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Utilisation prévue 
Les diluants BioGenex sont destinés à une utilisation diagnostique in vitro pour les 
dilutions, l’ajustement et l'optimisation des titres d'anticorps ou des concentrations de 
réactifs pour utilisation lors de dosages en immunohistochimie (IHC) ou hybridation 
in situ (ISH). 
 
Résumé et explication 
Afin d’obtenir un modèle et une intensité de coloration adéquats, les titres d'anticorps 
ou les concentrations de réactifs peuvent nécessiter une optimisation. BioGenex 
propose plusieurs diluants pour des anticorps ou des produits de réactifs spécifiques. 
 
Principes de la procédure 
Les diluants ont été développés et optimisés pour être utilisés avec les anticorps et 
les produits de réactifs BioGenex. Les dilutions optimales entraînent une 
amélioration du rapport signal/bruit. Les diluants permettent de maintenir la 
spécificité et la stabilité des anticorps et empêchent également toute contamination. 
 
Réactifs fournis 
Réf. catalogue Diluants 
HK156-5KE Common Antibody Diluent 
HK157-5KE Streptavidin–Peroxidase Diluent 
HK165-5KE Link Diluent 
HK941-YAKE Enhanced antibody Diluent 

 
Réactifs requis mais non fournis 
Tous les réactifs nécessaires à la dilution sont fournis. Se reporter aux fiches 
techniques de l’anticorps et du kit de détection pour connaître l’intégralité des 
réactifs requis pour les procédures d’immunohistochimie (IHC) ou d’hybridation in 
situ (ISH). 
 
Stockage et manipulation 
Stocker tous les réactifs entre 2 et 8 °C. Ne pas utiliser après les dates de péremption 
indiquées sur les étiquettes des réactifs. 
 
Précautions 
Les diluants contient de l’azide de sodium à des concentrations inférieures à 0,1 %. 
À cette concentration, l’azide de sodium n’est pas classé comme produit chimique 
dangereux. Cependant, les informations relatives à la toxicité de l’azide de sodium 
aux concentrations présentes dans ce produit n’ont pas été étudiées de manière 
approfondie. Pour plus d’informations, une fiche signalétique de sécurité (MSDS) 
pour l’azide de sodium pur est disponible sur demande. 
 
Dilution des anticorps primaires concentrés 
BioGenex Enhanced Antibody Diluent est une solution prête à l’emploi. Les 
dilutions sont données sous forme de rapport du volume concentré sur le volume 
total (1:100 signifie 1 volume d’anticorps concentré mélangé à 99 volumes de 
diluant). 
Pour des dilutions supérieures à 1:100, l’utilisation de dilutions en série est 
recommandée afin d'améliorer la précision. Par exemple, une dilution à 1:500 peut 
être réalisée en obtenant tout d’abord une dilution à 1:100 de l’anticorps concentré, 
puis une dilution supplémentaire à 1:5 de la dilution à 1:100. 
Une dilution insuffisante de l’anticorps primaire (à savoir, une concentration en 
anticorps trop élevée) peut entraîner une coloration faussement positive, tandis 
qu’une dilution excessive (concentration en anticorps trop faible) peut entraîner une 
coloration faussement négative. Il est nécessaire d’obtenir des dilutions différentes 
d’un anticorps concentré en commençant par le titre recommandé par les 
distributeurs. 
 
Dilution de Links et de Labels concentrés 
Les anticorps link concentrés (secondaires) et les labels concentrés sont 
accompagnés d’un manuel d’instructions dressant la liste des dilutions 
recommandées selon le niveau de sensibilité requis. 

S’assurer de bien associer le diluant approprié avec le label concentré utilisé. Les 
peroxidase labels peuvent être dilués dans un Streptavidin Peroxidase Diluent (NE 
PAS utiliser le Common Antibody Diluent pour les peroxidase labels car il contient 
de l’azide de sodium, qui inhibe l’activité de la peroxydase). Les Alkaline 
phosphatase labels peuvent être dilués dans le Common Antibody Diluent.  
 
Protocole de coloration 
Se reporter aux fiches techniques de l’anticorps et du kit de détection pour connaître 
l’intégralité des protocoles de coloration et les facteurs de dilution recommandés. 
L’utilisateur doit optimiser et valider toute autre condition. 
 
Contrôle qualité 
Se reporter aux notices du système de détection pour consulter les directives relatives 
aux procédures générales de contrôle qualité. 
 
Dépannage 
Se reporter à la section relative au dépannage dans les notices des BioGenex Super 
Sensitive Detection Systems (ou autres systèmes de détection équivalents) pour en 
savoir plus sur les actions correctives des problèmes relatifs au système de détection 
ou contacter le support technique de BioGenex au (925) 275-0550 pour signaler 
toute coloration inhabituelle. 
 
Résultats attendus 
Une dilution optimale des anticorps concentrés et/ou des réactifs doit entraîner un 
dépôt de pigment chromogène coloré au niveau du site de la réaction antigène-
anticorps spécifique avec la présence d'un bruit de fond non spécifique minime à nul.  
 
Limites de la procédure 
Des dilutions excessives peuvent entraîner une coloration faussement négative ou 
plus faible. Une dilution plus faible peut entraîner une coloration de fond non 
spécifique. 
 
Performances 
BioGenex a réalisé des études permettant d'évaluer la performance de tous ses 
diluants avec plusieurs anticorps et systèmes de détection BioGenex. Les dilutions 
appropriées d’anticorps ou de réactifs concentrés ont révélé la présence d’un modèle 
et d’une intensité nets de la réaction de coloration antigène-anticorps spécifique avec 
la présence d'un bruit de fond non spécifique minime à nul. Les diluants BioGenex 
ont donné des résultats reproductibles et conformes. Il a été déterminé, par méthodes 
de tests standard en temps réel ou méthodes accélérées, que les produits étaient 
stables pendant les périodes indiquées sur les étiquettes. BioGenex garantit la qualité 
du produit grâce à un contrôle qualité à 100 % de tous les produits commercialisés et 
à des programmes de surveillance.  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, GREEK 
 
Προοριζόµενη Χρήση  
Τα διαλύµατα αραίωσης της BioGenex είναι σχεδιασµένα για χρήση σε in vitro 
διαγνωστικές δοκιµασίες, για την αραίωση και τη βελτιστοποίηση των τίτλων των 
διαφόρων αντιορών ή της συγκέντρωσης των διαφόρων αντιδραστηρίων που 
χρησιµοποιούνται στην ανοσοϊστοχηµεία (IHC) και στον in situ υβριδισµό (ISH). 
 
Σύνοψη και Επεξηγήσεις 
Για να επιτευχθεί η επιθυµητή ποιότητα και ένταση της χρώσης, είναι απαραίτητη η 
βελτιστοποίηση της τιτλοποίησης των αντισωµάτων ή της συγκέντρωσης των 
διαφόρων αντιδραστηρίων. Η BioGenex διαθέτει διάφορα διαλύµατα για την 
αραίωση συγκεκριµένων αντισωµάτων ή άλλων αντιδραστηρίων.  
 
Αρχές του Πρωτοκόλλου 
Τα διαλύµατα αραίωσης έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασµό µε τα 
αντισώµατα και τα αντιδραστήρια της BioGenex. Η επίτευξη των κατάλληλων 
αραιώσεων συντελεί στη βελτίωση της σχέσης σήµατος προς θόρυβο του τελικού 
αποτελέσµατος. Τα διαλύµατα αραίωσης βοηθούν στη διατήρηση της ειδικότητας 
και της ευαισθησίας των αντισωµάτων και, επιπλέον, µειώνουν τον κίνδυνο 
επιµόλυνσης των αντιδραστηρίων.  
 
Παρεχόµενα Αντιδραστήρια 
Αρ. Κατ.  ∆ιαλύµατα Αραίωσης 
HK156-5KE Common Antibody Diluent (Κοινό ∆ιάλυµα Αραίωσης των 

αντισωµάτων) 
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HK157-5KE Streptavidin–Peroxidase Diluent (∆ιάλυµα Αραίωσης 
στρεπταβιδίνης-υπεροξειδάσης) 

HK165-5KE Link Diluent (∆ιάλυµα Αραίωσης για τις Συνδέουσες Ουσίες) 
HK941-YAKE Enhanced antibody Diluent (Ενισχυµένο ∆ιάλυµα Αραίωσης 

Αντισωµάτων) 
 
Απαιτούµενα αλλά µη Παρεχόµενα Αντιδραστήρια 
Παρέχονται όλα τα αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για την αραίωση. Για τον 
πλήρη κατάλογο των αντιδραστηρίων που είναι απαραίτητα για τις µεθόδους της 
ανοσοϊστοχηµείας ή του in situ υβριδισµού, συµβουλευτείτε τα φύλλα δεδοµένων 
των αντισωµάτων και των συστηµάτων ανίχνευσης. 
  
Φύλαξη και Χειρισµός 
Φυλάξτε όλα τα αντιδραστήρια στους 2-8°C. Να µην χρησιµοποιούνται µετά την 
ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στις ετικέτες των αντιδραστηρίων. 
 
Προφυλάξεις 
περιέχει αζίδιο του νατρίου σε συγκεντρώσεις µικρότερες του 0.1%. Οι 
συγκεντρώσεις αυτές αζιδίου του νατρίου δεν θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί, όµως, ότι δεν έχει διερευνηθεί πλήρως η πιθανότητα 
ύπαρξης τοξικών παρενεργειών της χρήσης αυτών των συγκεντρώσεων αζιδίου του 
νατρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια της καθαρής 
µορφής του αζιδίου του νατρίου, υπάρχει του Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας υλικού 
(MSDS), το οποίο είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου.  
 
Αραίωση των Συµπυκνωµένων ∆ιαλυµάτων των Πρωτογενών Αντισωµάτων 
Το Enhanced Antibody Diluent (Ενισχυµένο ∆ιάλυµα Αραίωσης Αντιορών) της 
BioGenex διατίθεται έτοιµο προς χρήση. Οι τελικές αραιώσεις δίδονται ως ο λόγος 
του όγκου του πυκνού διαλύµατος προς τον τελικό όγκο (δηλαδή, αραίωση 1:100 
σηµαίνει ότι 1 µέρος συµπυκνωµένου διαλύµατος αναµειγνύεται µε 99 µέρη 
διαλύµατος αραίωσης). 
Για µεγαλύτερη ακρίβεια στις αραιώσεις που υπερβαίνουν το 1:100, συνιστάται η 
εκτέλεση σειριακών αραιώσεων. Για παράδειγµα, η αραίωση 1:500 µπορεί να 
επιτευχθεί µε την παρασκευή ενός αρχικού διαλύµατος 1:100, το οποίο στη συνέχεια 
θα αραιωθεί κατά 1:5. 
Η ανεπαρκής αραίωση του πρωτογενούς αντισώµατος (δηλαδή, η υψηλή 
συγκέντρωση του πρωτογενούς αντισώµατος) µπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά 
αποτελέσµατα, ενώ η υπερβολική αραίωσή του (δηλαδή η χαµηλή συγκέντρωση του 
πρωτογενούς αντισώµατος) µπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα. 
Οι αραιώσεις των αντισωµάτων διαφέρουν ανάλογα µε τον τίτλο των αντισωµάτων 
που προτείνει ο κάθε προµηθευτής. 
 
Αραίωση των Συµπυκνωµένων ∆ιαλυµάτων Συνδεουσών ουσιών (Links) και 
Ιχνηθετών (Labels) 
Τα συµπυκνωµένα διαλύµατα των δευτερογενών αντισωµάτων (συνδέουσες ουσίες-
links) και των ιχνηθετών (labels) συνοδεύονται από ένα εγχειρίδιο χρήσης στο οποίο 
αναγράφονται οι συνιστώµενες αραιώσεις, οι οποίες είναι ανάλογες µε το επιθυµητό 
κάθε φορά επίπεδο ευαισθησίας.  
Θα πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι χρησιµοποιείτε το κατάλληλο διάλυµα 
αραίωσης για κάθε ξεχωριστό ιχνηθέτη (label) που χρησιµοποιείται. Οι ιχνηθέτες 
υπεροξειδάσης αραιώνονται µε το Streptavidin Peroxidase Diluent (∆ιάλυµα 
Αραίωσης Στρεπταβιδίνης-Υπεροξειδάσης) και ΟΧΙ µε το Common Antibody 
Diluent (Κοινό ∆ιάλυµα Αραίωσης των Αντιορών) διότι περιέχει αζίδιο του νατρίου, 
το οποίο αναστέλλει τη δράση της υπεροξειδάσης. Οι ιχνηθέτες Αλκαλικής 
Φωσφατάσης αραιώνονται µε το Common Antibody Diluent.  
 
Πρωτόκολλο Χρώσης 
Για το πλήρες πρωτόκολλο της χρώσης και για οδηγίες σχετικά µε την αραίωση των 
αντιδραστηρίων, συµβουλευτείτε τα φύλλα δεδοµένων των αντισωµάτων και των 
συστηµάτων ανίχνευσης. Σε περίπτωση µεταβολής του πρωτοκόλλου, ο χρήστης 
αναλαµβάνει την ευθύνη της βελτιστοποίησης των συνθηκών και της αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων.  
 
Έλεγχος Ποιότητας 
Για γενικές οδηγίες σχετικά µε τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, συµβουλευθείτε 
τα ένθετα συσκευασιών των αντίστοιχων συστηµάτων ανίχνευσης.  
 
Αντιµετώπιση Προβληµάτων 
Για την αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε τα συστήµατα ανίχνευσης, 
συµβουλευτείτε τα ένθετα συσκευασιών των Συστηµάτων Ανίχνευσης Super 
Sensitive της BioGenex ή άλλων ισότιµων συστηµάτων ανίχνευσης. Για να 

αναφέρετε κάποια ασυνήθη χρώση, επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Τεχνικής 
Υποστήριξης της BioGenex στο (925) 275-0550 ή µε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. 
 
Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 
Η χρήση κατάλληλα αραιωµένων διαλυµάτων των αντισωµάτων και των άλλων 
αντιδραστηρίων θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την εναπόθεση της χρωµογόνου 
ουσίας στα σηµεία της ειδικής αλληλεπίδρασης αντιγόνου-αντισώµατος, µε 
ελάχιστες ή και καθόλου µη ειδικές χρωστικές αντιδράσεις του υποστρώµατος. 
 
Περιορισµοί του Πρωτοκόλλου  
Η υπερβολική αραίωση των αντιδραστηρίων µπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσµατα ή σε µείωση της έντασης του σήµατος. Η ανεπαρκής 
αραίωση µπορεί να οδηγήσει στην εµφάνιση µη ειδικών χρωστικών αντιδράσεων. 
 
Χαρακτηριστικά Απόδοσης 
Η BioGenex έχει διεξάγει µελέτες για την αξιολόγηση όλων των διαλυµάτων 
αραίωσης έχοντας χρησιµοποιήσει αρκετά αντισώµατα και συστήµατα ανίχνευσης 
της BioGenex. Η χρήση των κατάλληλα αραιωµένων αντιορών και άλλων 
αντιδραστηρίων είχε ως αποτέλεσµα τη σαφή και εµφανή απεικόνιση των σηµείων 
της ειδικής αλληλεπίδρασης αντιγόνου-αντισώµατος µε καθόλου ή ελάχιστες µη 
ειδικές χρωστικές αντιδράσεις. Τα αποτελέσµατα της χρήσης των διαλυµάτων 
αραίωσης έχουν αποδειχθεί αναπαράξιµα και σταθερά. Τα προϊόντα έχει 
προσδιοριστεί ότι παραµένουν σταθερά για τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται 
στις ετικέτες, είτε µε µεθόδους ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο είτε µε τη µέθοδο του 
επιταχυνόµενου ελέγχου. Η BioGenex εγγυάται για την ποιότητα του προϊόντος, 
µέσω ποιοτικού ελέγχου κατά 100% σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο 
εµπόριο, καθώς και µέσω προγραµµάτων επιτήρησης. 
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