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LUXOLOVÁ MODŘ 
Klüver Barrera 

 
 

  
Mozek 

 
 
 
 
 

KÓD POPIS POČET TESTŮ 
04-200812 Luxolová modř Kluver Barrera 100 testů 

 

 
 
 
              

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro               Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 
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Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.  
Zobrazení myelinu a fosfolipidů v histologických řezech. 
 
 
 

PRINCIP 
 

Luxolová modř je derivát tetrabenzotetrazo-porfyninu. Kluver prokázal, že porfyriny mají selektivní afinitu k myelinu (viz 
reference). Afinita luxolové modři k centrálnímu nervovému systému e obvykle připisuje vazbám, které tvoří s fosfolipidovými 
strukturami, jako jsou lecitin a sfingomyelin. 
 
 

METODA 
 

1) Odstraňte z řezu parafín a vložte do ethanolu 95°. 
2) Připravte inkubační box přidáním několika kapek destilované vody na filtrační papír v Petriho misce a položte sklíčko; 

nakapejte na sklíčko 10 kapek činidla A, zavřete inkubační box a inkubujte v troubě při teplotě 56 °C přes noc. 
3) Vyjměte sklíčko z trouby a promyjte jej ethanolem 95° (krystalické zbytky činidla A by se měly rozpustit). 
4) Promyjte v destilované vodě. 
5) Nakapejte na řez 10 kapek činidla B: nechejte působit 30 sekund. 
6) Diferenciujte v ethanolu 70°, dokud se myelinová vlákna nezbarví modře na bezbarvém pozadí (diferenciace může být někdy 

obtížná; zopakujte krok 5 po dobu 30 sekund a znovu vložte sklíčko do ethanolu 70°). 
7) Propláchněte v destilované vodě (alespoň dvakrát). 
8) Připravte znovu inkubační box a vložte sklíčko; nakapejte na sklíčko 10 kapek činidla C a 5 kapek činidla D: zavřete inkubační 

box a inkubujte po dobu 20 minut při teplotě 56 °C v troubě. 
9) Diferenciujte v ethanolu 95°, dokud nemá sloučenina Nissl bledě růžovou barvu. 
10) Dehydrujte v absolutním ethanolu, pročistěte v xylenu a montujte. 
 
 

 
Obrázek je pouze informativní. 
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Technické podrobnosti  
 

 
 
Specifikace metody 

Doba trvání postupu 20 minut + přes noc 

Doplňkové vybavení Nepožaduje se 

Výsledky 

Myelin: Tyrkysová 

Neurony a jádra gliálních buněk: Růžovofialová 

Sloučenina Nissl: Bledě růžová 

Složky 

A) Alkoholový roztok luxolové modři 30 ml 

B) Zásaditý diferenciační pufr 30 ml 

C) Vodný roztok krezylové violeti 30 ml 

D) Kyselý aktivační pufr 30 ml 

Skladování 

Skladování Preparát uchovávejte při teplotě 15–25 °C. Nádoby 
uchovávejte těsně uzavřené. 

Teplota skladování 15–25 °C 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až 
do data exspirace za podmínky správného uchovávání. 

Trvanlivost 2 roky 

Varování 

Klasifikace produktu 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití 
pro odborné zdravotnické pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly 
nebezpečí, R-věty a S-věty) a vždy se seznamte 
s informacemi v bezpečnostním listu. Nepoužívejte, 
pokud je poškozený primární obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste 
okamžitě informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A 
a příslušné úřady. 

Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní 
a místní předpisy týkající se likvidace odpadů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 
001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


