناسايي و بررسي مورد ائوزين و هماتوکسيلين آميزي رنگ از ــتفاده با اس

اند(۴). داد ه قرار
ــي شناس بافت ويژه ــاختمان مجاز داراي س غير از بافت هاي ــد ام هرك
كوچكي بخش وجود صورت در بافتي مشخصههاي اساس بر كه ــند مي باش
فرآوردهها در حيواني ــوع بافت ن به ميتوان ــكوپي فيلد ميكروس در بافت از
ــيد نامهاي اس به ــيد دو اس ــون ماس كروم آميزي تري ــگ رن برد. در ــي پ
ميرود. بکار (PTA) ۱۲تنگستيك ــفو فس و اسيد (PMA)۱۱فسفوموليبديك
باند ميگردد آمينه ــيدهاي اس و پروتئينها ــتيك به تنگس ــفو فس ــيد اس
ــفوموليبد يك فس ــيد اس از ــود. نميش باند (كربوهيدرات) قندي با مواد اما
اسيدهاي و پروتئينها دهنده ــوب رس عنوان به ــتيك تنگس فسفو ــيد اس و

و ريه. ۴. مقطع بافت غضروفي تصوير شماره
غضروفي بافت (b د ناتوره شده ريوي آلوئول هاي (X۸۰ ). (a ماسون, کروم تري

پستان. مقطع بافت شماره ۵. تصوير
همبندي بافت (b آلوئولهاي پستان (X۸۰ ). (a ,ماسون کروم تري

( X۸۰ ,ماسون کروم تري شکمي. حفره داخلي اندام از بخشي .۶ تصوير شماره
کالژن بافت همبندي رشته هاي ( c سنگفرشي مطبق پوششي بافت (b شاخي اليه (a

حفره شکمي. داخلي اندام ميکروسکوپي مقطع .۷ تصوير شماره
b) بافت عضالني پرد انگشتي همبند ي بافت (X۸۰ ). a (تري کروم ماسون,

بافت هاي... هيستولوژي مطالعه
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ساختمان هايي ماسون آميزي تري کروم ــود. در رنگ ميش استفاده آمينه
بخود ــن۱۳ روش سبز رنگ آنها باند ميشود با ــفوموليبد يك فس ــيد اس که
بسيار مقادير در تنگستيك فسفو اسيد يا فسفوموليبديك اسيد ميگيرند.
اسيد بكار ــين فوكس اينجا در و مي شوند باند ــلول ها ــم س با سيتوپالس كم
ــفوموليبديك فس ــيد با اس ــون ماس كروم تري آميزي رنگ تركيب د ر رفته
فوكسين نهايتًا و ميكند رقابت ــدن باند ش براي تنگستيك ــفو فس ــيد اس يا
فوكسين رنگ سيتوپالسم و ميشود جايگزين سلول ــم سيتوپالس د ر اسيد
در مورد رنگ ــم در ميآيد. اين مكانيس به رنگ قرمز و ميگيرد خود را به
رنگ قرمز به رشتهها اين و ميگيرد ــكل ش نيز عضالني ــته هاي رش آميزي
رنگ آميختگي و تجمع ماسون آميزي تري كروم رنگ در ــوند . ديده ميش
هسته در آهن يون هاي مقدار زيادي وجود دارد. سلول هسته كروماتين در
ــته هس .(۱۹ ــود (۲، ديده مي ش تيره به رنگ ــته هس كرده و ــدا پي ــع تجم
اعمال علت به است ممكن ديد ه حرارت ــتي فرآوردههاي گوش در ــلولها س
كند. تغيير پيدا آن پذيري خواص رنگ ــند و باش رفته بين از حرارتي روند

است. تر شده تيره هسته سلول رنگ ۴  ،۳ تصوير بهطوريكه در
كالژن  ميباشد . كالژن حيواني، بافتهاي دهنده ــكيل تش مواد از  يكي
پروتئينهاي گليكو ماده جزو اين است(۳). بافت همبند ي نماينده عنوان به
تشكيل پرولين گليسين و آمينه اسيد را آن اعظم كه بخش ــد ميباش مهم
سبز رنگ به ماسون كروم تري رنگ آميزي د ر كالژن ــتههاي ميدهند. رش
سيتوپالسم بيشتري نسبت به كالژن در مقادير ــتههاي رش زيرا ميآيند . در
سلولها هسته همينطور و ميگردند باند فسفوموليبديك ــيد با اس سلولها
ــيد اس كه ــاختمانهائي س ماده  دارند. اين براي كمي ــيار بس جذب قدرت
رنگ ماسون کروم تري آميزي رنگ در ميشود باند آن ها با فسفوموليبد يك
متقابل به عنوان رنگ روشن سبز (۱۹). رنگ را بخود مي گيرند روشن سبز
كالژن رشتههاي كردن متمايز در و است ماسون كروم تري رنگآميزي در
آميزي رنگ اين است. در برخوردار ويژهاي اهميت عضالني از ــتههاي رش از
مشاهده شدند. به رنگ قرمز عضالني و رشته سبز رنگ به كالژن رشتههاي
در Pickering و Flint و  ،(۱۱) ۱۹۸۱ ــال در س Sims و Etherington

ميزان برآورد کالژن، تشخيص و همبندي بافت نمايش (۱۳) به ۱۹۸۴ سال
رنگ آميزي روش از ــن محققي اين پرداختند. ــتي گوش فرآوردههاي د ر آن
در حرارت ديد ه کالژن آميزي رنگ اين در کردند. استفاده قرمز ــيريوس س
زرد مشاهده به رنگ ــتههاي عضالني و رش رنگ قرمز ــتي به گوش فرآورده
کروم ماسون براي تري آميزي حاضر که از رنگ مطالعه نتايج ــده است.  ش
مقايسه در است شده استفاده يكديگر از عضالني رشته هاي كالژن و تفكيك
رنگ به رشتههاي كالژن که ائوزين(۶) و هماتوکسيلين رنگ آميزي نتايج با
ميگرد ند رويت صورتي رنگ به ــتههاي عضالني رش به قرمز و مايل بنفش
يک ديده شماره تصوير در همانطوريکه ميدهد. نشان را كنتراست بهتري
کالژني محدوده بافت به خوبي ماسون تري کروم آميزي ــود در رنگ ميش
را کالژني ميزان بافت مي توان حتي و است تشخيص عضالني قابل بافت از
وجود بافت ــون ميتواند ماس کروم تري آميزي رنگ همچنين زد. ــن تخمي
اين از نمايد و مشخص ساير بافتها از ــتي را فرآوردههاي گوش غضروفي در

باشد. اهميت د اراي ميتواند نيز نظر
مرغ، ــنگدان س از ــهايي بخش ترتيب به ۷ و ۶ ،۵ ,۴ ،۳ ،۲ تصاوير در
نشخوار كنند گان اول معده قسمت سه و ريه، پستان سر، بافت نرم ــت گوش
اليه عبارتند از ترتيب به اندام ها اين بافتي مشخصههاي ــوند . ميش مشاهده

آسيني هاي پيچيده، به هم عضالني ــاختمان س و غدهاي كفتهاي و ضخيم
پستان لوبول هاي تنفسي، برونشيول و ريوي آلوئولهاي بزاقي، غده سروزي
نازك شاخي اليه و مطلق ــي سنگفرش ــيري، بافت پوششي ش آلوئول هاي و
رنگ به علت ــوق ف تصاوير در ــتي(۳). انگش پردهاي و ــي پوشش بافت روي
بر ميگيرد و صورت يكديگر از آساني به بافت اجزاء تفكيك آميزي مناسب،
ميكروسكپي منظره در نوع بافت به وجود و ميتوان ــخصات مش اين ــاس اس
است ــتفاده شد ه اس مجاز غير بافت از كه نمود ــخص مش برد و پي كالباس
مناسب ــت کنتراس ــتن با داش ــون کروم ماس تري آميزي رنگ روش يا نه؟.
در اختصاصي آميزي رنگ يک ــوان عن به مي تواند بافتي ــاختمانهاي س در
د يده حرارت ــاي کالباسه مجاز در حيواني غير ــاي اندامه تقلبات ــرل كنت

شود. استفاد ه

پاورقيها

1-Haematoxylin & Eosin

2-Toluidine blue

3-Van Gieson

4-Calleja

5-Sirius Red

6- Picro Sirius Red

7-Periodic acid Schiff

8-Masson’s trichrome staining

9-Cutter

10-Hobart

11-Phosphomolybdic acid

12-Phosphotungestic acid

13-Light green

استفاده مورد منابع
ــه موسس كالباس. و ــيس ويژگيهاي سوس ــماره ۲۳۰۳، ۱۳۷۰؛ ش ــتاندارد اس .۱

ايران. صنعتي تحقيقات و استاند ارد
شماره تهران ــگاه ــارات دانش انتش ــي. شناس فن بافت ۱۳۴۶؛ ــلم، مس ۲. بهادري،

.۱۱۲۰
اي و ــه مقايس ــي شناس بافت ۱۳۸۲؛ ــعود. مس مرادي، اديب و ايرج. ــتي، پوس .۳

.۱۹۴۴ تهران. شماره دانشگاه هيستوتکنيک. انتشارات
ــي ۱۳۸۳؛ بررس ــين. افش فتحي، و ابوالفضل کامکار، غالمرضا، خانيکي، ــد جاه .۴
گرمسار شهرستان همبرگرهاي مصرفي توليد در مجاز بافت-هاي غير از ــتفاده اس
علوم دانشگاه بهد اشت دانشکده پژوهشي فصلنامه بهد اشت طلوع ۱۳۸۱؛ ــال س در
شماره سوم, ــوم، س سال يزد. صدوقي شهيد درماني بهد اشتي و خدمات ــکي پزش

صفحه  ۳۸.
شماره تهران د انشگاه ــارات ــت انتش گوش صنايع و ۱۳۷۴؛ علوم نوردهر، ركني، .۵

.۲۲۶۶
ــخيص ۱۳۷۹؛ تش ايرج. ــتي، پوس غالمرضا و خانيکي، ــد نوردهر، جاه ــي، رکن .۶
شناسي. روش بافت از ــتفاد ه اس با د يده حرارت در کالباسهاي مجاز غير بافتهاي



۱۰۲ آبزيان و د ام امور در

.۸۲-۷۶ صفحات ،۴۷ شماره سازندگي، و پژوهش فصلنامه
كنترل روشهاي عملي و غذايي ارزش ۱۳۶۴؛ علي، ناصري، و شهراسبي، حمزه .۷
برنامه فوق واحد ايران. انتشارات از فراورد ههاي گوشتي بعضي شيميايي و بهداشتي
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