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BARWIENIE TRÓJBARWNE MALLORY’EGO 
  

 
 

 
Prostata 

 
 
 

KOD OPIS LICZBA TESTÓW 
04-020802 Barwienie trójbarwne Mallory’ego 100 testów 

 

 
 
 
              

Diagnostyka in vitro (IVD) — wyrób medyczny                            Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Diagnostyka in vitro (IVD), Klasa A, Rozp. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230623 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej.  
Standardowa procedura dla tkanki łącznej; pokazuje kolagen, siateczkę, chrząstkę, kość, amyloid. 
 
 

ZASADA 
 
W tej metodzie stosuje się trzy różne barwniki: fuksynę karbolową do barwienia jądra, oranż G do barwienia cytoplazmy i błękit 
anilinowy do selektywnego barwienia kolagenu. Selektywność w tej procedurze wynika z różnego stopnia powinowactwa między 
barwnikami a makrocząsteczkami tkanek. Główną rolę odgrywa kwas fosfomolibdenowy, który działa jako łącznik między 
strukturami tkankowymi (włóknami kolagenowymi, błonami komórkowymi) a błękitem anilinowym (barwnik amfoteryczny). 
Oranż G, który jest drugim składnikiem roztworu polichromii Mallory'ego, nie wykazuje powinowactwa do kwasu 
fosfomolibdenowego i dlatego jest używany do barwienia wszystkich pozostałych struktur niezwiązanych z kwasem 
wolframofosforowym. 
 
 

METODA 
 
1) Przenieś wycinek do wody destylowanej. 
2) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika A: pozostaw na 10 minut. 
3) Umyj w wodzie destylowanej. 
4) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika B: pozostaw na 2 minuty. 
5) Szybko przemyj w wodzie destylowanej (2-3 sekundy) i nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika C: pozostaw na 5 minut. 
6) Odsącz szkiełko bez przemywania i nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika D: pozostaw na 1 minutę. 
7) Przemyj w wodzie destylowanej i szybko odwodnij w alkoholach o wzrastającym stężeniu. Zatrzymaj się na 1 minutę w 

ostatnim czystym roztworze etanolu. Wyczyść w ksylenie i utrwal. 
 
 
 
 

 
Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy 
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Szczegóły techniczne  
 

Specyfikacja metody 

Czas procedury 20 minut 

Wyposażenie dodatkowe Nie jest wymagane 

Wyniki 

Jądra, miofibryle, włókna 
nerwowe, tkanki chrzęstne, kości: Czerwony 

Włókna kolagenowe: Ciemnoniebieski 

Erytrocyty, mielina: Złocisto-żółty 

Ziarnistości komórek delta 
przysadki: Złocisto-żółty 

Włókna elastynowe: Bladoróżowy, żółty lub 
niewybarwiony 

Składniki 

A) Roztwór fuksyny karbolowej 30 ml 

B) Bufor kwasu różnicującego 30 ml 

C) Roztwór kwasu fosforomolibdenowego 30 ml 

D) Roztwór polichromii wg Mallory'ego 30 ml 

Przechowywanie 

Przechowywanie Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej. 
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. 

Temperatura przechowywania 15–25°C 

Stabilność 
Po pierwszym otwarciu preparat nadaje się do ponownego 
użycia aż do upływu terminu ważności, jeżeli jest prawidłowo 
przechowywany. 

Ważność 2 lata 

Ostrzeżenie 

Klasyfikacja produktu 

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku 
laboratoryjnego dla pracowników służby zdrowia. 
Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie (symbole 
niebezpieczeństwa, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty 
dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze zapoznać się z kartą 
charakterystyki. Nie używać, jeśli pojemnik główny jest 
uszkodzony. 
W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić 
Bio-Optica Milano S.p.A 
i właściwe władze. 

Utylizacja 
Niebezpieczny preparat: przestrzegać wszystkich krajowych i 
lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w 
zakresie usuwania odpadów. 

 
 
 
 

NUMER WERSJI PRZYCZYNA DATA WYDANIA 
001 Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746 16.05.2022 

 


