Reagente de Bradford

Cod.# 500-0006N

Reagente para Dosagem de Proteínas
Método simples, rápido e econômico para detecção e quantificação de proteínas
Alta sensibilidade na detecção e grande estabilidade
O Reagente Corante Concentrado BioAgency, baseia-se no
método de Bradford, sendo um método simples, preciso e
rápido, indicado para a detecção e quantificação de proteínas
solubilizadas em meios sem detergentes. O método requer
poucas etapas de misturas, não necessita de aquecimento e
possui uma grande estabilidade colorimétrica.

A absorbância pode ser medida em um
espectrofotômetro ou leitor de microplacas
utilizando o comprimento de onda de 595nm. A
comparação dos resultados com uma curva
padrão, com valores de concentrações
conhecidos, permite a determinação da
concentração da proteína em estudo.

O reagente de Bradford contém como seu principal
componente o corante Coomassie Brilliant Blue G-250 em
solução ácida, este ao ligar-se às proteínas, tem a sua
absorbância alterada de 465nm para 595nm. Esta interação
entre o corante Coomassie com a proteína, estabiliza a forma
aniônica do corante, causando uma visível mudança de
coloração inicialmente castanho para tons de azul, de acordo
com a concentração da proteína.
Tempo de incubação (min. / max.)

5 min / 60 min

Comprimento de onda utilizado

595nm

Limite linear para ensaio padrão

0,2 - 1,4mg/ml IgG
0,2 - 0,9mg/ml BSA

Etapas do Método de Bradford
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Incubar à temperatura ambiente por no
mínimo 5 min e no máximo 1 hora

Acessórios Opcionais
Cubeta de poliestireno volume de 1,5ml, 100 cubetas

-

cod. 223-9955N

Cubeta de poliestireno volume de 3,5ml, 100 cubetas

-

cod. 223-9950N
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