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„LUXOL“ ATSPARUSIS MĖLIS 
Pagal Klüverį ir Barrera 

 
 

  
Galvos smegenys 

 
 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–200812 „Luxol“ atsparusis mėlis pagal Klüverį ir Barrera 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                            Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Mielinui ir fosfolipidams histologiniuose pjūviuose parodyti. 
 
 
 

PRINCIPAS 
 

„Luxol“ atsparusis mėlis yra tetrabenzotetrazo-porfirino darinys. Klüveris parodė, kad porfirinams būdingas atrankus 
afiniškumas mielinui (žr. literatūrą). „Luxol“ atspariojo mėlio afiniškumas centrinei nervų sistemai paprastai siejamas su 
jungtimis, kurias jis sudaro su fosfolipidiniais dariniais, tokiais kaip lecitinas ir sfingomielinas. 
 
 

METODAS 
 

1) Pašalinkite parafiną ir įmerkite pjūvį į 95° etanolį. 
2) Paruoškite inkubavimo dėžę, įlašindami kelis lašus distiliuoto vandens per filtravimo popierių į Petri lėkštelę ir įdėkite objektinį 

stiklelį; užlašinkite 10 lašų reagento A; uždarykite inkubavimo dėžę ir inkubuokite 56 °C temperatūroje krosnelėje pernakt. 
3) Išimkite objektinį stiklelį iš krosnelės ir praplaukite 95° etanoliu (turi ištirpti kristalinės reagento A nuosėdos). 
4) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
5) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento B: palikite 30 sekundžių suveikti. 
6) Diferencijuokite 70° etanoliu, kol mielino skaidulos taps mėlynos bespalviame fone. (Kartais diferenciacija gali būti sunki; 

pakartokite 5 veiksmą 30 sekundžių ir vėl įdėkite objektinį stiklelį atgal į 70° etanolį). 
7) Gerai nuplaukite distiliuotu vandeniu (bent 2 kartus). 
8) Vėl paruoškite inkubavimo dėžę ir įdėkite objektinį stiklelį; užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C ir 5 lašus reagento D: 

uždarykite inkubavimo dėžę ir inkubuokite 20 minučių 56 °C temperatūroje krosnelėje. 
9) Diferencijuokite 95° etanolyje, kol Nislio medžiaga taps blyškiai rožinė. 
10) Dehidratuokite grynu etanoliu, išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

 
 
Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 20 minutės + pernakt 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai 

Mielinas: turkio mėlyna 

Neuronai ir glijos branduoliai: rožiniai 
violetinė 

Nislio medžiaga: blyškiai rožinė 

Komponentai 

A) „Luxol“ atspariojo mėlio alkoholinis tirpalas 30 ml 

B) Bazinis diferencijuojantis buferis 30 ml 

C) Krezilo violeto vandeninis tirpalas 30 ml 

D) Rūgštinis aktyvinantis buferis 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Laikyti preparatą 15–25 °C temperatūroje. Laikyti 
talpykles sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, 
galima naudoti iki tinkamumo datos. 

Tinkamumas 2 metai 

Įspėjimas 

Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros 
specialistams profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją 
(pavojaus simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada 
vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu 
pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant 
informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir 
kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir 
regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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