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Trispalvio dažymo metodas „MALLORY 
TRICHROME“ 

  
 

 
Prostata 

 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–020802 Trispalvio dažymo metodas „Mallory trichrome“ 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                           Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230623 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Standartinė procedūra jungiamajam audiniui; ji rodo kolageną, endoplazminį tinklą, kremzlę, kaulą, amiloidą. 
 
 

PRINCIPAS 
 
Šiam metodui naudojami trys skirtingi dažikliai: fukorcinas branduolių dažymui, oranžinis G citoplazmai ir anlino mėlis atrankiam 
kolageno dažymui. Atrankusis dažymasis šioje procedūroje priklauso nuo dažiklių skirtingo laipsnio afiniškumo audinių 
makromolekulėms. Pagrindinis vaidmuo tenka fosfomolibdeno rūgščiai, kuri veikia kaip audinio darinių (kolageno fibrilių, ląstelių 
membranų) ir anilino mėlio (amfoterinio dažiklio) rišiklis. Oranžinis G dažiklis, kuris yra antrasis Mallory daugiaspalvio tirpalo 
komponentas, neturi afiniškumo fosfomolibdeno rūgščiai ir todėl jis naudojamas likusiems dariniams, nesusirišusiems su 
fosfovolframo rūgštimi, dažyti. 
 
 

METODAS 
 
1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento A: palikite 10 minučių suveikti. 
3) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
4) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento B: palikite 2 minutes suveikti. 
5) Staigiai nuplaukite vandentiekio vandeniu (2–3 minutes) ir užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C: palikite 5 minučių 

suveikti. 
6) Neplaudami leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio ir užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento D: palikite 1 minutę 

suveikti. 
7) Nuplaukite distiliuotu vandeniu, staigiai dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais ir paskiausiai užfiksuokite 1 minutei 

pamerkdami į gryną etanolį. Išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 
 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 20 min. 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai 

Branduoliai, miofibrilės, 
neuroglijos fibrilės, kremzlę, kaulą: raudona 

Kolageno fibrilės: tamsiai mėlyna 

Eritrocitai, mielinas: auksinė geltona 

Hipofizės delta ląstelių granulės: auksinė geltona 

Elastinės fibrilės: švelniai rožinė, geltona 
arba nedažyta 

Komponentai 

A) Karbofuksino tirpalas 30 ml 

B) Rūgštinis diferencijuojantis buferis 30 ml 

C) Fosfomolibdeno rūgšties tirpalas 30 ml 

D) Daugiaspalvis tirpalas pagal Mallory 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima 
naudoti iki tinkamumo datos. 

Galiojimas 2 metai 

Įspėjimas 
Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus 
simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos 
duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti 
bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ 
ir kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir regiono 
aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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