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    FITCانسان کونژوگه با CD3  منوکلونال ضد ادیبنتی آ

تست 02 SB-019921

تست 822  SB-019922 

 :مشخصات فرآورده
SB3-01 :کلون

IgG1 :یپایزوت

 موش :میزبان
 انسان T لنفوسيت :ایمونوژن

 انسان :واکنشگری
 مایع :شکل

 تثبيت کننده% 5و  آزاید سدیم %1/0آلبومين سرم گاو، % 1حاوی  pH 2/7 بافر فسفات، :فرموالسیون
آزاد  FITCمحلول فاقد . گردید کونژوگه FITC با و در شرایط بهينه موش تخليص آسيت از زسفارو به متصل G پروتئين از استفاده با جذبی کروماتوگرافی طریق از این آنتی بادی :روش تخلیص

.باشد می

 می خ توليدتاری از پس یک سال فرآورده این از استفاده زمان مدت. از منجمد کردن آن پرهيز کنيد. نگهداری شود C°4این آنتی بادی باید بصورت رقيق نشده، در جای تاریک و در  :نگهداری شرایط

 .باشد

 فلوسيتومتری، ایمونوفلورسانس :کاربرد

 SB-019751  شمارة فرآوردة:کنترل ایزوتیپ

 :توصیف
 .، واکنش نشان ميدهدبيان می شود Tتوسط همه زیر گروه های لنفوسيت های کيلو دالتونی بوده و  20-50انسان که یک گيرنده سطحی  CD3با SB3-01 آنتی بادی منوکلونال 

 :موارد استفاده
 از اعم مختلف، های بيماری تشخيص در +TCD3 سلولهای پایش و شمارش. دارد کاربرد انسان لنفوئيدی های بافت و محيطی خون در +TCD3 سلولهای پایش و غربالگری شمارش، برای فرآورده این

بررسی  و NKTو سلولهای  تنظيمی Tموارد کاربرد این آنتی بادی می توان به بررسی زیر گروه لنفوسيتهای از دیگر  .دارد کاربرد شامل لوسميها و لنفومها خونی سرطانهای و ایمنی نقص عفونی، بيماریهای

 .اشاره کرد Tهای اختصاصی به آنتی ژن لنفوسيتهای  پاسخ

 :  فلوسیتومتری در استفاده نحوه
 ( C°4 درجاه حارارت  ) تاریاک  مكاان  در دقيقاه  00 مادت  باه  اضافه و لوله حااوی خاون را   دار EDTA محيطی خون ميكروليتر 50به  را بادی آنتی ميكروليتر 10 ،محيطی خون های لكوسيت آميزی رنگ برای

 و زميناه  هاای  سايگنال  حاذ   بارای  شارایط  و حجام  هماان  با(  SB-019751 شمارة فرآوردة) کنترلایزوتيپ  بادی آنتی از .دهيد تكان آرامی به و افزوده آن به ليزکننده بافر ميكروليتر 000 سپس. کنيد انكوبه

 .است شده ارائه زیر شكل در ادیب نتی آ این با آمده بدست نتایج از ای نمونه. نمایيد استفاده غيراختصاصی های واکنش

 : سالمت برای احتمالی خطرات
چشام،   یاا  و پوسات  باا  تمااس  صاورت  در. کنياد  خاودداری  چشم و باپوست آن مستقيم تماس از وآورده  عمل به کافی دقت آن از استفاده در بنابراین. باشد می آزید سدیم سمی ماده% 1/0 حاوی محصول این

.نمائيد مراجعه پزشک به و شسته فراوان آب با موضع را

 : محصوالت مرتبط
( غير کونژوگه)انسان  CD3منوکلونال ضد  آنتی بادی

مميكرو گر 100                   SB-019931

مميكرو گر 250                  SB-019932

ایزوتيپ کنترلآنتی بادی 
SB-019751  

SB-019921 نتی بادیآآناليز فلوسيتومتری لنفوسيت های خون محيطی انسان با 


