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ALCIÁNKÉK pH 2,5 
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KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-160802 Alciánkék pH 2,5 100 teszt 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A savas mukopoliszacharidok kimutatására javasolt módszer szövetmetszeteken.  
 
 
 

ELV 
 

Az alcian színezőanyagok a réz-ftalocianin csoportba tartoznak; a savas mukopoliszacharidok polianionjaihoz sóhidak 
segítségével kötődnek. 
A pH 2,5 módszernél a színezőanyagot a monastralkék színezékben egy nátrium-tetraborát oldattal átalakítják, ez a színezék 
vízben nem oldódik, és ezért alkalmas további kezelésekre anélkül, hogy diffundálna a szövetben (alciánkék – PAS). 
A polianionokat, amelyekkel az alciánkék reakcióba lép, kén- és karboxil-gyökök alkotják (a nukleinsavak foszfát-gyökei nem 
reagálnak), következésképpen csak a savas mucinok reagálnak. 

 
 
 

MÓDSZER 
 

1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 10 csepp A reagenst: hagyja hatni 30 percig. 
3) Mosás nélkül csöpögtesse le a tárgylemezt, és helyezzen 10 csepp B reagenst a metszetre: hagyja hatni 10 percig. 
4) Mossa le desztillált vízben. 
5) Helyezzen a tárgylemezre 10 csepp C reagenst: hagyja hatni 5 percig. 
6) Mossa le desztillált vízben. 
7) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, xilénnel és balzsammal. 
 
Megjegyzés: Az egyes reagensek mennyiségét 20 mm x 40 mm-es szövetmetszetre számítjuk 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 50 perc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 
Savas 
mukopoliszacharidok: Kék – türkiz 

Sejtmagok: Piros 

Reagensek 

A) Mowry féle Alciánkék pH 2,5 30 ml 

B) Nátrium-tetraborát oldat 30 ml 

C) Mayer féle carmalum. 30 ml 

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A 
tárolóedényeket tartsa jól lezárva.  

Tárolási hőmérséklet: 15 - 25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, 
amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 2 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. 
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