
OPIS PRODUKTU

Produkt Opis Nr kat.

Panexin CD P04-93050

P04-93100

P04-930500

Chemicznie zdefiniowany zamiennik surowicy,

przeznaczony dla komórek adherentnych 

i nieadherujących.

PANEXIN CD 

CHEMICZNIE ZDEFINIOWANY ZAMIENNIK SUROWICY 

Objętość

500 ml

100 ml

50 ml

Panexin CD, to chemicznie zdefiniowany zamiennik surowicy, opracowany w celu umożliwienia prowadzenia

hodowli komórek adherentnych i nieadherujących, w warunkach bez użycia surowicy lub pozwalający na

znaczące zmniejszenie jej użycia. W optymalny sposób wspomaga wzrost wielu typów komórek, bez żadnych

dodatkowych procedur, w porównaniu z surowicą. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie: -20°C, w ciemności

Stabilność: 2 lata od daty produkcji

Objętość: 50 ml, 100 ml, 500 ml, inne objętości dostępne na życzenie 

SKŁAD

Panexin CD, zawiera rekombinowane białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe, hormony                      

i trójwymiarowy system uwalniania substratu, w zoptymalizowanej formule. Nie zawiera czynników wzrostu,

niezdefiniowanych hydrolizatów ani peptonów. 

ZASTOSOWANIE

Panexin CD może być stosowany do hodowli różnych typów komórek adherentnych i nieadherujących, w

warunkach bez surowicy lub ze znaczącym ograniczeniem konieczności użycia FBS (Rys.1).
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Rys.1: Wydajność i stymulacja wzrostu za sprawą Panexin CD, w porównaniu z FBS (10% w DMEM), dla różnych typów komórek. 

Testy przeprowadzono w 37°C, 5% CO    . Komórki wysiano z 10000/cm2
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ZALETY

Panexin CD, został opracowany w celu zastąpienia lub ograniczenia użycia surowicy w hodowli komórkowej, na

bardzo prostej zasadzie. W porównaniu do innych zamienników surowicy, produkt zawiera wyłącznie składniki

określone chemicznie. Ze względu na bardzo zdefiniowany charakter, analizowanie składu każdej partii, przestało

być koniecznością. Pozwala również na uzyskanie większej powtarzalności oraz uproszczenie dalszych procedur

postępowania. Panexin CD, nie zawiera czynników wzrostu i umożliwia ujednoliconą proliferację i różnicowanie

komórek macierzystych. Badania właściwości czynników wzrostu, pozwolą uzyskać bardziej powtarzalne i

przejrzyste wyniki. Panexin CD, może okazać się również użyteczny, w opracowywaniu czułych testów

komórkowych in vitro oraz procedur jednoczesnej hodowli komórek. W przypadku linii komórkowych, które

wymagają określonych czynników wzrostu, należy je dodać we wcześniej stosowanym stężeniu. 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Rozmrozić Panexin maksymalnie w temperaturze 37°C. Należy unikać cykli wielokrotnego zamrażania-

rozmrażania!

Aby zastąpić surowicę: użyj tej samej pożywki podstawowej i tego samego stężenia Panexin, co FBS.

Wydajność można dodatkowo poprawić poprzez optymalizację stężenia Panexin lub modyfikację/zmianę

pożywki podstawowej. 

Aby zmniejszyć stężenie w surowicy: użyj tej samej pożywki podstawowej i dodaj taką objętość Panexin, o ile

zmniejszona została objętość surowicy, aż do uzyskania minimalnego, niezbędnego stężenia FBS (w

większości przypadków od 1 do 2,5%). Wydajność można dodatkowo poprawić poprzez ustalenie

optymalnego stężenia lub modyfikację/zmianę pożywki podstawowej   (patrz: instrukcja adaptacji). 

Zalecana gęstość komórek do inokulacji 5x10  – 10x10   komórek/ml dla komórek nieadherujących; 5x10  –

20x10   komórek/cm   dla komórek adherentnych. 

W przypadku pracy z komórkami adherentnymi: przygotuj standardowo zawiesinę komórek adherentnych z

naczynia do hodowli komórek (np. 0,25% trypsyna, nr kat. P10-033100 lub Accutase®, nr kat. P10-21100). Gdy

komórki staną się okrągłe i oddzielą się od powierzchni, zinaktywuj trypsynę przy użyciu inaktywatora trypsyny

(nr kat. P10-034100): wystarczy ponownie zawiesić komórki w około 1 ml roztworu inhibitora trypsyny, na

każdy ml roztworu trypsyny użytego do dysocjacji. Zwróć uwagę, że odczynnik Accutase®, nie musi być

inaktywowany. 

Panexin CD może być przechowywany i stosowany, w taki sam sposób jak surowica. 

W zależności od typu komórek oraz użytego podłoża standardowego, można zaobserwować pewne różnice w

morfologii lub szybkości proliferacji. W większości przypadków używano RPMI 1640 dla komórek nieadherujących

oraz z DMEM i DMEM/F12 dla komórek adherentnych i przy takich układach, osiągnięto bardzo dobrą stymulację

wzrostu, w zakresie 5 - 15% Panexin. 

W przypadku komórek wymagających (np. komórek pierwotnych), może być konieczna procedura adaptacji do

warunków bez obecności surowicy.
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INSTRUKCJA ADAPTACJI DLA PANEXIN CD

Posiać komórki o gęstości 5x10  – 10x10  komórek/ml (w przypadku komórek nieadherujących) lub 5x10  –

20x10   komórek/cm   (w przypadku komórek adherentnych).

Obserwować komórki pod mikroskopem przy około 90% konfluencji, pasażować komórki przez kolejne 2-3

pasaże.

Posiać komórki o gęstości 5x10  – 10x10  komórek/ml (w przypadku komórek nieadherujących) lub 5x10   –

20x10   komórek/cm   (w przypadku komórek adherentnych). 

Obserwować komórki pod mikroskopem przy około 90% konfluencji, pasażować komórki przez kolejne 2-3

pasaże.

Posiać komórki o gęstości 5x10  – 10x10  komórek/ml (w przypadku komórek nieadherujących) lub 5x10    –

20x10   komórek/cm  (w przypadku komórek adherentnych). 

Obserwować komórki pod mikroskopem przy około 90% konfluencji, pasażować komórki przez kolejne 2-3

pasaże.

Posiać komórki o gęstości 5x10 – 10x10  komórek/ml (w przypadku komórek nieadherujących) lub 5x10 –

20x10   komórek/cm  (w przypadku komórek adherentnych). 

Obserwować komórki pod mikroskopem przy około 90% konfluencji, pasażować komórki przez kolejne 2-3

pasaże.

Posiać komórki o gęstości 5x10 – 10x10  komórek/ml (w przypadku komórek nieadherujących) lub 5x10 –

20x10   komórek/cm   (w przypadku komórek adherentnych). 

Obserwować komórki pod mikroskopem.

Warunkiem pomyślnej zamiany, jest odpowiednia żywotność komórek (barwienie błękitem trypanu), które należy

pozyskać w fazie wzrostu logarytmicznego. Jeśli w wyjściowej procedurze stosowano 10% FBS, 

Krok 1: 7,5% FBS + 2,5% Panexin

Jeśli uzyskany zostanie prawidłowy wzrost, przenieść komórki do: 

Krok 2: 5% FBS + 5% Panexin

Jeśli uzyskany zostanie prawidłowy wzrost, przenieść komórki do: 

Krok 3: 2.5 % FBS + 7.5 % Panexin

Jeśli uzyskany zostanie prawidłowy wzrost, przenieść komórki do: 

Krok 4: 1 % FBS + 9 % Panexin

Jeśli uzyskany zostanie prawidłowy wzrost, przenieść komórki do: 

Krok 5: 10% Panexin
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www.immuniq.pl

info@immuniq.pl

SIEDZIBA FIRMY
ul. Sąsiedzka 1

44-240 Żory

NIP 6511335756

BIURO
ul. Szykowna 4, 44-240 Żory

Telefon   +48 32 607 10 15

Faks         +48 32 607 10 14   

KONTAKT

BIBLIOGRAFIA

Ponowne wysianie komórek o zwiększonej gęstości wyjściowej zawiesiny (około 2x do 4x zwykłej gęstości

komórek).

Dodanie czynników wzrostu (jeśli wiadomo, które czynniki mają pozytywny wpływ na odpowiednie komórki).

Opłaszczenie naczyń lub butelek hodowlanych, czynnikami przyczepności (np. fibronektyna, laminina,

kolagen, żelatyna, itp.).

Zmiana podstawowej pożywki. Uwaga: Zmiana pożywki podstawowej na bogatszą lub bardziej złożoną, może

być właśnie tym, co jest potrzebne do osiągnięcia wzrostu, w warunkach wolnych od surowicy. 

W przypadku niektórych komórek, adaptacja do warunków wolnych od surowicy jest trudna do osiągnięcia lub

wręcz niemożliwa. Następujące środki mogą pomóc, w osiągnięciu skutecznej adaptacji: 

Informacje na temat konkretnych linii komórkowych, można znaleźć na stronie internetowej 

(www.pan-biotech.com)

WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania pomocy technicznej, pytań lub uwag, prosimy o kontakt z lokalnym partnerem firmy PAN-Biotech

lub działem technicznym firmy PAN-biotech, za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@pan-biotech.com) lub

pod numerem telefonu: +49-8543-601630.

Jako pożywkę podstawową, można zastosować pożywki standardowe, takie jak RPMI 1640, DMEM (wysoki lub niski poziom glukozy),

DMEM/F12 itp. Należy upewnić się, że L-glutamina jest obecna w wystarczającej ilości (w razie potrzeby należy uzupełnić L-glutaminę).

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU BADAWCZEGO! Nie dopuszczony do procedur diagnostycznych lub leczniczych u ludzi lub zwierząt. 
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