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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
Метод за визуализиране на амилиод в тъканни срезове. 
 
 

ПРИНЦИП 
 

Този метод е емпиричен. Все още не е известно със сигурност дали образуването на връзката между амилоида и 
багрилото се дължи на белтъците или на гликана в амилоида, или дори и на двете. Сигурно е обаче, че амилоидът, 
оцветен с конго червено, е забележимо двойно пречупващ при поляризирана светлина. От тази анизотропия се стига до 
заключението, че e възможно амилоидът да има собствена молекулярна структура, която се подчертава от конго 
червеното. Според Вирхов (Wirchow) и Пухтлер (Puchtler) амилоидът е единственият компонент в човешките тъкани, 
чиито хистохимични характеристики могат да се сравнят с тези на целулозата; затова предполага, че багрилото и 
амилоидът се свързват чрез водородни връзки, точно каквито са връзките между целулозата и конго червеното. 
 
 
 

МЕТОД 
 

1) Сложете среза в дестилирана вода. 
2) Капнете върху среза 10 капки от реагент A: оставете да действа 15 минути. 
3) Изплакнете в дестилирана вода. 
4) Капнете върху среза 10 капки от реагент B: оставете да действа 30 секунди. 
5) Промийте 5 минути под течаща чешмяна вода. 
6) Капнете върху среза 10 капки от реагент C: оставете да действа 2 минути. 
7) Капнете върху среза 10 капки от реагент D: оставете да действа 5 минути. 
8) Промийте с течаща чешмяна вода за 5 минути. 
9) Обезводнете в спиртове с нарастваща концентрация, очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
 
 

 
Илюстрацията е само за пример 
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Технически данни  
 

 
 
Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 35 минути 

Допълнително оборудване Не е необходимо 

Резултати 
Амилоид: Тухлено червено, двойно пречупване 

при поляризирана светлина 

Ядра: Синьо 

Компоненти 

A) Разтвор на конго червено 30 ml 

B) Алкален диференциращ буфер 30 ml 

C) Разтвор на фосфатен буфер 30 ml 

D) Хематоксилин по Майер (Mayer) 30 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при температура 15 – 25°C, 
в плътно затворени контейнери. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност 
След първото отваряне продуктът може да се 
използва отново до изтичане на срока на годност, 
ако е правилно съхраняван. 

Годност 2 години 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална 
лабораторна употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета 
(символите за опасност и текстовете за рисковете и 
безопасността) и винаги правете справка с 
информационния лист за безопасност. Не 
използвайте, ако оригиналната фабрична опаковка е 
повредена. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме 
незабавно да информирате Bio-Optica Milano S.p.A и 
компетентните власти. 

Изхвърляне 
Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и 
местни екологични разпоредби относно 
изхвърлянето на отпадъци. 
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