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MAY, GRUNWALD, GIEMSA dažymo metodas 
Pjūviams 

 
 
 

  
Skrandžio biopsija 

 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–081802 May, Grunwald, Giemsa metodas pjūviams 100 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                             Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230975 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Rekomenduojamas metodas ląstelių tipams diferencijuoti ir parazitams audinių pjūviuose aptikti. Ypač tinka limfopoetiniam 
audiniui. Šis dažiklis dažnai naudojamas endoteliniam tinklui parodyti. 
 

PRINCIPAS 
 
- May ir Grunwaldo tirpalas, kurį sudaro eozino-metileno mėlis, nudažo branduolius mėlynai, o bazofilinę citoplazmą rožiniai 
raudona spalva. 
- Giemsa tirpalas: kompleksas, kurį sudaro metileno mėlio chloridas, eozino-metileno mėlis ir lazurito II eozinatas, pagerina 
branduolių dažymosi intensyvumą ir apimtį, kad būtų galima atrankiai matyti ląstelių darinius. 
Interpretuodami rezultataus visada atsižvelkite į du veiksnius: plovimo vandens ir skiedimo buferio pH turi didelę įtaką galutiniam 
spalvų spektrui; dažymosi intensyvumas gali skirtis, priklausomai nuo diferenciacijos trukmės. 
 

METODAS 
 

1) Pašalinkite parafiną nuo pjūvio ir įmerkite į 70° etanolį. 
2) Buferinio tirpalo ruošimas: į komplekte esančią kapsulę įpilkite 20 ml distiliuoto vandens, įlašinkite 10 lašų koncentruoto 

tirpalo B. Šis tirpalas metode vadinamas buferiniu tirpalu B. 
3) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų buferinio tirpalo B: palikite 2 minutes suveikti. 
4) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio, užlašinkite 10 lašų reagento A ir 5 lašus buferinio tirpalo B: palikite 

5 minutes suveikti. 
5) Pipete įtraukite 10 ml buferinio tirpalo B ir šiuo tirpalu kruopščiai nuplaukite objektinį stiklelį. 
6) Įlašinkite į kapsulę 5 lašus reagento C ir 10 lašų buferinio tirpalo B, pakratykite tirpalą ir užpilkite jį ant objektinio stiklelio: 

palikite 12 minučių suveikti. 
7) Diferencijuokite šiuose skysčiuose: 
       95° etanolyje 10 sek. 
       grynajame etanolyje 30 sek. 
       grynajame etanolyje 30 sek. 
8) Išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 35 min. 

Papildoma įranga Graduotas cilindras 

Rezultatai 

Branduoliai: raudonai violetinė, rožinė 

Bazofilų citoplazma: nuo blyškiai mėlynos iki 
tamsiai mėlynos 

Acidofilų citoplazma: nuo blyškiai raudonos iki 
rožinės 

Bakterijos mėlyna 

Komponentai 

A) May ir Grunwaldo dažymo tirpalas 30 ml 

B) Koncentruotas buferinis tirpalas 30 ml 

C) Giemsa dažymo tirpalas 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

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

Galiojimas 2 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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