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Új antitest: p16 
 
 

Örömmel értesítelek benneteket, hogy a p16 antitest 
kapható nálunk!                                                                           

Kipróbálásra mintát tudunk adni. 

 

Ez a termék minőségi immunhisztokémiai célokra szolgál normál és neoplasztikus formalin-fixált paraffinba ágyazott 

szövetrészekkel, amelyeket fénymikroszkóppal kell megnézni. A festési eredmények klinikai értelmezését megfelelő 

kontrollokkal végzett szövettani vizsgálatokkal kell kísérni. A betegek klinikai előzményeit és egyéb releváns diagnosztikai 

teszteket egy képzett személy (ek) használják az eredmények értékelése és értelmezése során. 

A P16 egy mitotikus inhibitor fehérje. Versenyez a D-típusú ciklinnel a cdk4 és a cdk6-hoz kötődni. A sejtciklus G1 fázisán 
keresztül tumorszuppresszorként működik és gátolja a sejtek progresszióját. 
Formátum 
Ezt a terméket szöveti tenyészet felülúszó formájában adagoljuk, és nátrium-azidot tartalmaz tartósítószerként. 
 
Az eljárások elvei 
Az immunhisztokémiai módszerrel végzett antigén kimutatás (IHC) egy kétlépéses eljárás, amely elsődlegesen egy elsődleges 
antitest kötődését jelenti a kérdéses antigénhez, és másodszor, a kötődött antitest kimutatása kromogénnel. Az elsődleges 
antitestet IHC-ben használhatjuk manuális technikákkal vagy Diagnosztikai BioSystems automatizált Montage 360 ™ festési 
rendszerrel. 
 
Az elsődleges antitest hígítása 
Az antitestek használatra kész diagnosztikai BioSystem-eket az ajánlott diagnosztikai BioSystems detektáló rendszerrel való 
használatra optimalizálták és nem igényelnek további hígítást. A további hígítás érzékenységvesztéshez vezethet. 
A felhasználónak jóvá kell hagynia az ilyen változásokat. 
A diagnosztikai BioSystems koncentrált antitesteket a festési eljárásnak megfelelően kell hígítani, ha az ajánlott diagnosztikai 
BioSystems kimutatási rendszerrel együtt használják. Az ajánlott rendszereken és protokollokon kívüli egyéb észlelési 
módszerek használata a felhasználó által érvényesítendő. Az antitesthígításokat megfelelően kell beállítani és ellenőrizni az 
alkalmazott érzékelési rendszer szerint. 
 
Tárolás és kezelés 
2–8 ° C-on tárolandó. Ez az antitest alkalmas a 2-8 ° C-on tárolt lejárati időig. Ne használja a terméket az injekciós üvegen 
feltüntetett lejárati idő után. Ha a reagenseket az itt leírtaktól eltérő körülmények között tárolják, azokat a felhasználónak 
ellenőriznie kell. A hígított reagenseket azonnal fel kell használni. Az antitestkészítmény fel nem használt részeit egy nap után 
el kell dobni. 
A csapadék vagy a szokatlan szag jelenléte azt jelzi, hogy az antitest romlik és nem használható. 
A pozitív és negatív kontrollokat minden beteg mintával egyidejűleg kell futtatni. Váratlan festés figyelembevételével, amely nem 
magyarázható a laboratóriumi eljárások változásaival és az antitesttel kapcsolatos problémákkal, forduljon a diagnosztikai 
BioSystems technikai támogatásához a (925) 484-3350, 2. kiterjesztés vagy techsupport@dbiosys.com  oldalon. 
 
Mintavétel és előkészítés 
A 10% -os formalinban rögzített szövetek alkalmasak a paraffin beágyazás előtt. A minták előkészítésével kapcsolatban lásd a 
hivatkozásokat (Kiernan, 1981: Sheehan és Hrapchak, 1980). 
A felhasználónak azt tanácsoljuk, hogy a termékeket laboratóriumi gyakorlatuknak megfelelően készítsék el és dolgozzák fel. 
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Purified recombinant 
prokaryotic full length 
human P16 INK4 protein 

 
JC2 

 
Mouse 

 
IgG2a 

 
K004 

Képviselet: Frank Diagnosztika Kft. 1031 Budapest, Szentendrei út 176. 
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