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LUXOL FAST BLUE 
Klüver Barrera 

 
 

  
Εγκέφαλος 

 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
04-200812 Luxol fast blue Kluver Barrera 100 εξετάσεις 

 

 
 
 
              

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro             Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD σε Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 
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Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία.  
Για την παρουσίαση μυελίνης και φωσφολιπιδίων σε ιστολογικές τομές. 
 
 

ΑΡΧΗ 
 

Η χρωστική Luxol fast blue είναι παράγωγο της τετραβενζοτετραζο-πορφυρίνης. Ο Kluver απέδειξε ότι οι πορφυρίνες έχουν 
επιλεκτική συγγένεια με τη μυελίνη (βλέπε βιβλιογραφία). Η συγγένεια του Luxol fast blue με το κεντρικό νευρικό σύστημα 
αποδίδεται συνήθως στους δεσμούς που σχηματίζει με φωσφολιπιδικές δομές όπως η λεκιθίνη και η σφιγγομυελίνη. 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

1) Αποπαραφινώστε την τομή και φέρτε την σε αιθανόλη 95°. 
2) Προετοιμάστε το δοχείο επώασης προσθέτοντας μερικές σταγόνες αποσταγμένου νερού σε διηθητικό χαρτί σε τρυβλίο 

Πέτρι και τοποθετήστε την αντικειμενοφόρο πλάκα. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα 10 σταγόνες αντιδραστήριο 
Α, κλείστε το δοχείο επώασης και επωάστε στους 56 °C κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φούρνο. 

3) Βγάλτε την αντικειμενοφόρο πλάκα από τον φούρνο και πλύνετέ την με αιθανόλη 95° (τα κρυσταλλικά κατάλοιπα του 
αντιδραστηρίου Α θα πρέπει να λιώσουν). 

4) Πλύνετε σε αποσταγμένο νερό. 
5) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστήριο Β: αφήστε να δράσει 30 δευτερόλεπτα. 
6) Διαφοροποιήστε σε αιθανόλη 70° έως ότου οι μυελινικές ίνες γίνουν μπλε σε άχρωμο υπόβαθρο (μερικές φορές η 

διαφοροποίηση μπορεί να είναι δύσκολη: επαναλάβετε το βήμα 5 για 30 δευτερόλεπτα και βάλτε την αντικειμενοφόρο 
πλάκα ξανά σε αιθανόλη 70°) 

7) Πλύνετε καλά σε αποσταγμένο νερό (τουλάχιστον 2 φορές). 
8) Ετοιμάστε ξανά το δοχείο επώασης και εισαγάγετε την αντικειμενοφόρο πλάκα. Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες 

αντιδραστηρίου Γ και 5 σταγόνες αντιδραστηρίου Δ: κλείστε το δοχείο επώασης και επωάστε για 20 λεπτά στους 56 °C σε 
φούρνο. 

9) Διαφοροποιήστε σε αιθανόλη 95° έως ότου η ουσία Nissl αποκτήσει ανοιχτό ροζ χρώμα. 
10) Αφυδατώστε σε απόλυτη αιθανόλη, διαυγάστε σε ξυλόλιο και καθηλώστε. 
 

 
Η εικόνα προορίζεται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς 
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Τεχνικές λεπτομέρειες  
 

 
 
Προδιαγραφές 
μεθόδου 

Χρόνος διαδικασίας 20 λεπτά + ολονύχτια 

Συμπληρωματικός εξοπλισμός Δεν απαιτείται 

Αποτελέσματα 

Μυελίνη: Τυρκουάζ μπλε 

Νευρώνες και πυρήνες γλοίας: Ροζ - ιώδες 

Ουσία Nissl: Ανοικτό ροζ 

Συστατικά μέρη 

Α) Αλκοολούχο διάλυμα Luxol fast blue 30 ml 

B) Βασικό ρυθμιστικό διάλυμα διαφοροποίησης 30 ml 

Γ) Υδατικό διάλυμα Cresyl violet 30 ml 

Δ) Όξινο ρυθμιστικό διάλυμα ενεργοποίησης 30 ml 

Αποθήκευση 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα στους 15 - 25 °C. 
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. 

Θερμοκρασία αποθήκευσης 15 - 25 °C 

Σταθερότητα 
Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, 
εάν έχει αποθηκευτεί σωστά. 

Εγκυρότητα 2 έτη 

Προειδοποίηση 

Ταξινόμηση προϊόντος 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή 
χρήση για επαγγελματίες υγείας. 
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα 
(σύμβολα κινδύνου, φράσεις κινδύνου και ασφάλειας) 
και συμβουλευτείτε πάντα το φύλλο δεδομένων 
ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν ο 
πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να 
ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις 
αρμόδιες αρχές. 

Απόρριψη 
Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς 
και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά 
με τη διάθεση των απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ. ΑΙΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
001 Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 


