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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Kimutató módszer az idegrostok, axonok, idegsejtnyúlványok, időskori plakk megjelenítéséhez. 
10%-os formalinnal rögzített és 8–10 μm vastagságú parafinba zárt metszeteken használható. 
 
 

ELV 
 

Az ezüstfestéses módszerek az idegszövettanban a leggyakrabban használt módszerek között vannak. 
Az elv, amelyen általában az ezüstfestéses technikák alapulnak, a következő: az ezüstöt, amely egyes vegyületekben oxidált +1 
állapotban található (pl. AgNO3), egyes szöveti összetevők nem oldható fémes állapotra redukálhatják. Különösen az ammóniás 
ezüst oldatok alkalmasak rendkívüli módon az ezüstionok előállítására, amennyiben könnyedék redukálhatók, és képesek egy 
stabil fémes ezüstüledéket létrehozni. 
A Bielschowsky módszer szelektív hatása: az idegszövetekben található sejtelemek eltérő argilofil foka a redukciós oldat 
megfelelő kalibrálásával lehetővé teszi az idegrostok, az axonok, az idegsejtnyúlványok, az időskori plakk szelektív kimutatását. 
 
 

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 és műanyag eszközöket használjon. 
- Soha ne engedjen fémes anyagokat (fogók stb.) érintkezésbe lépni az oldatokkal. 
 
 

MÓDSZER 
 

1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezze a tárgylemezt a nedves kamrába, helyezzen a metszetre 10 cseppet az A reagensből; zárja le a fedelet, és 40 °C-os 
kemencében 15 percig inkubálja. 
3) Vegye ki a tárgylemezt a nedves kamrából, és desztillált vízzel gondosan mossa le a metszetet. 
4) Helyezze újra a tárgylemezt a nedves kamrába, helyezzen a metszetre 10 cseppet a B reagensből: zárja le a fedelet, és 50/55 
°C-os kemencében 20 percig inkubálja. Ez alatt az inkubációs időszak alatt preparálja a redukciós oldatot a következő módon: 
öntsön egy 50 ml-es Coplin edénybe desztillált vizet, és adjon hozzá 20 cseppet a C reagensből, 8 cseppet a D reagensből, 8 
cseppet az E reagensből és 8 cseppet az F reagensből. Keverje rövid ideig meg egy üvegpálcával. 
5) Lemosás nélkül csepegtesse le a tárgylemezt, és helyezze a redukciós oldatba: hagyja hatni 1–2 percig 
6) Mossa le kétszer desztillált vízben. 
7) Helyezzen a metszetre 10 csepp G reagenst, hagyja hatni 3 percig. 
8) Mossa le kétszer desztillált vízben. 
9) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával; xilénnel és balzsammal. 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 45 perc 

Kiegészítő felszerelés Kemence, 50 ml-es Coplin edény, üvegpálca 

Eredmények 
Idegi rostok és időskori 
plakk: Fekete 

Háttér: Sárgától barnáig 

Reagensek 

A) Ezüstnitrát oldat 30 ml 

B) Ammónium-oldat 30 ml 

C) Ammónium-hidroxid oldat 2 x 30 ml 

D) Hangyasav aldehid oldat 30 ml 

E) Feloldott salétromsav oldat 30 ml 

F) Citromsav oldat 30 ml 

G) Nátrium szulfát 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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