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FRANÇAIS, FRENCH 
Utilisation prévue 
Les concentrés de substrat sont destinés à une utilisation diagnostique in vitro comme chromogènes pour la 
détection de réactions antigène-anticorps spécifiques en immunohistochimie (ICH) et hybridation in situ 
(ISH). 
 
Résumé et explication 
BioGenex fournit plusieurs options de concentrés de substrat pour les systèmes manuels et automatisés 
pour une détection in situ en utilisant les enzymes de phosphatase alcaline et de peroxydase. Les kits sont 
conçus pour réduire les durées d’incubation du substrat et minimiser l’exposition aux risques chimiques. 
Ces concentrés de substrat permettent une visualisation microscopique des différents composants 
cellulaires selon le marqueur utilisé soit par hybridation in situ (ISH), soit par immunohistochimie (IHC). 
 
Principes de la procédure 
La recherche de cibles d’intérêt dans les tissues et cellules par immunocoloration est un processus à deux 
étapes impliquant d’abord la liaison d’un anticorps primaire à l’antigène d’intérêt, puis la détection et la 
visualisation d’un anticorps lié par l’un des systèmes chromogènes basés sur des enzymes. Le type de 
substrat chromogène dépend du type d’enzyme utilisée, par exemple AEC et DAB peuvent être employés 
avec la Horseradish Peroxidase ; le Fast Red peut être utilisé avec l’Alkaline Phosphatase ; le Levamisole 
peut être utilisé avec le substrat de phosphatase alcaline à la place du bloc de peroxydase pour bloquer la 
coloration de la phosphatase endogène. L’hybridation in situ implique la liaison d’une sonde d’acide 
nucléique spécifique qui est marquée avec un haptène. Le marqueur est ensuite détecté en utilisant un 
anticorps primaire dirigé contre le marqueur suivi d’une détection et d’une visualisation comme indiqué ci-
dessus. 
 
Le substrat DAB (diaminobenzidine) est le plus sensible de tous les chromogènes colorimétriques de la 
Horseradish Peroxidase. Le précipité brun permanent insoluble présente un fort contraste sur les 
photographies. Par ailleurs, on peut améliorer la sensibilité en procédant à la réaction en présence de 
chlorure de nickel ou de cobalt et/ou en examinant les lames par microscopie interférentielle par réflexion 
(sensibilité 10-100x). 
 
 
Le Fast Red (sel de diazonium 4-chloro-2-méthyl-benzène) est un substrat pour l’Alkaline Phosphatase et 
présente une sensibilité élevée ce qui facilite les observations au microscope optique. Le précipité colorant 
rouge vif produit un contraste maximum avec les contrecolorants bleus et se reproduit bien par 
photomicrographie en couleur. Le produit de réaction est insoluble dans l’eau mais soluble dans les 
solvants organiques tels l’alcool et le xylène. Le précipité colorant est fluorescent de façon inhérente et les 
coupes peuvent être examinées sous microscope par fluorescence, ce qui entraîne une augmentation du 
rapport signal/bruit de 5x. L’émission fluorescente du précipité Fast Red est de 540-590 nm avec un 
maximum à 562 nm. L’excitation maximum est observée à 550 nm. La visualisation par microscopie 
fluorescente peut être réalisée avec les systèmes à filtres de la rhodamine, la fluorescéine ou l’AMCA. La 
fluorescence est très stable et n’est pas sujette à la photodécoloration. 
New Fuchsin 
Le New Fuchsin, connu également sous le nom de Magenta III, produit un précipité rouge/fuchsia intense 
en présence de phosphatase alcaline. Il n’est pas soluble dans les xylènes et les alcools, son montage peut 
donc être réalisé en permanence.  
 
 
 
Packs de substrats et réactifs disponibles  

Réf. catalogue Description du réactif Forme 

HK124-7K, 9K LIQUID DAB CHROMOGEN 4 ml, 10 ml 

HK130-5KE LIQUID DAB SUBSTRATE PACK KIT 250 slides 

HK542-XAK 2- COMPONENT DAB PACK 1000 slides 

HK180-5K Fast Red Buffer 5 ml 

HK180-7K Fast Red Buffer 15 ml 

HK182-5KE FAST RED SUBSTRATE PACK KIT 500 slides 

HK183-5KE NEW FUCHSIN SUBSTRATE PACK KIT 400 slides 

HK139-06KE  ONE STEP AEC SOLUTION 6ml 

 HK139-50KE  ONE STEP AEC SOLUTION 50ML 

 
 
 

Réactifs requis mais non fournis 
Tous les réactifs requis pour l’IHC et l’ISH ne sont pas fournis. Se reporter aux fiches techniques de l’anticorps 
et du kit de détection pour connaître l’intégralité des réactifs requis pour les procédures d’immunohistochimie 
(IHC) ou d’hybridation in situ (ISH). 
 
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. 
 
Précautions 
, HK542-XAKE: 

 Rep 2;R61. Xn;R20/21. Xi;R36 = Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour 
l'enfant.Nocif par inhalation et par contact avec la peau.Irritant pour les yeux. 
 
S25; S26; S38; S45; S53; S36/37/39; S60; P11 = Éviter le contact avec les yeux.En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.En cas de ventilation insuffisante, 
porter un appareil respiratoire approprié.En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin 
(si possible, lui montrer l'étiquette).Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant 
l'utilisation.Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du 
visage.Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
 
HK183-5KE: 

 T;R23-25.  C;R35. Xi;R37 = Toxique par inhalation.Toxique par contact avec la 
peau.Provoque de graves brûlures.Irritant pour les voies respiratoires. 
 
S26; S38; S45; S24/25; S36/37/39; S60 = En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 
respiratoire approprié.En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui 
montrer l'étiquette).Éviter le contact avec la peau et les yeux.Porter un vêtement de protection approprié, des 
gants et un appareil de protection des yeux/du visage.Éliminer le produit et son récipient comme un déchet 
dangereux. 
 
Protocole de coloration 
Se reporter au manuel du système de détection pour connaître les protocoles de coloration adéquats. 
Préparation des substrats et des chromogènes 
Pour les kits de la Horseradish Peroxidase : 
Kits AEC : 
DAB Kits: (HK542-XAKE) 
Deux gouttes (~ 80 μl) de DAB chromogen (HK124) est mélangée à 1 ml de substrate buffer (HK520).    Cette 
solution reste stable à température ambiante (20-26 °C) pendant 6 heures maximum. 
Pour les kits de l’Alkaline Phosphatase : 
Ajouter une pastille de Fast Red chromogen à 1 flacon (5 ml) de substrat (phosphate de naphtol). Bien secouer 
jusqu’à dissolution. Cette solution reste stable à température ambiante (20-26 °C) pendant 8 heures maximum. 
 
Facultatif : le Levamisole (non inclus) peut être ajouté au Fast Red chromogen pour réduire la coloration de 
fond. Il sert d’inhibiteur de la phosphatase alcaline endogène dans la plupart des tissus.  
Pour les kits New Fuchsin : 
Combiner 50 µl (1 goutte) de New Fuchsin Chromogen Solution avec 50 µl (1 goutte) de New Fuchsin 
Activator Solution au fond du flacon de mélange. Cette étape est décisive pour réussir à développer la 
couleur. Mélanger énergiquement les réactifs en pipetant délicatement de façon répétée. Vider le contenu d’un 
flacon de Tris Buffer dans le mélange Chromogen-Activator préparé ci-dessus et bien mélanger. Ajouter 400 µl 
(8 gouttes) de Substrate Solution à la solution préparée ci-dessus et bien mélanger. REMARQUE : si l’on 
suspecte la présence d’une phosphatase alcaline endogène, ajouter à ce moment précis le Levamisole (HK113-
5K) à une concentration de 0,6 mg/ml au Substrate pour inhiber l’activité de la phosphatase alcaline. Préparer un 
substrat neuf immédiatement avant utilisation. 
 
Procédure pour l’application de la solution du substrat : 
Se reporter aux fiches techniques de l’anticorps et du kit de détection pour connaître l’intégralité des protocoles 
de coloration et des étapes de lavage. L’utilisateur doit respecter les recommandations de BioGenex et valider 
toute autre condition.  

Substrat Recommandations de BioGenex 
DAB 5-10 minutes à température ambiante 
AEC 5-10 minutes à température ambiante 
Fast Red 15-20  minutes à température ambiante 
New Fuchsin 15-40 minutes à température ambiante 

 
On peut choisir de surveiller la lame de contrôle positif (l’anticorps souhaité contre le tissu positif connu) au 
microscope jusqu’à obtention d'une intensité de couleur acceptable. Bien rincer avec de l’eau désionisée ou un 
tampon de rinçage. 
 
Contrôle qualité 
Se reporter aux notices du système de détection pour consulter les directives relatives aux procédures générales 
de contrôle qualité. 
 
Dépannage 
Se reporter à la section relative au dépannage dans les notices des BioGenex Super Sensitive Detection Systems 
(ou autres systèmes de détection équivalents) pour en savoir plus sur les actions correctives des problèmes 
relatifs au système de détection ou contacter le support technique de BioGenex au (925) 275-0550 pour signaler 
toute coloration inhabituelle. 
 
Résultats attendus 
La coloration avec les systèmes IHC et ISH doit entraîner un dépôt de pigment de chromogène coloré au niveau 
du site d’interaction spécifique, avec un bruit de fond minimal à non spécifique.  
 
Pour les kits DAB : Le DAB (3,3'-diaminobenzidine) forme un produit final brunâtre.  
Pour les kits de l’Alkaline Phosphatase : Le phosphate de naphtol/Fast Red produit une couleur rouge intense.  
Pour les kitsNew Fuchsin : Le New Fuchsin produit un précipité rouge/fuchsia intense.  
 
Limites de la procédure 

Les Super Sensitive™ Detection kits mettent en évidence les antigènes qui survivent à la fixation, à l’inclusion 
et à la coupe des tissus. Le traitement correct des tissus avant la fixation et l’inclusion, bien qu’étant moins 
important pour les BioGenex Super Sensitive™ Reagents, reste essentiel pour obtenir des résultats optimaux. 
Des résultats incohérents peuvent être dus à des variations de méthodes de fixation et d’inclusion utilisées par 
différents laboratoires, ainsi qu’à des variations inhérentes au tissu. Les résultats de l’immunocoloration doivent 
être corrélés avec d’autres résultats de laboratoire et avec les contrôles correspondants. Un contrôle de traitement 
tissulaire interne (ex. : vimentine) peut être utilisé pour révéler les erreurs de traitement tissulaire. L’utilisation de 
la technique de prétraitement BioGenex Antigen Retrieval peut permettre de restaurer l’activité antigénique dans 
les tissus fixés par formol. Veuillez appeler BioGenex pour obtenir plus d’informations sur ces produits et leur 
utilisation dans la normalisation des résultats d’immunocoloration. 
L’interprétation clinique de toute coloration positive ou de son absence doit être évaluée en tenant compte du 
tableau clinique, de la morphologie et d’autres critères histopathologiques. En outre, elle doit s’accompagner 
d’études morphologiques faisant appel à des contrôles internes et externes positifs et négatifs appropriés ainsi 
qu’à d’autres tests diagnostiques. L’interprétation de la préparation colorée relève de la responsabilité d’un 
pathologiste qualifié, ayant l’habitude d’utiliser les anticorps, les réactifs et les méthodes d’IHC. La coloration 
doit être effectuée dans un laboratoire autorisé certifié, sous la supervision d’un pathologiste, chargé de contrôler 
les lames colorées et de garantir que les contrôles positifs et négatifs sont adéquats. 
Les tissus provenant de personnes infectées par le virus de l’hépatite B et contenant l’antigène de surface de 
l’hépatite B (HBsAg) peuvent présenter une coloration non spécifique avec la Horseradish Peroxidase. (Omata, 
et al. 1980) 

Les sérums normaux/non immuns provenant de la même source animale que les antisérums secondaires utilisés 
lors des étapes de blocage peuvent donner des faux négatifs ou des faux positifs dus aux auto-anticorps ou aux 
anticorps naturels. 
Des faux positifs peuvent être observés en raison de liaisons non immunologiques de protéines ou de produits de 
réaction du substrat. Ils peuvent aussi être causés par une activité de la pseudoperoxydase (érythrocytes), par une 
activité peroxydasique endogène (cytochrome C) ou par la biotine endogène (ex. : foie, sein, cerveau, rein) en 
fonction du type d’immunocolorant utilisé. (Nadji et Morales, 1983) . 
 
Performances 
BioGenex a réalisé des études permettant d'évaluer la performance de tous ses concentrés de substrat en utilisant 
plusieurs dosages IHC et ISH de BioGenex. Les concentrés de substrat de 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  
Ο ομάδες υποστρωμάτων έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε invitro διαγνωστικές δοκιμασίες και 
χρησιμοποιούνται ως χρωμογόνα για την ανίχνευση των ειδικών αλληλεπιδράσεων αντιγόνου-αντισώματος, 
στα πλαίσια των τεχνικών της ανοσοϊστοχημείας (IHC) και του insitu υβριδισμού (ISH). 
 
Σύνοψη και Επεξηγήσεις 
Η BioGenex διαθέτει διάφορες ομάδες χρωμογόνων υποστρωμάτων, οι οποίες είναι συμβατές και με 
αυτοματοποιημένα και με μη-αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης και χρησιμοποιούν τα ένζυμα 
αλκαλική φωσφατάση ή υπεροξειδάση. Τα αντιδραστήρια έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μειώνεται ο χρόνος 
επώασης των χρωμογόνων και να μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ενώσεις. Οι ομάδες 
αυτές επιτρέπουν τη μικροσκοπική ανίχνευση διαφόρων κυτταρικών συστατικών με τις τεχνικές της 
ανοσοϊστοχημείας (ISH) και του insitu υβριδισμού (IHC), ανάλογα με τον ιχνηθέτη που χρησιμοποιείται σε 
κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις. 
 
Αρχές του Πρωτοκόλλου 
Η απεικόνιση των διαφόρων κυτταρικών στοιχείων που μπορεί να ενδιαφέρουν, με την ανοσοϊστοχημική 
χρώση, αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει 2 στάδια: Το πρώτο συνίσταται στη σύνδεση του 
πρωτογενούς αντισώματος στο εξεταζόμενο αντιγόνο και το δεύτερο στην ανίχνευση και στην απεικόνιση του 
συνδεδεμένου αντισώματος με ένα από τα ενζυμικά συστήματα χρωμογόνων. Το είδος του χρωμογόνου 
υποστρώματος εξαρτάται από το είδος του χρησιμοποιούμενου ενζύμου, για παράδειγμα, η AEC και η DAB 
συνδυάζονται με την Υπεροξειδάση της Αγριορραπανίδας και η FastRed με την Αλκαλική Φωσφατάση. Η 
Λεβαμιζόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το υπόστρωμα της Αλκαλικής Φωσφατάσης, στην 
αντίστοιχη θέση του υπεροξειδίου του υδρογόνου για να εξουδετερώσει τη δραστηριότητα των ενδογενών 
φωσφατασών. Η μέθοδος του insitu υβριδισμού συνίσταται στην ειδική σύνδεση ενός ειδικού νουκλεϊνικού 
ιχνηθέτη που είναι σεσημασμένος με μια απτίνη. Η ανίχνευση του ιχνηθέτη πραγματοποιείται, όπως και η 
ανίχνευση του πρωτογενούς αντισώματος με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 
 
Η DAB(διαμινοβενζιδίνη) είναι το χρωμογόνο που αυξάνει την ευαισθησία της μεθόδου περισσότερο από όλα 
τα υποστρώματα της Υπεροξειδάσης της Αγριορραπανίδας,. Με το αδιάλυτο καστανό ίζημα που σχηματίζεται 
επιτυγχάνεται έντονη αντίθεση κατά τη φωτογράφηση. Η ευαισθησία της DAB μπορεί να αυξηθεί είτε με την 
προσθήκη χλωριούχου κοβαλτίου ή νικελίου ή/και με τη μικροσκόπηση των παρασκευασμάτων σε 
μικροσκοπία παρεμβολής αντανάκλασης (10x – 100x αύξηση της ευαισθησίας) 
 
Η  
Η χρώση FastRed (άλας του 4-χλωρο-2-μεθυλο-βενζενοδιαζωνίου) είναι υπόστρωμα της Αλκαλικής 
Φωσφατάσης και η χρήση του προσδίδει υψηλή ευαισθησία στις μεθόδους όπου χρησιμοποιείται οπτικό 
μικροσκόπιο. Το σχηματιζόμενο ίζημα έχει έντονο ερυθρό χρώμα, με το οποίο επιτυγχάνεται έντονη αντίθεση 
σε συνδυασμό με τις αντίθετες χρώσεις μπλε χρώματος. Το προϊόν της αντίδρασης είναι αδιάλυτο στο νερό 
αλλά διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες όπως η αιθυλική αλκοόλη και η ξυλόλη. Το ίζημα της χρωστικής 
φθορίζει και, ως εκ τούτου, οι τομές μπορούν να εξετασθούν σε μικροσκόπιο φθορισμού, με αύξηση του λόγου 
σήματος προς θόρυβο κατά 5 φορές. Το μήκος κύματος της εκπεμπόμενης φθορίζουσας ακτινοβολίας της 
χρώσης FastRed είναι 540-590nm, με μέγιστο εκπομπής στα 562nm. Μεγαλύτερη ένταση διέγερσης 
παρατηρείται στα 550nm. Η μελέτη των δειγμάτων με μικροσκόπιο φθορισμού μπορεί να γίνει με τη βοήθεια 
φίλτρων ροδαμίνης, φλουοροσκεϊνης ή AMCA. Ο φθορισμός είναι πολύ σταθερός και δεν υφίσταται 
φωτολεύκανση. 
 
New Fuchsin  
Η χρωστική NewFuchsin (Νέα Φουσκίνη), γνωστή επίσης και ως MagentaIII, παρουσία αλκαλικής 
φωσφατάσης, έχει ως τελικό προϊόν ένα ίζημα χρώματος κόκκινου/φούξια, το οποίο δεν διαλύεται στην ξυλόλη 
ή τις αλκοόλες. Ως εκ τούτου, μπορεί να συνδυαστεί με υλικά μόνιμης επικάλυψης  
 
 
 
 

Πακέτο υπόστρωμα και αντιδραστήρια Διαθέσιμο  
HK124-7K, 9K LIQUID DAB CHROMOGEN 4 ml, 10 ml 

HK130-5KE LIQUID DAB SUBSTRATE PACK KIT 250 slides 

HK542-XAK 2- COMPONENT DAB PACK 1000 slides 

HK180-5K Fast Red Buffer 5 ml 

HK180-7K Fast Red Buffer 15 ml 

HK182-5KE FAST RED SUBSTRATE PACK KIT 500 slides 

HK183-5KE NEW FUCHSIN SUBSTRATE PACK KIT 400 slides 

HK139-06KE  ONE STEP AEC SOLUTION 6ml 

 HK139-50KE  ONE STEP AEC SOLUTION 50 ml 

Απαιτούμενα αλλά μη Παρεχόμενα Αντιδραστήρια 
Δεν παρέχονται όλα τα αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για την τεχνική της Ανοσοϊστοχημείας και του 
insitu υβριδισμού. Για τον πλήρη κατάλογο των αντιδραστηρίων που απαιτούνται για τις τεχνικές της 
ανοσοϊστοχημείας και του insitu υβριδισμού, συμβουλευτείτε τα φύλλα δεδομένων των αντισωμάτων και 
των συστημάτων ανίχνευσης.  
Φύλαξη και Χειρισμός 
Φυλάξτε όλα τα αντιδραστήρια στους 2-8°C. Να μην χρησιμοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης 
που αναφέρεται στις ετικέτες των αντιδραστηρίων. 
 
Προφυλάξεις 
, HK542-XAKE: 

Rep 2;R61. Xn;R20/21. Xi;R36 = Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της 
κύησης.Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.Ερεθίζει τα μάτια. 
 
S25; S26; S38; S45; S53; S36/37/39; S60; P11 = Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.Σε περίπτωση επαφής 
με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.Σε περίπτωση ανεπαρκούς 
αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε 
αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).Αποφεύγετε την έκθεση - 
εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια 
και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση 
τους επικίνδυνα απόβλητα 
 
HK183-5KE: 

 T;R23-25. C;R35. Xi;R37 = Τοξικό όταν εισπνέεται.Τοξικό σε επαφή με το 
δέρμα.Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. 
S26; S38; S45; S24/25; S36/37/39; S60 = Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή.Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.Φοράτε 
κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.Το υλικό και ο 
περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. 
 
Πρωτόκολλο της Χρώσης 
Για το πρωτόκολλο της κάθε χρώσης, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του αντίστοιχου συστήματος 
ανίχνευσης.  
 
Προετοιμασία Υποστρωμάτων και Χρωμογόνων  
Για τα Κιτ Υπεροξειδάσης της Αγριορραπανίδας:  
Κιτ AEC: 
Παρασκευάζετε το διάλυμα του υποστρώματος προσθέτοντας 1 σταγόνα χρωμογόνου (AEC) σε ένα 
φιαλίδιο (2.5 ml) υποστρώματος και αναδεύετε καλά. Κάθε 2.5 ml του διαλύματος εργασίας είναι αρκετά 
μέχρι και για 20 πλακίδια. Το διάλυμα αυτό παραμένει σταθερό για 5 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (20-
26C) ή για μία εβδομάδα στους.  
DAB Kits: (HK542-XAKE) 
Προσθέστε 2 σταγόνες υγρού DAB Chromogen σε 1 ml έτοιμου προς χρήση Ρυθμιστικό Διάλυμα 
Υποστρώματος. Αυτό το διάλυμα παραμένει σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου (20-26°C) έως 6 ώρες. 
Για τα Κιτ Αλκαλικής Φωσφατάσης: 
Προσθέτετε ένα δισκίο FastRed σε ένα φιαλίδιο (5 ml) του διαλύματος υποστρώματος (φωσφορική 
ναφθόλη). Ανακινείτε καλά μέχρι να διαλυθεί. Το διάλυμα αυτό παραμένει σταθερό σε θερμοκρασία 
δωματίου (20-26C) για 8 ώρες.  
Προαιρετικό: Για να μειωθούν οι μη ειδικές χρωστικές αντιδράσεις μπορεί να προστεθεί Λεβαμιζόλη στο 
διάλυμα της FastRed. Η λεβαμιζόλη αναστέλλει τη δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης στους 
περισσότερους ιστούς.  
 
Για τα Κιτ Νέας Φουσκίνης: 
Αναμειγνύετε 50 µl (1 σταγόνα) από το NewFuchsinChromogenSolution και 50µl (1 σταγόνα) από το 
NewFuchsinActivatorSolution στον πυθμένα του φιαλιδίου ανάμειξης. Το στάδιο αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την επιτυχία της χρώσης. Αναμειγνύετε καλά τα δύο αντιδραστήρια χρησιμοποιώντας την 
πιπέττα. Προσθέτετε στο παραπάνω μείγμα Ενεργοποίησης του Χρωμογόνου (Chromogen-Activator) το 
περιεχόμενο ενός φιαλιδίου TrisBuffer και ανακατεύετε καλά. Στο διάλυμα που προκύπτει, προσθέτετε 400 
µl (8 σταγόνες) SubstrateSolution και αναδεύετε καλά.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε υποψίαέντονης δραστηριότητας αλκαλικής φωσφατάσης, σε αυτό το στάδιο, προσθέτετε 
στο διάλυμα του Υποστρώματος Λεβαμιζόλης (HK113-5K) σε τελική συγκέντρωση 0.6 mg/ml, ώστε να 
ανασταλλεί η δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης. Το διάλυμα του υποστρώματος θα πρέπει να 
είναι φρέσκο και να παρασκευάζεται αμέσως πριν χρησιμοποιηθεί.  
 
Πρωτόκολλο Εφαρμογής του Διαλύματος του Υποστρώματος: 
Για το πλήρες πρωτόκολλο της χρώσης και για τα στάδια της έκπλυσης, συμβουλευθείτε τα φύλλα 
δεδομένων των αντιορών και των συστημάτων ανίχνευσης. Σε περίπτωση παρέκκλισης από το συνιστώμενο 
πρωτόκολλο της BioGenex, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. 
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Υπόστρωμα Συστάσεις της BioGenex 
DAB 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου  
AEC 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
Fast Red 15-20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
New Fuchsin 15-40 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

 
Υπάρχει η δυνατότητα της συνεχούς μικροσκοπικής παρατήρησης του πλακιδίου του θετικού μάρτυρα 
(δηλαδή, του πλακιδίου με τον συγκεκριμένο αντιορό σε ιστολογικό παρασκεύασμα γνωστής 
αντιγονικότητας) για τον καθορισμό του χρόνου ανάπτυξης της κατάλληλης έντασης του σήματος. Η 
έκπλυση των πλακιδίων γίνεται με απιονισμένο νερό ή ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης. 
Έλεγχος Ποιότητας 
Για γενικές οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, συμβουλευθείτε τα ένθετα 
συσκευασιών των αντίστοιχων συστημάτων ανίχνευσης. 
Αντιμετώπιση Προβλημάτων 
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα συστήματα ανίχνευσης, συμβουλευτείτε τα 
ένθετα συσκευασιών των Συστημάτων Ανίχνευσης SuperSensitive της BioGenex ή άλλων ισότιμων 
συστημάτων ανίχνευσης. Για να αναφέρετε κάποια ασυνήθη χρώση, επικοινωνήσετε με το Τμήμα 
Τεχνικής Υποστήριξης της BioGenex στο (925) 275-0550 ή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.  
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Μετά την επεξεργασία με τις τεχνικές της ανοσοϊστοχημείας ή του insitu υβριδισμού, η χρωστική θα 
πρέπει να έχει εναποτεθεί στα σημεία ύπαρξης του ειδικού στόχου και οι μη ειδικές χρωστικές 
αντιδράσεις του υποστρώματος των πλακιδίων πρέπει να έχουν εξαλειφθεί ή να είναι αμελητέες.  
 
Για τα Κιτ AEC: Το τελικό προϊόν της AEC (3-αμινο-9-αιθυλοκαρβαζόλης) έχει χρώμα κεραμιδί.  
Για τα Κιτ DAB: Το τελικό προϊόν της DAB (3,3'-διαμινοβενζιδίνης) έχει καστανό χρώμα.  
Για τα Κιτ Αλκαλικής Φωσφατάσης: Το τελικό προϊόν της Φωσφορικής Ναφθόλης/FastRed έχει 
έντονο ερυθρό χρώμα.  
Για τα Κιτ Νέας Φουσκίνης: Το τελικό προϊόν της Νέας Φουσκίνης έχει έντονο ερυθρό/φούξια χρώμα.  
Περιορισμοί του Πρωτοκόλλου 
Τα SuperSensitive™ Detectionkits έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση αντιγόνων τα οποία δεν 
καταστρέφονται με την επεξεργασία της μονιμοποίησης, της εμπέδωσης και της τομής των ιστών. Η 
κατάλληλη επεξεργασία των δειγμάτων πριν από τη χρώση, αν και δεν είναι ζωτικής σημασίας όταν 
χρησιμοποιούνται τα αντιδραστήρια SuperSensitive™ της BioGenex, επηρεάζει την ποιότητα του τελικού 
αποτελέσματος. Τυχόν αποτελέσματα που εμφανίζουν ασυμφωνία ενδέχεται να οφείλονται στις διαφορές 
στις μεθόδους μονιμοποίησης και εμπέδωσης που εφαρμόζονται στα διάφορα εργαστήρια, καθώς, επίσης, 
και στις ιδιοσυστασικές διαφορές των ιστών. Τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημικής χρώσης θα πρέπει 
να συσχετίζονται με τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα και με τα αποτελέσματα των κατάλληλων 
μαρτύρων. Η αποκάλυψη των σφαλμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία των ιστών, μπορεί να 
επιτευχθεί με τη χρήση ελέγχου της επεξεργασίας εσωτερικού ιστού (όπως η βιμεντίνη). Η 
αντιγονικότητα των μονιμοποιημένων με φορμαλίνη ιστών μπορεί να αποκατασταθεί με την τεχνική της 
αποκάλυψης αντιγόνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αυτά και τη χρήση τους 
στην προτυποποίηση των αποτελεσμάτων των ανοσοϊστοχημικών χρώσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με την BioGenex.  
Η αξιολόγηση ενός θετικού ή ενός αρνητικού αποτελέσματος θα πρέπει να γίνεται με βάση την κλινική 
εικόνα του ασθενούς, τη μορφολογία του ιστού καθώς και με άλλα ιστοπαθολογικά κριτήρια. Η κλινική 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να συμπληρώνεται και από τη μορφολογική μελέτη του ιστού, 
η οποία θα περιλαμβάνει και τον αντίστοιχο έλεγχο κατάλληλων εσωτερικών και εξωτερικών μαρτύρων. 
Η ερμηνεία του τελικού αποτελέσματος της ανοσοϊστοχημικής χρώσης, θα πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευμένο παθολογοανατόμο, ο οποίος έχει εξοικειωθεί με την ορθή εφαρμογή της ανοσοϊστοχημικής 
τεχνικής. Η ανοσοϊστοχημική χρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια, πάντα 
υπό την επιτήρηση ενός παθολογοανατόμου που θα έχει την ικανότητα να ερμηνεύει τη μικροσκοπική 
εικόνα των παρασκευασμάτων και να πιστοποιεί την αξιοπιστία της μεθόδου με τον έλεγχο των 
κατάλληλων μαρτύρων.  
Σε δείγματα που προέρχονται από ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό της Ηπατίτιδας Β και φέρουν 
το Αυστραλιανό αντιγόνο (επιφανειακό αντιγόνο του ιού της Ηπατίτιδας Β- HbsAg) μπορεί να 
παρατηρηθούν μη ειδικές χρωστικές αντιδράσεις με την υπεροξειδάση της αγριορραπανίδας (Omata, etal. 
1980).  
 
Η χρήση φυσιολογικών /μη άνοσων αντιορών της ίδιας ζωικής προέλευσης με το δευτερογενές αντίσωμα 
που χρησιμοποιείται στο στάδιο της εξουδετέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά ή ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα, λόγω της ύπαρξης αυτοαντισωμάτων ή φυσικών αντισωμάτων. 
 
Ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορεί να παρατηρηθούν και λόγω μη ειδικής σύνδεσης πρωτεϊνών ή 
προϊόντων των αντιδράσεων ενζύμου-υποστρώματος. Μπορεί επίσης να οφείλονται και στην 
δραστηριότητα της ψευδοϋπεροξειδάσης (ερυθρά αιμοσφαίρια), στην δραστηριότητα της ενδογενούς 
υπεροξειδάσης (κυτόχρωμα C) ή στην ενδογενή βιοτίνη (π.χ. ήπαρ, μαστός, εγκέφαλος ή νεφρός), 
ανάλογα με τη μέθοδο χρώσης που εφαρμόζεται. (Nadji&Morales, 1983). 
Χαρακτηριστικά Απόδοσης 
Η BioGenex έχει διεξάγει έρευνες για την αξιολόγηση όλων των υποστρωμάτων έχοντας χρησιμοποιήσει 
αρκετά πρωτόκολλα ανοσοϊστοχημείας και insitu υβριδισμού της ίδιας της Biogenex. Τα αποτελέσματα 
της χρήσης των ομάδων υποστρωμάτων 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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