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Kit HistoPerls 
Kit k barvení železa podle Perlsona  

Úvod: 
 V kyselém prostředí reagují ionty železa s ferokyanidem draselným za tvorby precipitátu ferokyanidu železitého (Pruská 
modř). Existence precipitátu poukazuje na přítomnost  železa v podobě feritinu či hemosiderinu. 
Volné železité ionty nebo železo v podobě feritinu či hemosiderinu se fyziologicky nachází v prekurzorech buněk červené 
řady, makrofázích kostní dřeně a jater. Patologicky ve zvýšené míře se zjišťuje v játrech a kostní dřeni některých nemocí 
jako je hemochromatóza, cirhóza jater a také u některých typů anémií. 
 
Technika vrstvením na barvícím stojánku: 

Počet možných testů:     50 sklíček 
Teplota skladování:     15-25 °C  

Složení kitu (soupravy):  Nádobka 1:  kyselý pufr a Ferokyanid draselný 10 x 5 ml 
Nádobka 2: Roztok jádrové červeni  1 x 100ml 

Požadované vybavení: 
Alkohol - ClaRAL®, HistoRAL. 
 
Použití: 
Pouze k použití in vitro 
Sběr a zpracování chemického a biologického odpadu musí být prováděno pouze specializovanými a pro tyto účely 
registrovanými firmami. 
Skladujte při teplotě 15-25°C v temnu. 
 
Postup barvení : 
Doba trvání testu:     40 minut 

 Řez na sklíčku zbavte parafinu a hydratujte                                                                                                 

 Připravte pracovní roztok smísením kyselého pufru s ferokyanidem draselným (nádobka 1) stlačte na zátku 
dolů, aby se uvolnila tableta ferokyanidu do roztoku kyselého pufru. Opatrně promíchávejte, dokud se tableta 
nerozpustí. Na lahvičku nasaďte kapátko. 

 
 

 Touto směsí pokryjte celý povrch sklíčka na 30 minut 

 Pokud se roztok zbarví, nepoužívejte   
 

 Opláchněte destilovanou vodou  

 Sklíčko pokryjte roztokem Jádrové červeně (lahvička 2) na 10 minut 

 
 Opláchněte destilovanou vodou  

 Vysušte lázní v etanolu. 

 Ponořte do lázně roztoku ClaRal®, Toluenu nebo Xylenu 
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Výsledné zbarvení: 

Soli železa   jasně modré 
Jádro    červené 

Poznámky: 

 Doba barvení může být lehce pozměněna v závislosti na struktuře tkáňového řezu.  

 Pracovní roztok kyselého pufru s Ferokyanidem draselným musí být použit do 30 minut po přípravě. 

 Po 30 minutách se roztok zbarví světle modře následně zelenomodře a nelze jej již použít.   

 Roztok Jádrové červeni musí být uchováván v temnu a to po každém použití. 

 Během barvícího postupu se vyvarujte používání kovových pomůcek 

 Používejte pouze důkladně omyté sklo, neboť exogenní železo může být příčinou vzniku artefaktů během barvícího 
postupu.    

 
Reagencie a jejich balení: 
Kit HistoPerls: Kód: 361 850-0000     1 balení (10 x 5ml + 1 x 100ml) 
ClaRal®Kód:   362 640-0000             Čeřicí agent pro histologickou a cytologickou techniku barvení)        
 
Bibliografie: 
Ganter, G. Jolles, Histochimie normale et pathologique, édition GAUTHIER-VILLARS, 1970; vol. 2, p. 1672-1673. 
 
 

 
 
Nebezpečí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338+P315 PŘI ZASAŽE-NÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření.  
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