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Csont feltárás Bead Ruptor 96 készülékkel
Az OMNI Bead Ruptor 96 készülékkel (#27-0002) sikeresen 
nyertek ki DNS-t rég eltemetett csontokból.
A készülékkel együtt használták az OMNI cég szöveti DNS 
tisztító kitjét (#26-007) és az aprításhoz szükséges acél golyókat 
(#27-206).

A részleteket itt olvashatja el.

   

  

A feltárásról szóló filmet itt tekintheti meg
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 - ONETAQ    QUICK-LOAD    DNS-POLIMERÁZ

 - MONARCH
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 TOTAL RNS MINIPREP KIT

 

Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit

A Luna RT-qPCR kitek új tervezésű reverz transzkriptáz enzimet 
tartalmaznak. Mind a Luna WarmStart Reverz Transzkriptáz, 
mind a Hot Start Taq DNA Polimeráz benne van az új kitekben 
egy hőérzékeny aptamerrel együtt, amely megakadályozza az 
enzimek működését 45°C alatt. Ezért szobahőn lehet összeállítani
a reakciókat, és nem keletkeznek aspecifikus termékek. Ezen 
kívül a Luna WarmStart RT megnövelt hőstabilitással 
rendelkezik, így magasabb hőmérsékleten képes működni.
A Luna WarmStart Reverz Transzkriptáz kiemelkedő 
érzékenységű, ismételhető és jó kihozatalú RT-qPCR reakciókra 
képes.

Bővebben itt olvashat a kitről.

 

 
RT-qPCR reakció humán GAPDH RNS-ből (0.1 pg – 1 µg Jurkat total RNS) a Luna

Universal One-Step RT-qPCR Kittel, 8-8 párhuzamossal koncentrációnként. NTC = Non-
Template Control.

ONETAQ  QUICK-LOAD  DNS-POLIMERÁZ

A NEB cég új OneTaq Quick-Load DNS-Polimeráza egy 
optimalizált, használatra kész keveréke a Taq és Deep VentR 
DNS-polimerázoknak. Ideális a “standard” PCR reakciókhoz, 
melyekhez különböző templátokat használnak: tisztított DNS 
oldatok, baktérium kolóniák, cDNS termékek, stb. Koncentrált 
festéket tartalmaz (5x OneTaq Quick-Load Reaction Buffer) a 
gélen való futtatáshoz.

Bővebben itt olvashat a kitről.

 
A OneTaq DNS Polimerázzal biztos eredményt kap. 

Marker M = 1 kb DNS Létra (NEB #N3232).

MONARCH® TOTAL RNS MINIPREP KIT
A Monarch Total RNS Miniprep Kit egy átfogó megoldás az RNS
kivonására és tisztítására különböző biológiai mintákból, 
beleértve a sejttenyészeteket, vért és emlős szöveteket.

- Különböző méretű RNS tisztítására használható: pl. miRNS-hez
és rövid RNS-ekhez (>20 nukleotid) is.
- A DNáz I. enzimmel és gDNS kötő oszloppal hatékonyan 
távolítja el a DNS szennyeződést.
- A kit részét képező Proteináz-K és stabilizáló reagens 
segítségével vért és szövetet is feldolgozhat.
- RNS frakcionáláshoz és tisztításhoz is elérhetők protokollok.
- A kit használatával pénzt is megtakaríthat.

Bővebben itt olvashat a kitről.

 

 

   A rák kialakulása és a neurodegeneráció
   folyamata

Inflammaszóma jelátvitel
A CST NLRP3 inflammaszóma komplexét felismerő 
ellenanyagaival mélyebb betekintést nyerhet az öröklött 
immunválaszba és a humán betegségek patológiájába, mint 
például a rák és az Alzheimer-kór.

A Nature-ben nemrég megjelent egyik cikkben egyedül a 
CST   NLRP3 (D4D8T) nyúl monoklonális ellenanyaga (#15101) 
volt specifikus az NLRP3-ra és tudta megfelelően detektálni azt.
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