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FRANÇAIS, FRENCH 
Utilisationprevue 
Les solutions d’extraction antigénique sont destinées à une utilisation 
diagnostique in vitro dans le but de restaurer l’activité antigénique dans 
les tissus fixés par formol et inclus en paraffine.  
 
Résumé et explication 
L’extraction antigénique † est une méthode originale de récupération des 
antigènes dans les tissus fixés par formol et inclus en paraffine. Elle 
consiste à chauffer les coupes tissulaires dans un four à micro-ondes en 
présence d’une solution d’extraction antigénique. La qualité de la 
coloration qui en résulte dépend largement du strict respect du protocole 
d’extraction antigénique. En cas d’extraction incomplète des antigènes, la 
coloration est faible et il est possible que le bruit de fond soit élevé. Si 
l’utilisateur respecte le protocole standard décrit au verso, il observera 
une coloration nucléaire nette et précise avec peu ou pas de bruit de fond. 
 
Principes de la procédure 
La fixation des tissus par formol déclenche des liaisons transversales de 
protéines qui permettent à la cellule de conserver sa morphologie en 
inhibant les enzymes digestives et préservant le cytosquelette. Elle peut 
simultanément provoquer des modifications conformationnelles dans les 
épitopes. Cela peut entraîner une perte de réactivité d’un anticorps 
spécifique dirigé contre cet antigène. Le traitement haute énergie de ces 
protéines dans un pH approprié conduit à la restauration de la structure de 
l’épitope et extrait donc la réactivité de l’anticorps dirigé contre 
l’antigène cible. Ce processus est défini comme étant l’extraction 
antigénique. En 1991, Shi et al ont suggéré que l’extraction antigénique 
rendait plus lâches ou rompait les liaisons transversales induites par le 
formol. Cela améliore la pénétration des anticorps et l’accessibilité des 
épitopes. 
 
Réactifs fournis 
L’un des suivants : 
Réf. catalogue Description du réactif Forme Volume 

(ml)/flacon 

HK057-5KE Solution AR-10 Concentré 10X 100 

HK058-5KE AR-10 Solution Prêt à l’emploi 250 

HK080-5KE Citra Plus Solution Concentré 10X 100 

HK080-9K Citra Plus Solution Concentré 10X 500 

HK081-5KE Citra Plus Solution Prêt à l’emploi 250 

HK081-20KE Citra Plus Solution Prêt à l’emploi 1000 

HK086-5K Citra Solution Concentré 10X 100 

HK086-9K Citra Solution Concentré 10X 500 

HK087-5KE Citra Solution Prêt à l’emploi 250 

HK087-20KE  Citra Solution Prêt à l’emploi 1000 

HK584-5KE EZ-DeWax™ 
Solution* 

Concentré 500 

La méthode de récupération d'antigène est la propriété intellectuelle de 
Biogenex qui est protègée par les brevets suivants: 
Brevet U.S.No. 5,244,787, No. 5,578,452, No. 6,451,551; 

Brevet Européen No. 0607422; et Brevet Japonais No. 3108099 
*Brevet U.S.No. 6,451,551, 6,632,598. 
 
Réactifs requis mais non fournis 
Four à micro-ondes, portoir de lames et récipients. 
Microwave Pressure Cooker®, réf. catalogue 62104, NordicWare®, 
Minneapolis, MN ;  
BioGenex réf. catalogue NW001-PC (en option).  
 
Stockage et manipulation 
Stocker tous les réactifs entre 2 et 8 °C. Ne pas utiliser après les dates de 
péremption indiquées sur les étiquettes des réactifs. 
 
Préparation de l’échantillon 
Une fixation appropriée joue un rôle important dans la conservation des 
structures tissulaires. L’utilisation du protocole d’extraction antigénique est 
recommandée uniquement pour les tissus fixés par formol. Veiller à ce que 
les coupes fixées soient correctement incluses en paraffine. Procéder à des 
coupes de tissu de 4 à 5 microns. 
 
Précautions 
HK511-YOKE, HK512-YOKE, HK513-YOKE, HK584-5KE: 

Carc 3;R40 = Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes. 
S36/37, S60 = Porter un vêtement de protection et des gants 
appropriés.Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
 
Préparation des solutions de travail 
Les solutions de réactivation antigénique (AntigenRetrieval) sont disponibles 
dans des conditionnements prêts à l’emploi et concentrés. La formule 
concentrée 10X doit être diluée au dixième dans de l’eau distillée (mélanger 
un volume de solution de réactivation antigénique concentrée avec neuf 
volumes d’eau distillée). 
 
La solution EZ-DeWax ™ est concentrée et doit être reconstituée dans 500ml 
d’alcool absolu histologique. 
 
Préparation des solutions AR1,AR2 et AR3  
- Secouer vigoureusement le flacon pour mélanger complètement les 
composants de la solution concentrée (au cours du temps ces solutions 
peuvent se séparer en différentes phases).  
- Verser la totalité du contenu du flacon dans le bidon d’AR correspondant. 
Ajouter 225 ml d’alcool absolu histologique.  
Note : les solutions AR doivent être reconstituées à l’aide d’alcool absolu 
histologique. Par exemple, l’alcool absolu histologique Fisher, référence 
catalogue A962 ou bien l’alcool Reagent Sigma, référence catalogue R8382, 
sont spécifiquement dénaturés pour une utilisation histologique et également 
filtrés pour une utilisation sur tissus.  
- Ajouter 4950 ml d’eau distillée dans le bidon.  
- Fermer le bidon fermement et l’agiter quelques secondes afin de mélanger 
complètement les différents composants.  
- Veiller à stocker la solution finale avec le bouchon bien fermé. Cette 
solution de travail peut être stockée et utilisée à température ambiante 
pendant 1 mois minimum. 
 
Protocole manuel BioGenex 
Protocole standard 
1. Rincer les lames dans de l’eau désionisée. Les placer dans un support de 

coloration en plastique** dont les emplacements vides sont remplis de 
lames vierges. Placer le support dans un bain pour lames contenant 
suffisamment de solution d’extraction antigénique pour recouvrir de 
manière adéquate les tissus situés sur les lames.  

2. Allumer le four et le régler sur 500 à 1000 watts, surveiller 
attentivement la solution jusqu’à ce qu’elle se mette à bouillir à gros 
bouillons puis éteindre le four. (Remarque : deux à quatre minutes sont 
généralement nécessaires pour atteindre l’ébullition. Cependant, le 
temps nécessaire peut considérablement varier en fonction d’un certain 
nombre de facteurs, notamment de la température initiale de la solution 
d’extraction, de la puissance et de la date d’acquisition du four à micro-
ondes (il est très important d’atteindre une ébullition à gros bouillons 
pour chaque série de tests avant de passer à l’étape suivante.) 

3. Régler la puissance du four sur 200 W environ et laisser « mijoter » 
pendant 10 à 15 minutes. (Ce réglage de puissance doit être noté et 
utilisé à cette étape de toutes les séries ultérieures pour le même 
anticorps. Chaque anticorps doit être testé pendant la durée optimale de 
cette étape.) 

4. Sortir le bain de lames du four à micro-ondes. Laisser les lames refroidir 
pendant 20 à 30 minutes à température ambiante. Rincer en changeant 
plusieurs fois l’eau désionisée. Placer les lames dans du PBS 1X et 
poursuivre la procédure d’immunocoloration. 

 
Autre méthode : Protocole du Microwave Pressure Cooker 
L’autre méthode consiste à utiliser un autoclave dans le four à micro-ondes. 
L’autoclave que nous recommandons est disponible auprès de NordicWare® 
ou, pour plus de commodité, auprès de BioGenex*. 
1. Placer les lames dans un support à lames** en remplissant les 

emplacements vides de lames vierges. Placer le support dans le bain 
pour lames contenant 250 ml de solution d’extraction antigénique à la 
concentration de travail.  

2. Remplir un autoclave en plastique de 600 ml d’eau distillée. On peut 
placer jusqu’à trois bains côte à côte dans l’autoclave. Recouvrir 
l’autoclave conformément aux instructions du fabricant.  

3. L’introduire dans le four à micro-ondes et le placer au centre puis régler 
le four sur 500 à 1000 watts pendant environ 15 minutes jusqu’à ce que 
l’autoclave soit totalement sous pression. 

4. Réduire la puissance à 300-350 watts (40 % de la puissance pour les 
fours 800 watts) et laisser la solution « mijoter » pendant 15 minutes. 
Sortir ensuite l’autoclave du four à micro-ondes et ouvrir le couvercle 
avec précaution conformément aux instructions du fabricant. Laisser les 
lames dans l’autoclave et les laisser refroidir pendant 20 minutes avant 
de poursuivre la procédure d’immunocoloration. 

 
Contrôle qualité 
Une lame de contrôle positif, traitée dans les mêmes conditions d’extraction 
antigénique que les tissus d’intérêt, doit être incluse dans chaque essai. 
Ce produit a été validé par des tests approfondis sur les tissus suivants : 
estomac, rein, foie et peau. 
Traiter les lames de contrôle appropriées avec et sans extraction antigénique. 
L’extraction antigénique doit amplifier le signal avec l’anticorps de contrôle 
approprié.  
 
Dépannage 
Éviter que la solution ne déborde car le tissu pourrait se détacher de la lame 
ou sécher. 
Certains tissus (en particulier les tissus adipeux) sont plus susceptibles de se 
détacher des lames pendant l’extraction antigénique. Si tel est le cas, il peut 
s’avérer nécessaire de porter la solution d’extraction antigénique à ébullition 
avant d’y plonger les lames, puis de la laisser « mijoter » doucement pendant 
3 à 5 minutes. Laisser refroidir à température ambiante pendant 20 à 
30 minutes avant de poursuivre l’immunohistochimie. 
Une coloration non spécifique du contrôle négatif peut être due à l’exposition 
de la biotine endogène. Une extraction excessive peut parfois conduire le 
tissu à réagir comme du tissu congelé. En conséquence, le système de 
détection est trop puissant ou l’anticorps trop concentré. Il est possible qu’un 

titrage supplémentaire soit nécessaire. L’ajout d’un bloc avidine-biotine 
supplémentaire doit empêcher la coloration de la biotine exposée. 
Après l’extraction antigénique, les lames peuvent être stockées d’un jour 
sur l’autre dans du PBS à 4 ºC si nécessaire. Cela peut néanmoins entraîner 
la chute de certains tissus, qu’il faut éviter autant que faire se peut. 
Si le contrôle positif donne un signal optimal, si le contrôle négatif ne 
présente aucun bruit de fond et si la lame-test présente un signal négatif ou 
faible, il est probable qu’un fixateur différent ait été utilisé. Afin d’obtenir 
un signal optimal dans les coupes tissulaires fixées par un fixateur différent, 
il est recommandé d’optimiser les conditions d’extraction antigénique. 
Se reporter aux notices appropriées des anticorps et des systèmes de 
détection pour connaître les motifs et intensités de coloration relatifs aux 
divers anticorps. 
 
Résultats attendus 
L’extraction antigénique peut entraîner une coloration nettement plus 
marquée d’une grande variété d’anticorps monoclonaux et polyclonaux. 
Elle aide à surmonter la coloration faussement négative des tissus surfixés, 
à élargir la gamme d’anticorps pouvant être utilisés et à augmenter l’utilité 
des tissus archivés. 
L’extraction antigénique optimisée doit améliorer le rapport signal-bruit 
dans l’immunohistochimie. 
 
Limites de la procédure 
L’utilisation du protocole d’extraction antigénique est recommandée 
uniquement avec les tissus fixés par formol. D’autres fixateurs ou 
procédures de fixation peuvent ne pas donner des résultats comparables. 
L’interprétation des résultats de coloration relève de la seule responsabilité 
de l’utilisateur. 
 
Performances  
BioGenex a réalisé des études permettant d'évaluer la performance de tous 
ses agents d’extraction antigénique avec plusieurs anticorps et systèmes de 
détection BioGenex. Les agents d’extraction antigénique BioGenex ont 
donné des résultats reproductibles et conformes, que ce soit dans le cadre 
d’une seule analyse, en inter-séries ou en inter-lots et, le cas échéant, entre 
des séries manuelles et automatisées. Il a été déterminé par méthodes de 
tests standard en temps réel ou méthodes accélérées, que les produits 
étaient stables pendant les périodes indiquées sur les étiquettes. BioGenex 
garantit la qualité du produit grâce à un contrôle qualité à 100 % de tous les 
produits commercialisés et à des programmes de surveillance.  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, GREEK 
Προοριζόµενη Χρήση  
Τα διαλύµατα αποκάλυψης αντιγόνου AntigenRetrieval διατίθενται για 
invitro διαγνωστικές δοκιµασίες και έχουν σχεδιαστεί µε στόχο τη 
διατήρηση της αντιγονικότητας των µονιµοποιηµένων µε φορµαλίνη και 
εµπεδωµένων σε παραφίνη ιστολογικών παρασκευασµάτων. 
 
Σύνοψη και Επεξηγήσεις 
Η τεχνική AntigenRetrieval αποτελεί µια νέα µέθοδο αποκάλυψης των 
αντιγόνων που περιέχονται σε µονιµοποιηµένα µε φορµαλίνη και 
εµπεδωµένα σε παραφίνη ιστολογικά παρασκευάσµατα. Συνίσταται στη 
θέρµανση των τοµών σε φούρνο µικροκυµάτων, παρουσία ενός διαλύµατος 
antigenretrieval. Η ποιότητα της τελικής χρώσης εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου της τεχνικής της 
αποκάλυψης του αντιγόνου. Σε περίπτωση που τα αντιγόνα αποκαλυφθούν 
ατελώς, η χρώση θα είναι ασθενής, ενώ η χρώση του υποστρώµατος µπορεί 
να είναι έντονη. Ο χρήστης που θα ακολουθήσει επακριβώς το 
πρωτόκολλο που παρατίθεται παρακάτω θα έχει παρασκευάσµατα µε πολύ 
ευκρινώς κεχρωσµένο πυρήνα και µε ελάχιστη χρώση του υποστρώµατος. 
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Αρχές του πρωτοκόλλου 
Η µονιµοποίηση των ιστολογικών παρασκευασµάτων µε φορµαλίνη 
ευνοεί τον σχηµατισµό διασταυρούµενων δεσµών µεταξύ των 
πρωτεϊνικών µορίων, βοηθώντας, έτσι, στη διατήρηση της µορφολογίας 
του κυττάρου, µέσω της απενεργοποίησης των πεπτικών ενζύµων και της 
διατήρησης της ακεραιότητας  του κυτταροσκελετού. Την ίδια στιγµή, 
όµως, µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην στερεοσκοπική διαµόρφωση 
των διαφόρων αντιγονικών επιτόπων. Αυτό µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την απώλεια της αντιδραστικότητας ενός αντισώµατος 
ειδικού για ένα συγκεκριµένο το αντιγόνο. Η επεξεργασία τέτοιου είδους 
πρωτεϊνών σε υψηλή θερµοκρασία και στο κατάλληλο pH, οδηγεί στην 
αποκατάσταση της στερεοδιάταξης των επιτόπων και, συνεπώς, 
αποκαθιστά, την αντιδραστικότητα του αντισώµατος µε το αντιγόνο-
στόχο. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται Μέθοδος AntigenRetrieval. Το 
1991, οι Shi και συν. διετύπωσαν την πρόταση ότι η µέθοδος 
Αποκάλυψης Αντιγόνου, χαλαρώνει ή και σπάει τους δεσµούς που 
σχηµατίσθηκαν λόγω της κατεργασίας µε φορµαλίνη, γεγονός που ευνοεί 
τη διείσδυση των αντισωµάτων και την αντίδρασή τους µε τους 
αντίστοιχους αντιγονικούς επιτόπους. 
 
Παρεχόµενα Αντιδραστήρια 
Ένα από τα παρακάτω: 
Αρ. Κατ. Περιγραφή 

Αντιδραστηρίου 
Μορφή  Όγκος(ml)/Φιά

λη 

HK057-5KE AR-10 Solution 10 x 
συµπυκνωµένο  

100 

HK058-5KE AR-10 Solution Έτοιµο προς 
χρήση 

250 

HK080-5KE Citra Plus 
Solution 

10 x 
συµπυκνωµένο 

100 

HK080-9K Citra Plus 
Solution 

10 x 
συµπυκνωµένο 

500 

HK081-5KE Citra Plus Solution Έτοιµο προς 
χρήση 

250 

HK081-20KE Citra Plus Solution Έτοιµο προς 
χρήση 

1000 

HK086-5K Citra Solution 10 x 
συµπυκνωµένο 

100 

HK086-9K Citra Solution 10 x 
συµπυκνωµένο 

500 

HK087-5KE Citra Solution Έτοιµο προς 
χρήση 

250 

HK087-20K  Citra Solution Έτοιµο προς 
χρήση 

1000 

HK584-5KE EZ-DeWax™ 
Solution* 

Συµπύκνωµα 500 

 
Η αποκάλυψη αντιγόνου AntigenRetrieval αποτελεί ιδιοκτησία της 
Biogenex σύµφωνα µε τις ακόλουθες πατέντες: 
U.S. πατέντα Νο. 5,244,787, Νο. 5,578,452, Νο. 6,451,551 
Ευρωπαϊκή πατέντα Νο. 0607422 και  
Ιαπωνική πατέντα Νο 3108099 
 
*U.S. πατέντα Νο. 6,451,551 και Νο. 6,632,598 
 
Απαιτούµενα αλλά µη Παρεχόµενα Αντιδραστήρια 
Φούρνος µικροκυµάτων, καλάθια χρώσεως και περιέκτες. 

ΧύτραταχύτητοςφούρνουµικροκυµάτωνMicrowavePressureCooker®, Cat. No. 
62104, NordicWare®, Minneapolis,MN;  
BioGenexCat. No. NW001-PC (Προαιρετικά)  
 
Φύλαξη και Χειρισµός 
Φυλάξτε όλα τα αντιδραστήρια στους 2-8°C. Να µην χρησιµοποιούνται µετά 
την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στις ετικέτες των αντιδραστηρίων.  
 
Προετοιµασία ∆ειγµάτων 
Η σωστή µονιµοποίηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη διατήρηση της 
δοµής των ιστών. Η εφαρµογή του πρωτοκόλλου της αποκάλυψης αντιγόνου 
συνιστάται µόνο σε περιπτώσεις µονιµοποίησης ιστών µε φορµαλίνη. Θα 
πρέπει να επιβεβαιώνεται η επαρκής εµπέδωση των µονιµοποιηµένων τοµών 
στην παραφίνη. Οι τοµές πρέπει να έχουν πάχος 4-5µm. 
 
ΠροφυλάξειςκατάτηΧρήση 
HK511-YOKE, HK512-YOKE, HK513-YOKE, HK584-5KE: 

Carc 3;R40 = Ύποπτο καρκινογένεσης. 
S36/37, S60 = Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.Το 
υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα 
απόβλητα. 
Προειτοιµασία ∆ιαλυµάτων Εργασίας  

Το διάλυµα ανάκτησης αντιγόνων AntigenRetrievalSolution, είναι διαθέσιµο 
σε έτοιµη προς χρήση (RTU) ή συµπυκνωµένη µορφή. Η συµπυκνωµένη 
µορφή 10Χ πρέπει να αραιωθεί δέκα φορές µε απεσταγµένο νερό  (αναµείξτε 
ένα µέρος AntigenRetrievalSolution µε εννέα µέρη απεσταγµένου νερού).  

Το διάλυµα ΕΖ- DeWaxΤΜ είναι συµπυκνωµένο και απαιτεί ανασύσταση µε 
500ml διάλυµα αλκοόλης.  

Για AR1, AR2 και AR3, η προετοιµασία γίνεται ως εξής:   
Κουνήστε δυνατά το µπουκάλι για να αναµίξετε εντελώς τα συµπυκνωµένα 
συστατικά (το διάλυµα µπορεί να χωριστεί σε διάφορες φάσεις µε την 
πάροδο του χρόνου).  

Μεταφέρετε ολόκληρο περιεχόµενο του µπουκαλιού στην αντίστοιχη 
µπουκάλα AR. Προσθέστε 225 ml. οινοπνεύµατος ιστολογικών βαθµών στην 
µπουκάλα. (Σηµείωση: τα διαλύµατα AR πρέπει να ανασυσταθούν µε το 
οινόπνευµα ιστολογικών βαθµών. Παραδείγµατοςχάριν, 
ταFisherReagentGradeAlcohol, Cat. No. A962, ήSigmaReagentAlcohol, 
Cat.No. R8382, αλλάζουν χηµική σύσταση συγκεκριµένα για ιστολογική 
χρήση και επίσης συγκεκριµένα φιλτράρονται για χρήση σε ιστοκινέτες). 

Προσθέστε 4950 ml. απιονισµένου νερού στην µπουκάλα. Κλείστε καλά την 
µπουκάλα και ανακινήστε την για αρκετά δευτερόλεπτα ώστε να αναµιχθεί 
εντελώς το διάλυµα.  

Αποθηκεύστε µε το καπάκι ερµητικά κλειστό. Το διάλυµα εργασίας µπορεί 
να αποθηκευτεί και να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρι και 
για 1 µήνα. 
 
Εγχειρίδιο BioGenex 
Βασικό Πρωτόκολλο  
1. Ξεπλένετε τα πλακίδια µε απιονισµένο νερό. Τοποθετείτε τα σε ένα 

πλαστικό καλάθι χρώσεως** και γεµίζετε τις τυχόν κενές θέσεις µε 
άδεια πλακίδια. Τοποθετείτε το καλάθι χρώσεως µέσα σε σκαφίδιο, το 
οποίο περιέχει τόση ποσότητα του διαλύµατος antigenretrieval όση είναι 
απαραίτητη για την κάλυψη των τεµαχίων των ιστών πάνω στα 
πλακίδια.   

2. Ανάβετε το φούρνο µικροκυµάτων στη µέγιστη ισχύ (500-1000 watts), 
παρατηρείτε συνέχεια το διάλυµα και κλείνετε το φούρνο µόλις εκείνο 
αρχίζει να βράζει. (Συνήθως απαιτούνται 2-4 λεπτά µέχρι να αρχίσει ο 
βρασµός,  αλλά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο χρόνος αυτός ποικίλει 
σηµαντικά και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η αρχική 
θερµοκρασία του διαλύµατος antigenretrieval, η ισχύς του φούρνου 
µικροκυµάτων και η παλαιότητα του φούρνου. (Είναι πολύ σηµαντικό 
να φθάνει το διάλυµα σε σηµείο βρασµού κάθε φορά πριν προχωρήσετε 
στο επόµενο βήµα). 

3. Ρυθµίζετε την ισχύ του φούρνου στα 200W περίπου και σιγοβράζετε για 
10-15 λεπτά. (Η ισχύς στην οποία ρυθµίστηκε ο φούρνος θα πρέπει να 
σηµειώνεται, ώστε να ακολουθούνται οι ίδιες ρυθµίσεις και τις επόµενες 
φορές που θα χρησιµοποιείται το ίδιο αντίσωµα.) 

4. Βγάζετε το σκαφίδιο από το φούρνο µικροκυµάτων. Αφήνετε τα 
πλακίδια να κρυώσουν για 20-30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. 
Ξεπλένετε αρκετές φορές µε απιονισµένο νερό. Τοποθετείτε τα πλακίδια 
σε  1XPBS και συνεχίζετε µε τη συνήθη διαδικασία της 
ανοσοϊστοχηµικής χρώσης. 

 
Εναλλακτικό Πρωτόκολλο: Πρωτόκολλο για Χύτρα Ταχύτητος Φούρνου 
Μικροκυµάτων 
Η εναλλακτική αυτή µέθοδος χρησιµοποιεί µια χύτρα ταχύτητος,  η οποία 
µπορεί να τοποθετείται µέσα σε φούρνο µικροκυµάτων. Η χύτρα ταχύτητος 
που συνιστούµε διατίθεται από τη NordicWare®, αλλά για µεγαλύτερη 
ευκολία µπορείτε να την προµηθευτείτε και από την BioGenex * 
1. Τοποθετείτε τα πλακίδια σε µία θήκη πλακιδίων*, γεµίζοντας τις κενές 

θέσεις µε άδεια πλακίδια. Βάζετε τη θήκη πλακιδίων σε ένα σκαφίδιο β 
το οποίο περιέχει 250 ml κατάλληλης για εργασία πυκνότητας 
διαλύµατος AntigenRetrieval 

2. Γεµίζετε µια πλαστική χύτρα ταχύτητος µε 600 ml απεσταγµένο νερό. 
Μέσα στη χύτρα ταχύτητος µπορούν να τοποθετηθούν µέχρι και τρία 
σκαφίδια το ένα δίπλα στο άλλο. Τοποθετείτε το καπάκι της χύτρας, 
ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

3. Τοποθετείτε τη χύτρα στο κέντρο του φούρνου µικροκυµάτων και 
ανάβετε το φούρνο στην υψηλότερη ισχύ  (500-1000 watts) για 15 
λεπτά περίπου, µέχρι να επιτευχθεί η µέγιστη πίεση µέσα στη χύτρα.  

4. Μειώνετε την ισχύ του φούρνου µικροκυµάτων στα 300-350 watts 
(δηλαδή στο 40% της ισχύος για φούρνους µικροκυµάτων των 800watt) 
και αφήνετε το διάλυµα να σιγοβράσει για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, 
βγάζετε τη χύτρα από το φούρνο µικροκυµάτων και ανοίγετε µε 
προσοχή το καπάκι της, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Αφήνετε τα πλακίδια µέσα στη χύτρα για 20 λεπτά για να κρυώσουν και 
συνεχίζετε µε τη συνήθη διαδικασία της ανοσοϊστοχηµικής χρώσης.   

 

Έλεγχος Ποιότητας 
Σε κάθε πείραµα θα πρέπει να περιλαµβάνεται και ένας θετικός µάρτυρας, ο 
οποίος θα έχει υποστεί την ίδια κατεργασία µε το διάλυµα antigenretrieval, 
όπως και οι υπό εξέταση ιστοί. 
Η ποιότητα του προϊόντος αυτού έχει ελεγχθεί εκτεταµένα για τους εξής 
ιστούς: στόµαχος, νεφρός, ήπαρ και δέρµα. 
Εξετάζετε τους κατάλληλους ορούς ελέγχου µε ή χωρίς τη διαδικασία της 
αποκάλυψης αντιγόνου. Η επεξεργασία µε το διάλυµα antigenretrieval θα 
πρέπει να ενισχύει το σήµα που επιτυγχάνεται µε συγκεκριµένο αντίσωµα.  
 
Αντιµετώπιση Προβληµάτων 
Αποφεύγετε τον παρατεταµένο βρασµό του διαλύµατος, διότι αυτό µπορεί να 
προκαλέσει την αποκόλληση του ιστού από το πλακίδιο ή την αποξήρανσή 
του.  
Η πιθανότητα αποκόλλησης από το πλακίδιο κατά τη διαδικασία της 
επεξεργασίας µε το διάλυµα antigenretrieval  είναι µεγαλύτερη για ορισµένα 
είδη ιστών (και ιδιαίτερα για το λιπώδη ιστό). Σε περίπτωση που συµβεί 
αυτό, ίσως να χρειαστεί να βράσετε το διάλυµα antigenretrieval  πριν την 

προσθήκη του στα πλακίδια και στη συνέχεια να τα σιγοβράσετε µόνο για 
3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, τα αφήνετε να κρυώσουν για 20-30 λεπτά σε 
θερµοκρασία δωµατίου, και συνεχίζετε µε τη συνήθη διαδικασία της 
ανοσοϊστοχηµικής χρώσης.  
Η µη ειδική χρώση του αρνητικού µάρτυρα µπορεί να οφείλεται στην 
ενδογενή βιοτίνη. Η υπερβολική εφαρµογή της µεθόδου αποκάλυψης 
αντιγόνου  µπορεί ορισµένες φορές να κάνει τον ιστό να συµπεριφέρεται 
όπως ο κατεψυγµένος. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα είτε την 
υπερβολική ενίσχυση του συστήµατος ανίχνευσης είτε την υπερβολική 
αύξηση της συγκέντρωσης του αντιγόνου. Μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω 
τιτλοποίηση. Η επιπλέον χρήση εξουδετέρωσης της αλληλεπίδρασης 
µεταξύ αβιδίνης- βιοτίνης θα πρέπει να εµποδίσει τη χρώση της 
εκτεθειµένης βιοτίνης.  
Μετά την αποκάλυψη των αντιγόνων, τα πλακίδια µπορεί, εάν χρειαστεί, 
να φυλαχτούν σε PBS στους 4οC, για µια µέρα. Αυτό, όµως, µπορεί να 
προκαλέσει την αποκόλληση κάποιων ιστών, η οποία θα ήταν θεµιτό να 
αποφευχθεί.  
Εάν παρ’ όλο που το σήµα του θετικού µάρτυρα είναι καλό, το υπόστρωµα 
του αρνητικού µάρτυρα δεν έχει χρωσθεί και το σήµα του εξεταζόµενου 
δείγµατος είναι ασθενές ή και ανύπαρκτο, ενδέχεται να έχει 
χρησιµοποιηθεί διαφορετικό υλικό µονιµοποίησης. Για να επιτευχθεί καλή 
ποιότητα σήµατος σε ιστικές τοµές που έχουν µονιµοποιηθεί µε 
διαφορετικό υλικό µονιµοποίησης, συνιστάται η βελτιστοποίηση των 
συνθηκών αποκάλυψης αντιγόνου. 
Για τον τύπο και την ένταση της χρώσης που επιτυγχάνεται µε διάφορα 
αντισώµατα, συµβουλευτείτε τα φύλλα οδηγιών των αντίστοιχων 
αντιδραστηρίων. 
 
Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 
Με τη µέθοδο της αποκάλυψης αντιγόνου µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική 
βελτίωση της ποιότητας της χρώσης µε µια µεγάλη ποικιλία µονοκλωνικών 
και πολυκλωνικών αντισωµάτων. Αυτό βοηθά στο να αποφευχθεί η 
ψευδώς αρνητική χρώση ιστών που έχουν υποστεί παρατεταµένη 
επεξεργασία µονιµοποίησης, να αυξηθεί ο αριθµός των αντισωµάτων που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να βελτιωθεί η εικόνα των 
παρασκευασµάτων του αρχείου. 
Η εφαρµογή της µεθόδου αποκάλυψης αντιγόνου θα πρέπει να βελτιώνει 
τη σχέση σήµατος προς θόρυβο στην ανοσοϊστοχηµεία.  
 
Περιορισµοί του πρωτοκόλλου 
Το πρωτόκολλο antigenretrieval συνιστάται για χρήση µόνο σε ιστούς που 
έχουν µονιµοποιηθεί µε φορµαλίνη. Η χρήση άλλων µονιµοποιητικών 
µέσων ή τεχνικών µπορεί να µην έχει συγκρίσιµα αποτελέσµατα. Η 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων είναι πλέον ευθύνη του χρήστη. 
 
Χαρακτηριστολογικά Απόδοσης  
Η BioGenex έχει διεξάγει έρευνες για την αξιολόγηση όλων των 
αντιδραστηρίων αποκάλυψης αντιγόνου, έχοντας χρησιµοποιήσει αρκετά 
αντισώµατα και συστήµατα ανίχνευσης της BioGenex. Τα αποτελέσµατα 
της χρήσης των αντιδραστηρίων αποκάλυψης αντιγόνου έχουν αποδειχθεί 
αναπαράξιµα και σταθερά σε συγκρίσεις εντός της ίδιας σειράς, µεταξύ 
διαφορετικών σειρών και µεταξύ χειρωνακτικών και αυτοµατοποιηµένων 
σειρών, όπως ισχύουν. Τα προϊόντα έχει προσδιοριστεί ότι παραµένουν 
σταθερά για τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις ετικέτες, είτε µε 
µεθόδους ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο είτε µε τη µέθοδο του 
επιταχυνόµενου ελέγχου. Η BioGenex εγγυάται για την ποιότητα του 
προϊόντος, µέσω ποιοτικού ελέγχου κατά 100% σε όλα τα προϊόντα που 
διατίθενται στο εµπόριο, καθώς και µέσω προγραµµάτων επιτήρησης. 
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