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МАЙ – ГРЮНВАЛД – ГИМЗА  
(MAY – GRUNWALD – GIEMSA) 

За срезове 
 
 

  
Стомашна биопсия 

 
 
 

КОД ОПИСАНИЕ БРОЙ ТЕСТОВЕ 
04-081802 Май – Грюнвалд – Гимза (May – Grunwald – Giemsa) за срезове 100 

 

 
 
 
              

IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие             Производител: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
Препоръчителен метод за диференциране на типовете клетки и за откриване на паразити в тъканни срезове. Особено 
полезен за тъкан от лимфопоетичните органи. Този оцветител е често използван за откриване на ендотелен ретикулум. 
 

ПРИНЦИП 
– Разтворът по Май – Грюнвалд (May – Grunwald), съдържащ еозин-метилен синьо, оцветява ядрата в синьо, а 
цитоплазмата на базофилите – в розово-червено. 
– Разтворът на Гимза (Giemsa), представляващ смес от метилтионинов хлорид (метиленово синьо), еозин-метилен синьо 
и лазурен II-еозин, повишава интензивността на оцветяване на ядрата и способността за селективно визуализиране на 
клетъчните структури. 
Когато отчитате резултатите, винаги вземайте предвид следните два фактора: pH на водата за промиване и на буфера за 
разреждане оказва силно влияние върху получените цветови нюанси; наситеността на цветовете може да е различна в 
зависимост от времето за диференциране. 
 

МЕТОД 
1) Депарафинирайте среза и го потопете в 70° етанол. 
2) Приготвяне на буферния разтвор: в приложената капсула налейте 20 ml дестилирана вода; добавете 10 капки от 

концентрирания разтвор В. Това е „буферен разтвор B“, които ще се използва в метода. 
3) Капнете върху среза 10 капки от буферния разтвор B: оставете да действа 2 минути. 
4) Отцедете предметното стъкло и капнете 10 капки от реагент A и 5 капки от буферния разтвор B: оставете да действат 

5 минути. 
5) Капнете с пипета 10 ml от буферния разтвор B и промийте внимателно предметното стъкло в този разтвор. 
6) Капнете в капсулата 5 капки от реагент C и 10 капки от буферния разтвор В, разклатете разтвора и го изсипете върху 

предметното стъкло: оставете да действа 12 минути. 
7) Диференцирайте в: 
       Етанол 95°                     10 секунди 
       Абсолютен етанол        30 секунди 
       Абсолютен етанол        30 секунди 
8) Очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
 

 
Илюстрацията е само за пример 
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Технически данни  
 

Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 35 минути 

Допълнително оборудване Градуиран цилиндър 

Резултати 

Ядра: Червено-виолетово, розово 

Базофилна цитоплазма: От бледосиньо до 
тъмносиньо 

Ацидофилна цитоплазма: От бледочервено до розово 

Бактерии Синьо 

Компоненти 

A) Оцветяващ разтвор по Май – 
Грюнвалд (May – Grunwald) 

30 ml 

B) Концентриран буферен разтвор 30 ml 

C) Оцветяващ разтвор по Гимза (Giemsa) 30 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при стайна температура. Дръжте 
контейнерите плътно затворени. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност 
След първото отваряне продуктът може да се използва 
отново до изтичане на срока на годност, ако е правилно 
съхраняван. 

Годност 2 години 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна 
употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета 
(символите за опасност и текстовете за рисковете и 
безопасността) и винаги правете справка с информационния 
лист за безопасност. Не използвайте, ако оригиналният 
фабричен контейнер е повреден. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да 
информирате Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 

Изхвърляне 
Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни 
екологични разпоредби относно изхвърлянето на 
отпадъци. 

 
 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 
001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро 

диагностика (IVDR) 
16.05.2022 г. 

 


