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KODS APRAKSTS TESTU SKAITS 
04-021822 Picro Mallory trihroms 100 testu 
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Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.  
Trihroma krāsvielu ieteicams lietot saistaudu sekcijām. 
 
 

PRINCIPS 
 
Šajā metodē dažas saistaudu sastāvdaļas tiek selektīvi nokrāsotas atbilstoši atšķirīgajai afinitātes pakāpei starp krāsvielām un 
audu makromolekulām. Saistaudi ir izteikti acidofīli, jo tajos ir vairākas pamata grupas; tādējādi tie uzrāda spēcīgu afinitāti ar 
skābām krāsvielām (pikrīnskābi un oranžo G) un vidēju afinitāti ar vājām pamata amfotēriskām krāsvielām (skābo fuksīnu un koši 
sarkano ksilidīnu). Galvenā loma ir fosfomolibdēna skābei, kas darbojas kā tilts starp tām audu struktūrām, pie kurām tā saistās 
(kolagēna fibrillām, šūnu membrānām) un anilīna zilo, kas ir izteikta pamata amfotēriska krāsviela. 
 
 

METODE 
 
1) Ievietojiet sekciju destilētā ūdenī. 
2) Iepiliniet sekcijā 5 pilienus reaģenta A un 5 pilienus reaģenta B: atstājiet iedarboties 10 minūtes. 
3) Skalojiet destilētā ūdenī. 
4) Mazgājiet 10 minūtes tekošā krāna ūdenī. 
5) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta C: atstājiet iedarboties 2 minūtes. 
6) Skalojiet destilētā ūdenī. 
7) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta D: atstājiet iedarboties 1 minūti. 
8) Skalojiet destilētā ūdenī. 
9) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta E: atstājiet iedarboties 15 minūtes. 
10) Skalojiet destilētā ūdenī. 
11) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta F: atstājiet iedarboties 1 minūti. 
12) Ātri dehidratējiet ar spirtu augošā koncentrācijā, 1 minūti paturiet pēdējā absolūtajā etanolā. Dzidriniet ksilēnā un 

nostipriniet. 
 
 

 
Attēls ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem 
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Tehniska informācija  
 

Metodes specifikācijas 

Procedūras laiks 40 minūtes 

Papildaprīkojums Nav nepieciešams 

Rezultāti 

Kodoli: tumši brūnā krāsā 

Kolagēna šķiedras: tumši zilā krāsā 

Skrimšļu, kaulu, gļotādas, hipofīzes 
bazofīlo granulu un amiloīda pamata 
viela: 

dažādās zilās 
nokrāsās 

Neiroglija, ass cilindri un fibrīns: sarkanā krāsā 

Hipofīzes acidofīlās granulas: oranžā krāsā 

Mielīns un ertitrocīti: dzeltenā krāsā 

Elastīgās šķiedras: no bāli rozā līdz 
dzeltenai krāsai 

Sastāvdaļas 

A) Veigerta dzelzs hematoksilīns – A šķīdums 18 ml 

B) Veigerta dzelzs hematoksilīns – B šķīdums 18 ml 

C) Pikrīnskābes spirta šķīdums 30 ml 

D) Koši sarkans fuksīna polihromais šķīdums 30 ml 

E) Fosfomolibdēna skābes šķīdums 30 ml 

F) Anilīna zilā šķīdums 30 ml 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši 
noslēgtas. 

Glabāšanas temperatūra 15–25°C 

Stabilitāte Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz 
derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. 

Derīgums 2 gadi 

Brīdinājums 

Produkta klasifikācija 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās 
veselības aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, 
riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. 
Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt 
Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes. 

Iznīcināšana 
Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi 
saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu 
iznīcināšanu. 
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