
Mở rộng nghiên cứu điểm kiểm soát miễn dịch

Với xét nghiệm đa kênh trên mô hình chuột ung thư

Protein kiểm soát miễn dịch là các chất điều hòa kích
hoạt miễn dịch và đóng vai trò quan trọng trong việc
duy trì cân bằng nội miễn dịch, ngăn ngừa tự miễn, và
liên quan tới việc trốn thoát khỏi miễn dịch ung thư.
Các phân tử của hệ thống miễn dịch đã cho thấy khả
năng hoạt động như chất phủ vận (phân tử kiểm soát
đồng kích thích) hoặc chất đối kháng (phân tử kiểm soát

đồng ức chế) trong đáp ứng miễn dịch. Cho dù bạn
đang nghiên cứu trong lĩnh vực nào hay đang thử
nghiệm các phương pháp trị liệu tiềm năng, kit
MILLIPLEX® cung cấp nhiều loại xét nghiệm đa dạng,
tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu của bạn, bao
gồm Bảng 1 - Protein Kiểm soát Miễn dịch-Ung thư ở
chuột.

Chất phân tích
Khoảng đường
cong chuẩn
(pg/mL)

Độ nhạy MinDC
+ 2SD (pg/mL)

Độ chính
xác (%)

4-1BBL/TNFSF9 14 – 10,000 7.9 105

5’-NT/CD73 137 – 100,000 117.0 106

B7-H2/ICOSL 27 -20,000 16.4 110

B7-H3/CD276 3.4 – 2,500ng/mL 4.5 ng/mL 95

BCA-1/CXCL-13 27 – 20,000 13.2 105

BTLA 21 – 15,000 15.3 111

CD137/4-1BB 5.5 – 4,000 2.9 107

CD226/DNAM-1 14 – 10,000 11.0 110

CD25/IL-2Rα 2.7 – 2,000 2.3 105

CD27 55 – 40,000 41.0 107

CD40 14 – 10,000 8.5 109

CD80/B7-1 34.3 – 25,000 25.1 103

CTLA-4/CD152 5.5 – 4,000 4.8 104

E-Cadherin 342 – 250,000 212.8 108

Chất phân tích
Khoảng đường cong
chuẩn (pg/mL)

Độ nhạy MinDC
+ 2SD (pg/mL)

Độ chính
xác
(%)

Galectin-1 3.4 – 2,500ng/mL 5.0 ng/mL 101

Galectin-3 41 – 30,000 40.7 108

GITR 41 – 30,000 31.9 109

Granzyme B 8.2 -6,000 8.0 94

HVEM 1.4 – 1,000 1.8 108

IFNγ 2.1 – 1,500 1.8 103

IL-10 11 – 8,000 9.0 105

LAG-3 412 – 300,000 372.1 105

PD-1 55 – 40,000 39.8 106

PD-L1 14 – 10,000 8.0 96

PD-L2 6.9 – 5,000 5.7 104

TIM-3 5.5 – 4,000 2.4 106

TLR-2 412 – 300,000 296.7 104

TNFα 4.1 – 3,000 5.3 106
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Mã sản phẩm MILLIPLEX® Kit

Đặt hàng xét nghiệm
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miễn dịch-ung thư ở chuột
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Liên quan tới xét nghiệm điểm kiểm soát Miễn dịch-Ung thư

HCKP1-11K

HCKP1-11K-PX17 Bảng 1 – Protein điểm kiểm soát Miễn dịch-Ung thư ở người

HCKP1-11K-PXBK17

HCKP2-11K Bảng 2 - Protein điểm kiểm soát Miễn dịch-Ung thư ở người

The Life Science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Lựa chọn từ 28 chất phân tích miễn dịch-ung thư



Chất phân tích được lựa chọn từ Bảng 1-Protein kiểm soát Miễn dịch-Ung thư ở Chuột (Mã sản phẩm MCKP1-110K). Huyết thanh thương mại

nguồn Swiss-Webster (n=12) và CD1 (n=6) huyết thanh chuột thường (tổng n=18, màu tím hồng) và mẫu huyết tương (tổng n=18, màu vàng)

được chạy xét nghiệm theo quy trình. Dữ liệu được phân tích sử dụng phần mềm BELYSA® Immunoassay Curve Fitting (Mã sản phẩm 40-122).

Chất chuẩn và đường cong chuẩn được thể hiện màu xanh.

Bạn chưa tìm được chất hay xét nghiệm cần?

Để có thêm thông tin về tất cả các xét nghiệm hiện có, vui lòng

ghé thăm SigmaAldrich.com/milliplex

Dấu ấn sinh học miễn dịch-ung thư tuần hoàn ở chuột là thước đo của xét nghiệm miễn dịch đa kênh

Kit MILLIPLEX® được sản xuất theo quy định ISO 9001:2015 và chỉ dùng trong nghiên cứu (RUO), không sử dụng

trong lâm sàng hoặc mục đích chẩn đoán y tế.
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