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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Az amiloid kimutatására szolgáló módszer szövetmetszeteken. 
 
 

ELV 
 

Empirikusnak tartott módszer, mert nem világos, hogy az amiloid és a színezőanyag között létrejövő kötés a fehérje 
alkotóelemeknek, vagy az amiloid poliszaharid elemeinek, vagy egyenesen mindkettőnek köszönhető. Mindenesetre vitán felül 
áll, hogy az amiloid anyag a kongóvörössel történt színezés után egy rendkívül markáns kettős törést mutat polarizált fénnyel 
vizsgálva. Ez az anizotrópia ahhoz a következtetéshez vezet, hogy az amiloid egy sajátos molekuláris felépítéssel rendelkezik, 
amelyet erőteljesen kihangsúlyoz a kongóvörössel létrejövő kötés. Wirchow, majd azt követően Puchtler szerint, az amiloid az 
egyetlen olyan alkotóeleme az emberi szöveteknek, amely a cellulózhoz hasonló hisztokémiai jellemzőket mutat, amiért is 
feltételezhető, hogy a színezőanyag hidrogénhidak segítségével kötődik hozzá, tehát ugyanolyan módon, mint a cellulóz-
kongóvörös kötés. 

 
 

MÓDSZER 
 

1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 10 csepp A reagenst: hagyja hatni 15 percig 
3) Mossa le desztillált vízben. 
4) Helyezzen a metszetre 10 csepp B reagenst: hagyja hatni 30 másodpercig. 
5) Mossa le 5 percig folyó forrásvízben. 
6) Helyezzen a metszetre 10 csepp C hatóanyagot, hagyja hatni 2 percig. 
7) Helyezzen a metszetre 10 csepp D hatóanyagot, hagyja hatni 5 percig. 
8) Forgassa körülbelül 5 percig forrásvízben. 
9) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, xilénnel és balzsammal. 
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 35 perc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 
Amiloid anyagok: Téglavörös és kettős törés 

plarizált fényben 

Sejtmagok: Kék 

Reagensek 

A) Kongóvörös oldat 30 ml 

B) Differenciáló bázikus puffer 30 ml 

C) Foszfát puffer oldat 30 ml 

D) Mayer féle hemalum 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 tartóedény 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. 
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