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3D -soluviljely 
 
Matrigel® Matriisi 
• Matrigel on ollut tutkijoiden käytössä yli 25 vuotta, jo vuodesta 1985. Matrigel on yli-

voimaisesti eniten referoitu matriisi!   
• Aito ja alkuperäinen Matrigel:  

 Korkea proteiinipitoisuus 
 Matala liukenemattomien proteiinien pitoisuus 
 Tasalaatuisuus 
 Eniten käytetty ja viitattu 

 

Tuoteperheet: 
 Corning® Matrigel® Matrix 
  Standard Formulation 
  High Concentration (HC) 
  Growth Factor Reduced (GFR) 
  Phenol Red Free 
  hESC-qualified 
 BioCoat™ Matrigel® Matrix Plates 
 BioCoat™ Matrigel® Matrix Culture Dishes 
 

  
Sferoidi –kuoppalevyt 
• Voit tehdä 3D  sferoidien kasvatuksen ja analysoinnin yhdellä kuoppalevyllä. 
• ”Ultra-Low Attachment” -pinta mahdollistaa yhdenmukaisten sferoidien kasvatuksen 

ja toistettavat kokeet. 
 
Tuoteperheet: 
 384-well Spheroid Microplates 
 96-well Spheroid Microplates 
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3D -soluviljely 
 
Corning® Kuoppalevyt mikroskopiaan ja kuvantamisseulontaan (HCS) 
Corningin kuoppalevyjen ominaisuudet ovat vertaansa vailla: 
• Paras laatu ja laajin valikoima 
• Optimoitu pohjan tasaisuus, paksuus, kalvotyyppi ja pintamateriaali sekä nostettu kai-

von pohja vaikuttavat optiseen laatuun, solujen tarttumiseen ja kuvantamiseen 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
HCS-ratkaisut soluilla tehtäviin määrityksiin: 
•  Polystyrene Microplates for Microscopy 
•  Standard Base High Content Cyclic Olefin Copolymer (COC) Microplates  
•  High Content Screening (HCS) Glass Bottom Microplates  
•  High Content Low Base COC Microplates  
 
Kuvantamiseen soveltuvia kuoppalevyjä käytetään: 
• Konfokaalimikroskopiaan suurilla suurennoksilla 
• Molekyylien lokalisaation tutkimiseen 
• Signaalin translokaation tutkimiseen 
• Seulontoihin (esim. apoptoosi, sytotoksisuus, solujen migraatio tai primaari solujen erilaistuminen)  
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3D -soluviljely 
 
Corning® Permeable Supports 
Corningin soluviljelyinsertit ovat korvaamaton työväline, joilla voit: 
• Luoda in vivo –mallisen olosuhteen solujen kasvulle  
• Antaa polarisoiduille soluille luonnollisemman kasvuympäristön 
• Yhteisviljellä soluja ilman solukontaktia — tai sen kanssa 
• Suunnitella monenlaisia kokeita vaihdellen huokoskokoa, kalvotyyppiä ja päällystystä  
 
 
 
 
 
 
 
 
Transwell® Permeable Supports:  
• Transwell-insertit ovat käyttövalmiita kuoppalevyinserttejä.  
• Ainutlaatuinen muotoilu estää mediumin vuotamisen insertistä kuoppaan.  
• Transwell-inserttejä on saatavana monessa koossa, erilaisilla kalvotyypeillä ja kokoonpanoilla. 
 
Falcon® and Corning® BioCoat™ Inserts:  
• Nyt tarjolla entistä laajempi valikoima inserttejä tutkimukseen! 
• Uutuutena FluoroBlok™ valon läpäisemätön -insertti solujen migraation tutkimiseen sekä ECM-

päällystetyt (BioCoat) insertit solujen tehokkaampaan tarttumiseen ja erilaistumiseen 
• Nämä PET-kalvolla varustetut yksittäispakatut insertit saatavana monilla erilaisilla kokoonpanoilla 
 
Esimerkkejä tuotteista: 
BioCoat™ (Matrigel® matrix) Tumor Invasion Systems, FluoroBlok™ PET Membrane 
BioCoat™ Collagen I Cell Culture Inserts, PET Membrane 
BioCoat™ Fibronectin Cell Culture Inserts, PET Membrane 
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3D -soluviljely 
 

• Promega on globaali johtaja innovatiivisten ratkaisujen ja teknisen 
tuen tarjoajana biotieteilijöille. 

• Promegalla on merkittäviä immateriaalioikeuksia ja lisenssejä useil-
la avainalueilla, esimerkkinä bioluminesenssi: muunnellut lusi-
feraasit, lusiferaasi-reportterivektorit ja lusiferaasisubstraatit. 

• Promegan solupohjaisilla testeillä saat nopeasti luotettavaa tietoa:  
 Viabiliteetistä 
 Sytotoksisuudesta 
 Apostoosista 
 Inflammaatiosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiplexing  
 
Useat testit on mahdollista yhdistää, jolloin saat sa-
masta näytteestä enemmän tietoa; voit esimerkiksi 
tutkia yhtäaikasesti viabiliteettiä ja sytotoksisuutta. 
Näin säästät aikaa, näytemateriaalia ja reagensseja.  

ADD-MIX-MEASURE 
 
Testit ovat helppokäyttöisiä; useissa reagenssit vain 
lisätään suoraan soluille ilman tarvetta pesuille tai 
sentrifugoinneille.  



 

 

  

 

Labnet Oy  Puh. 020 741 3170 labnet@labnet.fi www.labnet.fi 

3D -soluviljely 
Solujen elinkelpoisuus 
 

CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay, cat. G9681 
• Suunniteltu solujen elinkelpoisuuden määrittämiseen 3D-mikrokudos-sferoideissa. 

Reagenssi läpäisee suuret pallomaiset sferoidit suuremmalla lyyttisellä kapasiteetillä. 
• Solujen elinkelpoisuuden indikaattorina käytetyn ATP:n pitoisuuden määritys lumi-

nesenssimenetelmällä. 
 

RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay, cat. G9711 
• Seuraa solujen elinkelpoisuutta samassa näytekuopassa jopa 72 tuntia! 
• Ei vaadi solujen pesua, median vaihtoa tai muita lisäyksiä.  
• Elävien solujen pelkistyspotentiaalin määritys luminesenssimenetelmällä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sytotoksisuus 
 

CellTox™ Green Cytotoxicity Assay, cat. G8741 
• Fluoresenssimääritys, jolla voidaan analysoida sytoksisuutta joko kineettisellä  tai lop-

pupisteen mittauksella laajennetun altistuksen jälkeen, jopa 72 tuntiin asti. 
• CellTox™ Green –väri pääsee sitoutumaan DNA:han soluissa, joiden solukalvon pinta 

on heikentynyt. 
• Voit yhdistää luminesenssimäärityksiin saadaksesi enemmän dataa yhdestä kuopasta! 
 

Apoptoosi 
 

Caspase-Glo® 3/7 Assay, cat. G8091 
• Homogeeninen luminesenssimääritys kaspaasi-3/7-aktiivisuuden mittaukseen. 
• Ensiluokkainen herkkyys ja lineaarisuus laajalla mittausalueella. 
• Voit seurata reagenssien toksisuutta näyte kerrallaan tai suurena seulontana. 
• Tutkittavat yhdisteet aiheuttavat vähemmän häiriöitä tähän luminesenssimäärityk-

seen, toisin kuin fluoresenssi- tai kolorimetrisiin määrityksiin. 
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3D -soluviljely 
Aineenvaihdunta 
 
NAD/NADH-Glo™ and NADP/NADPH-Glo™ Assays 
• cat. G9071 and cat. G9081 
• Bioluminesenssimääritykset NAD (P) +- ja NAD (P) H 

-tasojen mittaamiseen soluissa. 
• Suuri nanomolaarinen herkkyys mahdollistaa 

mittauksen suoraan kaivosta ja minimoi tarvittavien 
solujen sekä entsyymin määrän. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oksidatiivinen stressi 
 

GSH/GSSG-Glo™ Assay, cat. V6611 
• Luminesenssipohjainen menetelmä totaali glutationiinin (GSH +GSSG), GSSG:n ja 

GSH/GSSG-suhteen mittaamiseen soluista. 
• GSH-tasojen muutos on tärkeä toksikologisten vasteiden arvioinnissa ja on indikaattori 

oksidatiivisesta stressistä, joka voi johtaa apoptoosiin tai solukuolemaan. 
• Yksinkertainen ja nopea kuoppalevyformaatti: näytteiden mittaus tapahtuu suoraan 

kaivossa. 
 

ROS-Glo™ H2O2 Assay, cat. G8820 
• Vetyperoksidin (H2O2) erityinen ja suora määritysmenetelmä. 
• Tällä bioluminesenssimenetelmällä määritetään olosuhteet tai reagenssit, jotka ai-

heuttavat muutoksia ROS –tasoihin (Reactive Oxygen Species). 
• Ei anna vääriä positiivisia tuloksia, kuten HRP-menetelmät. 
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Promegan reaaliaikaiset määritykset antavat  
oikeaa ja oikean aikaista tietoa!  
 

Voit seurata samoja soluja pitkäkestoisesti  
ja saada jatkuvaa tietoa niiden elinkelpoisuudesta 

 
RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay, cat. JA1011 and JA1012 
 

Helppo reaaliaikainen menetelmä apoptoosin etenemisen seurantaan: 
• Ei pesuja. Vain yksi reagenssilisäys: Annexin V sitouttaminen. 
• Ei lyyttinen, joten menetelmä mahdollistaa solujen jatkuvan seurannan ja apoptoosin ajankohdan 

täsmällisen määrittämisen. 
• Necrosis Assay (cat. JA1012) sisältää lisäksi nekroosimääritys -reagenssin, joka on solukalvon läpäise-

mätön DNA:han sitoutuva väri. 
• Voidaan skaalata suuriin seulontatutkimuksiin. 
• Ainoa tarvittava laite on lukija, joka pystyy mittaamaan sekä luminesenssi- että fluoresenssisignaalin. 

 
 
 
 
 
 

Promegalta löytyvät  
sekä erittäin herkät luminometrit 
että multimode –lukijat  
Kysy lisää ja sovi demosta! 


