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SIDABRO IMPREGNACIJA 
 
 
 
 

 
Inkstai 

 
 

 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–040801 Sidabro impregnacija 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                           Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Rekomenduojamas metodas argirofilinėms tinklinėms skaiduloms jungiamajame audinyje parodyti, ypač norint diferencijuoti 
kolageno skaidulas nuo jungiamojo audinio. 
 

PRINCIPAS 
 
Šiuo metodu per labai trumpą laiką atliekama akivaizdi atrankioji impregnacija veikiant dviem veiksniams: preliminari 
impregnacija geležies druska, o kaip sidabro šaltinis naudojamas nestabilus diamino kompleksas (amoniako tirpalas), kuriam 
būdingas didesnis reakcingumas nei sidabro nitratui. 
a) Išankstinis apdorojimas atliekamas trivalente geležimi. 
Po paruošiamojo oksidinimo kalio permanganatu, pjūviai apdorojami trivalente geležimi (amonio geležies sulfatu). Geležies jonai, 
kuriems būdingas didesnis reakcingumas nei sidabro jonams, staigiai suriša afiniškas funkcines grupes į argirofilinius darinius. 
b) Apdorojimas amoniako tirpalu. 
Sidabras amoniako tirpale yra kompleksinio vandenyje tirpaus oksido [Ag(NH3)2]2O pavidalu. Šis kompleksinis sidabro katijonas 
pakeičia geležį, anksčiau susirišusią su audiniu. Atliekant kitą veiksmą formaldehidas veikia kaip redukcijos medžiaga: jis pašalina 
iš komplekso deguonį ir atpalaiduoja metalinį sidabrą, kuris nusėda ant argirofilinių darinių. 

[Ag(NH3)2]2O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Neredukuoti sidabro diamino katijonai tada pašalinami natrio tiosulfatu (Na2S2O3). Iš jų abiejų susidaro kompleksas, kuris yra 
labai tirpus, bet daugiau nesioksiduoja. 
 

ĮSPĖJIMAS 
 
Norint gauti gerus rezultatus reikia laikytis šių taisyklių: 
- Visada naudoti kokybišką distiliuotą arba dejonizuotą vandenį, kuriame nėra chloro. 
- Naudoti tik absoliučiai švarius stiklinius indus. 
- Vengti ant pjūvių nusėdusių dulkių. Jokiu būdu neliesti tirpalų metaliniais daiktais (pincetu ar pan.). 

 
 

METODAS 
 
1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Užlašinkite ant pjūvio 5 lašus reagento A ir 5 lašus reagento B: palikite 5 minutes suveikti. 
3) Nuplaukite objektinį stiklelį distiliuotu vandeniu. 
4) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C: palikite 3 minutes suveikti. 
5) Du kartus nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
6) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento D: palikite 3 minutes suveikti. 
7) Du kartus nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
8) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento E: palikite 3 minutes suveikti. 
9) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
10) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento F: palikite 5 minutes suveikti. 
11) Du kartus nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
12) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento G: palikite 5 minutes suveikti. 
13) Plaukite vandentiekio vandeniu 5 minutes. 
14) Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais: išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 35 min. 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai 

Tinklinės ir nervų skaidulos: juoda 

Jungiamasis audinys Rudas 

Kolagenas: auksiniai 
geltona 

Komponentai 

A) Kalio permanganato tirpalas 18 ml 

B) Rūgštinis aktyvinantis buferis 18 ml 

C) Oksalo rūgšties tirpalas 30 ml 

D) Amonio geležies sulfato tirpalas 30 ml 

E) Amoniako sidabro tirpalas 30 ml 

F) Neutralus formalino tirpalas 30 ml 

G) Natrio hiposulfito fiksuojamasis 
tirpalas 

30 ml 

Laikymas 

Laikymas Laikyti preparatą 2–8 °C temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai 
uždarytas. 

Laikymo temperatūra 2–8 °C 

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

Galiojimas 1 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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