شرکت دانش بنیان زیست فناوران سینا

آنتی بادی منوکلونال ضد  CD11bانسان کونژوگه با FITC
SB-019801

 02تست

SB-019802

 822تست

مشخصات فرآورده:
کلون:

SB11-04

ایزوتیپ:

IgG1

میزبان :

موش

ایمونوژن:

گرانولوسیت های انسان

واکنشگری :

انسان

شکل:

مایع

فرموالسیون:

بافر فسفات pH 7/ 2 ،حاوی  %1آلبومین سرم گاو %0/1 ،سدیم آزاید و  %5تثبیت کننده

روش تخلیص:

این آنتی بادی از طریق کروماتوگرافی جذبی با استفاده از پروتئین  Gمتصل به سفاروز از آسیت موش تخلیص و در شرایط بهینه با  FITCکونژوگه گردید .محلول فاقد  FITCآزاد میباشد.

شرایط نگهداری :

این آنتی بادی باید بصورت رقیق نشده ،در جای تاریک و در  4°Cنگهداری شود .از منجمد کردن آن پرهیز کنید .مدت زمان استفاده از این فرآورده یک سال پس از تاریخ تولید می باشد.

کاربرد :

فلوسیتومتری ،ایمونوفلورسانس

ایزوتیپ کنترل:

فرآوردة شمارة SB-019751

توصیف:
آنتی بادی منوکلونال  SB11-04با  CD11bانسان که یک گیرنده سطحی 165کیلو دالتونی بوده و توسط مونوسیتها ،گرانولوسیتها ،سلولهای  NKو ماکروفاژها بیا ن می شود ،واکنش نشان میدهد.

موارد استفاده:
این فرآورده برای شمارش ،غربالگری و پایش سلولهای  CD11b+در خون محیطی و بافتهای لنفوئیدی انسان کاربرد دارد .شمارش و پایش سلولهای  CD11b+در تشخیص بعضی از سرطانهای خونی شامل
لوسمیها و لنفومها کاربرد دارد.

نحوه استفاده در فلوسیتومتری :
برای رنگ آمیزی لكوسیت های خون محیطی 10 ،میكرولیتر آنتی بادی را به  50میكرولیتر خون محیطی  EDTAدار اضافه و لوله حاوی خون را بهه مهدت  00دقیقهه در مكهان تاریهک (درجهه حهرارت  )4°Cانكوبهه
کنید .سپس  000میكرولیتر بافر لیزکننده به آن افزوده و به آرامی تكان دهید .از آنتی بادی ایزوتیپ کنترل (فرآوردة شمارة  ) SB-019751با همان حجم و شهرایط بهرای حهذ سهیگنالههای زمینهه و واکهنش ههای
غیراختصاصی استفاده نمایید .نمونهای از نتایج بدست آمده با این آنتیبادی در شكل زیر ارائه شده است.

خطرات احتمالی برای سالمت:
این محصول حاوی  %0/1ماده سمی سدیم آزید می باشد .بنابراین در استفاده از آن دقت کافی به عمل آورده و از تماس مستقیم آن باپوست و چشم خودداری کنید .در صورت تماس با پوست و یا چشهم ،موضهع را بها
آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه نمائید.

محصوالت مرتبط:
آنتی بادی منوکلونال ضد  CD11bانسان (غیر کونژوگه)

SB-019811
SB-019812

 100میكرو گرم
 250میكرو گرم

آنتی بادی ایزوتیپ کنترل
SB-019751

آنال یز فلوسیتومتری لنفوسیت های خون محیطی انسان با آنتی بادی SB-019801

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوران ﺳﯿﻨﺎ
ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺼﺮت ﺷﺮﻗﯽ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ،روﺑﻪ روي
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،ﭘﻼك  222واﺣﺪ 2
ﺗﻠﻔﻦ 021 -664383171 :
www.sinabiotech.ir

