
Peroksidaz (Miyeloperoksidaz), Lökosit
Boyama Seti

ÜRÜN KODU: 5051

AMAÇ

Kemik iliği ve kandaki polimorfonükleositlerin, sitokimyasal boyamasının ışık mikroskobisi ile incelenmesinde
kullanılır.

KİT

 Test sayısı: 100 Test
 Etap sayısı: Yıkama ve kurutma dahil 16 etap
 Kullanım süresi: 1 yıl
 Saklama sıcaklığı: 2-8 ℃

KİT KOMPONENTLERİ

A- Glutaraldehid çözeltisi : 3x50 ml
B- Aseton : 1x50 ml
C- Tris çözeltisi : 1x50 ml
D- Diaminobenzidin : 10x25 mg
E- Hidrojen peroksit çözeltisi % 3 : 1x20 ml
F- Bakır nitrat : 10x125 mg
G- Hematoksilin çözeltisi Gill-3 : 1x100 ml
H- Gill’s EA çözeltisi : 1x100 ml
I-  Scott’s konsantre çözeltisi : 1x100 ml

NUMUNE VE HAZIRLAMA:

Doku numunelerinin hazırlanması:

Doku numuneleri formalin  fiksatifleri kullanılarak tespit edilmiş olmalıdır. Bilinen usuller kullanılarak fiksatif
dokudan uzaklaştırılır.  Gömme ortamı olarak parafin kullanılabilir. Doku kesitleri 4-5 mikrometre civarında
olmalıdır.  Bilinen  usuller  kullanılarak  parafin  doku  kesitinden  uzaklaştırılır.  Doku  kesiti  hidrate  edilerek
boyamaya hazır hale getirilir.

Vücut sıvılarından elde edilen hücre numunelerinin hazırlanması

EDTA, EDTA ikipotasyum tuzlu periferik kan numuneleri kullanılabilir. Numuneler alınmalarından itibaren 3
gün içinde incelenmelidir. Numunelerin alındığı kişilerde bulaşıcı bir hastalık mevcudiyeti bilinmediğinden,
numuneler infekte materyal olarak kabul edilmeli ve buna uygun tedbirler alınmalıdır. 

Lama yayılarak havada kurutulan numuneler, 30 dakika içinde glutaraldehid tespitine alınmalıdır. 
Daldırma  metoduyla  boyama yapılacaktır.  Buna  uygun  hazırlıklar  yapılır.  Boyama etaplarının  çoğu  oda
sıcaklığında yapılabilir. Yalnız Glutaraldehid fiksatifi etabı soğutucuda 2-8 C derece arasında yapılacaktır.
Bu  çözeltinin  bulunduğu  kap,  daha  önceden  soğutucuya  yerleştirilerek,  çözeltinin  bu  sıcaklıkta  olması
sağlanmalıdır. 
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Konsantre veya instant ayıraçların hazır hale getirilmesi

 Glutaraldehid fiksatifi
12,5 ml B- Aseton ve 37,5 ml A- Glutaraldehit çözeltisi uygun bir kap içine koyun. Kapağı kapatarak kısa
bir süre karıştırın. Daha sonra boyama kabına yerleştirin kabın kapağı kapatın ve soğutucuya yerleştirin. 

 Bakır nitrat çözeltisi
Temiz bir kap alın. İçine 1 tüp F- Bakır nitrat ve 50 ml distile su koyun. Kapağı kapatarak karıştırın. Bakır
nitratın tamamen erimesini sağlayın. Boyama kabına dökün. 

 DAB tris tampon çözeltisi
Temiz bir kap alın. İçine 5 ml C- Tris çözeltisi ve 45 ml distile su koyur. Kapağı kapatarak karıştırın. Çalışma
başlayıncaya kadar bu şekilde saklayın. Çalışma başlamadan önce 1 tüp  D- Diaminobenzidin ekleyin ve
karıştırarak eritin. Boyama kabına dökün.

 Scott Çözeltisi
Temiz bir kap alın. İçine 5 ml  I- Scott’s konsantre çözeltisi ve 45 ml distile su koyun. Kapağı kapatarak
karıştırın. Boyama kabına dökün.

 % 1’lik hidrojen peroksit çözeltisi
Temiz bir kap alın. İçine 1 ml E- Hidrojen peroksit ve 2 ml distile su koyun. Kapağı kapatarak karıştırın.

BOYAMA METODUNUN UYGULANMASI:

1. DAB tris tampon çözeltisi kabına, 0,5 ml tüpte hazırlamış olduğunuz  % 1’lik hidrojen peroksit
çözeltisi’ni ekleyin. Bunun adı, Oksitlenmiş DAB tris tampon çözeltisi olsun. (DİKKAT!!! Lamı ilk
önce buna daldırmayın!) 

2. Soğutucunuzda  bulunan  Glutaraldehid  fiksatifi çözeltisine  preparatı  daldırın.  1  dakika  sonra
silkeleyerek çıkarın.

3. Akar distile suyla 30 saniye civarında dikkatlice yıkayın. 
4. Oksitlenmiş DAB tris tampon çözeltisi içine daldırın. 45 saniye sonra silkeleyerek çıkarın.  
5. Akar distile suyla 30 saniye civarında dikkatli bir şekilde yıkayın.  
6. Bakır nitrat çözeltisi kabına daldırın.  Arada sırada daldırıp  çıkarın.  2 dakika sonra silkeleyerek

çıkarın. 
7. Akar distile suyla 30 saniye civarında dikkatli bir şekilde yıkayın.
8. G- Hematoksilin çözeltisi Gill-3 kabına preparatı daldırın. Birkaç kez daldırıp çıkarın. 8-10 saniye

kadar sonra silkeleyerek çıkarın.
9. Akar distile suyla 5 saniye civarında dikkatli bir şekilde yıkayın.
10. Scott çözeltisi kabına preparatı daldırın. Bir çok kez daldırıp çıkarın. 12 saniye sonra silkeleyerek

çıkarın.
11. Akar distile suyla 5 saniye civarında dikkatli bir şekilde yıkayın.
12. H- Gill's EA çözeltisi kabına preparatı daldırın. 1 dakika sonra silkeleyerek çıkarın.
13. İki kez üçer saniye % 95’lik etanol kabına daldırın veya yıkayın.
14. İki kez üçer saniye absolu etanol kabına daldırın veya yıkayın.
15. Üç kez üçer saniye ksilen kabına daldırın veya yıkayın.
16. Sentetik reçine veya diğerleri ile örtün ve mikroskopta inceleyin.

NOT: Boyama süresi olarak başlangıçta prospektüsü dikkate alınız.  Daha sonraki çalışmalarınızda çıkan
neticelere göre her etabın süresini farklı farklı  azaltınız veya arttırınız.  Her etapta kendi alışkanlıklarınıza
göre en uygun bulduğunuz görsel neticeyi elde ettiğiniz süreyi prospektüse not ederek, buna uygun boyama
yapınız. 

Rev. No: 01
Rev. Tarihi: 05.02.2015



NETİCE

Nötrofil peroksidaz Griden  siyaha  intrasellüler
granülasyon

Lenfositler Peroksidaz aktivitesi yok
Monosit peroksidaz Daha  zayıf  griden  siyaha

intrasellüler granülasyon
Eozinofiller Turuncudan kırmızıya
Bazofiller Mavi

AÇIKLAMA

EA boyası istenirse uygulanmayabilir. Bu durumda alkoller ve ksilenlerden oluşan etap sayısı azaltılabilir. EA
boyası kullanılacaksa, mutlaka susuzlaştırma ve temizleme etapları eksiksiz uygulanmalıdır. 
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