
 

 

 

 

  Oil-Red-Oرنگ 
 یقـاتیتحق یکـارها یفقـط بـرا

 

  BI-1802شمـاره کاتالوگ: 

 

 محصـول یـفتوص
 

 یندارد. ا یجرا یدروالکلیه یرنگ ینسبت به حالل ها یپیدیدر مواد ل یشتریب یاربس یتاست که حالل ی( محلول در چربی)رنگ چرب یزوکرومل یک Oil-Red-Oرنگ 
 یبکار م یپوسیتآد یهتک ال یو کشت ها ی،بافت یمنجمد، برش ها یبافت هایو کلسترول در نمونه  یسریدهاگل یچرب، تر یدهایاس یپیدها،ل یزیرنگ آم یماده برا

فلورسانس،  یتآن بواسطه داشتن خاص ییجمانند. در اثر عبور نور قرمز و  ته یدر آن واضح م یسلول یاست اما ساختارها یادماده ز ینرود. اگرچه عمق رنگ قرمز ا
 یسلول ها یپوژنیکآد یزو شمارش تما یدند یرنگ برا ینتر یجرا Oil red Oشوند. در کشت سلول، رنگ  یم یتشده قابل رو یزیرنگ آم یسلول ها و برش ها

 شوند. یم یدهبالغ رنگ را گرفته و بصورت قرمز د یها یپوسیت. قطرات روغن در آداست یبرون تن یستمدر س یمیمزانش یادیبن
 

 هاویژگی

 49/408: مولکولی وزن •
 C26H24N4O: مولکولی فرمول •
 قرمز مایع: ظاهر •
 : محلولحاللیت •
 )قرمز( 6)زرد( تا  pH :6/4 اندیکاتور •
 یگراددرجه سانت 10-30 ی: دمانگهداری •
 ماه 48: مفید عمر •
 

 Oil red Oرنگ  یمحلول کار
 اتاق بماند. یدر دما یقهدق 20 ذاریدو بگ یدقسمت آب مقطر مخلوط کن 4را با Oil red O (BI-1802 )رنگ  یاصل یرهقسمت از ذخ 6
 

 روش استفاده

 .یدکن یمارکشت سلول کشت کرده و بر اساس پروتوکل، ت یتکشت شده را وارد پل یسلول ها .1
 .یدرا خارج کن یطآورده و مح یرونرا از انکوباتور ب (یمتر یلیم 35) یتپل .2
 .یدبطور کامل آن را خارج کن سها اضافه و سپسلول یشستشو یبرا PBS یترل یلیم 2مقدار  .3
 .یداتاق انکوبه کن یدر دما یقهدق 10یاتاق( اضافه کرده و برا یدرصد )دما 10 ینفرمال یترل یلیم 2مقدار  .4
 ینها را تا دو روز در فرمالسلول توانیم یزی)قبل از رنگ آم یدانکوبه کن یشترب یاساعت  یک یتازه اضافه کرده و برا ینفرمال یترلیلیم 2و  یختهرا دور ر ینفرمال .5

 تا سلول ها خشک نشوند(.  یدبپوشان ینیومیآلوم یلفو یکو با  یچیدبپ یلمنگه داشت. در پاراف
 .یداربرد یپترا با پ ینفرمال .6
 .یدشستشو ده یرآب مقطر دو بار تقط یترل یلیم 2سلول ها را دو بار با  .7
 .یداتاق شستشو ده یدر دما یقهدق 5 یدرصد برا 60 یزوپروپانولا یترل یلیم 2سلول ها را با  .8
 .یداتاق خشک شوند. در صورت امکان از دستگاه سشوار استفاده کن یها بطور کامل در دماسلول یداجازه ده .9

 .یدانکوبه کن اتاق یدر دما یقهدق 10اضافه کرده و  Oil Red O یاز محلول کار یترل یلیم یک .10
 .یدبار تکرار کن 4. شستشو را ییدبشو یرو بالفاصله با آب مقطر دو بار تقط یختهرا دور ر  Oil Red Oرنگ  .11

 



 

 

 
 .یریدعکس بگ یکروسکوپبا م یبررس یبرا .12
 خشک شود. یدو اجازه ده یدتمام آب را بردار .13
 .یدرا خارج کن  Oil Red O رنگ یم،با تکان دادن مال یقهدق 10 ایبر یوندرصد و انکوباس 100 یزوپروپانولبا افزودن ا .14
 در محلول قرار دارد.   Oil Red O تمام رنگ یدتا مطمئن شو یدکن یپتپ  Oil Red O را با یزوپروپانولبار ا ینچند .15
 .یدمنتقل کن یتریل یلیم 5/1 یوبت یکمحلول را به  .16
 .یدنانومتر قرائت کن 500را در یبالنک، جذب نور وانبعن 100 یزوپروپانولبا استفاده از ا .17
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