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XenoScreen YES/YAS
oznaczenie substancji 

aktywnych hormonalnie

* Zestaw testowy o wysokiej czu³oœci, ³¹cz¹cy metody 
 YES (estrogen) i YAS (androgen), do szybkiego 
 oznaczania substancji aktywnych hormonalnie 
   w œrodowisku, kosmetykach i produktach chemicznych 

* Test umo¿liwia identyfikacjê zarówno w³aœciwoœci 
 aktywuj¹cych (agonistycznych) jak i hamuj¹cych 
 (antagonistycznych) w badanych próbkach 
  wód powierzchniowych, œcieków, ekstraktów wodnych
  i wyci¹gów z mieszanin chemicznych                       
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* Wysoka czu³oœæ: YES 1 x 10  M, YAS 1 x 10  M

* Standaryzowana procedura ze szczegó³ow¹ instrukcj¹ 
  “krok po kroku”, prowadz¹c¹ operatora przez kolejne 
  etapy testu                               

.

.



Substancje aktywne  hormonalnie  s¹ zwi¹zkami,  które 
mog¹  ingerowaæ  w   dokrewny   (endokrynny)   system 
organizmu i wywo³ywaæ zaburzenia rozwoju, reprodukcji 
efekty neurologiczne i immunologiczne w organizmie. 

Zasada*
Ludzkie receptory estrogenowe (YES) i androgenowe (YAS) 
zosta³y zintegrowane w chromosomie dro¿d¿y 
(Saccharomyces cerevisiae). 
Komórki posiadaj¹ plazmid lac-Z koduj¹cy b-galaktozydazê
pod kontrol¹ genów odpowiedzi estrogenowej lub 
androgenowej. Zwi¹zanie substancji z receptorem indukuje 
syntezê b-galaktozydazy, która metabolizuje ¿ó³ty substrat 
CPRG do purpurowego zwi¹zku. 

XenoScreen YES/YAS oferuje: 
* Jednoczesn¹ analizê w³aœciwoœci aktywuj¹cych (agonistycznych)
  i hamuj¹cych (antagonistycznych)

-10 -9* Wysok¹ czu³oœæ: YES 1x10  M, YAS 1x10  M
* Wyniki w 48 godzin
* Czas pracy nad testem tylko 1 godzina
* 96 punktów pomiarowych dla ka¿dego YES i YAS; sugerowana 
  konfiguracja umo¿liwia analizê 5 próbek w powtórzeniu, 
  7 rozcieñczeniach, wykrywania w³aœciwoœci agonistycznych 
  i antagonistycznych, z kontrol¹ pozytywn¹ i kontrol¹ rozpuszczalnika, 
  2 standardowymi krzywymi z i bez rozpuszczalnika. Dostêpnych 
  wiele innych konfiguracji testu. 
* Potrzeba tylko 90 ul próbki dla oznaczenia stê¿onych lub 
  rozcieñczonych próbek 

* Routledge, E.J. And Sumpter, J.P., 1996, Environ. Toxical. Chem. 13:241-248
Sohani, P. And Sumpter, J.P., 1998, Endocrinol. 158: 327-339
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XenoScreen YES/YAS Endocrine Disruptor Assay
test wykrywania obecnoœci 

substancji aktywnych hormonalnie

Inne testy z naszej oferty do oceny mutagennoœci i genotoksycznoœci
* Ames MPF Penta 2 (TA98, TA100, TA1535, TA1537, E.coli uvrA [pKM101]
* Ames MPF Penta 1 (TA98, TA100, TA1535, TA1537, E.coli WP2 uvrA, 
  E.coli WP2 [pKM101]
* Ames MPF 98/100
* Ames II
* UmuC Easy CS

Ju¿ dostêpny: 
XenoScreen XL YES/YAS: zawiera litykazê dla zwiêkszonej przepuszczalnoœci i wy¿szej czu³oœci

Kod prod.: N05-230-P

Kod prod.: N04-231-P
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