DETECÇÃO DE ANTICORPOS

FLOWDSA-XM™
AVANÇADO TESTE DE CROSSMATCH
*Somente para uso em pesquisa

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
DETECÇÃO SELETIVA
•

Um crossmatch que consegue distinguir
anticorpos leucocitários de autoanticorpos.

•

Detecta seletivamente qualquer ligação de
IgG na superfície da célula.

PROTOCOLO FAMILIAR
•

O ensaio combina a citometria de fluxo
tradicional com a tecnologia de microbeads.

•

Compatível com a maioria dos Citômetros
de Fluxo básicos (1 Laser).

•

Linfócitos em amostras frescas ou
congeladas (sangue periférico, linfonodos
ou baço).

TESTE DE CROSSMATCH COM DETECÇÃO
SELETIVA
O protocolo FlowDSA-XM é um crossmatch
baseado em citometria de fluxo e otimizado para
a detecção de anticorpos leucocitários. O ensaio
combina a citometria de fluxo tradicional para
crossmatch de células com a especificidade da
tecnologia de microbeads. Dessa forma o teste
FlowDSA-XM consegue distinguir os anticorpos
leucocitários dos autoanticorpos.
Após a incubação de linfócitos com soro
humano, qualquer IgG ligada na superfície celular
é marcada com IgG anti-humano conjugado
com PE. As beads de captura FlowDSA-XM se
ligam seletivamente com o complexo anticorpo/
antígeno/PE-anti-IgG resultantes e medem
a intensidade da fluorescência para indicar a
quantidade relativa de anticorpo leucocitário
presente no soro.

DETECÇÃO DE ANTICORPOS

FLOWDSA-XM: TESTE AVANÇADO DE CROSSMATCH
PRINCÍPIO
1. Adicionar soro aos linfócitos

2. Lavar

3. Adicionar a) Beads de Captura e
b) Tampão de Lise/Marcação

4. Lavar

5. Ler no Citômetro de fluxo

LEGENDA
Anti-igG conjugada
a R-PE
Beads de Captura

Linfócitos

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
PRODUTO

TESTES
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FLDSA

Somente para uso em pesquisa. Não utilizar em procedimentos diagnósticos.
FlowDSA-XM
Produto destinado somente para uso em pesquisa (RUO).
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