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webe), které Je neJspíša podoíněna
úělaxea cytocbronoxxdázy .
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Iátek, např. porfyr{.nů, b'eurcglob1mrapod.l
PřÍ oxí.ťlattvaí syatéze barrrÍva indofenolovébo typu. Indofeaol-ovd Eodř (IFM)
né přes sv6 výrazné
zbarrreaí pro bÍ'siolog1t
vlastnost, která J!.
".ffiřríznÍvou
vyluěuJe z obecaého používárrí
v laborato::ní techntce. tFe tot1ř -ertrénně nestálá a prepadty
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Indofenolový pur"pur (rrp)

ná úaa;au J.epší bÍstocben1cká vlastael původnÍ ladofenolová aodř. Zůstévá však, pod9baě

nostl

relatffiě
teratuře

lepší stab1lÍtu

doponrěuJe

problížet

vzrÉk].ésIouěenl.ny se v 1Í-

a fotografovat

aebot IPP Je přítoaea ve foroě
staršícb preparátecb
splývaJ{.

drobaýcb
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granrrlí,

ihneťl,

která

ve

syntézu A3s uvádí PEIBSE 1960.

V naší laboratořl

Jsne ge zauěřl.l1 na,dva aspekty: 1) nábradu tox1ckébo a relatirraě
negtá].ébg p.fealrleadíam1nu aa látkrr v. Iaboratoř1
.běžně dosaž1te].aou, á béz uvedenýob nepříznlvýcb vlastností;

2) stabl1lzacL.

výsJ'ednébo indofenolovébo

pro.

duktu.
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aá poitJ.ožrrí sloa.
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Jsoe tedy I. oetody na penoxi.dázy a rI. netoťly na pseudoperortdázy (benogtobla).
V každé
z uvede4ýcb skrrpla Jsne ápllkoval1
dvě tecrrnlky. 1. PnnnÍ
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Jen gubgtangt tss' !"1. Ve dTubéa postupu JsB€ piBcovg'l.1 s !15týo p-t:ay1,aad1ed.rpil1lyilrccb1or{'óeo,
a aíož Jsue po příitárrí
raro2 o gllelicl..bo
*-laf,tdlrr
aístal'!' vslal atál€
toavotrnědé barvlw" Bylo tedy pouĚlto těcbto tacbatk:
ree}ce s poult.tíE rsg (refg). f,ezy t'nlubovat
Ú1n. Y roztoEu zígxaaán guíšenÍa steJqýcb ilí1ů 3.Í al-
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Poa13 s1nL]'era.Sobrr!.tae a 1í voitaébo roz- \to}rr !lS3. 3arnontovat do' aeutral1zoraná
gl.ycer:tn*že1at1ny a
BroblÍřet l}neil pod uÉ.kroakopea, aebot výeleilaé noilré zbane<.asftalu

af Je tsratně neetálé. {{yeloperoxldcgóvé
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"c-nafto1u-Pod]'e éiaklera-Scbrútze.
Poatup barveaí preparátů' Je obdobqý, Jako

eub rt.

toEÉbÉádd

{výal'edn4

zba.lwaní
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stÁ1é^)
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Paeudope:noxi.dáaod reatsce a použ1tÍo ťSS (rera). K 5 n.l
alkal1ckéb,o 'c-aaéto}u pří.dat 5 cl ls votlaébo roztoku *ss (Ag-'v
ťa), itoplnl't rcĚou do ?o n3', přt.dat 2 kapky lo# a'zoe" Boatok
Íbaetl q|a*ít aa prepardty, aebo v něu vo].ně preparát rozpsgtř{t.

ZpralÉdla Jsou patrntrr krátae po vložaní preparátu do
berv1cíbo roctoku brrbltlty unixaJ{cíbo p].yan. Preparát ge ín.
teazÍrmš ooilřa gbarÍ Jiř běbea aěkol1ka oé]'o vteřÍ.a" !úontová-

aÍ do ncutralÍaova,raé glycer{.r.ře1at1ay"
Prohlířet 1bneilo a
přÍpadrou fotoitohruentgct pnov{gt bezproetředaě.
(Fřtaán{ aex

sato l'ttka Je běřně dostupaá. tlřívá oe J*ko bamotvorná aub*
staaeo př1 vyvo}áYcaí bs}€fiaýcát ťílsů A6faco1or ó1 Onrocol*r.
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&202 E roztokrr uvedeaéo Eub IÍ vede k oo-

brrtlréor a rgcbléur vytvoření nodr{bo baťT.tva l'aáofenolovébo
typu v ďsteab pseudopeloxttlázovébo půaobeaí /prefereaěně
Erytbrocyty Jsou ubarvooy oas1vně uodře. Tínto upůsobea se daJí grázorrút 1 Eapj.láry kremí.

beogtobla

v arytbrocyte€V.

. Poatup Je obilobdl Ja&o |e přt přípravĚ reatotsu aub l11' ks
v,;..'ho
al výsledného roatokrr přlitat 2 &*pky ,6 Bzoz" Postrrp Je
,pak
obilobď' Ja&o $gb ÍIí. (Brythrooyt3r Jsou teonš bnědě
na řlutevéa pozadí. Z
Přt ap]"l'kac1 auatoů,ryr*ř{w3íoíeb zbagreaí 1aaoťenolorrébo
tyBu,Ja tieba vgít v úvsbu někollk Ekuteěností, předevšín
cheulgkou poiletatu g].guěená'a této shrp1ny obecně. Ja& zndao,
Jile x!řoilevšín o vlegtní lndofeaoIy,
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Podlc FitEMe a DátJÍ& 1926 vzalkaJí 1nitoťenoly opoleónou oxÍ*
6ae{ g anií.ngf,eao!.&+ ťenol'ů ě1 naétol&n takřs v dnrb{u přípa*
iiĚ ]"za nluvít o naťty]'-1adoéEno1ecb" xndean{líEs vanlkaJí
+ feno3'u čx ngfto1u" Fara-fsaylgadíemín
z para-fenylenól'anínr
ee uřfvá
nets3-

ve výehozí podobě negubgtítuovar1ýo nebo va foroě d1-

ět it1etby}.dorá'vátrr. Iadaníqy vzalkaJí pak spoleÚaou
orldaoí pdlant'u& s oonoao1ay" T ngšaa Břípadě pouŽ{véue o{sto půmda{bo díagtůy3..paraťeny3.end1aníana,ktarý Je tox1cký a

-90a6atá1ý' gubstaaco tSs (Agfa).
aodréb'o barvlva
představy

lndofeplovébo

Beakění Bocbod za vznlLu aytě
typu Je poille aaší dogavada.Í

analogleký

Jako u dÍuetby1dlar.í.vátrr. Vzn1I&ll, v přÍPadě il1aetby1-parafenyJ.endlaoÍnu .c-oaftolovd
nodř, DeL v na,.
šeu př{padě Jde o ttletbylový bqoo1o6 tdto slouěeníny:
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Potlle výěe uvedené kleg1f1kace

bycboa nělt

látku

bodaot1t

ve

: 1DIr, vzn!.klébo orÍdat1vnín
slouóaBín
il1ct\yllndog',.l
-paraťenyloadlanl'nu
( = p-aeJ.Do-dÍ.etb3r1rnnrllnu)
g .c-Daftolco,
a reekcÍ ogneěl't spíěe Jako 'aaftE-|p{6anrl1novouř.
Yablodou
praktlckýn
potřebáE všEk tuto teroÍnologl1
L
d{le aerolvádíuo
anyslu

a aůgtávÁae u eklrp1uovébo ounaěeaí

těcb'to

1átek

ve ouyalu

řln.

dofeno3ů.ň. l{aftof.ovou konnpoaentu Jsoo použÍval1 ve foroě qesubstÍtu'ovaa6bo
na.
"<-agťtolu. Postup, v aěoř by]. .<.aaftol
brazen naftoleo řady AS e oí1ooo onezít ťtlfuz1 výsledného ť9akěaíbo produktu,
aebyI vbodqý. Íaavobaědé zbarvení,
vznlkló

X
::i"::::':::::::":::::::'
.:::':::T:::'*r.-"}ě)gs{is-

' lovó bněil. Uvedenéqýsledky
Jsou nyní roapracováváai cn"*ňty.
rnaonsf=tolovou baěd J sne lzoloval1
a stuclovalÍ cbronatografl'cky a gpektrofotonetrícky " Výs}eťlek tobotg qrĚetřenf bude uveden ng J1aéu oístě.

Pghrťl $de o zb,odnocgaí praktJ.ckébo vnrž1tí uvedgqýcb vý.
sledků'' lze řícl ve struěnostl toto: 1) Pro běžnou orldázovou
reakc1 typu Wínkler-Sobultze Je půvoťlnípostup vbodqý; uúgto
aálo atÁLóbo a tox1ckébo dlnet\yl-parafcnylendlao1au

1ae všar
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v'lorrhl gubttala€
lSS (rgfa). Výslednó zbarrtr v touto případÚ cytě nodr{, avšats Er.aJaĚ ncstáLó.
strbtInÍ tbervení prepardtú lze dogábDout s použltíE paraF

-'ouřít
.Ý.Bí
')

-

looerěníbo

, fenylendlan1mr

apú'sobea ltl,

kile se vyrržívá a3rntézy trrrantlvéLo tqavobnšdábo barvlva, oznaěenébo v našÍ laboratořl
Jako
ladoneftolové baěil. 1) Fro peeudoperox1dásy -u€ J oéila, beuoglob1n- a dáte pro gtudluu kapttér (atry uaslvaě poz1t1rmí
reakcÍ

er.3rtbnocyt&) tge a výboilou použít obě reakce, uvedeaó
JBko
Iu a lrli.
Y obou případacb Je poz1tlvltB € t ltrtbroeytú, veloí'
Yvýraxnl.
zeJoóna v Ir1, evšak trvanllvost
preparáilů Je !BtBěela pouoe v II11.
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