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[ORALL] Exclusivamente para uso em investigação

 
I Descrição  
  
Clone B-G6 
  
Isotipo Murino IgG1  
  
Especificidade Clone B-G6 é produzido de

adequado para uso em
  
Distribuição de antigenos 
 CD23 é um receptor de

expressos em IgD+
Além disso, macrófagos ativados,
 também está presente em
CD22, desempenha um papel 
 por meio e está envolvida
Eficiência da célula
STIlo desempenhar 
dependente mediar

  
Resumo 
 

CD23 é utilizado em estudos
FCE no plasma. Mais maduro
antígeno após a mudança para
linfócitos imaturos 
durante o processo de 
IL-4 estimulação ou
expressos em monócitos
IL-6, IL-1b e TNF-a [5].
O antígeno CD23 está presente
fortemente expressa em
transformado, e leucemia linfocítica crónica
ausente no linfoma
células cairy célula 

  
Aplicativos 
 
 

Anticorpo monoclonal
de amostras de sangue e
cortes de tecido congelado.

  
Utilização 
 
 
 

Todos estes reagentes são efetivamente 
direta do tecido humano para análise de citometria de fluxo usando 10 µl/10
solteiros e 20 µl/10
aplicativos variam, cada investigador deve dosear o reagente para obter 

  
Dados representativos 
 
 

A coloração com clone B
citometria de fluxo de
do R-PE-anticorpo conjugado 
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é produzido de rato IgG1 imunoglobulinas dirigida contra
uso em citometria de fluxo e imuno-histoquímica. 

é um receptor de baixa afinidade para IgE (FCER) eo FceRlla e FceRllb
IgD+ maduro / IgM+ B células. A partir de FCeRllb está presente em

macrófagos ativados, eosinophis, plaquetas e células foliculares
está presente em uma forma em soro SOLUB [2]. CD23 em conjunto com

, desempenha um papel na modulação da membrana celular b imunoglobulina
e está envolvida na regulação da síntese de IgE. Expressão de

célula B precessão antígeno e apresentação. Através da interação com
desempenhar um papel nos processos de adesão de Maio. É IgE citotoxicidade

mediar a fagocitose por macrófagos e [3.4] 

é utilizado em estudos de diferenciação de linfócitos B, e para a medição
Mais maduro IgD + / IgM + células B que expressam CD23

a mudança para o isotipo isotipos downstream a, g, ou e.
 de medula óssea ou linfócitos T. Sua expressão é notavelmente

o processo de ativação de células B após membranosa (m) Ig ligadura
estimulação ou TB. CD23 Vincula a moléculas de adesão de superfície

expressos em monócitos e resulta na regulação alta de citocinas pró-inflamatórias
a [5]. 
está presente em níveis baixos de linfócitos B mais normal

expressa em células ativadas B, vírus Epstein-Barr (EBV) linfoblastos
e leucemia linfocítica crónica (LLC) de células de linfócitos B

no linfoma linfoblástico ou leucemia, linfoma centrocítico, leucemia 
 T. 

Anticorpo monoclonal clone B-G6 (CD23) pode ser aplicado em citometria de fluxo
amostras de sangue e medula óssea, ou em imuno-histoquímica usando

congelado. 

Todos estes reagentes são efetivamente formulados para coloração de imunofluoresc
direta do tecido humano para análise de citometria de fluxo usando 10 µl/10
solteiros e 20 µl/106 leucócitos no caso de combinações de duplas e triplas. Visto que os 
aplicativos variam, cada investigador deve dosear o reagente para obter 

A coloração com clone B-G6 (CD23) anticorpos monoclonais é ilustrada pela análise de 
citometria de fluxo de células de sangue normal. Foi realizada a coloração direta usando 10 µl 

anticorpo conjugado com 100 µl de amostra de sangue. 
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contra CD23 antígeno. É 

FceRllb Ambos são  
está presente em monócitos  
foliculares dendritc [1]. CD23 
em conjunto com CD19 e  
imunoglobulina-ativação 

Expressão de CD23 é Aumentar a  
Através da interação com CD 21  

citotoxicidade 

para a medição de receptores  
CD23, perder este  
e. Não id presente em  

notavelmente aumentada 
ligadura e interações  

de superfície CD11b/CD11c  
inflamatórias como a  

mais normal e é mais  
linfoblastos  

infócitos B origem. Está  
, leucemia e linfoma de 

em citometria de fluxo para análise 
usando cytospots ou  

para coloração de imunofluorescência 
direta do tecido humano para análise de citometria de fluxo usando 10 µl/106 leucócitos para 

leucócitos no caso de combinações de duplas e triplas. Visto que os 
aplicativos variam, cada investigador deve dosear o reagente para obter resultados ideais. 

) anticorpos monoclonais é ilustrada pela análise de 
células de sangue normal. Foi realizada a coloração direta usando 10 µl 
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Limitações 
 
 

1. Conjugados com fluorocromos mais brilhante, como PE e a APC, terá uma maior separação 
do que aqueles com corantes como FITC e trimestre. Quando as populações se sobrepõem, 
a percentagem de células positivas usando um marcador selecionado pode ser afetada pela 
escolha da etiqueta fluorescente, 

2. Uso de anticorpos monoclonais no tratamento do paciente pode interferir com o 
reconhecimento pelo antigen target este reagente. Este facto deve ser tido em conta 
quando são analisadas amostras de pacientes tratados desta forma. Produtos IQ não tem 
caracterizado o efeito da presença de anticorpos terapêuticos sobre o desempenho deste 
reagente, 

3. Os reagentes podem ser utilizados em combinações diferentes laboratórios, portanto 
necessidade de conhecer as características de desempenho de cada anticorpo em relação 
com a combinação de marcadores nas amostras normais e anormais, 

4. Reagente de desempenho de dados é baseado em EDTA-sangue tratado. Desempenho de 
reagente pode ser afetado pelo uso de outros anticoagulantes, 

  
Reagentes e materiais necessários mas não fornecidos 

 
 

1. Em citômetro de fluxo   
2. Citometria de fluxo descartável 12 x 75 mm de poliestireno cobertas de tubos de ensaio 
3. Micropipeta com pontas descartáveis 
4. Agitador de vórtice 
5. Centrífuga 
6. IQ lisar - solução de lise de hemácias (IQP-199) 
7. IQ Starfiqs - Fixação e permeabilização solução (IQP-200) 
8. PBS (solução salina tamponada com fosfatos)  
9. A heparina 1% 
10. Solução de paraformaldeído a 1% em PBS (armazenar a 2-8 °C em vidro âmbar para até 1 

semana) 
 
Técnica de coloração de imunofluorescência indireta e lisar protocolo  
 
- A - Método de citometria de fluxo para uso com anticorpos monoclonais purificado 
1. Adicionar 100 µl de EDTA-sangue tratado (ou seja aproximadamente 106 leucócitos) para um tubo de 5 

ml de reagente. O conteúdo de um tubo é suficiente para a execução de um teste. 
2. Adicionar a cada tubo 10 µl de anticorpo monoclonal purificado*. Vortex o tubo para assegurar uma 

mistura completa dos anticorpos e células. 
3. Incubar o tubo durante quinze minutos em temperatura ambiente no escuro. 
4. Lavar as células marcadas pela adição de 2 ml de PBS contendo 0,001% (v/v) Heparina, centrifugação e 

centrifugação (2 min 1000 x g.) e descarte o sobrenadante. 
5. Adicionar 50 µl de 1:10 de diluição de produtos IQ F(ab)2 Coelho Anti IgG de camundongo conjugado 

fluorescente, [FITC (IQP-190F); R-PE (IQP-190R)] em PBS contendo 0,001% (v/v) de heparina para o 
tubo. É recomendado que o tubo está protegido da luz. 

6. Misturar por centrifugação e incubar durante 15 minutos à temperatura ambiente no escuro. 
7. Adicionar 100 µl do IQ lisar (IQP-199 prontos para uso) e misturar imediatamente. 
8. Incubar durante 10 minutos à temperatura ambiente no escuro. 
9. Adicionar 2 ml de água desmineralizada e incubar durante dez minutos no escuro. 
10. Centrifugar a suspensão de células rotuladas durante 2 minutos a 1000 x g. 
11. Extrair a fracção sobrenadante e colocar novamente as células em 200 µl de PBS**. 
12. Análise por citometria de fluxo no prazo de quatro horas (alternativamente, as células podem ser fixadas 

por 0,05% de formalina em salina tamponada para análise no dia seguinte. Alguns antigénios são 
prontamente destruídas mediante a fixação e isso deve ser levado em conta quando usando essa 
alternativa). 

 
- B - Método de citometria de fluxo para uso com rotulada (FITC, R-PE, CY-Q ou APC) anticorpos monoclonais  
1. Adicionar 100 µl de EDTA-sangue tratado (ou seja aproximadamente 106 leucócitos) para um tubo de 5 

ml de reagente. O conteúdo de um tubo é suficiente para a execução de um teste. 
2. Adicionar a cada tubo 10 µl de anticorpo monoclonal rotulada*. Vortex o tubo para assegurar uma 

mistura completa dos anticorpos e células. 
3. Incubar o tubo durante quinze minutos em temperatura ambiente no escuro. 
4. Adicionar 100 µl do IQ lisar (IQP-199 prontos para uso) e misturar imediatamente. 
5. Incubar durante 10 minutos à temperatura ambiente no escuro. 
6. Adicionar 2 ml de água desmineralizada e incubar durante dez minutos no escuro. 
7. Centrifugar a suspensão de células rotuladas durante 2 minutos a 1000 x g. 
8. Extrair a fracção sobrenadante e colocar novamente as células em 200 µl de PBS**. 
9. Análise por citometria de fluxo no prazo de quatro horas (alternativamente, as células podem ser fixadas 

por 0,05% de formalina em salina tamponada para análise no dia seguinte. Alguns antigénios são 
prontamente destruídas mediante a fixação e isso deve ser levado em conta quando usando essa 
alternativa). 
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- C - Método de citometria de fluxo para uso com combinações duplas e triplas  
1. Adicionar 100 µl de EDTA-sangue tratado (ou seja aproximadamente 106 leucócitos) para um tubo de 5 

ml de reagente. O conteúdo de um tubo é suficiente para a execução de um teste. 
 Para combinações com anti-kappa e/ou anti-lambda Ig ver nota de aplicação abaixo. 
2. Adicionar a cada tubo 20 µl de anticorpo monoclonal rotulada combinação*. 
3. Vortex o tubo para assegurar uma mistura completa dos anticorpos e células. 
4. Incubar o tubo durante quinze minutos em temperatura ambiente no escuro. 
5. Adicionar 100 µl do IQ lisar (IQP-199 prontos para uso) e misturar imediatamente. 
6. Incubar durante 10 minutos à temperatura ambiente no escuro. 
7. Adicionar 2 ml de água desmineralizada e incubar durante dez minutos no escuro. 
8. Centrifugar a suspensão de células rotuladas durante 2 minutos a 1000 x g. 
9. Extrair a fracção sobrenadante e colocar novamente as células em 200 µl de PBS**. 
10. Análise por citometria de fluxo no prazo de quatro horas (alternativamente, as células podem ser fixadas 

por 0,05% de formalina em salina tamponada para análise no dia seguinte. Alguns antigénios são 
prontamente destruídas mediante a fixação e isso deve ser levado em conta quando usando essa 
alternativa). 

 
* adequado mouse isótipo de Ig amostras de controlo deve ser sempre incluída em qualquer estudo de 

rotulação    
 ** PBS: Solução salina tamponada com fosfato, pH 7,2    
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
! Dt    K eK eK eK e  
Manuseamento e armazenagem 

Os anticorpos são fornecidos como 100 testes por frasco (1 ml) para solteiros ou 50 testes por 
frasco (1 ml) para combinações duplas e triplas. Eles são fornecidos em fosfato de sódio 0,01 
M, 0,15 M NaCl; pH 7,3, 0,2%, 0,09% sodiumazide BSA (NaN3). Armazenar os tubos a 2-8 °C. Os 
anticorpos monoclonais devem ser protegidos da exposição prolongada à luz. Os reagentes são 
estáveis durante o período indicado no rótulo do frasco quando armazenado corretamente. 
 

Garantia Produtos vendidos aqui são justificáveis apenas em conformidade com a quantidade e o conteúdo 
indicado na etiqueta no momento de entrega ao cliente. Não existem quaisquer garantias 
expressas ou implícitas que ultrapassam a descrição no rótulo do produto. Produtos IQ não é 
responsável por danos de propriedade, ferimentos pessoais ou prejuízos económicos causados 
pelo produto. 

 
Caracterização 
 Para garantir consistentemente os reagentes de alta qualidade, cada lote de anticorpo monoclonal 

é testado para conformidade com características de um reagente padrão. Representante 
citometria de fluxo de dados está incluído nesta folha de dados. 

 
Aviso Todos os produtos contêm sodiumazide. Este produto químico é venenoso e perigosos. 

Tratamento deve ser feito apenas por pessoal devidamente qualificado. 
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Nota de aplicação para anti-kappa e/ou anti-lambda combinações de Ig 
 

Adicionar 2 ml de PBS contendo 0,001% (v/v) Heparina (lavam-a 37 °C) para a suspensão de células 
Vortex, centrifugar (2 min a 300 x g) e descarte o líquido sobrenadante 

Repita esta etapa duas vezes 
Ressuspender o peletizada células do sangue em 100 µl tampão PBS contendo 0,001% (v/v) Heparina 
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Explicação dos símbolos utilizados 
 
I Consulte as instruções de uso 
[REF] Número de catálogo 
s Suficiente para 
! Cuidado, consulte documento de acompanhamento 
K Manter afastado de luz solar  
D Riscos biológicos 
t Limitação de Temperatura (°C) 
[ORALL]  Exclusivamente para uso em investigação 
[lote]  Código de lote 
e Utilização por aaaa-mm-dd 
M Fabricante 
 
 

  
Etiqueta - 
tandem  

Ex -max (nm) Em -max (nm) 

P Puro Material purificado - - 
F FITC FITC 488 519 
R R-PE PE 488, 532 578 
C Trimestre de  PE-CY5.18  488, 532 667 
A APC  595, 633, 635, 647 660 
PC PerCP  488, 532 678 
PCC PerCP-Cy5.5  488, 532 695 
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