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Perjodo rūgšties ir Schiffo metodas 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Glikogeno šalinimą iš audinio pjūvio amilaze, po kurio atliekama PAS reakcija, patartina atlikti, norint stebėti tik neutraliuosius 
epitelio mucinus. 
 
 
 

PRINCIPAS 
 

AMILAZĖS VEIKIMAS 
Amilazės fermento (ar Bacillus subtilis A amilazės) veikimas hidrolizuojant β-1,4 glikozido jungtis yra intensuvesnis nei diastazės 
veikimas. Amilazės tirpalas inkubuojamas tik 10 minučių kambario temperatūroje. 
PAS REAKCIJA 
Perjodo rūgštis atrankiai oksiduoja šias grupes: 1,2 glikolio; pirmines aminų (1-hidroksi-2-amino); antrines aminų (1-hidroksi-2-
alkilamino); 1-hidroksi-2-ketono. Taip pat oksiduojami kai kurie metoksilo dariniai ir alfa ketonai, tačiau jie neverčiami aldehidais. 
Oksidacijos procese suardomos anglies atomų 1,2 pozicijos jungtys ir taip susidaro aldehidų grupės. Tolesnės reakcijos metu 
sieros fuksinas Schiffo reagente šias dvi besiribojančias aldehido grupes pakeičia į netirpų nudažytą junginį, panašų į bazinį 
fuksiną. Šios reakcijos vyksta esant trims sąlygoms:   
- hidroksilo grupės turi būti laisvos;   
- junginiai, susidarę po oksidacijos, turi nepasklisti audinyje;   
- Junginiuose turi būti hstocheminiam tyrimui pakankamas kiekis aldehido grupių.              
Šiuos reikalavimus gali atitikti tik glikanai ir mucinai. Kaip oksidatorius pasirinkta perjodo rūgštis, nes ji blokuoja oksidaciją 
aldehidų fazėje. Rūgštinis glikanas nereaktyvus, išskyrus monosieros hepariną, nes esant -SO3H grupei blokuojamos reaktyvios 
glikolio grupės. 
 
 
 
 

METODAS 
1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Leiskite reagentui A sušilti iki kambario temperatūros. 
3) Padenkite pjūvius reagentu A: inkubuokite 10 minučių kambario temperatūroje. 
4) Nuplaukite objektinius stiklelius distiliuotu vandeniu kelis kartus. 
5) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento B: palikite 10 minutes suveikti. 
6) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
7) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C: palikite 20 minutes suveikti. 
8) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
9) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento D: palikite 2 minutes suveikti. 
10) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio ir, neplaudami, užlašinkite 10 lašų reagento E: palikite 2 minutes suveikti. 
11) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
12) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento F: palikite 3 minutes. 
13) Plaukite po tekančiu vandentiekio vandeniu 5 minutes. 
14) Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais. Išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 60 min. 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai 
Su PAS reagavusios medžiagos: raudonai purpurinė 

Branduoliai: mėlyna 

Komponentai 

A) Bacillus subtilis amilazė 30 ml 

B) Perjodo rūgšties tirpalas 30 ml 

C) Schiffo reagentas pagal Hotchkissą ir 
McManusą 

30 ml 

D) Kalio metabisulfato tirpalas 30 ml 

E) Fiksatyvo tirpalas 30 ml 

F) Mayerio hematoksilino alūnas 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Laikyti preparatą 2–8 °C temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 2–8 °C 

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

Galiojimas 1 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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