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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A szövettani metszeten amiláz oldattal végzett lebontás és az azt követő PAS reakció akkor javasolható, ha a glikogént el akarja 
távolítani, hogy csak a semleges hámmucinokat figyelje meg. 
A PAS - amiláz reakció a kiválasztási módszer a glikogén jelenlétének értékelésére a májszövetben formalinnal fixált és paraffinba 
ágyazott metszeteken, valamint az izomszövetben a kriosztatikus metszeteken. 
Mindkét esetben a szomszédos szakaszok vizsgálata, amelyek közül az egyik amilázzal kezelt, lehetővé teszi a glikogén 
jelenlétének minőségi értékelését.  
 
 

ELV 
 

AMILÁZ AKTIVITÁS 
Az amiláz enzim (a Bacillus Subtilis-ből származó α-amiláz) aktivitása a β-1,4 glikozid kötések felszakításában nagyobb, mint a 
diasztázé, és szobahőmérsékleten, mindössze 10 perc inkubáció alatt megy végbe. 
Az enzim stabilizált és pufferolt oldatban kerül forgalomba, és megfelelően tárolva a termék érvényességi ideje alatt változatlan 
formában megőrzi aktivitását. 
PAS REAKCIÓ 
A PAS reakció sajátossága a következő csoportok perjodsavval történő elektív oxidációján alapul: 1,2-glikol; primer aminocsoport 
(vagy 1-hidroxi-2-amino); szekunder amino (vagy 1-hidroxi-2-alkil-amin) és 1-hidroxi-2-keton; (egyes metoxil származékok és alfa 
ketonok is oxidálódnak, ezek azonban nem alakulnak át aldehidekké). Az oxidáció során az 1,2 pozícióban elhelyezkedő 
szénatomok közötti kötés felszakad, és ennek következtében aldehidcsoportok képződnek. A következő reakcióban a két 
szorosan összefüggő aldehidcsoportot a Schiff-reagens kén fukszinja alakítja át oldhatatlan színes vegyületté. 
A reakciók bekövetkezéséhez szükséges feltételek a következők:  
- a hidroxilcsoportok legyenek szabadok 
- az oxidáció után kialakuló vegyületek ne diffundálhassanak át a szöveten 
- ezeknek a vegyületeknek az aldehidcsoportjai elegendő mennyiségben legyenek megtalálhatók a hisztokémiai észleléshez. 
Jól látható tehát, hogy csak a makromolekulák, például a poliszacharidok és a mucinok felelnek meg ezeknek a 
követelményeknek. A perjodsav oxidáló anyagként történő kiválasztása annak köszönhető, hogy az aldehid szakaszban gátolja 
az oxidációs reakciót. A savas mukopoliszacharidok, a monokénsav-heparin kivételével, nem reagálnak, mivel a -SO3H csoport 
jelenléte blokkolja a reaktív glikolcsoportokat. 
 

 
MÓDSZER 

 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezze az A reagenst környezeti hőmérsékletre. 
3) Helyezzen 10 csepp A reagenst: hagyja hatni 10 percig környezeti hőmérsékleten. 
4) Mossa le többször a tárgylemezt desztillált vízben 
5) Helyezzen a metszetre 10 csepp B reagenst: hagyja hatni 10 percig. 
6) Mossa le desztillált vízben. 
7) Helyezzen a metszetre 10 csepp C reagenst: hagyja hatni 20 percig. 
8) Mossa le desztillált vízben. 
9) Helyezzen a metszetre 10 cseppet a D oldatból: hagyja hatni 2 percig. 
10) Csepegtesse le a tárgylemezt, és lemosás nélkül helyezzen a metszetre 10 csepp E reagenst: hagyja hatni 2 percig. 
11) Mossa le desztillált vízben. 
12) Helyezzen a metszetre 10 csepp F reagenst: hagyja hatni 3 percig. 
13) Forgassa 5 percig forrásvízben. 
14) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, xilénnel és balzsammal 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 60 perc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 
P.A.S. pozitív anyagok: Magenta piros 

Sejtmagok:  Kék 

Reagensek 

A) Bacillus Subtilis féle α amiláz stabilizált oldat 30 ml 

B) Perjódsav oldat 30 ml 

C) Schiff reagens 30 ml 

D) Kálium-metabiszulfit oldat 30 ml 

E) Fixáló oldat 30 ml 

F) Mayer féle hemalum 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 tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és 
az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Hulladékba helyezés 
Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és 
felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások 
szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 
001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 2022.05.16. 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

