
Kháng thể đáng tin cậy để phát triển 
các xét nghiệm huyết thanh chất lượng cao

Lựa chọn kháng thể kháng IgM người

Cat. No. Product Description Type Applications Size

SAB3701403 Anti-Human IgM (Fc5µ) -Fluorescein Conjugate Rabbit Polyclonal ELISA, IF 1.5 mg

401902 Anti-Human IgM (µ-Chain Specific)- Alkaline Phosphatase Conjugate Goat Polyclonal ELISA, IE 1 mL

A3437 Anti-Human IgM (µ-chain specific) −Alkaline Phosphatase Conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC, WB 0.25 mL 
0.5 mL 
1.0 mL

SAB3701398 Anti-Human IgM (Fc5µ), F(ab′)2 fragment-Rhodamine Conjugate Goat Polyclonal ELISA, IF 1 mg

A0420 Anti-Human IgM (µ-chain specific) −Peroxidase conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC 1 mL

B1265 Anti-Human IgM (µ-chain specific) −Biotin conjugate Goat Polyclonal ELISA 0.2 mL  
0.5 mL

SARS-CoV-2 (tác nhân gây đại dịch COVID-19) là virus 
RNA chuỗi dương gây nên hội chứng suy giảm hô hấp 
cấp nghiêm trọng trên con người. Việc phân loại lây 
nhiễm được dựa trên các triệu chứng và được chẩn đoán 
thông qua phản ứng PCR để xác nhận sự có mặt của 
SARS-CoV-2 trên các mẫu bệnh phẩm.

Xét nghiệm huyết thanh học dựa trên kháng thể rất hữu 
ích trong việc phát hiện các thành phần có phản ứng 
miễn dịch thứ cấp với virus SARS-CoV-2 và chỉ ra sự lây 
nhiễm gần đây hay trước đó. Tuy nhiên, độ nhạy của 
phát hiện kháng thể có thể biến đổi dựa vào từng giai 
đoạn lấy mẫu máu sau khi lây nhiễm. Phản ứng kháng 
thể với việc nhiễm SAR-CoV-2 bắt đầu với sự xuất hiện 

IgM là một immunoglobulin được sản sinh sớm trong 
phản ứng miễn dịch sau khi nhiễm SARS-CoV-2 và các 
virus khác. Do đó, xét nghiệm dương tính IgM chỉ ra tác 

nhân bị nhiễm và hệ miễn dịch bắt đầu được kích hoạt 
phản ứng lại virus. Mức độ IgM sẽ giảm dần khi cơ thể 
tăng sinh lượng IgG nhắm đích đặc hiệu hơn với virus.

đầu tiên của kháng thể IgM và/hoặc IgA, tiếp đó là đáp 
ứng kháng thể IgG lâu dài hơn và đặc hiệu hơn. Với 
những người bị suy giảm hệ miễn dịch có thể có phản 
ứng IgG thấp hơn. 

Chúng tôi cung cấp lựa chọn kháng thể đa dạng cho việc 
phát hiện IgM, IgGA và IgG, dùng trong phát triển kỹ 
thuật ELISA và các xét nghiệm nhạy khác trong phòng 
thí nghiệm của bạn. Những kháng thể này cho phép 
dùng với các xét nghiệm nhanh, đơn giản, vẫn đáng tin 
cậy với kết quả dễ phân tích và có thể được sử dụng 
trong sàng lọc thông lượng lớn. Chỉ dùng trong nghiên 
cứu. Không sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng.

Negative

C

G

M

IgM
Positive

IgG
Positive

IgM/IgG
Positive

Flow

M Line G Line Control Line

Nitrocellulose MembraneSample Pad Absorption Pad
Adhesive Card

Conjugation Pad

COVID-19 lgG

Gold COVID-19 Gold Rabbit lgG

Anti-Human lgG Antibody

Anti-Rabbit lgG AntibodyAnti-Human lgM Antibody
ConjugateAntigen Conjugate

COVID-19 lgM

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.



Lựa chọn kháng thể kháng IgG người

Cat. No. Product Description Type Applications Size

A9544 Anti-Human IgG (Fc specific) −Alkaline Phosphatase conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC 0.25 mL  
0.5 mL  
1.0 mL

A0170 Anti-Human IgG (Fc specific) −Peroxidase conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC 1 mL

A0293 Anti-Human IgG (Fab specific) -Peroxidase conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC, WB 1 mL

A8419 Anti-Human IgG (γ-chain specific) -Peroxidase conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC 2 mL

A8667 Anti-Human IgG (whole molecule) -Peroxidase conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC 2 mL

B3773 Anti-Human IgG (Fc specific)-Biotin conjugate, clone HP-6017 Mouse 
Monoclonal

ELISA 0.2 mL 
0.5 mL

A2290 Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab′)2 fragment−Peroxidase conjugate Goat Polyclonal ELISA, WB 1 mL

SAB3701280 Anti-Human IgG (Fc specific)-Fluorescein conjugate Rabbit 
Polyclonal

ELISA, IF 2 mg

SAB3701285 Anti-Human IgG (Fc specific)-Rhodamine conjugate Rabbit 
Polyclonal

ELISA, FACS, IF 2 mg

A2064 Anti-Human IgG−Alkaline Phosphatase conjugate, clone GG-5 Mouse 
Monoclonal

DB, ELISA, IHC, WB 0.1 mL 
1.0 mL

B3398 Anti-Human IgG2−Biotin conjugate, clone HP-6014 Mouse 
Monoclonal

ELISA 0.2 mL 
0.5 mL

B3523 Anti-Human IgG3−Biotin conjugate, clone HP-6014 Mouse 
Monoclonal

ELISA 0.2 mL 
0.5 mL

SAB4200770 Anti-Human IgG4-Peroxidase conjugate, clone HP-6025 Mouse 
Monoclonal

ELISA 1 vial

Cat. No. Product Description Type Applications Size

A0295 Anti-Human IgA (α-chain specific)- Peroxidase Conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC, WB 1 mL

A9669 Anti-Human IgA (α-chain specific) −Alkaline Phosphatase Conjugate Goat Polyclonal DB, ELISA, IHC 1 mL

SAB3701228 Anti-Human IgA (α-chain specific), F(ab′)2 fragment-Fluorescein Conjugate Goat Polyclonal ELISA, IF 1 mg

SAB3701233 Anti-Human IgA (α-chain specific)-Alkaline Phosphatase Rabbit 
Polyclonal

ELISA, IHC, WB 1 mg

SAB3701237 Anti-Human IgA (α-chain specific)-Rhodamine Conjugate Rabbit 
Polyclonal

ELISA, IF 1 mg

Chỉ dùng trong nghiên cứu. Không sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn: https://merck-lifescience.com.vn/lien-he/

Lựa chọn kháng thể kháng IgA người

IgA chiếm khoảng 15% tất cả immunoglobulin người và được tiết chủ yếu từ mô lympho niêm mạc. Nó đóng vai trò vô hiệu 
hóa các vi sinh vật xâm nhập trong niêm mạc nhầy và ngăn cản sự xâm nhập của chúng vào hệ tuần hoàn. IgA mang tới 
sự bảo vệ kháng thể tại chỗ trên niêm mạc bề mặt thông qua việc ngăn chặn sự gắn kết và tập trung của các vi sinh vật. 
Cả IgA niêm mạc và trên toàn cơ thể đều đóng vai trò quan trọng trong bệnh học COVID-19.

IgG là immunoglobulin chính hiện diện trong máu và vùng ngoại bào. Nó chiếm từ 70-75% tổng số immunoglobulin trong 
cơ thể. Mặc dù lượng IgG thấp hoặc thậm chí không phát hiện được trong 4 ngày đầu sau khi nhiễm SARS-CoV-2, các xét 
nghiệm có thể phát hiện IgG trong vòng vài ngày ở những mẫu bệnh nhân đã bị nhiễm. IgG tồn tại trong máu cho tới khi 
không còn bị nhiễm bệnh.
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