XenoScreenYES/YAS i XenoScreen XL YES/YAS:
Dwa nowe, kompletne zestawy do identyfikacji estrogennych i androgennych
w³aœciwoœci agonistycznych i antagonistycznych substancji
.

Podstawy

Substancje aktywne hormonalnie s¹ naturalnymi lub syntetycznymi zwi¹zkami
chemicznymi, które ingeruj¹ w dokrewny (endokrynny) system organizmu i wywo³uj¹
zaburzenia rozwoju, reprodukcji, efekty neurologiczne i immunologiczne w organizmie
.
cz³owieka i œrodowisku.
G³ównym Ÿród³em takich substancji s¹ hormony ludzkie, zwierzêce lub roœlinne,
syntetyczne preparaty wykazuj¹ce aktywnoœæ hormonaln¹ (np. œrodki antykoncepcyjne),
syntetyczne substancje znajduj¹ce siê w produktach powszechnego u¿ytku, stosowane
w przemyœle i rolnictwie, wykazuj¹ce niezamierzon¹ aktywnoœæ hormonaln¹, takie jak
.
pestycydy, plastyfikatory, detergenty, uniepalniacze i filtry UV.
Uwolnione do œrodowiska stanowi¹ g³ówne zagro¿enie z powodu efektów wywo³ywanych
nawet przy bardzo niskich stê¿eniach oraz ich odpornoœci na usuwanie w tradycyjnie
.
stosowanych metodach oczyszczania œcieków.

.

Metoda

W testach XenoScreen YES/YAS i XenoScreen XL YES/YAS ludzkie receptory
estrogenowe (YES) i androgenowe (YAS) zosta³y zintegrowane w chromosomie dro¿d¿y
(Saccharomyces cerevisiae), w którym umieszczono tak¿e plazmid lac-Z koduj¹cy
b-galaktozydazê. Aktywnoœæ hormonalna okreœlana jest poprzez odczyt kolorymetryczny
.
standardowej mikrop³ytki 96-do³kowej.
Procedura XenoScreen YES/YAS

Procedura XenoScreen XL YES/YAS
Dzieñ 1

Dzieñ 1

Dodaæ

Dodaæ
Suplementy

Inkubowaæ
o
32 C, t

Komórki dro¿d¿y
na filtrze

Suplementy
Gêsta hodowla
dro¿d¿y

Przygotowanie pod³o¿a wzrostowego
Substrat CPRG

Przygotowanie pod³o¿a wzrostowego

Dzieñ 2

Dzieñ 2

Inkubowaæ
32oC,
Wzrastaj¹ca
2-4 dni
hodowla dro¿d¿y

Komórki dro¿d¿y
na filtrze

Dzieñ 3
Odczytaæ. Przenieœæ na œwie¿¹
p³ytkê, dodaæ substrat i pod³o¿e lizy

Dodaæ pod³o¿e, substrat

Dzieñ 4
Przygotowaæ
Przenieœæ rozcieñczenia na
rozcieñczenia
p³ytkê do oznaczania,
(próbka, kontrole) dodaæ dro¿d¿e

Uszczelniæ, inkubowaæ w wilgoci
o
w 32 C przez 48 godzin

Odczyt po 48 h

Przygotowaæ rozcieñczenia
Uszczelniæ, inkubowaæ w wilgoci
bezpoœrednio na p³ytce do
w 31oC przez 18 godzin
oznaczania (próbki, kontrole).
Dodaæ komórki dro¿d¿y
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Substrat CPRG

Odczytaæ
po 30-60 min.

XenoScreen
Czu³oœæ
Czas uzyskania wyniku
Liczba próbek / zestaw
Granica wykrywalnoœci
Granica oznaczania
Pracoch³onnoœæ
Zalecany dla próbek œrodowiskowych
Odpowiedni dla próbek z rozpuszczalnikami
£atwoœæ pipetowania
Wymagana pipeta 2 ul

XenoScreen XL

++
+++
48 h
18 h
5
4
NIE
TAK
NIE
TAK
1h
1,5 h
NIE
TAK
TAK
TAK
+
++
TAK
NIE
(niewymagana, jeœli
stosowany jest dodatkowy
krok rozcieñczenia)

Identyfikacja substancji o udowodnionym, aktywuj¹cym dzia³aniu estrogennym wed³ug OECD 455
Nazwa
Diethylstilbestrol
17alpha-Estradiol
meso-Hexestrol

Nr CAS
56-53-1
57-91-0
84-16-2

Klasa

Spodziewany wynik

wêglowodór cykliczny
steryd
wêglowodór cykliczny
fenol
4-tert-Octylphenol
140-66-9 fenol
Genistein
446-72-0 flawonoid
zwi¹zek heterocykliczny
Bisphenol A
80-05-7
fenol
Kaempferol
520-18-3
flawonoid
zwi¹zek heterocykliczny
Butylbenzyl phtalate 85-68-7
kwas karbocykliczny
ester, kwas ftalowy
p,p’-Methaxychlor
72-43-5
chlorowcowany wêglowodór
Ethylparabene
120-47-8
kwas karboksylowy, fenol
Atrazin
1912-24-9 zwi¹zek heterocykliczny
Spironolactone
52-01-7
lakton, steryd
Ketoconazol
65277-42-1 zwi¹zek heterocykliczny
Reserpine
50-55-5
zwi¹zek heterocykliczny
Indol

XenoScreen

XenoScreen XL

poz.
poz.
poz.

poz.
poz.
poz.

poz.
poz.
poz.

poz.
poz.

poz.
poz.

poz.
poz.

poz.
poz.

poz.
poz.

poz.
poz.

poz.

poz.

poz.

poz.
poz.
neg.
neg.
neg.
neg.

poz.
poz.
neg.
neg.
toksyczny
neg.

poz.
poz.
neg.
neg.
toksyczny
neg.

Wytyczna OECD do wykrywania agonistów receptorów estrogenowych (OECD 445 Performance-Based Test Guideline for Stably Transfected Transactivation In Vitro
Assays to Detect Estrogen Receptor Agonists).
.
Przedstawione powy¿ej zwi¹zki s¹ czêœci¹ zwi¹zków referencyjnych wskazanych dla
oznaczania aktywnoœci estrogennej.
.
Reprezentuj¹ klasy zwi¹zków chemicznych wykazuj¹ce agonistyczne dzia³anie estrogenne,
obejmuj¹c szeroki zakres potencjalnej agonistycznej aktywnoœci estrogennej, tj. od silnej do
s³abej oraz brak takiej aktywnoœci (dzia³anie negatywne).
.

Granica wykrywalnoœci (LoD)
17beta-Estradiol
Dihydrotestosterone

XenoScreen
-11
1,8 x 10 M
-10
4,0 x 10 M

XenoScreen XL
-12
4,2 x 10 M
2.1 x 10-10 M

Granica wykrywalnoœci (LoD): Œrednia kontroli rozpuszczalnika + 3 odchylenia std.
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