Imunohistochemický průvodce

Dělejte IHC jednoduše
Vizí společnosti Vector Laboratories, je pomoci Vám
posunout Váš výzkum na nové hranice. Od založení v
roce 1976, bylo prvotním cílem vyvinout techniky pro
značení a detekci, díky kterým bude IHC jednodušší.
Spolehlivá a repordukovatelná činidla, kterým můžete
věřit.
Jednoduchý a robustní výrobek, který zjednodušší
pracovní postupy a umožní objasnění složitých biologických systémů.
Více než 100 let znalostí v oblasti IHC.
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stále rostoucím portfóliu
čištěných lektinů a lektinových
konjugátů. Tyto produkty
zůstávají klíčovou součástí
společnosti i dnes.
Na začátku roku 1980 se úsilí
zaměřilo na oblast IHC. Systém
VECTASTAIN® ABC systém je
zcela revoluční. Jedná se o
avidin-biotinová činidla na bázi
protilátek. Tento systém umožnil
rutinní laboratorní využití IHC s
jakýmkoliv standardním
světelným mikroskopem.
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Sekce myších jater, ve kterých se
rozšířily lidské kolorektální rakovinné
organoidy. Tyto jaterní metastáze
ukazují vpředu invazi tumoru (CK20,
hnědé nádorové buňky) rostoucí z
horní části obrázku k dolní části.
Nárůst v okolní pojivové tkáni
(fibronektin, zelená vlákna). Všechna
jádra lidských nádorových buněk a
myších hepatocytů ve spodní části
obrázku byla obarvena pomocí
markeru pro jadernou membránu
(lamin A, červené kulaté tvary). Slabě
zelené zbarvení v dolní části obrázku
ukazuje,
pojivovou
tkáň,
která
obklopuje krevní cévy v normální
jaterní tkáně. (Dr. Steffen Rickelt, Dr.
Jatin Roper, Massachusetts Institute
of Technology, USA).
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IHC workflow

Vector Laboratories vyrábí produkty prémiové kvality pro značení a detekci
v každém kroku Vašeho IHC pracovního postupu.

Příprava
tkáně

Odmaskování
antigenu

VECTABOND
Adhesivum pro ™
řezy tkání

Roztoky pro
odmaskování
antigenu

ImmPrint™
Histologické pero

Citrátové pufry
Tris pufry

ImmEdge™
Hydrofobní pero

Blokování

BLOXALL™
Blokovací roztok
s endogenní HRP
a AP
Avidin/biotin
blokovací kit
Streptavidin/biotin
blokovací kit
Normální sérum
Free animal
blokovací roztok
BSA
Roztok kaseinu

Primární
protilátka
/lektiny*

Sekundární
protilátka

Biotinylované
lektiny

ImmPRESS™
Polymerová činidla
(HRP nebo AP)

Nekonjugované
lektiny

Mouse on Mouse
(M.O.M.™) základní kit
Biotinylované
sekundární protilátky
Nekonjugované
sekundární protilátky
Sekundární protilátky
konjugované s enzymy
(HRP nebo AP)

Terciální
činidla

VECTASTAIN® ABC
komplexní činidla
ImmPRESS™ Excel
zesílené barvicí kity

Substrát
/Chromogen

HRP substráty

Kontrastní
barvivo
Hemazoxylin

Methyl zeleň
AP substráty
roztok Levamisolu
Jádrová červeň

Montování

Vizualizace

VectaMount™
montovací médium
VectaMount™ AQ
montovací médium

Myš na myš (M.O.M.™)
Elitní kit (HRP)
Avidin/streptavidin
konjugovaný
s enzymem
(HRP nebo AP)

Biotinylované
antilektiny

Vector® M.O.M.™
Myší Ig blokovací
činidlo
Blokovací činidlo bez
uhlíku
* více informací na vectorlab.com/lectins
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IHC průvodce výběrem

1

Vyberte primární protilátku

Blokovací činidla

Specifickou pro daný antigen.

BLOXALL™ Blokovací roztok s
endogenní HRP a AP.

Zvažte druh tkáně a způsob
přípravy.
Zvažte požadavky na odmaskování
epitopu.
VECTABOND™ Reagent
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Vyberte vhodnou barvu.
Zvažte komatibilitu s dalšími
činidly.

Avidin/Biotinový blokovací kit
(pokud používáte VECTASTAIN®
ABC SYSTEM).
.
Normální sérum.
M.O.M.™ Myší Ig blokovací činidlo.
Blokovací činidlo a ředilo bez
živočišné složky.

Vyberte enzymový substrát
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Vyberte jádrové kontrastní barvivo

primární
protilátka

sekundární
protilátka

Modré, zelené nebo červené.

BSA.

Zvažte komatibilitu se substrátem,
montovacím médiem.

Roztok kaseinu.

amplifikace

enzym
HRP nebo AP
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Vyberte sekundární protilátku a
terciální detekční systém
HRP nebo AP enzymatický systém.

Jednokrokový systém
Pohodlné. Konzistentní.
Ready to use. Není na bázi biotinu.
ImmPRESS™ Polymer Reagents
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Vyberte montovací médium
Vodné nebo bezvodé.
Zvažte komatibilitu se substrátem
a kontrastním barvivem.

Zvažte požadavky na citlivost.

biotinylovaný
enzym
HRP nebo AP

Zvažte druh primární protilátky.
Zvažte druh tkáně.

Dvoukrokový systém
Ekonomické. Na bázi biotinu.
Biotinylovaná sekundární protilátka +
ABC Komplex
VECTASTAIN® Elite ABC Kit

avidin
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Vizualizujte
Pomocí světelného mikroskopu.

Dvoukrokový systém
Nejvyšší citlivost. Není na bázi biotinu.
ImmPRESS™ Excel
zesílený polymerní barvící systém.
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Průkopníkem v oblasti IHC technologií

Pozorování je jedním ze základních kroků
vědeckých metod. Po staletí byl však vědecký
výzkum tkání omezen na pozorování pitvy
pouhým okem (hrubá anatomie).
To se však změnilo v 17. století, kdy Anton Van
Leeuwenhoek vynalezl mikroskop, který
umožňoval pozorování tkání na buněčné úrovni,
a tím položil základy histologie. Brzy badatelé
zjistili, že je relativně jednoduché rozlišovat
buněčné hranice a subcelulární kompartmenty
v rostlinné tkáni, v živočišné toto představovalo
mnohem větší výzvu. To nebylo možné až do
konce 19. stolení, kdy byla objevena barviva,
jako je hematoxylin, který poprvé použil Pavel
Mayer. Obarvením jader a jejich zviditelněním
byla založena histochemie.
Počet dostupných tkáňových barviv se zvýšil v
průběhu první poloviny 20. století, stejně jako
počet molekulárních rodin, které byly
identifikovány.
Schopnost
identifikovat
jednotlivé celulární a tkáňově specifické
proteiny však zůstávala stále neznámá. To se
změnilo v polovině 20. století, kdy doktor
Albert Coons prokázal, že fluorescenčně
značené protilátky mohou být použity pro
lokalizaci bakterií uvnitř makrofágů, a tím
pomohl imunohistochemii (IHC) v dalším
rozvoji. Během dalších dvou desetiletí se rychle
zvyšovalo pochopení protilátek a antigenů,
imunologie se rychle rozvíjela.

Albert Coons demonstroval
použití fluorescenčně značených
protilátek pro lokalizaci bakterií
uvnitř makrofágů.

Použití IHC jako výzkumného nástroje se v
následujícím desetiletí výrazně rozšířilo. Tato
technika se začala používat v klinické praxi ve
velkých univerzitních nemocnicích. Systém
testu s HRP byl dále vylepšen na začátku
osmdesátých let 20. století. Doktor Su-Ming
Hsu prokázal, že vysoká afinita avidinu k biotinu
může být použita pro zvýšení stability
komplexu enzym-protilátka a tím je zvýšena
citlivost testu. Vector Laboratories byl
nápomocen v tomto vývoji komercializací
těchto
klíčových
technologií.
Použití
detekčních systémů na bázi avidinu a biotinu
dominuje na IHC trhu v dalších dvou
desetiletích.

Vector Lab zavádí komerční produkt na bázi
avidin-biotinových komplexů
VECTASTAIN® ABC kit

Stratis Avrameas a Paul
Nakane nezávisle vyvinuly
metodu jak kovalentně spojit
křenovou peroxidázu (HRP) a
protilátku.
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Imunohistochemie se používala jako velmi
specializovaný výzkumný nástroj především na
vysokých školách. Na konci šedesátých let 20.
století doktor Stratis Avrameas a doktor Paul
Nakane nezávisle na sobě vyvinuly metody jak
kovalentně spojit křenovou peroxidázu (HRP) a
protilátku. HRP v přítomnosti diaminobenzidinu
a peroxidu vodíku tvoří hnědou sraženinu v
místě HRP-značené protilátky. Sraženinu lze
vizualizovat pomocí běžného světelného
mikroskopu. Díky tomu bylo umožněno
dosažení IHC výsledků v jakékoli laboratoři se
světelným
mikroskopem,
bez
nutnosti
nákladného
a
komplikovaného
fluorescenčního vybavení.

S.M. Hsu publikoval, že vysoká
afinita avidinu k biotinu může být
použita pro zvýšení stability
komplexu enzym-protilátka.

Během této doby zavedl doktor Shan-Rong Shi
„odmaskování antigenu“ pro tkáně fixované ve
formaldehydu.
Tato
technika
umožnila
provádění IHC technik na tkáních fixovaných
formaldehydem a zalitých v parafínu, což
významně zvýšilo klinickou využitelnost IHC.
Kromě zlepšení antigenicity ve tkáňových
řezech, však byla antigenu zpřístupněna také
četná místa s endogenním biotinem, která
nebyla dříve zjištěna. Proto byly do IHC
postupů zavedeny kroky, které blokují
endogenní biotin ve vzorcích. V klinickém
prostředí, zejména tam, kde je využíváno
detekce protilátkou, došlo k návratu k
ne-biotinovým systémům. Výběr však není
zcela jednoznačný a avidinové systémy
poskytují větší citlivost než systémy využívající
značení protilátky peroxidázou.
Toto dilema bylo nakonec vyřešeno v polovině
roku
2000
zavedením
bezbiotinových
polymer/multimer detekčních systémů, které
nabízí podobnou citlivost jako avidin-biotinové
detekční systémy. První systémy na bázi
polymerů měli problémy s proniknutím do
tkáně a signály na pozadí. Dnešní systémy
poskytují výkon srovnatelný s nejlepšími
avidin-biotionvými detekčními systémy.

S.R. Shi vyvinul proces odmaskování antigenu pro
tkáně fixované formaldehydem.

Vector Lab uvedl na trh
produkt PHOTOPROBE®
Biotin

Vector Lab představuje
novou generaci PAP pen v
souladu s ekologickými
předpisy.
ImmEdge™ Pen

Vector Lab uvedl na trh první montovací médium pro
fluorescenci zamezující vyblednutí (VECTASHIELD®
Mounting Media).

Literatura:
Coons AH, Creech HJ and Jones RN “Immunological
properties of an antibody containing a fluorescent group”
Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 47, 200-202 (1941).
Nakane P and Pierce GB Jr “Enzyme-labeled antibodies
for the light and electron microscopic localization of
tissue antigens” J. Cell. Biol. 33, 307-318 (1967).
Leduc E, Avrameas S and Bouteille M “Ultrastructural
localization of antibody in differentiating plasma cells” J.
Exp. Med. 127, 109-118. (1968).
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Vector Lab vyvinul detekční činidla
umožňující lepší přístup k antigenům v
tkáni a zvýšení značení antigenů.
ImmPRESS™ enzyme polymer

Vector Lab rozšířil montovací
médium proti vyblednutí o
formuli proti zákalu.
VECTASHIELD® HardSet™
Montovací medium

Vector Lab představuje
Strategická investice Maravai
BLOXALL® Blokovací roztok LifeSciences
endogenní HRP a AP

Vector Lab představuje proprietární substráty umožňující multiplexní
IHC.
ImmPACT™ HRP

Vector Lab představuje dodatečný
proprietární AP substrát
ImmPACT™ Vector® Red substrate
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Porovnání detekčních systémů

Vybíráme detekční systém
Imunohistochemie (IHC) je metoda detekce specifických cílových
antigenů (proteinů) v řezech tkáně pomocí protilátek.
Imunocytochemie (ICC) využívá podobné techniky pro lokalizaci
buněčných proteinů v buněčných preparátech. Jak IHC, tak ICC jsou
užitečné nástroje, které poskytují přehled o genové expresi,
prostorových vztazích a identifikaci biomarkerů v širokém spektru
aplikací. Tyto aplikace zahrnují základní výzkum, hodnocení
normálních a chorobných stavů v lidských a zvířecích tkáních a
hodnocení patologie rostlin.
Cílový antigen, vázaný detekční protilátkou, se vizualizuje za použití
buď chromogenní nebo fluorescenční detekce. Při chromogenní
detekci, je detekční protilátka konjugována s enzymem. Enzym,
obvykle křenová peroxidáza nebo alkalická fosfatáza, katalyzuje
konverzi příslušného chromogenu na barevné sraženině v místě
antigenu. Tato sraženina může být vizualizována pomocí světelné
mikroskopie. Některé chromogeny mohou být také vizualizovány za
použití elektronové, fluorescenční mikroskopie nebo dark-field
mikroskopie. Při fluorescenční mikroskopii je detekční protilátka
konjugována s fluoroforem, který lze vizualizovat pomocí
fluorescenční mikroskopie.

Dle enzymu, citlivosti, ceny, použití biotinu, flexibility a časových nároků, vyberte detekční systém
vhodný pro váš experiment.
Detekční systém

Enzym

Citlivost

Cena /
test

Bez
biotinu

MikroModulární Myší prim.
polymer
Ab na myší
tkáň

RTU
formát

Typický
počet
kroků

Pro účely této příručky budou IHC míněny obě techniky – IHC i ICC.

HRP : křenová peroxidáza
AP : alkalická fosfatáza
VR : veterinární činidla

8

vectorlabs.com

9

Detekce založená na komplexu avidin-biotin (ABC)

Modulární a univerzální metoda s vysokou citlivostí a nízkým šumem na pozadí.
Detekce založená na ABC je jednou z nejpoužívanějších metod barvení. Tyto systémy využívají
vysokou afinitu mezi avidinem a biotinem. Avidin je čtyřmocný, takže jedna molekula avidinu může
vázat až čtyři biotinylované konjugáty. V ABC systémech se kombinuje avidin a biotinylovaný
enzym za vzniku velkých makromolekulárních komplexů obsahujících několik molekul enzymů.
Tyto přidané komplexy se váží na jakýkoli biotinylovaný cíl, jako jsou primární nebo sekundární
protilátky, nukleové kyseliny, lektiny a makromolekuly. Při použití chromogenního enzymového
substrátu vzniká v místě reakce barevná sraženina. Velké multienzymové komplexy zesilují signál a
poskytují větší citlivost.

VECTASTAIN® ABC systémy
Detekční systémy VECTASTAIN® ABC jsou vyráběny s
našimi konjugáty enzymu Avidin DH a biotinylovaným
enzymem, které poskytují zvýšenou citlivost signálu s
nízkým pozadím. Jsou kompatibilní se širokou škálou
cílových typů, aplikací a podkladů. Tyto spolehlivé a
ekonomické systémy VECTASTAIN® ABC se staly
hlavním
produktem
v
imunohistochemických
laboratořích.

Doporučené aplikace:
Barvení tkáně a buněk
Blotování proteinů a
nukleových kyselin
Hybridizace In situ
ELISA
Sledování neuronů

Používání VECTASTAIN® ABC systémů
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1. Přidejte primární protilátku

2. Přidejte biotinylovanou sekundární protilátku

3. Přidejte avidin/biotinylovaný enzymový komplex
(ABC)

4. Přidejte enzymový substrát
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Avidin-biotin komplex (ABC)
VECTASTAIN® ABC kity
Peroxidázové kity
Peroxidázové substráty vytvářejí ostré, husté sraženiny s ostrou lokalizací. Díky
vysoké citlivosti a nízkému pozadí jsou VECTASTAIN® ABC systémy na bázi
peroxidázy vhodnou volbou pro mnoho aplikací.
(Více o peroxidázových komplexech viz str. 26-29.)

VECTASTAIN® ELITE® ABC Kity
standardní (pouze Elite ABC činidlo)
králičí IgG
myší IgG

VECTASTAIN® Univerzální Quick kits (peroxidáza)
S těmito kity můžete rychle detekovat primární protilátky u myší, králíků nebo koz.
Tyto kity používají pro dosažení vynikající citlivosti a krátkých inkubačních časů
proprietární preformovaný peroxidáza-straptavidinový komplex.

RTU VECTASTAIN® Quick Kit, univerzální
Rychlý protokol: barvení lze provést za méně než 20 minut po inkubaci
primární protilátkou. Pracovní roztoky lze použít ihned po zředění.

lidské IgG

Vysoká citlivost, nízký šum na pozadí.

krysí IgG
ovčí IgG

Biotinylovaná univerzální pan-specifikcá sekundární protilátka rozpoznává
myší, králičí a kozí primární protilátky, stejně jako protilátky z příbuzných
druhů – krysa, kráva, ovce. (Nepoužívejte k barvení tkáně myší, krys nebo
jiných hlodavců, králíků, koz, skotu nebo ovcí, kvůli možné reakci s endogen
ním IgG).

Nejvyšší dostupná citlivost, nízké pozadí

RTU VECTASTAIN® ELITE® ABC činidlo

K dispozici ve formátu Ready-To-Use.

Cenově efektivní: vyšší citlivost znamená nižší cenu za sklíčko

univerzální RTU VECTASTAIN® ELITE® ABC

VECTASTAIN® ELITE® ABC Systém (Peroxidáza)
Komplex VECTASTAIN® ELITE® ABC je menší a více jednotný než běžné komplexy
avidin-biotin. Má lepší afinitu k biotinylovaným cílům v tkáňových vzorcích. Soupravy
VECTASTAIN® Elite® ABC jsou nejcitlivější peroxidázové systémy založené na avidinu
a biotinu.

K dispozici bez (standardní sady) nebo s biotinylovaný mi druhověspecifickými nebo univerzálními sekundárními protilátkami
K dispozici ve formátu ready-to-use, které dosahují stejné citlivosti
a nízkého pozadí odpovídající konvenčním činidlům VECTASTAIN® ABC® Kit.
Original VECTASTAIN® ABC kit (peroxidáza)
Vector Labs originální sada s avidin-biotin komplexe

kozí IgG

VECTASTAIN® ABC Kity
standardní (pouze ABC činidlo)
králičí IgG
myší IgG

Dobrá citlivost, nízké pozadí

myší IgM

Dostupné s nebo bez biotinylované druhově specifické
sekundární protilátky

lidské IgG

Ekonomický

VECTASTAIN® Quick Kity

Sady na bázi alkalické fosfatázy

Citlivost systému VECTASTAIN® ABC-AP je srovnatelná s citlivostí systému
VECTASTAIN® Elite® ABC. Můžete upřednostňovat použití kitu
VECTASTAIN® ABC-AP pro tkáně, které mají vysokou aktivitu endogenní
peroxidázy. Systém také nabízí další volby barvy substrátu. (U alkalických
fosfatázových substrátů viz str. 26-29.)

VECTASTAIN® Quick Kit, univerzální

VECTASTAIN® ABC- AP Kity
standardní (pouze ABC činidlo)
králičí IgG
myší IgG
myší IgM

krysí IgG

lidské IgG

kozí IgG

krysí IgG

ovčí IgG

kozí IgG

morčecí IgG

ovčí IgG
Univerzální

Produkt
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Elite (peroxidáza)

Original (peroxidáza)

Quick (peroxidáza)

Alkalická fosfatáza
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Avidin-biotin komplex (ABC)
Výběr VECTASTAIN® ABC kitu
Výběr detekčního
enzymu

Peroxidáza
Alkalická fosfatáza

Výběr vhodného
ABC kitu

Pro detekci biotinylovaného cílu, budete
potřebovat:
VECTASTAIN® ABC činidlo obsažené ve
standardním VECTASTAIN® ABC kitu.
Vhodný substrát.

Výběr vhodného
formátu

VECTASTAIN® ABC kity
koncentrovaný formát
VECTASTAIN® ABC kity
RTU formát

Pro detekci neznačené primární protilátky nebo lektinu, budete potřebovat:
Biotinylovanou sekundární protilátku,
která váže primární protilátku druhu
nebo lektin, který jste vybrali.
VECTASTAIN® ABC činidlo
vhodný substrát.
Např. pro detekci primární protilátky vyrobené
v králíkovi, je vhodnou volbou VECTASTAIN®
ABC kit Rabbit IgG

Zvažte druhovou CROSS - reaktivitu
Při výběru optimálního detekčního systému pro Vaši aplikaci je důležité vzít v úvahu nejen druh primární protilátky, ale také druhy vyšetřované tkáně. Pokud jsou druhy primární protilátky a druhy tkáně úzce příbuzné (například
krysa a myš), může biotinylovaná sekundární protilátka cross-ragovat s endogenním IgG v tkáňovém řezu. To
může vést k zabarvení pozadí.
Následující možnosti mohou minimalizovat barvení pozadí v těchto případech:
Označte přímo primární protilátku biotinem (sada ProtOn™ Biotin Labeling kit, PLK-1202) a detekujte jí
pomocí kitu VECTASTAIN® ELITE® ABC (Standard PK-6100, pouze s VECTASTAIN® ELITE® ABC činidlem)
a následně HRP substrátem.
Nebo můžete primární protilátky označit HRP (ProtOn™ HRP Labeling Kit, PLK-1203) a vyvíjet s HRP
substrátem.
Pro odstranění cross-reagujících protilátek blízce příbuzných druhů, použijte biotinylovanou specificky
absorbující sekundární protilátku (např. Biotinylovaná proti-myší IgG, absorbující krysí protilátky) .
Použijte myš na myš (M.O.M.™) imunodetekční systém pro aplikace myších primárních protilátek na myší
tkáň (str. 24-25).
Substráty
Po výběru VECTASTAIN® ABC kitu vyberte substrát, který odpovídá enzymovému systému soupravy (str. 26-29).
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Avidin-biotin komplex (ABC)

Přizpůsobení VECTASTAIN® ABC Kitu pro Vás
Není-li VECTASTAIN® ABC systém k dispozici s biotinylovanou sekundární protilátkou s požadovanou specifičností, můžete si
vytvořit vlastní sestavu, kterou potřebujete. Všechny naše biotinylované afinitně purifikované sekundární protilátky (str. 38-39)
jsou navrženy pro použití s VECTASTAIN® ABC standardními kity a příslušným blokovacím sérem.
Komponenty kitu mix-and-match vám umožní navrhnout vlastní sadu, která vyhovuje vašim potřebám, a umožní používat součásti
kitu zaměnitelně. Činidla mohou být zakoupena jednotlivě a mohou být kombinována tak, aby vyhovovala vašim specifickým
potřebám.
Například pro použití s myší IgG na krysí tkáň:
Vyberte VECTASTAIN® ABC kit, který obsahuje požadovaný detekční enzym,avšak bez sekundární protilátky (např.
VECTASTAIN® ELITE® ABC kit, standard).
Zvolte biotinylovanou sekundární protilátku (např. Biotinylovaný koňský anti-myší IgG, absorbující krysí protilátky).
Vyberte blokovací roztok. Doporučujeme sérum ze stejného druhu jako sekundární protilátka. (V našem příkladu je
normální koňské sérum). Alternativně si můžeme vybrat naše blokovací séra bez živočišné složky pro IHC aplikace
používající značení více antigenů (multiplexing), ve kterých se používají protilátky různých druhů a řada různých detekč
ních systémů na stejné řezy tkáně.

1) Vyberte standardní VECTASTAIN® ABC Kit s odpovídajícím detekčním enzymem
Enzym

Produkt

Katalogové číslo

2) Vyberte biotinylovanou sekundární protilátku
Produkt

Koncentrát

RTU

Koncentrát

RTU

3) Vyberte blokovací činidla
Produkt
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Výběr detekčního systému
Detekce na bázi polymeru
Detekce založená na mikropolymeru bez biotinu poskytuje větší signál, nízké pozadí a vynikající
přístup k epitopům.
Reagencie založené na polymeru jsou novější produkty než tradiční konjugáty avidinu a biotinu. Polymery
nabízejí zřetelné výhody oproti těmto tradičním metodám, zejména u aplikací jako je multiplexing na stejném
úseku tkáně, nebo v případech, kdy může být problematická detekovatelná úroveň endogenního biotinu.
Systémy založené na polymeru se skládají v podstatě z integrovaného polymeru, aktivního enzymu a
sekundární protilátky, která se váže na cíl primární protilátky. Tento integrovaný formát zavádí významně více
enzymu v místě lokalizace, čímž vzniká větší reakce s chromogenem ve srovnání se sekundární protilátkou
přímo konjugovanou s enzymem. Navíc je tato metoda jednokroková oproti standardním systémů využívajících
avidin-biotin.
Na počátku byly zavedeny systémy založené na polymeru skládajícího se z dextranu nebo podobných molekul,
které měly v některých tkáních problémy vzhledem k velikosti. Naše polymerní systémy ImmPRESS™ se
skládají z mikropolymerů, které snadněji pronikají do tlustších částí, vyvarují se stérických bariér a poskytují
definovanou specifickou vazbu k primární protilátce.
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Detekční systém na bázi polymeru
ImmPRESS™ One-Step Polymer Systems
ImmPRESS™ Polymerní detekční systémy
Polymerní činidla ImmPRESS™ se skládají z jedinečných mikropolymerů
vysoce aktivního enzymu peroxidázy nebo alkalické fosfatázy,
připojených k vysoce křížově-absorbujícím, afinitně purifikovaným
sekundárním protilátkám. Toto mikropolymerová konjugační technologie
poskytuje více enzymů na protilátku a umožňuje tak navázání na cíl s
minimálními sterickými interferencemi. Polymerní činidla ImmPRESS™
poskytují vynikající imunohistochemické a imunocytochemické výsledky
právě díky zlepšení dostupnosti cíle, vazebné specifičnosti a vyšší
intenzitě signálu společně s nízkým barvením pozadím.
Vysoká citlivost a velmi nízké pozadí, spolu s ostrým silným
barvením.
Jednokrokový systém barvení, připravený k použití bez míchání
nebo titrování.
Obsahuje ředěné blokovací sérum.
Kratší doba testu.
Bez biotinu.
Vynikající rozlišení.
Zvláště vhodný pro jaderné a membránové antigeny.
Ideální pro multiplexing (str. 30-33).

ImmPRESS™ Polymer Kit
(peroxidáza)
Anti - Rabbit IgG
Anti - Mouse IgG
Anti - Mouse IgG, Rat Adsorbed
Anti - Rat IgG
Anti - Rat IgG, Mouse Adsorbed
Anti - Goat IgG
Universální protilátka
Anti Rabbit/Mouse IgG

ImmPRESS™ Polymer Kit
(alkalická fosfatáza)
Anti - Rabbit IgG
Anti - Mouse IgG
Anti - Rat IgG
Anti - Rat IgG, Mouse Adsorbed
Anti - Goat IgG

ImmPRESS™ VR Polymer Kit
(peroxidáza)

ImmPRESS™ Two-step Amplified Polymer Systems
ImmPRESS™ Excel Amplified Polymer Staining Systems
ImmPRESS™ zesílené peroxidázové (HRP) polymerní barvicí systémy jsou kompletní
barvicí soupravy, které využívají všechny výhody technologie ImmPRESS™ HRP
Polymer Systems a nabízejí ještě více citlivosti a pohodlí.
Tento systém využívá zesílenou protilátku ve formátu Ready-to-use následovanou
ImmPRESS™ HRP polymerním činidlem. Tato činidla jsou afinitně purifikována a
významně kříženě-absorbují, aby byla zajištěna vysoká citlivost a nízké pozadí.
Přiložený substrát ImmPACT™ DAB EqV (stejný objem) poskytuje ostrý, tmavě hnědý
reakční produkt s vynikající citlivostí, která je charakteristická pro kombinaci
ImmPRESS™/ImmPACT™.
ImmPRESS™ Excel Amplified HRP kity jsou doporučeny pro aplikace vyžadující
detekci slabě expresovaných antigenů, v případech neznámé úrovně exprese, jako
jsou studie genového knock-in nebo při určování vyšší regulace daného cíle. Tento
jednoduchý formát kitů poskytuje spolehlivé a konzistentní výsledky a šetří čas
normálně potřebný ke stanovení optimálních titrací koncentrovanými detekčními
činidly.
Každá sada ImmPRESS™ Excel Amplified Staining kit obsahuje:
BLOXALL™ blokovací roztok endogenních enzymů.
2,5% normální koňské sérum.
Zesilovač protilátky (kozí anti-králičí IgG nebo kozí anti-myší IgG).
ImmPRESS™ Excel polymer detekční činidlo (kozí anti-kozí IgG).
ImmPACT™ DAB EqV substrát (chromogen a pufr).

Anti - Rabbit IgG

ImmPRESS™ VR Polymer Kits

Anti - Mouse IgG

ImmPRESS™ VR (Veterinární činidla) jsou dodatečně křížově
absorbována, aby byla zajištěna minimální cross-reaktivita endogenních
tkáňových prvků u živočišných druhů, které se běžně používají pro
diagnostiku a výzkumné účely.
(skot, kozy, ovce, prasata, pes, králík, krysa, myš).

ImmPRESS™ VR Polymer Kit
(peroxidáza)

Používání ImmPRESS™ Dvou-krokových amplifikačních polymerních systémů

1. Přidejte primární protilátku

2. Přidejte amplifikační protilátku

3. Přidejte ImmPRESS™ Excel HRP

4. Přidejte Enzymový substrát

Anti - Rabbit IgG
Anti - Mouse IgG

Používání ImmPRESS™ Polymerních kitů
1. Přidejte primární protilátku
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2. Přidejte ImmPRESS™

3. Přidejte Enzymový substrát
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Detekční systém na bázi polymeru
Výběr ImmPRESS™ polymerního kitu
Při výběru optimálního detekčního systému uvažujte nejen o druzích primární protilátky, ale také
o druzích tkáně. Pokud je primární protilátka a druh tkáně úzce příbuzné (např. krysy a myši),
sekundární protilátka může zkříženě reagovat s endogenním IgG v
tkáňovém řezu. To může vést k barvení pozadí.
V případě dvoufázového ImmPRESS™ Excel Amplified Polymer Staining kitu je třeba brát v úvahu
i druh amplifikace protilátky (vyrobeného v koze).

Značení více antigenů
Klíčovou výhodou polymerního činidla ImmPRESS™ je to, že podstatně zkracuje dobu barvení při
multipexingu.
Méně kroků než u konvenčních protokolů přináší méně manipulace se sklíčky.
Eliminuje blokovací kroky pro avidin/biotin ve vzorcích s endogenním biotinem.

Následující možnosti mohou minimalizovat barvení pozadí:
Použití sekundární protilátky specificky absorbované k odstranění protilátek úzce
příbuzných druhů
(např. ImmPRESS™ Anti-mouse IgG, absorbované na krysu).
Použití soupravy ImPRESS™ M.O.M.™ pro aplikaci myších primárních protilátek
tkáň. (Str. 25).

na myší

Použití ImmPRESS™ VR polymerního detekční činidla, které eliminuje vazbu mimo
cílovou oblast, a tím zvyšuje specificitu signálu v těchto živočišných tkáních:
skotu, kozy, ovce, prasat, koní, koček, psů, králíků, krys a myší
Vzhledem k tomu, že zesilovač protilátky v ImmPRESS™ Anti-Mouse IgG kitu a
ImmPRESS™ Excel Anti-Rabbit kitu jsou vyrobeny v koze, nedoporučují se tyto kity
pro tkáň koz, skotu a ovcí – ImmPRESS™ Excel Polymer Detection Reagent
(Anti- Mouse IgG) může cross-reagovat s endogenními imunoglobuliny.

Používání ImmPRESS™ polymerních Kitů pro značení více antigenů
1. Přidejte první primární protilátku

Produkt

Peroxidáza

Veterinární
reagencie (VR)

Excel
apmlifikace
(peroxidáza)

3. Přidejte enzymový substrát I

Alkalická
fosfatáza

4. Přidejte druhou primární protilátku
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2. Přidejte ImmPRESS™ činidlo

5. Přidejte ImmPRESS™ činidlo

6. Přidejte enzymový substrát II
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Detekce druh na druh (myš)
Řešení, ve kterých je vaše primární protilátka
stejného druhu jako váš vzorek.
Pokud je primární protilátka stejná jako vzorek,
sekundární protilátka nemůže rozlišovat mezi
endogenními imunoglobuliny a primární protilátkou.
To může mít za následek vysoké barvení pozadí,
které zakrývá barvivo specifické pro antigen.
Detekce myš na myš je obzvláště důležitá kvůli
velkému počtu primárních protilátek a častému
použití myší v modelových systémech, xenografech
a dalších aplikacích.

Imunodetekční kity Mouse on Mouse (M.O.M.™)
Imunodetekční systémy Vector Laboratories M.O.M.™ jsou specificky navrženy
tak, aby lokalizovaly myší primární protilátky na myší tkáni a zároveň
zabraňovaly barvení na pozadí. Tyto sady M.O.M.™ obsahují naše proprietární
blokovací činidlo M.O.M.™ Mouse Ig Blocking Reagent.
Kity M.O.M.™ fungují buď na základě avidin-biotin technologie (M.O.M.™ ELITE®
ABC kit, Fluoresceint Kit nebo Basic Kit) nebo na základě polymerní
technologie (M.O.M.™ ImmPRESS™ HRP Polymer kit).
Použijte M.O.M.™ systémy pro zavedení dvou nebo více různých značek, podle
postupu pro značení více antigenů. Můžete tak detekovat několik myších
primárních protilátek na stejné části tkáně, bez ohledu na druh tkáně.
Dosáhněte tak vynikajících výsledků barvení i při této obtížné aplikaci.

Doporučené aplikace
Studie s geneticky upravenými myšmi
Transgenetické a knock-out modely
Myší xenograftová tkáň
Normální myší tkáň

Výrazně snižuje endogenní myší Ig barvení při použití myších primárních
protilátek na myších tkáních.
Jednoduché protokoly.
Odstraňuje únavné výpočty.
Odstraní kroky předběžné vazby primárních protilátek.
Jasné, ostré, specifické barvení zajímavých antigenů.
Kompatibilní s fluorescenční nebo enzymovou detekcí.
K dispozici s nebo bez enzymu nebo fluorochromu.

Řezy tkáně myších ledvin barvené myší
protilátkou proti aktinům hladkého svalstva
pomocí VECTASTAIN® ABC-AP kitu a
Vector® Blue substrátu. Při použití standardní
biotinylované
anti-myší
protilátky
a
normálního blokovacího séra je vidět matoucí
pozadí (vlevo). Pomocí základní řady Vector®
M.O.M.™ je dosaženo čistého pozadí a
specifického barvení (vpravo).

Myší střevo barvené standardním anti-myším IgG polymerním systémem (vlevo) a Vector® M.O.M.™ ImmPRESS™ HRP
Polymerním kitem (vpravo). Hnědý signál označuje barvení pozadí IgG.
(Žádná primární protilátka nebyla pouřita, Vector® DAB barva, hematoxylin).

Produkt
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Katalogové číslo
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Výběr enzymového substrátu
Enzymové substráty Vector Laboratories produkují řadu
citlivostí napříč širokou paletou barev.
Při výběru substrátu, který odpovídá enzymu ve vašem
detekčním systému a vaší aplikaci, zvažte následující faktory:
Citlivost.
Substráty se liší citlivostí. Některé mohou zvýšit
citlivost delšími inkubačními časy.

Enzymové substráty
Výzkumníkům nabízíme řadu běžných a jedinečných enzymových substrátů, které
produkují širokou škálu barev. Naše činidla nevyžadují rozpouštění prášků nebo tablet a
jsou dodávána ve vhodných lahvičkách s kapátky, která jsou bezpečná, a snadno se s
nimi manipuluje.

Relativní citlivost substrátů v IHC

Barva.
Barevný kontrast je nezbytný při použití vícenásobného
označování antigenů, v pigmentových tkáních, jako jsou
melanomy, a v kontrastně barvené tkáni. Pokud je
výkon stejný, volba barev může také záviset na osobní
preferenci.
Vizualizace.
Možnost vizualizace zahrnuje jasné pole, fluorescenci,
tmavé pole, elektronovou mikroskopii a spektrální i
imaging.
Odolnost vůči teplu.
Pro aplikace s dvojitým značením IHC/ISH se tepelně
odolný substrát aplikuje nejdříve s IHC protokolem,
následovaným ISH detekcí, která zahrnujtepelnou
denaturaci. Při metodách značení více antigenů, které
vyžadují další aplikace tepelně-indukovaného
odmaskování epitopu (HIER), aplikujte nejprve tepelně
odolný substrát.

Nížší citlivost

Vyšší citlivost

Peroxidáza
(HRP)
HRP substráty byly
použity s
ImmPRESS™ (HRP)
polymerním
detekčním činidlem.

Alkalická
fosfatáza (AP)
AP substráty byly
použity s
ImmPRESS™ (AP)
polymerním
detekčním činidlem.

* Nanášení reakčního produktu není diskrétní a může se měnit
** Dlouhé inkubační časy zvyšují citlivost
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Vyberte si enzymový substrát
Vlastnosti enzymových substrátů
Viz také kombinace enzymových substrátů pro značení více antigenů (str. 30-33) a
kompatibilitu kontrastního barviva/substrátu (str. 35).

Substrát

Mikroskop

Barva
Katalogové
číslo

Světelný

Temné pole Elektronový

Fluorescenční

Spektrální

Montování

Kontrast v
pigmentové
tkáni

Značení
více
antigenů

Peroxidázové substráty

Substráty Alkalické fosfatázy

Tepelná
odolnost

Nevodné
nebo
Vodné
Nevodné
Nevodné
nebo
Vodné
Nevodné
nebo
Vodné
Nevodné
Nevodné
Nevodné
nebo
Vodné
Nevodné
nebo
Vodné
Nevodné
Nevodné
Vodné
Vodné
Vodné

Nevodné

Nevodné
nebo
Vodné
Nevodné
nebo
Vodné
Nevodné
nebo
Vodné
Nevodné
Nevodné
nebo
Vodné

* Substráty, které jsou označeny jako „odolné proti teplu“, byly vyvinuty na tkáni a pak byly podrobeny technice tepelně
indukovanému odmaskování epitopu (HIER) pomocí tlakového hrnce (barvená tkáň byla v tlakovém hrnci po dobu 1 minuty v roztoku
pro odmaskování antigenu, poté vrácena na pokojovou teplotu a opláchnuta pufrem). Výsledná citlivost tohoto postupu je stejná
jako u metod nevyužívajících HIER.
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Kombinace enzymových substrátů

Vícenásobné značení antigenu
Lokalizace dvou nebo více antigenů na stejném úseku tkáně je vhodným
výzkumným nástrojem, který může poskytnout cenné poznatky o buněčné
biochemii, interakcích protein-bílkovina a prostorových vztazích
biomarkerů.
Naše detekční systémy a enzymové substráty byly vyvinuty a důkladně
testovány, aby poskytly vysokou citlivost, nízké pozadí a extrémní jasnost,
která je nutná k odlišení více epitopů současně. Můžete si vybrat stejný
enzymový systém s různými substráty nebo různými enzymatickými
systémy a jejich příslušnými substráty.
Podrobný popis těchto aplikací, protokolů a dalších obrázků naleznete na
webových stánkách vectorlabs.com.

Doporučené kombinace substrátů a doporučené objednávky, které mohou být použity.
Druhý substrát

První substrát

Vysvětlivky
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Alkalická fosfatáza

Peroxidáza

Dobrý kontrast

Neslučitelnost substrátů
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Vícenásobné značení antigenu

Vícenásobné značení antigenu - příklady

Tonsil: • CD3 (m), VECTASTAIN® Elite ABC Kit (Universal), Vector® DAB (brown)
• CD20 (m), VECTASTAIN® Elite ABC Kit (Universal), Vector® SG (blue-gray)
ABC Kit (Universal), Vector® VIP
(purple).

Vector® Red AP Substrate (red).

Universal HRP Reagent, Vector® DAB+Ni HRP Substrate (gray/black).

Colon Carcinoma: • S100 (rp), VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, Vector® Red

Breast Carcinoma: • Ki67 (rm), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® DAB
(brown) • CD34 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® VIP (purple).
Mouse IgG, Vector® SG HRP Substrate (gray). Note contrast of double stain with
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Breast Carcinoma: • Estrogen Receptor (rm), ImmPRESS™ Universal Reagent,

HRP Reagent, Vector® NovaRED HRP Substrate (red) • CD34 (m), VECTASTAIN®
Universal ABC-AP kit, Vector® Blue AP Substrate (blue).

Vector® SG HRP Substrate (blue/gray).
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Kontrastní barvení

Kontrastní barvení zavádí barvu do specifických buněčných struktur, aby poskytla
kontrast k barevnému enzymovému substrátu. Kontrastní barvení pomáhá při vizualizaci
a cílové lokalizaci, usnadňuje interpretaci morfologie a buněčných struktur uvnitř řezu
tkáně. Naše jaderné kontrastní látky jsou vhodné, ready-to-use řešení pro použití na
jednotlivých sklíčcích nebo v barvicích nádobách.
Vector® Hematoxylin (modrá)
Na základě formulace Gill III.
Progresivní barvicí formule. Intenzita může být
nastavena optimalizací výsledků pro ruční nebo
automatické systémy.
Vynikající barevný kontrast s nejčastěji používanými
substráty peroxidázy a alkalické fosfatázy.
Vhodné pro použití s nevodným a vodným montovacím
médiem
Bez alkoholu a bez rtuti.
Vector® Hematoxylin QS (modrá)
Modifikace Mayerova hematoxylinu vyvinutého z
zejména pro imunocytochemii.
Ready-to-use bez filtrování nebo modření.
Barví za méně než 45 sekund.
Vynikající barevný kontrast s nejčastěji používanými
substráty peroxidázy a alkalické fosfatázy.
Vhodné pro použití s nevodným a vodným
upevňovacím médiem
Bez rtuti
Vector® Methyl Green (světle zelená)
Vynikající formule metylové zeleně vhodné pro použití
se širokou škálou enzymových substrátů.
Jednoduchý, dvoustupňový postup.
Vynikající alternativa při označování více antigenů,
když hematoxylin zakrývá barvu substrátu.
Vhodné pro použití s nevodnými montovacími médii.

Tabulka kompatibility kontrastních barviv a substrátů
Tato tabulka je navržena jako odkaz pro výběr optimální kombinace kontrastního
barviva a substrátu pro vaši aplikaci. Je třeba vzít v úvahu typ tkáně, protokol pro
odmaskování antigenu a další detekční parametry, abyste dosáhli požadované intenzity
Substrát

Katalogové
číslo

Vector®Hematoxylin a
Vector® Hematoxilin QS
H-3401 a H-3404

Vector® Metyl zeleň
H-3402

Vector® jaderný Fast Red
H-3403

brown) with Vector® Hematoxylin QS counterstain (blue).

Methyl Green counterstain (green).

Vector® Nuclear Fast Red (růžová)
Rychlý jednokrokový postup.
Vynikající alternativa při vícenásobném označování
antigenu, když hematoxylin zakrývá barvy substrátu.
Dobrý kontrast s různými substráty.

*Tento substrát vykazuje mírný pokles citlivosti podle protokolu metylové zeleně. Tento pokles lze minimalizovat redukováním tepelné
inkubace a doby proplachování acetonem v protokolu metylové zeleně.
**Substrát se rozpouští v acetonu.
***Při použití metylové zeleně může být pozorována mírná změna barvy v reakčním produktu ImmPACTTM NovaREDTM a Vector® NovaREDTM.

Produkt

Montovací médium

Katalogové číslo

gray) with Vector® Nuclear Fast Red counterstain (red).
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Blokování signálu na pozadí
Blokovací činidla minimalizují signál na pozadí vznikající aktivitou endogenních enzymů, biotinu, a
nespecifických vazeb tkáňových prvků (nabité částice, makromolekuly, Fc receptory) s detekčními
činidly.
2,5% normální sérum
Naše normální séra jsou odebrána ze zdravých dospělých zvířat.
Tepelně zpracováno a odstředěno pro zbavení
precipitátu, následuje filtrace.
Testováno na cross-reaktivitu.
Může být použito pro blokování nespecifické
vazby nebo jako ředidlo protilátky.
Hovězí sérový albumin (BSA)
Imunohistochemický stupeň.

Aktivita endogenní alkalické fosfatázy (AP) a peroxidázy (HRP) v řezu zmrzlé tkáně střeva fixované acetonem zobrazená pomocí
Vector® Red AP substrátu (purpurová) a ImmPACT™ DAB HRP substrátu (hnědá), (vlevo). Stejné substráty použité v tkáních
ošetřených roztokem BLOXALL™ (vpravo). Blokovací roztok BLOXALL™ zcela eliminuje aktivitu obou endogenních enzymů.

BLOXAL™ blokovací roztok endogenní peroxidázy/alkalické fosfatázy
Tkáně mohou obsahovat endogenní peroxidázu,
pseudoperoxidázu a/nebo alkalickou fosfatázu,
které vyvolají barvení pozadí. BLOXALL™ inaktivuje
každý z těchto enzymů v jednom kroku.
Kompatibilní s řezy tkání fixovaných
formalínem, zalitých v parafínu,
zmraženými tkáněmi a buněčnými přípravky.
Připraveno k použití ve vhodné lahvičce s
kapátkem.
Účinnější než běžné blokovací metody.
Krátká 10-ti minutová inkubace.
Roztok Levamisolu
Tento roztok specificky inhibuje aktivitu endogenní
alkalické fosfatázy.
Může být přidán k roztoku substrátu alkalic
ké fosfatázy
Neinhibuje izoenzym použitý pro činidla
VECTASTAIN® ABC-AP, ImmPRESS™-AP
činidla a další konjugáty alkalické fosfatázy
Ready-to-use ve vhodné lahvičce s kapátkem
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Avidin/biotin blokovací kit
Tento kit blokuje veškerý endogenní biotin,
biotinové receptory a vazebná místa pro avidin
přítomná v tkáních, aby se zabránilo nespecifické
vazbě avidinu nebo biotinylovaných činidel s
avidin-biotin detekčními systémy. Ready-to-use ve
vhodné lahvičce s kapátkem.
Sada na blokování streptavidinu/biotinu
Tento kit blokuje veškerý endogenní biotin,
biotinové receptory a vazebná místa pro
streptavidin přítomné v tkáních, aby se zabránilo
nespecifické
vazbě
streptavidinu
nebo
biotinylovaných činidel s biotin/streptavidin
detekčními systémy. Připraveno k použití ve vhodné
lahvičce s kapátkem.
Normální séra
Naše normální séra jsou odebrána ze zdravých
dospělých zvířat. Sérum se tepelně zpracuje a
centrifuguje, aby se odstranily sraženiny a pak se
přefiltrovaly. Každé sérum se testuje s vhodnou
protilátkou,
aby
se
zkontrolovala
možná
cross-reaktivita. Séra mohou být použita k
blokování nespecifické vazby nebo jako ředidlo
protilátky.

Může být použit jako ředidlo nebo blokovací
činidlo.
Bez nečistot přítomných v jiných stupních
BSA, které mohou tvořit artefakty nebo zvýšit.
Barvení pozadí při IHC, ELISA nebo blotech

Animal-Free Blocker™ (5x koncentrovaný roztok)
Jedná se o rostlinné blokovací činidlo a ředidlo pro
IHC, blotování nukleových kyselin, proteinů a další
aplikace. Neobsahuje žádnou živočišnou bílkovinu
a může být použito i jako alternativa k séru, BSA,
kaseinu nebo odtučněnému sušenému mléku.
10x roztok kaseinu
Tento roztok je obecným blokovacím činidlem pro
IHC, blotování nukleových kyselin, proteinů a další
aplikace.

Produkt

Katalogové číslo

Carbo-Free™ blokovací roztok
Jedná se o roztok na bázi bílkovin, který je prostý
glykoproteinů. Je ideální pro aplikace využívající
lektiny, u kterých by kontaminace glykoproteiny mohla
vyvolat barvení pozadí nebo falešně pozitivní výsledky.
Může být použit k blokování nespecifické vazby
nebo jako ředidlo protilátky.
R.T.U. Animal-Free blokovací činidlo a ředidlo
Tento produkt odvozený z rostlinných proteinů je
univerzálním ředidlem protilátek a blokovacím
činidlem určeným pro IHC a IF aplikace založené na
buňkách a tkáních. Tento ready-to-use roztok může
být použit jako alternativa k normálnímu séru, BSA,
kaseinu a netučnému sušenému mléku. Dodává se bez
azidu sodného. Může být proto použit jak u konjugátů
protilátek s peroxidázou a alkalickou fosfatázou, tak u
všech sekundárních detekčních činidel včetně
polymerních systémů a avidin/biotin činidel, která
obsahují tyto enzymy. To činí roztok obzvláště vhodný
pro mnohočetné značení antigenu. Tento produkt byl
navržen s optimalizovanými podmínkami a neutrálním
pH speciálně pro IHC a IF metody.
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Sekundární a terciální detekční činidla
Sekundární protilátky se připravují hyperimunizací zvířat způsobem, který vytváří protilátky s vysokou
afinitou. Ty se potom čistí afinitní chromatografií, která je určena k odstranění jakýchkoli nízko afinitních
protilátek. Cross-reaktivita, která může vznikat se specifickým značením, je odstraněna technikami
adsorpce na pevnou fázi. Konečný produkt je pak podroben přísným kontrolám kvality, zahrnujícím
imunodifuzi, enzymovou imunoanalýzu na pevné fázi, gelovou elektroforézu, testy na pevné fázi a IHC
barvení tkáně. Tyto nekonjugované protilátky se používají k výrobě našich enzymových konjugovaných a
biotinylovaných sekundárních protilátek.

Biotinylované
Hostitelský druh (koncentrát)

Sekundární protilátky

Koza

Nekonjugované
Hostitelský druh (koncentrát)
Koza

Biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky
Vysoce afinitní, purifikované, biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky se vyrábějí za
kontrolovaných podmínek, aby se zachovala maximální specifičnost a afinita. Tyto sekundární protilátky
jsou podrobeny přísným kontrolám kvality a mohou být použity pro barvení tkání a buněk, testy ELISA a
blotování.
Biotinylované
Sekundární protilátky

Hostitelský druh (koncentrát)
Koza

Králík

Kůň

Nekonjugované

Hostitelský druh (RTU)
Koza

Kůň

Hostitelský druh (koncentrát)
Koza

Králík

Kůň

Sekundární protilátky konjugované s enzymem
Vector Labs nabízí vysoce afinitní, čištěné protilátky zesíťované alkalickou fosfatázou (AP) nebo křenovou
peroxidázou (HRP) nejvyšší specifičnosti. Konjugační postup zajišťuje maximální zachování enzymové
aktivity a specifity protilátek. Doporučené aplikace zahrnují barvení tkání, testy ELISA a blotování.

Enzymové konjugáty avidinu a streptavidinu.
Tyto produkty jsou vhodné pro aplikace na pevné fázi, systémy barvení tkání/buněk nebo blotování.
Konjugáty se produkují v optimalizovaném poměru k enzymům s nejvyšší specifickou aktivitou. Kovalentní
vazby jsou specificky voleny tak, aby poskytovaly stabilní, vysoce aktivní konjugáty.

Produkt
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Montovací média

VectaMount™ Permanent Mounting Medium
Toto montovací médium je opticky čistá směs pro trvalé
uchování histochemického barvení nebo vysrážených
enzymových substrátů v řezech tkáně nebo buněčných
přípravcích.
Bezvodé.
Bez toluenu a xylenu (nízká toxicita).
Na bázi pryskyřice.
Bez zápachu.
Viskozita vhodná pro snadné použití a rovnoměrné
rozprostření.
Kompatibilní s většinou substrátů křenové peroxidázy
a alkalické fosfatázy.
Vysoce čistá směs s ideálním indexem lomu vhodným
pro mikroskopii olejové imerze s vysokým rozlišením.

Kompatibilita montovacího média se substrátem

Substrát

VectaMount™
Permanentní
Montovací
Médium

VectaMount™
AQ Vodné
Montovací
Médium

Melanoma: S100 (rp), VECTASTAIN® Elite ABC Kit, Vector VIP (purple), Vector®
Methyl Green counterstain (green). Note color contrast with brown pigments in

ImmPACT™ AMEC Red (red).

VectaMount™ AQ Aqueous Mounting Medium
Toto vodné médium uchovává barvu a zřetelnost enzymových
substrátů, jejichž reakční produkty jsou rozpustné v alkoholu
nebo jiných organických rozpouštědlech. Barvené a
namontované části mohou být skladovány v zásobníku na
sklíčka při pokojové teplotě po dobu minimálně dvou let, aniž
by vybledly.
Hard-setting.
Jednoduché použití, nevyžaduje míchání.
Tumor: • CD34 (m), VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, Vector® Blue AP Substrate
ImmPRESS
NovaRED (red). (Image
courtesy of Dr. GM Reynolds, Centre for Liver Research, University of Birmingham, U.K.)

Produkt

Substrate (red).
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Rabbit IgG Reagent, ImmPACT™ Vector® Red AP Substrate (magenta). Image
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Další činidla
VECTABOND™ Reagent Tissue Section Adhesive
Činidlo VECTABOND™ chemicky modifikuje povrch
skla za účelem vytvoření vysoce přilnavého nabitého
povrchu. Tento náboj významně zvyšuje přilnavost jak
zmrzlých řezů tkáně, tak řezů zalitých v parafínu a
buněčných
preparátů
na
skleněných
mikroskopických sklíčcích a krycích sklíčcích. Řezy
tkáně zůstanou spojeny, i když jsou vystaveny nejvíce
extrémním podmínkám, jako je vysokoteplotní
odmaskování antigenu a in situ hybridizace. Sklíčka
ošetřená činidlem VECTABOND™ mohou být
skladována na neurčitou dobu.
ImmEdge™ Hydrofobic Barrier Pen
Pero pro hydrofobní bariéru (PAP) je určeno pro
imunohistochemii a in situ hybridizaci. Poskytuje
vodu odpuzující bariéru, která udržuje činidla
lokalizována na vzorcích tkáně a zabraňuje míchání
činidel, pokud je na jednou sklíčku namontován více
než jeden tkáňový řez.
Tepelně stabilní.
Nerozpustný v alkoholu a acetonu.
Stabilní pro použití s pufry a s nebo bez
detergentu (Tween 20, Triton X-100 atd.).
Úplné odstranění všemi běžně používanými
čistícími přípravky na bázi xylenu.
Neobsahuje rozpouštědla poškozující
ozonovou vrstvu.
Kompatibilní s detekčními systémy na bázi
enzymů a fluorescence.

ImmPrint™ Histology Pen
Toto histologické pero je určeno pro trvalý popis
mikroskopických sklíček, tkáňových kazet a většiny
tvrdých povrchů. Na rozdíl od jiných per běžně
používaných v histologii, má ImmPrint™ hladkou psací
špičku, díky které odolává vysychání.
Vysoce hustý, rychle schnoucí černý inkoust.
Odolný vůči většině organických rozpouštědel,
které se používají v histologických aplikacích.
Kontrolní protilátky
Jedná se o IgG přípravky, které se používají jako
kontroly primárních protilátek u králíků, myší, potkanů
nebo koz. Každá kontrolní protilátka byla čištěna od
sdruženého séra zdravých dospělých zvířat a obsahuje
spektrum podtříd IgG. Při správném použití, mohou
tyto kontroly pomoci určit, zda je barevný signál
primární protilátky specifický pro daný antigen nebo
zda je barvení výsledkem nespecifické adsorpce
primární protilátky na místo v tkáni.
Roztoky pro odmaskování antigenu
Tyto roztoky jsou vysoce účinné pro odmaskování
antigenu v řezech tkáně fixované ve formalinu a zalité
v parafínu, pokud jsou používány v kombinaci s
vysokoteplotním ošetřením.
Roztok na bázi citrátu (pH 6,0)
Roztok na bázi Tris (ph 9,0), který je dodáván 100x
koncentrovaný

Produkt
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Hematoxylin QS (blue) counterstain.
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Kontaktní údaje

kancelář (objednávky)

sídlo firmy

BARIA s.r.o.
Vídeňská 1764/158,
148 00 Praha 4
tel: +420 244 911 228
fax: +420 323 550 123
info@baria.cz

BARIA s.r.o.
Jižní 393
252 44 Psáry - Dolní Jirčany
IČO: 26697904
DIČ: CZ26697904

V případě jakýchkoliv dotázů nás neváhejte kontaktovat
www.baria.cz I sales@baria.cz

Přestože jsou produkty společnosti Vector laboratories poskytovány ve velice čisté formě, nejsou určeny k
diagnostice nebo jako léčiva. Nebyly baleny za sterilních podmínek. Všechny produkty uvedené v tomto katalogu
jsou určeny pouze pro výzkumné účely. Výčet jakéhokoli výrobku v tomto katalogu neznamená, že k němu
neexistuje patent, který by popisoval způsob jeho použití. Odpovědnost za určení, zda existuje patent o způsobu
použití výrobku, spočívá výlučně na uživateli.
Ochranné známky Vector Laboratories: ABC-AmP, Animal-Free Blocker, AT-Yellow, BLOXALL, DuoLuX, Elite,
EndTag, FastTag, Fusion Aid, GC-Red, HYBEX, ImmEdge, ImmPACT, ImmPRESS, ImmPrint, M.O.M., Neurobiotin,
NicKit p.s.o., Photoprobe, PolyBlock, ProFusion, ProtOn, Quant*Tag, Resolve-It, UltraSNAP, VECTABOND,
VectaCell, VectaMount, VECTASHIELD, VECTASHIELD HardSet, VECTASTAIN, Vector, Vector Black, Vector Blue,
Vector NovaRED, Vector Red, Vectrex.
©Vector Laboratories, Inc. 2017
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Tkáň lidských ledvin, která demonstruje glomerulus (shluk cév; hnědá),
který je obklopen různými tubuly a spojen hladkými svalovými buňkami
(červená). Společně představují „základní filtrační jednotku“ ledvin.
Obrázek poskytl Steffen Rickelt, David H. Koch Institute for Integrative
Cancer Research, Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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