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Kit ke stanovení myeloperoxidázy 
Barvící kit s alfa-naftol- pyroninem 

Úvod: 
Peroxydázová  granula vytváří s Pyroninem v přítomnosti Alpha-naftolu a peroxidu vodíku jasně červenou nerozpustnou 
sloučeninu. Jádra leukocytů se při použití Mayer - hematoxylinu se barví modře. 

Složení kitu: 
Nádobka 1: formalin/etanol, 125 ml  kat.č. 320750-0030     
Nádobka 2: alfa-naftol, 30 ml   kat.č. 310850-0125 
Nádobka 3: pyronin, 125 ml   kat.č. 361620-0125 
Nádobka 4: peroxid vodíku, 10 ml  kat.č. 300980-0010 
Nádobka 5: směsná nádobka pro 25 ml 
Nádobka 6: Mayer-hematoxylin, 125 ml kat.č. 361800-0125 
3 plastová kapátka, 3 plastové pipety 

Postup barvení: 

 Barvěte sklíčko s normálním krevním nátěrem (referenční sklíčko) současně se sklíčkem, které je určeno k 
vyšetření 

 Fixujte nátěr ve formalin-etanolovém směsném roztoku po dobu 1 minuty         nádobka 1 

 Opláchněte  tekoucí vodou  

 Nechte oschnout 

 Ve směsné nádobce připravte barvící roztok ke stanovení peroxidázy:   nádobka 5 
1 ml roztoku alfa-naftol v alkoholu      nádobka 2 
4 ml roztoku pyroninu       nádobka 3 
1 kapka peroxidu vodíku       nádobka 4 

 Barvěte připraveným barvícím roztokem ke stanovení peroxidázy (nádobka 5)   3 minuty 

 Opláchněte pod tekoucí vodou a nechte oschnout  

 Sklíčko překryjte Mayer-hematoxylinovým barvivem (nádobka 6)    3 minuty 

 Opláchněte pod tekoucí vodou (nezbytná podmínka k odstranění přebytečného hematoxylinu) 3 minuty 

 Nechte oschnout 

Výsledné zabarvení:   
Myeloperoxydázová granula:       jasně červená  
Jádra leukocytů:        modrá   
Erytrocyty:        světle béžová     

Poznámky:                      
Tato barvící metoda je bezpečná, protože neobsahuje Benzidin.             
Studie provedená oddělením prof. Flandrina v Saint-Louis hospital (Paříž – Francie) prokázala, že barvící metoda používající 
alfa-naftol-pyronin  ve 4 případech prokázané M1 leukémie vykazuje nízkou citlivost myeloperoxydázy leukemických buněk, 
zatímco při použití benzidinové metody bylo zjištěno  5 – 15% blastických buněčných forem pozitivních na myeloperoxydázu.  

Bibliografie: 
JOHAIS T., DANIEL M.T., FLANDRIN G., Valeur comparée des réactions á la benzidine et á la l´alpha-napthol pour la mise 
en evidence de l´activité péroxydasique dans les cellules  leucémiques, Path. Bio., vol. 29, n°3, 1981, p. 189-192 

Reagencie a jejich balení:       
 Kit pro stanovení myeloperoxydázy kód 361 610-0000 
 
Složení kitu:   6 nádobek označených (1)-(6) 

3 plastová kapátka 
3 plastové pipety 

Skladovací teplota:   15 - 25°C 
Doba trvanlivosti:   12 měsíců po otevření 
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Požadované vybavení: 
Barvicí lázeň 

Postup barvení: 
 
Krok 1 : Fixování                                                                                                               (1)formalín/etanol 

     Nechte oschnout 
  
                                    Formalin/etanol  1 min  voda  
 
Krok 2 : Příprava barvícího roztoku ke stanovení peroxydázy 
1ml alfanaftol (2), 4ml  pyronin (3), peroxid vodíku 1 kapka (4) 

       (5) směsnou nádobku s roztokem dobře promíchejte 
 
Krok 3 : Barvení připraveným roztokem ke stanovení peroxidázy 
 

 
                (5)                                                   voda 
 
Nechte oschnout                                   
         
Krok 4 : Barvení Mayer-hematoxylinovým barvícím roztokem a opláchnutí vodou 

 
 (6) Mayer-hematoxylin                                                                        voda  
 
Nechte oschnout               
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