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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
За визуализиране на миелин и фосфолипиди в хистологични срезове. 
 
 

ПРИНЦИП 
 

Багрилото луксол бързо синьо е производно на тетрабензотетрааза-порфирин. Клювер (Klüver) е доказал, че 
порфирините имат селективен афинитет към миелина (вж. библиографията). Афинитетът на луксол бързо синьо към 
централната нервна система обикновено се отдава на връзките, които багрилото образува с фосфолипидните 
структури, като лецитин и сфингомиелин. 
 
 

МЕТОД 
 

1) Депарафинирайте и потопете среза в 95° етанол. 
2) Подгответе инкубационната кутия, като капнете няколко капки дестилирана вода върху филтърна хартия в блюдо на 

Петри, и сложете в нея предметното стъкло; капнете върху предметното стъкло 10 капки от реагент A, затворете 
инкубационната кутия и инкубирайте във фурна при 56°C за една нощ. 

3) Извадете предметното стъкло от фурната и го промийте с етанол 95° (кристалните остатъци от реагент A трябва да се 
разтворят). 

4) Промийте в дестилирана вода. 
5) Капнете върху среза 10 капки от реагент B: оставете да действа 30 секунди. 
6) Диференцирайте в етанол 70°, докато миелиновите влакна станат сини на безцветен фон (диференцирането понякога 

е трудно; повторете стъпка 5 за 30 секунди и сложете отново предметното стъкло в етанол 70°). 
7) Промийте добре в дестилирана вода (поне 2 пъти). 
8) Подгответе отново инкубационната кутия и сложете в нея предметното стъкло; капнете върху среза 10 капки от 

реагент C и 5 капки от реагент D: затворете инкубационната кутия и инкубирайте 20 минути във фурна при 56°C. 
9) Диференцирайте в етанол 95°, докато веществото на Нисъл (Nissl) стане бледорозово. 
10) Обезводнете в абсолютен етанол, очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
 

 
Илюстрацията е само за пример 

 



     
 
             Спецификация  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Телефон +39 02.21.27.13.1 – Факс за Италия +39 02.21.53.000 – Факс за износ +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

3 

Технически данни  
 

 
 
Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 20 минути + през нощта 

Допълнително оборудване Не е необходимо 

Резултати 

Миелин: Тюркоазено 
синьо 

Неврони и ядра на глиалните 
клетки: 

Розово – 
виолетово 

Вещество на Нисъл (Nissl): Бледорозово 

Компоненти 

A) Спиртен разтвор на луксол бързо синьо 30 ml 

B) Основен диференциращ буфер 30 ml 

C) Воден разтвор на крезил виолетово 30 ml 

D) Киселинен активиращ буфер 30 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при температура 15 – 25°C, 
в плътно затворени контейнери. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност 
След първото отваряне продуктът може да се 
използва отново до изтичане на срока на годност, 
ако е правилно съхраняван. 

Годност 2 години 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална 
лабораторна употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета 
(символите за опасност и текстовете за рисковете и 
безопасността) и винаги правете справка с 
информационния лист за безопасност. Не 
използвайте, ако оригиналната фабрична опаковка е 
повредена. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме 
незабавно да информирате Bio-Optica Milano S.p.A и 
компетентните власти. 

Изхвърляне 
Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и 
местни екологични разпоредби относно 
изхвърлянето на отпадъци. 
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