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Background and Aims: Plastination is a unique method for the preservation of 

anatomical specimens in training and researches of anatomical sciences. So far, 

numerous studies have been done for plastinating the specimens in a good-quality 

around the world and scientists have been ablate to achieve valuable results in this 

field. Unfortunately, the economical aspects of palstinated specimens led to publish the 

technique generally and not detailed. According to the benefits of using Plastination 

samples, various research activities have been conducted in Iran too. The aim of this 

study was to review and summarize these methods. 

Methods: In this narrative review article, In order to achieve existing studies on 

the subject, key words and plastination were searched in authentic databases and 

through the obtained research which studied in Iran, were classified and evaluated. 

Results: In Iran volume plastination on fish samples, human body, human and 

animal bones and the sectional plastination were done on brain specimens. And several 

researches have been done to stain the vessels or whole body or in material or different 

parts of plasination process. 

Conclusion: The Plastinated specimens have good quality, and new polymer was 

developed in order to reduce costs and to increase the quality of samples some little 

changes were made in the processes of Plastination. 
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 رانیا در شده نهیپالست یهانمونه هیته جهت گرفته صورت یهاپژوهش بر یمرور
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 در یکیآناتوم یهانمونه ینگهدار جهت یفردمنحصربه روش شنینیپالست زمینه و اهداف:

 نهیپالست جهت ایدن سراسر در یمتعدد یهاپژوهش تاکنون.  باشدیم یحیتشر علوم قاتیتحق و آموزش

 نیا در یارزشمند جینتا به اندتوانسته دانشمندان و است گرفته صورت مطلوب تیفیباک هانمونه کردن

 در یقیدق اطالعات تا شده موجب شده نهیپالست یهانمونه یتجار تیاهم ، وجودنیباا. ابندی دست نهیزم

 زین رانیا در شده، نهیپالست یهانمونه یریکارگبه یایمزا به توجه با .نشود منتشر کار اتییجز مورد

 یبررس حاضر مطالعه از هدف رونیازا.  است شدهانجام نهیزم نیا در یگوناگون یپژوهش یهاتیفعال

 .باشدیم رانیا در هانمونه کردن نهیپالست جهت شدهگرفته بکار یهاروش
 

 موضوع نهیزم در موجود مطالعات به یابیدست منظوربه ،ینقل یمرور مقاله نیا در: بررسیروش 

 معتبر یاطالعات یهاگاهیپا در plastination و شنین یپالست شن،ینیپالست یدیکل یهاواژه ،یبررس مورد

 یراندر ا 3131پژوهش تا سال  31 ینه،زم ینمقاالت به دست آمده درا یانز ما .گرفت قرار جستجو مورد

 تند.قرار گرف یشده و مورد بررس یانجام گرفته بود که دسته بند
 

 دام انسان، یهااستخوان انسان، تنه ،یماه یهانمونه یرو بر یحجم شنیپالست رانیا در: هایافته

 یرو بر پژوهش نیچند نیهمچن. است گرفته صورت مغز یهانمونه یبرو یمقطع شنینیپالست و...  و

  . تاس شدهانجام نشینیپالست پروسه ای و مواد در رییتغ نمونه، کل یزیآمرنگ ای و عروق یزیآمرنگ

 نیهمچن بودند، برخوردار یمطلوب تیفیک از رانیا در شده نهیپالست یهانمونه: گیرییجهنت

 پروسه در یاندک راتییتغ مطالعات یبرخ در و شد یطراح یدیجد یمرهایپل هانهیهز کاهش منظوربه

 .است گرفته صورت شنینیپالست
 

 مریپل کون،یلیس ،یحجم شنینیپالست ،یطعمق شنینیپالست شن،ینیپالست کلیدی کلمات
 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول

  یغفار درضایحمدکتر 
 

 ی،دانشکده پزشک ی،گروه آناتوم

زابل، زابل،  یدانشگاه علوم پزشک

 یرانا

 

 

  تلفن:

1922222545 
 

 
 

پست الکترونیک:
Hamidghaffary@yahoo.com 

  

 مهمقد

 و حفظ یبرا انیمصر الد،یم از قبل سال 0000 حدود در

خشک  و ییایموم راها آن خود انیفرمانروا اجساد از ینگهدار

 ییجا تا داشت رواج مختلف یهاتمدن درکار  نی. ا[1]نمودندیم

 جهت مناسب یکیتکن به یابیدست لزوم حاضر قرن درکه 

 رشته متخصصان یبرا بخصوص ،ها بافت قطعات ینگهدار

 و پزشک 1744 سال در. شد برخوردار یخاص تیاهم از یآناتوم

 دانشگاه درGunther von Hagens   پروفسور یآلمان ستیآناتوم

 ینگهدار یبرا یروش به یابیدست نیح در آلمان دلبرگیها

 که کرد کشف را یاروسهپ هیکل یهابرش مدتیطوالن

 شنیپالست روش به که ییها. نمونه[2]شد دهینام شنینیپالست

بادوام  و داریپا بو، یب خشک، ییهانمونه شوندیم ینگهدار

[0]باشندیم ینگهدار وکار کردن  قابل یراحتبه و هستند
 .

ه ب افتی گسترش ایدن سراسر درسرعت به کیتکن نیا یریکارگبه

 دانشگاه 250 از شیب 1771 سال در یگزارش اساس بر کهیطور

 ،یآناتوم آموزش در شده نهیپالست یهانمونه از کالج و

 اساس بر. کردندیم استفاده یولوژیراد و یپاتولوژ ،ینوروآناتوم

 نیاول Université du Québec à Trois-Rivières گزارش نیهم

 کاره ب آموزش جهت را نهیپالست یهانمونه که بود یدانشگاه

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه  
 5931 اسفند –بهمن 

 
www.edcbmj.ir 

 نقلی  مروری
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 شده نهیپالست یهااندام و بدن از استفاده یعلم ارزش .[0] گرفت

 و یپزشک یآناتوم یهاکالس مانند یآموزش یهاطیمح در

 توانندیم انیدانشجو رایز ،است انکار رقابلیغ یراپزشکیپ

 با و کرده لمس یراحتبه را روش نیا به شده هیته یهانمونه

 نیا مرطوب، یهانمونه برخالف انتویم نیهمچن. کنند کارها آن

ها نمونه ریسا با ای وقرارداد  یبررس مورد ایزوا تمام از راها نمونه

 و نرمال یهاحالت در راها ارگان توانیم مثال یبرا. کرد سهیمقا

تر راحت یماریب ندیفرآ درک تا داد شینما هم کنار در کیپاتولوژ

 در یکارآمد اریبس رابزا شده نهیپالست یها. نمونه[0]باشد

 انواع در مثال یبرا. هستند بدن کیآناتوم مقاطع مطالعات

 مقاطع بهتر درک به ازین که MRI مانند یپزشک یهایربرداریتصو

 خواهد دیمف اریبسها اندام شده نهیپالست مقاطعهست  یآناتوم

 یهانمونه از استفاده یدامپزشک یهادانشکده در نیهمچن. بود

 شدن کشته یمعن بهبرده شده، نام یایعالوه بر مزا شده نهیپالست

 .[6]باشدیم سیتدر جهت وانیح یتعداد کمتر

 تیفیباک شده نهیپالست یهانمونه هیته یدشوار رغمیعل

 باها نمونه حفاظت یبرا نیگزیجا نیبهتر روش نیا مطلوب،

 شنینیپالست .[0 ،6] باشدیم زین آن مضرات تمام فاقد و نیفرمال

 شنینیپالست در شود،یانجام م یمقطع  و یحجم قیطر ود به

 در و نهیپالست مغز ای قلب مانند بدن از یقسمت ای تمام یحجم

 مغز ای قلب مانند یاحشائ و اندام از یمقطع شنینیپالست

 تیدرنها و هیته متریلیم حدودباضخامت  ،یالیسر یهابرش

 صورت ییاحشا مورد در شتریب روش نیا. شودیم نهیپالست

 ای و نبوده ممکنها آن داخل مطالعه و حیتشر که ردیگیم

 هیته یتجار تیاهم وجود، نیا با .[5]شودیم انجام یسختبه

 هاشگاهینما ییبرپا ای و فروش جهت شده نهیپالست یهانمونه

 نشود منتشر کار اتییجز مورد در یقیدق اطالعات تا شده موجب

 که آنچه .[4]است شده اکتفا کیتکن اتیکل ارائه به تنهاتاکنون  و

 شودیم انجام شنینیپالست یهاکیتکن همه در کلطور به

 پخت قابل مریپل کی باها بافت یهایچرب و آب کردن نیگزیجا

اند عبارت که شودیم لیتشک یاصل مرحله 6 از ندیفرا نیا.  است

 پرداخت و مریپل بافشار تحت اشباع ،یریآبگ کردن، کسیف: از

 کی هستند ییباال یچرب یحاو که ییهانمونه مورد درونه. نم

 انجام یریآبگ مرحله از بعد که دارد وجود زین یریگیچرب مرحله

 هیتجز روند ساختن متوقف جهت نمونه کردن کسیف. [4] شودیم

. ردیگیم صورت نیفرمال در آن ساختنور غوطه با اغلب و نمونه

 ساختنور غوطه با و ازیموردن حیتشر انجام از بعد نمونه یریآبگ

 صورت صفر ریز یدما در استون یحاو حوضچه در نمونه

 و کرده خارج را بافت آب یتمام استون مرحله نیا در رد،یگیم

 ،نمونه  یدگیبه حداقل رساندن چروک ی. براشودیم آن نیگزیجا

 اشباع مرحله در. شودیانجام م یجیصورت تدربه یریآبگ

 کون،یلیس مانند) عیما مریپل یحاو حوضچه در نمونهفشار تحت

 طیشرا جادیا با شود،یم داده قرار( نیرز استریپل ای و یاپوکس

و   یسلول نیب یفضا به مریپلمتعاقباً  و شده ریتبخ استون ،خأل 

 که گرددیم حاصل یبافت تی. درنهاشودیوارد م یداخل سلول

 مریپل انتها در. استپرشده  عیما کیپالست با آن یهاسلول

 قرار باکار  نیکه ا شود سخت و پرداخت دیبا بافت درواردشده 

 انجام گاز عبور ای و UV اشعه حرارت، معرض در نمونه دادن

 یبرابرده نام یایمزا  و شنینیپالست تیاهم به توجه با .[6]شودیم

 جینتا و رانیا درشده انجام یهاپژوهش مطالعه، نیا در آن،

 با میبتوان تا فتگر قرار یها موردبررسآن زاآمده دستبه

 نیا  است،شده انجام یداخل پژوهشگران توسط آنچه یبندجمع

 زمانیعز کشور داخل در یکارامد و مناسبطور به را کیتکن

 .میریگ بکار رانیا

 بررسی  روش

 به یابیدستمنظور به ،ینقل یمرورمطالعه  نیا در  

 یدیکل یهاواژه یبررس مورد موضوع نهیزم در موجود مطالعات

 معتبر یهاگاهیپا در plastination و شنین یپالست شن،ینیپالست

Pub Med، Science Direct، Google Scholar، SID و Magiran 

 تنها نیالت یهاافتهی انیم از. گرفت قرار جستجو مورد

 مقاله 10 کل در. شد انتخاب رانیا در گرفته صورت یهاپژوهش

 قرار یبررس مورد و شدهیبندچهار گروه دسته در هکشد  افتی

 بود: ریآمده به شرح زدستمقاالت به یبند. گروهگرفتند

 یحجم شنینیپالست با مرتبط مقاالت -

 یمقطع شنینیپالست با مرتبط مقاالت -

مختلف  یهاقسمت یزیمرتبط بارنگ آم مقاالت -

 نهیپالست یهانمونه

 یهابخش ایدر مواد و  رییمرتبط با تغ مقاالت -

 شنینیپالست مختلف پروسه

 یها، تمام مطالعات انسان یافته یدر مرحله جستجو و بررس

 شدند یبررس 1075تا سال  ینهزم ینانجام شده در ا یوانیو ح

  هایافته

 نهیصورت گرفته در زم یهاتیآمده از فعالدستبه جینتا

ن نشا کیدر جدول شماره  رانیها در اکردن نمونه نهیپالست

 شده است. داده
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 رانیها در اکردن نمونه نهیپالست نهیصورت گرفته در زم یهاتیآمده از فعالدستبه جینتا. 1جدول

 شده نهیپالست نمونه یکیآناتوم محل
پژوهش صورت گرفته بر اساس  نوع

 صورت گرفته درروش کار یهایبندگروه
 پژوهش انجام سال و محقق نام

 Asadi، 1998 یحجم شنینیپالست یاریخاو یهایماه

 2003 همکاران، و Hajian یحجم شنینیپالست انسان کامل جسد

 انسان یتحتان و یفوقان یهااندام
 یهامختلف نمونه یهاقسمت یزیآمرنگ

 نهیپالست
Dashti 2004 همکاران، و 

 2005 همکاران، و Esfandiari یحجم شنینیپالست انسان ماهه 5/0-5 یهانیجن

 گردن و سر هبهمرا انسان یخلف تنه
   مختلف پروسه یهابخش ایدر مواد  رییتغ

 شنینیپالست
Ghaffary 2007 همکاران، و 

 و نخاع گردن، و سر ه مراهبه یخلف تنه

 النخاع بصل

   مختلف پروسه یهابخش ایدر مواد  رییتغ

 شنینیپالست
Ghaffari 2007 همکاران، و 

 انسان جسد
 یهاتلف نمونهمخ یهاقسمت یزیآمرنگ

 نهیپالست
Moein 2003 همکاران، و 

 انسان یخلف تنه
 یهامختلف نمونه یهاقسمت یزیآمرنگ

 نهیپالست
Ghafari 2008 همکاران، و 

 2011 همکاران، و Rabiei یمقطع شنینیپالست انسان مغز

 گوسفند قلب
 یهامختلف نمونه یهاقسمت یزیآمرنگ

 نهیپالست
Rabiei 2010 همکاران، و 

 گاو قلب
 یهامختلف نمونه یهاقسمت یزیآمرنگ

 نهیپالست
Asadi 2013 همکاران، و 

 ییصحرا موش
 مختلف پروسه یهابخش ایدر مواد  رییتغ

 شنینیپالست
Setayesh 2013 همکاران، و 

 ران، لگن، یهااستخوان و گوسفند ران

 انسان یننازک و یندرشت

   وسهمختلف پر یهابخش ایدر مواد  رییتغ

 شنینیپالست
Rabiei 2013 همکاران، و 

 

 

 بحث

 ینگهدار جهت یبفرد منحصر روش شنینیپالست

 و آب روش نیا در. باشدیم یستیز یهانمونه مدتیطوالن

 کون،یلیس  لیقب از یمخصوص یمرهایپل با نمونه یهایچرب

متعاقباً  مریپل شود،یم نیگزیجا نیرز یاپوکس  ای و استریپل

 و یسم ریغ بو، یب خشک، یانمونه انیپا در و دهیگرد سخت

 روند شنینیپالست یتجار ابعاد به توجه با. شودیم جادیا بادوام

 یاشارات تنها ومنتشرنشده  کاملطور به شنینیپالست پروسه انجام

 .[5]است شده آن به

 آموزش امر در شده نهیپالست یهانمونه  تیاهم به توجه با

 زین رانیا در ،یدامپزشک و یراپزشکیپ ،یکپزش مختلف یهاگروه

 جهت پروسه نیا انجام یچگونگ یرو بر یمتعدد مطالعات

 نیاول. است گرفته صورت مطلوب تیفیباک ییهانمونه به یابیدست

 در اصفهان یپزشک علوم دانشکده در رانیا در شنینیپالست مرکز

 امکانات از استفاده با یتکنولوژ نیا یاندازباهدف راه 1041 سال

 توانست و شد سیتأس یاریاسفند میابراه پرفسور توسط ،یداخل

شده انجام یهاپژوهش یبررس با .[1]ابدی دست یاارزنده جینتا به

 گروه 6 در راها آن توانیم رانیا در شنینیپالست نهیزم در

 :کرد یبررس

 یهانمونه کردن نهیپالست جهتشده انجام قاتیتحق -

 یحجم

 رانیا در بار نیاول شنینیپالستآمده دستبه جینتا اساس بر

 یهایماه یرو بر یحجم شینیپالستصورت به و 1771 سال در

 و بوده S10 کونیلیسشده  گرفته بکار روش. گرفت انجام یاریخاو

 . [7]بودند مطلوب تیفیباک ییهانمونه حاصل یهانمونه
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 مانند یانسان یهانمونه در یحجم شنینیپالستبعدازآن 

به  یخلف تنه ن،یجن ،یتحتان و یفوقان یهااندام کامل، جسد

 و یتحتان اندام یهااستخوان از یبرخ و گردن و سرهمراه 

 زین گوسفند یخلف یحرکت اندام و قلب مانند یدام یهانمونه

 . ]4،6-10[شد انجام

 شنینیپالست درمورداستفاده  یمرهایعمده، پل طوربه

 انیکه از م ن،یرز استریپل ای و یوکساپ کون،یلیساند از: عبارت

هم آن از توانیم و داشته یشتریب یهاتیقابل کونیلیسها آن

 استفاده یمقطع هم و یحجم یهانمونه کردن نهیپالست جهت

 هیته جهت تنها نیرز یاپوکس ای و استریپل کهیدرحال کرد،

 نهیتپالس یها. نمونهرودیم بکار شده نهیپالست یمقطع یهانمونه

ها آن تیشفاف اما دارند یشتریب یریپذانعطاف کونیلیس با شده

 کونیلیس متیق بودن باالبه علت  نیهمچن است، کمتر

 . ]15 - 14 [بود خواهد باالتر زین کار یمصرف یهانهیهز

 نهیپالست جهت گرفته صورت یهاپژوهش در ران،یا در

 استریپل از هم و کونیلیس از هم  ،یحجم روش به هانمونه کردن

 نیریسی. افزودن گلشد استفاده نیریسیگل با شده مخلوط نیرز

در نمونه حاصل  یریپذانعطاف جادیجهت ا نیرز استریبه پل

مخلوط شده با  نیرز استریپل ینیگزیجا نیصورت گرفت. همچن

 هانهیهز ریموجب کاهش چشمگ کونیلیس یجابه  نیریسیگل

 یهانمونه تیفیک دموجو یهاگزارش اساس بر. دیگرد

 یهانمونه با سهیمقا درها نمونه و بود مطلوبآمده دستبه

 و کشش استحکام،(  ازلحاظ آلمان دلبرگیها ساخت) استاندارد

 هرچند. ندادند نشان را یداریمعن یآمار اختالف یریپذانعطاف

نمونه  ریتصو ایحاصل و  یهاداده ،هامتأسفانه در اکثر پژوهش

 .] 10، 10 [بود دهیه در مقاله به چاپ نرسشد نهیپالست

 یهانمونه کردن نهیپالست جهتشده انجام قاتیتحق -

 یمقطع

 پژوهش دو تنها رانیا در گرفته صورت یهاپژوهش انیم از

. است افتهیاختصاص مغز یمقطع یهانمونه شنینیپالست به

 S10 نیرز 100 به1 مخلوطمورداستفاده  مریپلها روش از یکیدر

 نیرز استریمورداستفاده پل مریپل گرید مطالعه در و  S3و

 . [11،5]بود  P87 شدهاصالح

 مریاز هر سه پل توانیشده م نهیمقاطع پالست هیته جهت

استفاده کرد، اما با توجه به  نیرز استریپل ای و یاپوکس کون،یلیس

 نیرز استریو پل یاپوکس مریموجود دو نوع پل یهاگزارش

 یهاکردن نمونه نهیمورداستفاده جهت پالست یمرهایپل نیترجیرا

 متریلیم 2-4 نیحاصل ب یهاورقه ضخامت. باشندیم یمقطع

شده، نوع بافت و  نهیپالست هیاندازه با توجه به ناح نیبوده که ا

است. مقاطع حاصل از  ریمتغ شنینیهدف از انجام پالست

بوده اما شفاف  مهین ایشفاف  ،یبه کمک اپوکس شنینیپالست

 . رودیمغز بکار م رشفافیمقاطع غ هیجهت ته استریپل

از حرارت  یاپوکس یریکارگها در بهجهت پرداخت نمونه

 یحمام آب ایو  UVAاز اشعه  استریپل یریکارگآون و در به

 استریکار با پل روش مریدو پل نیا انیم از. شودیاستفاده م

دارد،  کونیلیس کردن با نهیبه روش پالست یادیشباهت ز

مقاطع  هیجهت ته یترمناسب مریپل نیاستر رز یپل نیهمچن

و  دیبخش سفاختالف رنگ شیموجب افزا رایز باشدیم یمغز

 . ]2، 6، 11[گرددیم یخاکستر

است تا  ازین کونیلیبا س یمقاطع مغز شنینیپالست در

طور مغز، مقاطع به یو خاکستر دیسف هیجهت افتراق بهتر ناح

 یزیآمرنگ یهاشوند. تاکنون روش یزیآمرنگ کیماکروسکوپ

ها آن انیقرارگرفته که از م یکار مورد بررس نیجهت ا یمختلف

شده حاصل جینتا نیبهتر Alstonروش  یریبا بکار گ یزیآمرنگ

 .] 20 [است

ه کردن مقاطع مغز ب نهیکه عمدتاً جهت پالست یکیتکن دو

در   P35کیتکن. باشندیم P40و  P35 یهاکیتکن ند،رویکار م

حاصل از آن  یارائه شد و مقاطع مغز یالدیاواخر دهه هشتاد م

 یخوببه یو خاکستر دیو واضح بوده و بخش سف بایز اریبس

 یالدیدهه نود م یهامهیدر ن P40 کیبودند. تکن کیتفکقابل

خامت مقاطع بود و ض ترنهیهزتر و کمساده یارائه شد که روش

 یو خاکستر دیبخش سف قیکمتر بود، اما تفر زیحاصل از آن ن

 یریکارگدر به نینبود، همچن P35 کیتکن یخوبمغز در آن به

 رنگینارنج یهادانه جادیوجود داشت و آن ا یمشکل کیتکن نیا

 .]17، 21 [کردن بود نهیدر بافت مغز بعد از پالست

مقاطع  هیته در P87 شدهاصالح نیرز استریپل یریکارگبه 

 شد، نهیپالست یهانمونه یریپذانعطاف موجب رانیدر ا یمغز

 بود، درجه 120 تاها نمونه یریپذانعطاف زانیم کهیبطور

. بود صفر عدد نیا استاندارد یهانمونه مورد در کهیدرحال

 بود گرم 200-600 نیبآمده دستبه یهانمونه وزن نیهمچن

. باشدیم گرم 400 – 100 استاندارد یهاهنمون وزن کهیدرحال

 یهانمونه تیشفاف و %15آمده دستبه یهانمونه تیشفاف

 ترمیضخ انعطاف، رقابلیغ نهیپالست مقاطع .بود % 70 استاندارد

 اریبسها آن در رفته کاره ب مریپل تیماهبه علت  و هستند

 استریپل با شده نهیپالست مقاطع ضخامت اما باشندیم شکننده

ها آن در زین یکمتر یشکستگ و بوده کمتر  P87 شدهاصالح نیرز

  .شد مشاهده
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 هانمونه رنگ بهبود جهت شنینیپالست -

 پژوهش کی در تنها رانیا درشده انجام قاتیتحق انیم در

 قلب یهانمونه که گرفت قرار یبررس مورد نمونه یکل یزیآمرنگ

 از یمخلوط و نیوزائ یمصنوع رنگ روناس، یعیطب رنگ توسط

 جینتادورنگ  مخلوط با یزیآمرنگ در و شد یزیآمآن دو رنگ

 عروق یزیآمرنگ گرید پژوهش دو در .[16]آمدبه دست  یمطلوب

 قرار یبررس مورد عروق داخل به یرنگ مریپل قیتزر کمک به

 اما بود مطلوب هاانیشر مورد درآمده دستبه جینتا. [20،22]گرفت

 یزیآممو رنگقلم توسط رونیب از دهایور ته،لخ تجمعبه علت 

 به یرنگ مریپل قیتزر که داد نشان پژوهش نیا جینتا. شدند

 درک و شده عروق زیتما و کیتفک یراحت باعث عروق داخل

 خواهدتر راحت انیدانشجو یبراها آن یتوپوگراف وها مجاورت

 تیبجذا باعث شده نهیپالست یهانمونه یزیآمرنگ نیهمچن. بود

 یهانمونه با مشابهت لیبه دل و شدهها  نمونه یظاهر رنگ

 تیفیک شیافزا و یآناتوم درس تیجذاب باعث تواندیم یعیطب

 ارزان و آسان یدسترس به ستیبایم نیهمچن. شودها نمونه

  .کرد اشاره روناس یعیطب رنگ بودن متیق

 یهانمونه در اعصاب و عروق یزیآمرنگ یبراتاکنون 

 قیتزر مانند استذکرشده  یگوناگون یهاروش شده نهیتپالس

 رنگبه همراه  یاپوکس و التکس ن،یژالت کون،یلیس یرگ داخل

 اتمام از بعد نمونه یزیآمرنگ ای و نمونه یریآبگ مرحله از قبل

 نهیزم نیا در رانیا در که یپژوهش در. ]26[شنینیپالست کامل

 یریآبگ مرحله از قبل یرنگ ماده یرگ داخل قیتزر شد انجام

شده جهت بکار گرفته استون در رنگ از یمقدار تا شد موجب

 Marchese. شود کاسته یینها نمونه تیفیک از وشده حل یریآبگ

 را شده نهیپالست یهانمونه یزیآمرنگ پژوهشی،در همکارانش و

 مورد شینیپالست مختلف مراحل در و رنگ نوع نیچندبه کمک 

 انیم از. کردند سهیمقا را حاصل جینتا وقراردادند  شیآزما

 نمونه یزیآمها رنگآن توسطشده گرفته بکار یهارنگ وها روش

 قبل البته داشت،به همراه  را جهینت نیبهتر کیلیآکر یهابارنگ

 اتصال تا شدیم آغشته الک هیالکینمونه با   سطح یزیآمرنگ از

 نیهمچن. گردد اربرقر رنگ و شده نهیپالست نمونه نیب یترمحکم

 رنگ قیتزر ای و شنینیپالست کامل اتمام از بعد نمونه یزیآمرنگ

 گزارش یزیآمرنگ یبرا زمان نیبهتر زین پخت مرحله از قبل

 .]0، 25، 24]شد

 شنینیپالست پروسه در رییتغ -

 نیرز مریپل نیچندشده انجام یهاپژوهش یط در

ها آن باها نمونه شدن نهیپالست جینتا که شد هیتهشده اصالح

 باعث کونیلیس یبجاها آن از استفاده نیهمچن و بوده مطلوب

 نیهمچن. [5،4،16،15]دیگرد یمصرف یهانهیهز ریچشمگ کاهش

 که گرفت صورتها نمونه یسازشفاف و یریآبگ روند در یراتییتغ

  .]21، 24، 11 [دیگردها نمونه تیفیک شیافزا موجب

Rabiei را یریآبگ مختلف روش دو ی،شپژوهدر  همکاران و 

( استاندارد روش) اول روش در بردند بکار یمغز مقاطع در

درروش  و استون توسطسلسیوس  درجه -25 یدماها در نمونه

 یریآبگ استون مختلف یهاغلظت با اتاق یدما درها نمونه دوم

 یدرصد 10 شیافزا از ریغبه که داد نشان جینتا. شدند

 تفاوت ،یاصورت مرحلهبه شده یریآبگ یهانمونه در یدگیچروک

 با اما نشد، مشاهده یینها یهانمونه تیفیک در یامالحظهقابل

 استون هیته نهیهز حذفبه علت  یامرحله یریآبگ از استفاده

 در یامالحظه قابل کاهش دما، کاهش یبرا الزم یروین و خالص

 و dinGronی، گزارشدر  .[5]به وجود آمد یمصرف یهانهیهز

را ارائه دادند تا به کمک آن بتوان استون  یهمکارانش روش

ها را مجدداً بکار گرفت. روش نمونه یریآبگ   در مرحله یمصرف

مرحله بود : در مرحله اول استون آلوده در داخل  0ها شامل آن

 یهایکار موجب سفت شدن چرب نیا گرفت،یقرار م زریفر

جدا  یاستون از چرب یل از صافمخلوط با آن شده و با عبور محلو

استون  ،در خأل ریدوم به کمک روش تقط   . در مرحلهدیگردیم

آب  زی. در مرحله آخر نآمدیدرصد به دست م 75-74حدود 

صورت خلوص استون به  نیدر استون را جداشده و به ا ماندهیباق

ها نمونه تیفیروش از ک نیا یریکارگ. با بهدیرسیدرصد م 5/77

استفاده خواهد  مجدداً قابل زیو استون آلوده ن شودیه نمکاست

از  یکه ممکن است در مورد برخ یاز مشکالت یکی. ]27 [بود

در  ایبافت قبل و  یرگیت فتد،یشده اتفاق ب نهیپالست یهانمونه

تا بافت عمالً  شودیامر موجب م نی. اباشدیم شنینیپالست نیح

و همکاران استفاده از  Ghaffariاستفاده گردد.  رقابلیغ

شده را  نهیپالست یهابافت یرگیاز ت یریجلوگ یبرا ژنهیاکسآب

ها بعد . آنافتندیدست  یمطلوب جیقراردادند و به نتا یمورد بررس

 ژنهیاکسساعت در آب 4نمونه را به مدت  ،یریگیاز مرحله چرب

نمونه و  تیشفاف شیکار موجب افزا نیدرصد قراردادند که ا 4/14

 نی. بر اساس ادیگرد یعیرنگ آن به رنگ نمونه طب یکیزدن

 ژنهیاکسآب یریکارگبه یپژوهش برو نیمورد اول نیگزارش، ا

 ایدر دن شنینیپالست کیها در تکننمونه تیشفاف شیجهت افزا

   .]24 [بود. 

 گیرینتیجه

 روش شنینیپالست که اندداده نشان نیشیپ یهاپژوهش

. باشدیم کیولوژیب یهابافت یارنگهد یبرا یمطلوب اریبس

 جابجا یراحتبه و بوده بویب روش نیا از حاصل یهانمونه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               6 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-1022-fa.html


 رانیا در شده نهیپالست یهانمونه هیته جهت گرفته صورت یهاپژوهش بر یمرور |و همکاران عباس ابادی  مرزبان 

612 

 

 یواقع  نمونه به کینزد اریبس هاآن ظاهر نیهمچن. شوندیم

 یهانمونه دیتول یاقتصاد یهاجنبه وجودنیا با. باشدیم

 در یقیدق طوربه کار انجام پروسه تا است شده باعث نهیپالست

 . ردینگ قرار همگان دسترس

 یرانیا پژوهشگران ذکرشده، مسائل هیکل به توجه با

 نهیپالست یهانمونه به یدسترس جهت در ییا ارزنده یهاتالش

 نیهمچن. افتندی دست زین یمطلوب  جینتا به و دادند انجام

 با یرانیا پژوهشگران تا شد موجب شنینیپالست یباال یهانهیهز

 پروسه در راتییتغ یبرخ جادیا دمانن ییراهکارها جادیا

 مجدد استفاده ای و مرهایپل یبرخ کردن نیگزیجا شن،ینیپالست

طور  به را کار یهانهیهز بتوانند استون مانند مواد یبرخ از

 نهیپالست یهانمونه تیفیک کهیدرحال دهند کاهش یریچشمگ

 .بماند یباق یمطلوب حد در زین شده

 تعارض منافع

 نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. ین ب
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