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Santa Cruz Biotechnology tarjoaa  
yli 21 000 monoklonaalia vasta-ainetta 
käyttöösi! 
 
Primaari ja sekundaari monoklonaalit vasta-aineet 
• Hyvin kartoitettuja, laadukkaita ja edullisia 
• Monoklonaaleilla vasta-aineilla ei ole lottien välistä vaihtelua 
• Ilmaiset näytteet! 

 
Uudet Immunocruz® konjugoidut primaari vasta-aineet 
• Suoraan Western-blottaukseen tai värjäyksiin 
• Et tarvitse sekundaarivasta-ainetta ja saat nopeasti puhdasta 

dataa 
• Konjugoituja monoklonaalivasta-aineita yli 8300 

 AC, HRP, PE, FITC ja Alexa Fluor®-konjugaatit 

 

HSP 70/ HSC 70 (W27): sc-24 

Kuinka siRNA geenin hiljennys toimii? 

CRISPR knockout- ja aktivaatiotuotteet 
• CRISPR/Cas9 knockout-tuotteilla voit hiljentää ha-

luamasi proteiinin tuotannon 
 CRISPR/Cas9 Knockout -plasmidit 
 HDR -plasmidit  
 Double Nickase –plasmidit  

• CRISPR/dCas9 -aktivaatiolla voit aktivoida ihmisen 
tai hiiren geenien endogeenisen tuotannon SAM-
menetelmällä 

 CRISPR –aktivaatioplasmidit 
 Lentiviraaliset aktivaatiopartikkelit 

 
siRNA- ja shRNA -geenihiljentäjät   

 siRNAs ovat hyödyllisiä transientteihin knock-
down-kokeisiin 

 shRNA-plasmideilla tehdään transientti tai py-
syvä kohdegeenin ilmentymisen inhibitio 

 shRNA lentiviraalisilla partikkeleilla vältetään 
transfektio ja niillä voidaan viedä shRNA mihin 
soluun tahansa 

CD9 siRNA (h):   sc-35032 
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Jackson ImmunoResearch  
— parhaat sekundaari vasta-aineet tutkimukseesi! 
 
Laaja valikoima korkealaatuisia sekundaarireagenssejä  
• Affiniteettipuhdistetut IgG, F(ab’)2 –fragmentit ja monovalentit Fab-fragmentit  
• Paljon eri isäntälaji- ja konjugaattivaihtoehtoja 
 
Konjugaatit: 

  Fluoresenssivärit 
   Alexa Fluor® 
   Cyanine dyes (Cy™2, Cy3, Cy5) 
   AMCA 
   FITC/ DTAF 
   Rhodaminen Red™-X (RRX) 

  Biotin-SP™ (long spacer) 
  Entsyymit 
  HRP 
  Alkalinen fosfataasi (AP) 

 
Muista myös nämä: 
• Virtaussytometriaan 

 sekundaari vasta-aineet, IgG-kontrollit ja Streptavidiini-konjugaatit 
• Läpäisy– ja pyyhkäisyelektronimikroskopiaan: 

 ImmunoGold EM Grade kolloidinen kulta—Ab –kompleksit (6nm, 12nm ja 18nm) 
• Valomikroskopiaan ja immunoblottaukseen: 

 ImmunoGold LM Grade kolloidinen kulta—Ab –kompleksit (4nm) 
 

 
 

Optimaalisen 4-värikuvantamisen emis-
siospektri. Käytetyt värit: DyLight 405 (sin), 
Alexa Fluor®488 (vihr), Rhodamine Red-X 
(pun) ja Alexa Fluor® 647 (viol). 

UUTTA! Alpakka sekundaari vasta-aineet 
Konjugoidut alpakka anti-human, anti-hiiri ja 
anti-kani saatavana nyt! 

SelectScience Gold Seal of Quality 
Jackson ImmunoResearch on palkittu SelectScience® -palkinnolla. 
Foorumin käyttäjät ovat antaneet toistuvaa erittäin positiivista pa-
lautetta Jacksonin sekundaari vasta-aineista.  

https://jireurope.com/

