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LUXOLOVÁ MODRÁ 
Klüver Barrera 

 
 

  
Mozog 

 
 
 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-200812 Luxolová modrá Klüver Barrera 100 testov 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro              Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 
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Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Zobrazovanie myelínu a fosfolipidov v histologických rezoch. 
 
 
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 

Luxolová modrá je derivát tetrabenzotetrazo-porfyrínu. Klüver preukázal, že porfyríny majú selektívnu afinitu k myelínu (pozri 
referencie). Afinita luxolovej modrej k centrálnemu nervovému systému sa zvyčajne pripisuje väzbám, ktoré tvoria s 
fosfolipidovými štruktúrami, ako sú lecitín a sfingomyelín.  
 
 

METÓDA 
 

1) Odstráňte z rezu parafín a vložte do etanolu 95°. 
2) Pripravte inkubačný box pridaním niekoľkých kvapiek destilovanej vody na filtračný papier v Petriho miske a položte sklíčko. 

Nakvapkajte na sklíčko 10 kvapiek činidla A, zatvorte inkubačný box a inkubujte v rúre pri teplote 56 °C cez noc. 
3) Vyberte sklíčko z rúry a premyte ho etanolom 95° (kryštalické zvyšky činidla A by sa mali rozpustiť). 
4) Premyte v destilovanej vode. 
5) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla B: nechajte pôsobiť 30 sekúnd. 
6) Diferenciujte v etanole 70°, kým sa myelínové vlákna nesfarbia na modro na bezfarebnom pozadí (diferenciácia môže byť 

niekedy obtiažna; zopakujte krok 5 po dobu 30 sekúnd a znova vložte sklíčko do etanolu 70°). 
7) Riadne prepláchnite v destilovanej vode (aspoň dvakrát). 
8) Pripravte znova inkubačný box a vložte sklíčko. Nakvapkajte na sklíčko 10 kvapiek činidla C a 5 kvapiek činidla D: zatvorte 

inkubačný box a inkubujte po dobu 20 minút pri teplote 56 °C v rúre. 
9) Diferenciujte v etanole 95°, kým nebude mať Nisslova látka bledoružovú farbu. 
10) Dehydrujte v absolútnom etanole, prečistite v xyléne a namontujte. 
 
 

 
Obrázok má len informatívny charakter 
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Technické podrobnosti  
 

 
 
Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu 20 minút + cez noc 

Doplnkové vybavenie Nepožaduje sa 

Výsledky 

Myelín: Tyrkysová 

Neuróny a jadrá gliálnych buniek: Ružovofialová 

Nisslova látka: Bledo ružová 

Zložky 

A) Alkoholový roztok luxolovej modrej 30 ml 

B) Zásaditý diferenciačný pufer 30 ml 

C) Vodný roztok krezylovej violeti 30 ml 

D) Kyslý aktivačný pufer 30 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Preparát uchovávajte pri teplote 15–25 °C. Nádoby 
uchovávajte tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita 
Po prvom otvorení je možné produkt používať 
opakovane až do dátumu exspirácie za predpokladu 
jeho správneho uchovávania. 

Trvanlivosť 2 roky 

Varovanie 

Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie 
pre odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly 
nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s 
informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. 
Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste 
okamžite informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. 
a príslušné úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a 
miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 
001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


