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SUDRABA IMPREGNĒŠANA 
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KODS APRAKSTS TESTU SKAITS 
04-040801 Sudraba impregnēšana 100 testu 
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Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.  
Metode ieteicama saistaudiem, lai parādītu argirofīlas retikulāras šķiedras saistaudos, it īpaši, lai diferencētu kolagēna šķiedras 
no saistaudiem. 
 

PRINCIPS 
 
Ar šo metodi tiek veikta selektīva izteikta impregnēšana ļoti īsā laikā, pateicoties diviem faktoriem: iepriekšējai impregnēšanai ar 
dzelzs sāli un izmantošanai kā nestabila diamīna kompleksa (amonija šķīduma) sudraba avotam, kas reaģē labāk nekā sudraba 
nitrāts. 
a) Iepriekšēja apstrāde ar trivalentu dzelzi. 
Pēc sagatavojošas oksidēšanas ar kālija permanganātu sekciju apstrādā ar trivalentu dzelzi (dzelzs amonija sulfātu). Dzelzs joni, 
kas reaģē labāk nekā sudraba joni, ātri piesaistās afīnām funkcionālām grupām argirofīlās struktūrās. 
b) Apstrāde ar amonjakālu šķīdumu. 
Sudrabs amonjakālā šķīdumā ir sastopams kompleksa ūdenī šķīstoša oksīda formā – [Ag(NH3)2]2O. Šis kompleksais sudraba 
katjons aizstāj dzelzi, kas iepriekš piesaistījies audiem. Nākamajā posmā formaldehīds darbojas kā reducētājs: tas likvidē skābekli 
no kompleksa un atbrīvo metālisko sudrabu, kas nogulsnējas argirofīlās struktūrās. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Pēc tam ar nātrija tiosulfāta (Na2S2O3) palīdzību tiek likvidēts nereducētais sudraba diamīna katjons. Abi veido kompleksu, kas 
ir ļoti labi šķīstošs, bet ko vairs nevar oksidēt. 
 

BRĪDINĀJUMS 
 
Lai iegūtu labus rezultātus, ievērojiet šādus noteikumus: 
– obligāti izmantojiet kvalitatīvu destilētu vai dejonizētu ūdeni bez hlora; 
– lietojiet tikai ideāli tīrus stikla traukus; 
– nepieļaujiet putekļu nogulsnēšanos sekcijās. Nekādā gadījumā nepieskarieties šķīdumiem ar metāliskiem priekšmetiem 
(pincetēm u.c.). 

 
 

METODE 
 
1) Ievietojiet sekciju destilētā ūdenī. 
2) Iepiliniet sekcijā 5 pilienus reaģenta A un 5 pilienus reaģenta B: atstājiet iedarboties 5 minūtes. 
3) Nomazgājiet priekšmetstikliņu destilētā ūdenī. 
4) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta C: atstājiet iedarboties 3 minūtes. 
5) Divreiz nomazgājiet destilētā ūdenī. 
6) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta D: atstājiet iedarboties 3 minūtes. 
7) Divreiz nomazgājiet destilētā ūdenī. 
8) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta E: atstājiet iedarboties 3 minūtes. 
9) Mazgājiet destilētā ūdenī. 
10) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta F: atstājiet iedarboties 5 minūtes. 
11) Divreiz nomazgājiet destilētā ūdenī. 
12) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta G: atstājiet iedarboties 5 minūtes. 
13) Mazgājiet 5 minūtes krāna ūdenī. 
14) Dehidratējiet ar spirtu augošā koncentrācijā: dzidriniet ksilēnā un nostipriniet. 
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Tehniska informācija  
 

Metodes specifikācijas 

Procedūras laiks 35 minūtes 

Papildaprīkojums Nav nepieciešams 

Rezultāti 

Retikulārās un nervu šķiedras: melnā krāsā 

Saistaudi brūnā krāsā 

Kolagēns: zeltaini 
dzeltenā 
krāsā 

Sastāvdaļas 

A) Kālija permanganāta šķīdums 18 ml 

B) Skābes aktivācijas buferšķīdums 18 ml 

C) Skābeņskābes šķīdums 30 ml 

D) Dzelzs amonija sulfāta šķīdums 30 ml 

E) Amonjakāls sudraba šķīdums 30 ml 

F) Neitrāls formalīna šķīdums 30 ml 

G) Nātrija hiposulfīta fiksējošs šķīdums 30 ml 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu 2–8°C temperatūrā. Tvertnēm jābūt cieši 
noslēgtām. 

Glabāšanas temperatūra 2–8°C 

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

Derīgums 1 gads 

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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