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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Kiválasztási módszer a kötőszövet argirofil rácsrostjainak megjelenítéséhez. 
 
 

ELV 
 
A módszer lehetővé teszi a szelektív és jól jelölt impregnálást nagyon rövid idő alatt. 
Ennek két oka van: egy vassóval való előimpregnálás bevezetése és az ezüst hozzáadásához egy labilis és ezért az ezüstnitrátnál 
jobban reagáló diamin vegyület (ammóniás oldat) használata. 
a) előkezelés háromértékű vassal 
Kálium-permanganáttal történő előzetes oxidáció után a metszetet háromértékű vassal (vas-ammónium-szulfát) kezeljük. A 
vasionok, amelyek az ezüstionoknál reagensebbek, gyorsan és szelektíven kötődnek az argofil szerkezetek funkcionális 
csoportjaihoz. 
b) ammóniás oldattal történő kezelés.  
Az ammóniás oldatban vízben oldódó elegyben oxid formájában jelen lévő ezüst – [AG(NH3)2]2 O - a korábban a szövetekhez 
kötött vas helyébe lép ebben a formában (összetett kation). 
A következő lépésben a redukálószerként ható hangyasav aldehid kivonja az oxigént az elegyből, oldhatatlan fémes ezüstöt 
szabadít fel, amely az agirofil struktúrán lerakódik. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
A nem reagáló diamino-ezüst kationt nátrium-tioszulfáttal (Na2S2O3) távolítjuk el, amely elegyet képez ezzel [AG2S2O3), nagyon 
oldható, de már nem oxidálható. 
 

FIGYELMEZTETÉSEK 
 

A reakció sikeres kimenetele a következő szabályok lelkiismeretes betartásától függ: 
- Mindig jó minőségű és teljesen klórmentes desztillált vagy ioncserélt vizet használjon. 
- Csak alaposan megtisztított üveg eszközöket használjon. 
- Kerülje a porlerakódást a metszeteken. 
- Soha ne engedjen fémes anyagokat (fogók stb.) érintkezésbe lépni az oldatokkal. 
 

MÓDSZER 
 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 5 csepp A hatóanyagot, majd 5 csepp B hatóanyagot: hagyja hatni 5 percig. 
3) Mossa le desztillált vízben. 
4) Helyezzen a metszetre 10 csepp C hatóanyagot, hagyja hatni 3 percig. 
5) Mossa le kétszer desztillált vízben. 
6) Helyezzen a metszetre 10 csepp D hatóanyagot, hagyja hatni 3 percig. 
7) Mossa le kétszer desztillált vízben. 
8) Helyezzen a metszetre 10 csepp E hatóanyagot: hagyja hatni 3 percig. 
9) Mosás desztillált vízben. 
10) Helyezzen a metszetre 10 csepp F hatóanyagot: hagyja hatni 5 percig. 
11) Mossa le kétszer desztillált vízben. 
12) Helyezzen a metszetre 10 csepp G reagenst, hagyja hatni 5 percig. 
13) Mossa le 5 percig forrásvízben. 
14) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával; xilénnel és balzsammal. 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 35 perc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 

Rács- és idegrostok:  Fekete 

Kötőszövet: Barna 

Kollagén: Sárga 

Reagensek 

A) Kálium-permanganát oldat 18 ml 

B) Aktiváló savas puffer 18 ml 

C) Oxálsav oldat 30 ml 

D) Vas-ammónium-szulfát oldat 30 ml 

E) Ammónium-oldat 30 ml 

F) Hangyasav aldehid oldat 30 ml 

G) Nátrium-hiposulfit oldat 30 ml 

Tárolás 

Tárolás Tárolja a preparátumot 2-8 °C-on. Tartsa jól lezárva a 
tárolóedényeket. 

Tárolási hőmérséklet: 2–8 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, 
amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 1 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat 
(veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig 
olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges 
tartóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az 
illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Ártalmatlanítás Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott 
cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint. 
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