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БІОМЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Огляд пропозиції 
Запатентовані флуоресцентні зонди і мітчики серій
Square і Seta для біологічних і медико$біологічних до$
сліджень, клінічної діагностики та високопродуктивно$
го скринінгу. До цих матеріалів належать:
– Реакційноздатні червоні та ближні інфрачервоні

(БІЧ) флуоресцентні мітчики для ковалентного
зв'язування з біомолекулами (протеїнами, аміно$
кислотами, пептидами, аміномодифікованими олі$
гонуклеотидами, ДНК, РНК, тощо);

– Флуоресцентні зонди для протеїнів, ліпідів і клітин;
– Гасителі флуоресценції для випадків застосування,

коли використовується флуоресцентне резонансне
перенесення енергії (FRET);

– Класифікаційні барвники (гідрофобні флуорофо$
ри) для поодинокого та мультиплексного кодуван$
ня мікросфер, що використовуються у високопро$
дуктивному скринінгу та у масовій діагностиці.

Інноваційний аспект та основні переваги
– Спектральні властивості. Барвники серій Square і

Seta поглинають та випромінюють у спектральній
області 500–900 нм. На відміну від серій Cy і Alexa,
нові маркери, що випромінюють у червоній та БІЧ
області, можуть збуджуватися не тільки червоними,
635$нм і 670$нм діодними лазерами, але також си$
німи, 370$нм і 405$нм лазерами або світлодіодами. 

– Яскравість. Червоні та БІЧ барвники Square і Seta
мають високі коефіцієнти екстинкції, що сягають
265,000 М$1см$1, а кон'югати цих мітчиків з протеї$
нами надзвичайно яскраві (квантові виходи дося$
гають 70 %).

– Фотостабільність. Як правило, барвники Square і
Seta є більш стійкими до дії світла, ніж барвники
Cy і Alexa.

– Тривалість флуоресценції. Барвники Square і Seta
можуть використовуватися для аналізів, що базують$
ся на вимірюванні тривалості флуоресценції (FLT).
Їх чутлива до мікрооточення тривалість флуорес$
ценції змінюються від 500 пс до 3 нс. Розробляються
також мітчики з тривалістю флуоресценції понад
10 нс.

– Чутливість до мікрооточення. Окремі зонди серій
Square і Seta мають високу спорідненість з різними
протеїнами, біомембранами і ліпопротеїнами. Вони
можуть використовуватися для детектування та
кількісного визначення цих речовин.

– Реакційні гасителі. Розроблені реакційні гасителі
"Dark Quenchers", що поглинають в області
600–800 нм, мають у декілька разів більші коефіці$
єнти екстинкції, ніж відомі "Black Hole Quenchers",
вони не мають ніякої залишкової флуоресценції та
найкраще підходять для ковалентного зв'язування
з протеїнами, пептидами та олігонуклеотидами при
використанні у методах FRET та ПЛР реального часу.

Галузі застосування 
Барвники серій Seta і Square є придатними для вико$
ристання у флуоресцентних технологіях, що базуються
на вимірюванні інтенсивності, поляризації, флуоресцент$
ного резонансного переносу енергії (FRET) та тривало$
сті флуоресценції (FLT). Ці матеріали можуть застосо$
вуватися у біології, медицині та фармакології, а саме, у
наступних галузях: Отримання біологічних зображень,
Цитологія, Імунологія, Скринінг лікарських препаратів,
Клітинна та Молекулярна біологія, Дослідження проте$
їнів, Дослідження геномів, Високопродуктивний скри$
нінг, Фотодинамічна терапія, Клінічна діагностика.

Стадія розробки
Розроблені флуоресцентні матеріали комерційно до$
ступні на фірмі SETA BioMedicals, LLC,
http://www.setabiomedicals.com
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ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ І МІТЧИКИ 
ДЛЯ МЕДИКОMБІОЛОГІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Рис. 1. Барвники Seta і Square випромінюють у широкому
спектральному діапазоні від ультрафіолету (УФ) до ближM
ньої інфрачервоної області (БІЧ)

Рис. 2. Біологічне зображення. Сперматозоїди собаки, які заM
барвлені сумішшю флуоресцентних зондів K35 і SquareM635




