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Корисна модель - спосіб окремого виявлення ДНК і РНК, яка складається з наступних етапів: 
фарбування гістологічних зрізів сумішшю метилового зеленого та піроніну (17,5 мл 5%-го 
водного розчину піроніну та 10 мл 2%-го водного розчину метилового зеленого додають до 250 
мл дистильованої води); просушування зрізів фільтрувальним папером; швидкого 
дофарбовування з одночасним зневодненням у двох порціях насиченого розчину піроніну в 96° 
етанолі; просвітлення у чистому ксилолі; поміщення у канадський бальзам, причому етап 
дофарбовування з одночасним зневодненням зрізів насиченим розчином піроніну в 96° етанолі, 
замінює етапи між просушуванням зрізів фільтрувальним папером і просвітленням зрізів у 
чистому ксилолі: зневоднення зрізів в ацетоні; промивання зрізів у суміші ацетону з ксилолом 
(1:1); промивання зрізів у суміші ацетону з ксилолом (1:10). 
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Корисна модель належить до гістохімії, зокрема до гістохімічних способів дослідження, які 
широко застосовуються у біології, зоології та ветеринарній медицині. 

У способі-аналозі (Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної 
техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології. - Ж.: Полісся, 2011. - 
288 с.) постановка реакції складається з наступних етапів: фарбування гістологічних зрізів 5 

сумішшю метилового зеленого і піроніну (17,5 мл 5%-го водного розчину піроніну та 10 мл 2%-го 
водного розчину метилового зеленого додають до 250 мл дистильованої води); просушування 
зрізів фільтрувальним папером; зневоднення зрізів в ацетоні; промивання зрізів у суміші 
ацетону з ксилолом (1:1); промивання зрізів у суміші ацетону з ксилолом (1:10); просвітлення 
зрізів у чистому ксилолі; поміщення зрізів у канадський бальзам. 10 

Задачею корисної моделі є удосконалення способу шляхом заміни етапів обробки 
гістологічних зрізів ацетоном і двома сумішами ацетону і ксилолу (1:1 та 1:10) на етап 
дофарбовування зрізів з одночасним їх зневодненням насиченим розчином піроніну в 96° 
етанолі і, крім того виключається використання ацетону як важко доступної (прекурсор) і дорогої 
речовини. 15 

Здійснення способу окремого виявлення ДНК і РНК, який складається з наступних етапів: 
фарбування гістологічних зрізів сумішшю метилового зеленого та піроніну (17,5 мл 5%-го 
водного розчину піроніну та 10 мл 2%-го водного розчину метилового зеленого додають до 250 
мл дистильованої води); просушування зрізів фільтрувальним папером; швидкого 
дофарбовування з одночасним зневодненням у двох порціях насиченого розчину піроніну в 96° 20 

етанолі; просвітлення у чистому ксилолі; поміщення у канадський бальзам, відрізняється тим, 
що етап дофарбовування з одночасним зневодненням зрізів насиченим розчином піроніну в 96 
етанолі, замінює етапи між просушуванням зрізів фільтрувальним папером і просвітленням 
зрізів у чистому ксилолі: зневоднення зрізів в ацетоні; промивання зрізів у суміші ацетону з 
ксилолом (1:1); промивання зрізів у суміші ацетону з ксилолом (1:10). 25 

Окреме виявлення ДНК і РНК складається з наступних етапів: фарбування гістологічних 
зрізів сумішшю метилового зеленого і піроніну (17,5 мл 5%-го водного розчину піроніну та 10 мл 
2%-го водного розчину метилового зеленого додають до 250 мл дистильованої води); 
просушування зрізів фільтрувальним папером; швидке дофарбовування з одночасним 
зневодненням у двох порціях насиченого розчину піроніну в 96° етанолі; просвітлення зрізів у 30 

чистому ксилолі; поміщення зрізів у канадський бальзам. Структури, що містять РНК, 
зафарбовуються у червоний колір, а ДНК - у зелений колір. 

Перевагами нашого способу є те, що досягається більш чітка ідентифікація РНК за рахунок 
дофарбовування зрізів з одночасним їх зневодненням насиченим розчином піроніну в 96° 
етанолі, що дозволяє виключити використання ацетону як важко доступної (прекурсор) і дорогої 35 

речовини.
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб окремого виявлення ДНК і РНК, що складається з наступних етапів: фарбування 40 

гістологічних зрізів сумішшю метилового зеленого та піроніну (17,5 мл 5%-го водного розчину 
піроніну та 10 мл 2%-го водного розчину метилового зеленого додають до 250 мл 
дистильованої води); просушування зрізів фільтрувальним папером; швидкого дофарбовування 
з одночасним зневодненням у двох порціях насиченого розчину піроніну в 96° етанолі; 
просвітлення у чистому ксилолі; поміщення у канадський бальзам, який відрізняється тим, що 45 

етап дофарбовування з одночасним зневодненням зрізів насиченим розчином піроніну в 96° 
етанолі, замінює етапи між просушуванням зрізів фільтрувальним папером і просвітленням 
зрізів у чистому ксилолі: зневоднення зрізів в ацетоні; промивання зрізів у суміші ацетону з 
ксилолом (1:1); промивання зрізів у суміші ацетону з ксилолом (1:10). 
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