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MALLORYHO TRICHRÓM 
  

 
 

 
Prostata 

 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-020802 Malloryho trichróm 100 testov 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro             Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230623 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Štandardný postup pre spojivové tkanivo; zobrazuje kolagén, retikulum, chrupavky, kosti, škrob. 
 
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 
V tejto metóde sa používajú tri rôzne farbivá: karbol-fuchsín na farbenie jadier, oranžová G na cytoplazmu a anilínová modrá na 
selektívne farbenie kolagénu. Selektivita v tomto postupe je spôsobená rôznymi stupňami afinity medzi farbivami a tkanivovými 
makromolekulami. Ústrednú úlohu zohráva kyselina fosfomolybdénová, ktorá pôsobí ako väzba medzi tkanivovými štruktúrami 
(kolagénové fibrily, bunkové membrány), a anilínová modrá (amfotérne farbivo). Oranžová G, ktorá je druhou súčasťou 
polychrómového roztoku podľa Malloryho, nepreukazuje žiadnu afinitu ku kyseline fosfomolybdénovej, a preto sa používa na 
farbenie všetkých zvyšných štruktúr, ktoré sa neviažu ku kyseline fosfowolfrámovej. 
 
 

METÓDA 
 
1) Vložte rez do destilovanej vody. 
2) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla A: nechajte pôsobiť 10 minút. 
3) Premyte v destilovanej vode. 
4) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla B: nechajte pôsobiť 2 minúty. 
5) Rýchlo premyte vo vode z kohútika (2–3 sekundy) a nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla C: nechajte pôsobiť 5 minút. 
6) Bez umytia nechajte odtiecť tekutinu zo sklíčka a nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla D: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
7) Premyte v destilovanej vode, rýchlo dehydrujte v ascendujúcich alkoholoch a zastavte na 1 minútu v poslednom 

absolútnom etanole. Prečistite v xyléne a namontujte. 
 
 
 
 

 
Obrázok má len informatívny charakter 
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Technické podrobnosti  
 

Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu 20 minút 

Doplnkové vybavenie Nepožaduje sa 

Výsledky 

Jadrá, myofibrily, neurogliové 
fibrily, chrupavka, kosti: Červená 

Kolagénové fibrily: Sýta modrá 

Erytrocyty, myelín: Zlatožltá 

Granuly delta buniek hypofýzy: Zlatožltá 

Elastické fibrily: Bledo ružová, žltá alebo 
bez sfarbenia 

Zložky 

A) Roztok karbol-fuchsínu 30 ml 

B) Kyselinový diferenciačný pufer 30 ml 

C) Roztok kyseliny fosfomolybdénovej 30 ml 

D) Polychrómový roztok podľa Malloryho 30 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Pripravený preparát uchovávajte pri izbovej teplote. Nádoby 
uchovávajte tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do 
dátumu exspirácie za predpokladu jeho správneho uchovávania. 

Trvanlivosť 2 roky 

Varovanie 
Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre 
odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly 
nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s 
informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. 
Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite 
informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. 
a príslušné úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
 
 
 
 

Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 
001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 
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