آنتي بادي هونوکلونال هوشي ضذ Pax-8

 100تستي (غلیظ)

S B-19271

 70تستي ( ) Ready to use

S B-19272 R

هشخصات فرآورده :
نام کلون:

SBC-980

ايزوتیپ:

IgG 1

واکنشگري:

هَش
 P AX-8اًساى

هیزبان:
شکل:

هایغ غلیظ () Concentrate

رقت پیشنهادي:

 1:100تا1:200

فرهوالسیون:

بافز تزیس pH:7.3-7.7،حاٍي ٍ BSA % 1کوتز اس % 0.1سذین آسایذ

شرايط نگهذاري:
کاربرد:

 8- 2درجِ ساًتی گزاد(فزیش ًشَد)
ایوًََّیستَشیوی

هقذهه :
ایي آًتی بادي بوٌظَربزرسی بیاى P AX-8در بزش ّاي بافتی for malin-fixed, para ffin-e mbeddedبا استفادُ اس رٍشایوًََّیستَشیوی کاربزد دارد.

روش رنگ آهیزي پیشنهادي :
اى فیکس شذى بافت هتفاٍت است ٍ السم است ّز آسهایشگاُ
 .1اس رٍش) Heat-Induced Epitope Retrieval (HIREدر  pH=9بوذت  10تا  30دقیقِ استفادُ کٌیذ .هذت سهاى باسیافت آًتی صى بستِ بِ هذت سم
ًوایذ
ایي هذت سهاى را بْیٌِ .
شَدًیاسي بِ ایي هزحل ِ ًیست).
 .2اسالیذّا را بوذت  5دقیقِ در هحلَل بالکیٌگ پزاکسیذاس در دهاي هحیط بالککٌیذ ( اگز اس سیستن آلکالیي فسفاتاس استفادُ هی ،
 ready to useباشذ اس رقیق ًوَدى آى اجتٌاب کٌبذ ٍ آى را
 .3اس آًتی بادي اٍلیِغلیظ در رقت  1:100تا 1:200بوذت  30تا  45دقیقِ در دهاي هحیط استفادُکٌیذ ( در صَرتی کِ آًتی بادي اس ًَع آهادُ هصزف
بادیْا افیٌیتی آًتی باديًَ ،ع آًتی بادي ثاًَیِ ٍ سیستن رًگ آهیشي بستگی .داردلذا ایي هتغیزّا هی بایست در
بِ ّواى صَرت دریافت شذُ هصزف ًواییذ) .رقت ٍ هذت سهاى اًکَباسیَى بزش بافت با آًتی بِ
ّز آسهایشگاُ بْیٌِ شَد.
 .4آًتی بادي ثاًَیِ را بوذت  30تا  45دقیقِ در دهاي هحیط اًکَبِکٌیذ.
دُ کٌیذ.
 .5اس سَبستزاي DABیا  Fast Redبوذت  5تا  15دقیقِ در دهاي هحیط استفا
 .6اسالیذ را با ّواتَکسیي رًگ آهیشي ٍ پساس شستشَ با آب هقطز ،بوذت 30ثاًیِ با هحلَل bluingهجاٍر ًواییذ.
 .7پس اس خشک شذى ،اسالیذ را هاًت کٌیذ.

سیستن رنگ آهیزي اتوهاتیک :
گیزد
 Leica Biosystems’ BOND-MAX Autostainerطبق  IHC P rotocol Fساسگار است .پیشٌْاد هی شَد تغییزات سیز در ایي رٍش اًجام :
ایي آًتی بادي بخَبی با دستگاُ
گیزد
الف  Marker Incubationبوذت  30دقیقِ اًجام .
گیزد
ب) رٍش) Heat-induced epitope retrieval (HIERبا استفادُ اس هحلَل Bond ERبوذت  2تا  30دقیقِ اًجام .

رًگ آهیسي تیزٍئیذ اًساى با آًتی

باديSBC-980

