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(57) Спосіб виявлення фібрину при синдромі ди-
семінованого внутрішньосудинного згортання кро-
ві, що включає гістохімічне дослідження забарвле-
них біоптатів тканин, видалених при операції або
взятих при розтині, який відрізняється тим, що

забарвлення проводять спочатку гематоксиліном
Ерліха протягом 5 хвилин двічі, диференціюють у
солянокислому спирті (0,25 % розчин соляної кис-
лоти на 70 % етиловому спирті), потім забарвлю-
ють 1 % розчином кислотного червоного 2С на 1 %
розчині оцтової кислоти 5 хвилин, промивають,
диференціюють в 1 % розчині фосфорно-
вольфрамової кислоти, забарвлюють ЗО хвилин в
1 % розчині амідочорного 10Б на 1 % розчині оц-
тової' кислоти, промивають і виготовляють постій-
ний препарат.

Корисна модель відноситься до ветеринарної
медицини, зокрема, до ветеринарної паразитоло-
гії

Відомий метод виявлення фібрину в тканинах
людей [Лабораторные методы исследования сис-
темы гемостаза // Балуда В.П., Баркаган З.С., Го-
льдберг Е Д и др Под ред проф. Е.Д. Гольдбер-
га. - Томск - 1980. - 310с] заснований на методі
Masson 44/41, що запропонований для умовного
визначення часу коагуляції фібрину Барвники, що
використовуються в зазначеному методі, вироб-
ляються у США або Великобританії' Розроблене
застосування вітчизняних аналогів цих барвників
[Зербино Д.Д., Лукасевич Л.Л. Диссеминированное
внутри сосудистое свертывание крови: факты и
концепции. - М.: Медицина. - 1989. - С.250].

Недоліком відомого способу є обмеженість йо-
го використання у ветеринарній медицині.

Корисною моделлю ставиться завдання ство-
рення способу виявлення фібрину в тканинах ор-
ганів тварин, отриманих при біопсії, вилучених при
проведенні операцій (прижиттєво) та на розтині
(посмертно).

Поставлене корисною моделлю завдання до-
сягається тим, що у способі виявлення фібрину
при синдромі дисемінованого внутрішньосудинно-
го згортання крові, що включає гістохімічне дослі-
дження біоптатів, тканин, видалених при операції
та отриманих при розтині, згідно винаходу забарв-

лення проводять спочатку гематоксиліном Ерліха
протягом 5 хвилин двічі, диференціюють у соляно-
кислому спирті (0,25% розчин соляної кислоти на
70% етиловому спирті), потім забарвлюють 1%
розчином кислотного червоного 2С на 1% розчині
оцтової кислоти 5 хвилин, промивають, диферен-
ціюють в 1% розчині фосфорно-вольфрамової
кислоти, забарвлюють ЗО хвилин в 1% розчині
амідочорного 10Б на 1% розчині оцтової кислоти,
промивають і виготовляють постійний препарат.

При виявленні фібрину в тканинах органів
тварин розрізняють наступні етапи

1. Проводять депарафінацію зрізів, промиван-
ня їх в дистильованій воді.

2. Забарвлюють ядра гематоксиліном Ерліха
протягом 5 хвилин.

3. Промивають у проточній воді протягом 1
хвилини.

4. Переносять на 5 хвилин у гематоксилін Ер-
ліха.

5. Промивають протягом 1 хвилини у водопро-
відній воді.

6. Диференціюють у 0,25% розчині соляної ки-
слоти на 70% спирті.

7. Промивають протягом 1 хвилини у водопро-
відній воді.

8. Забарвлюють протягом 5 хвилин в 1% роз-
чині кислотного червоного 2С на 1% водному роз-
чині оцтової кислоти.
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9. Промивають у водопровідній воді протягом
1 хвилини.

10 Поміщають на 5 хвилин в 1% розчин фос-
форно-вольфрамової кислоти.

11. Промивають у проточній воді протягом 1
хвилини.

12. Забарвлюють ЗО хвилин у розчині амідо-
чорного 10Б, виготовленого на 1% розчині оцтової
кислоти.

13. Промивають у дистильованій воді протя-
гом 1 хвилини.

14. Зневоднюють у спиртах, просвітляють у
ксилолі, заключають у бальзам.

Приклад
Готують розчини барвників У колбу ємкістю

ЮОмл наливають 49,5мл дистильованої води,
розчиняють 0,5г кислотного червоного 2С і дода-
ють 0,5мл оцтової кислоти. У другу колбу ємністю
ЮОмл наливають 49,5мл дистильованої води,
розчиняють 0,5г амідочорного 10Б і додають 0,5мл
льодяної оцтової кислоти. Гістологічні зрізи депа-
рафінують, промивають у дистильованій воді. За-
нурюють змонтовані на склі зрізи у гематоксилін
Еріха і забарвлюють протягом 5 хвилин Виймають
з барвника та промивають під струменем проточ-
ної води протягом 1 хвилини. Знову занурюють у
гематоксилін Еріха і витримують там 5 хвилин.
Виймають з барвника та промивають проточною

водою 1 хвилину. Після цього на скло зі зрізом
наливають 0,25% розчин соляної кислоти на 70%
спирті так, щоб він вкрив все скло. Через 1-2 хви-
лини зріз промивають у проточній воді протягом 1
хвилини. Потім занурюють зріз у розчин барвника
кислотного червоного 2С і витримують там 5 хви-
лин. Після цього промивають у проточній воді 1
хвилину Поміщають зріз у 1% розчин фосфорно-
вольфрамової кислоти. Промивають у проточній
воді протягом 1 хвилини. Поміщають зрізи у роз-
чин амідочорного 10Б на ЗО хвилин. Промивають у
дистильованій воді протягом 1 хвилини. Прово-
дять зневоднення у спиртах зростаючої концент-
рації, просвітляють у ксилолі, заключають у баль-
зам. Дослідження проводяться за умов кімнатної
температури При застосуванні цього способу фіб-
рин забарвлюється у різні кольори: "молодий" -
червоний колір, "зрілий" - блакитний колір, "ста-
рий" - синьо-чорний колір. Сполучна тканина заба-
рвлюється у чорний колір.

Метод виявлення фібрину в тканинах тварин
буде використаний у ветеринарній паразитології
для діагностики синдрому дисемінованого внутрі-
шньосудинного згортання крові як ускладнення
при бабезіозі тварин. Для дослідження цим спосо-
бом проби тканин у тварин відбирають у будь-який
час доби, піддають їх подальшій обробці для виго-
товлення гістологічних зрізів.
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