Acetato de Sódio
Código Nº:
13-10336-05
Apresentação: 500 g
Armazenamento: 15°-30°C
O acetato de sódio é um reagente
amplamente utilizado em biologia molecular.
É usado como um buffer juntamente com o
ácido acético, na faixa de proteção de pH 3,6
- 5,6.
O acetato de sódio é usado na purificação e
precipitação de ácidos nucleicos1,2,3,
cristalização de proteínas4, coloração de
proteína em gel após eletroforese5 e HPLC6.
Aplicações: em grande medida, o acetato de
sódio inclui seu uso como retardador na
fabricação de plásticos, como um mordente
no tingimento e em coloração de couros7.
Estudos de DNA microarrays da resposta de
E. coli a diferentes níveis de acetato de sódio
foram relatados8.
Desdobramento de proteínas durante a
cromatografia de fase reversa na presença de
diversos sais, incluindo o acetato de sódio e,
a diferentes forças iônicas foi estudado9.
O acetato de sódio foi usado juntamente com
o carbonato de sódio para melhorar a
ativação da subtilisina liofilizada de Carlsberg
em solventes orgânicos10.
O acetato de sódio pode ser usado como
substrato para acetocinase (acetato
quinase)11.
Precauções:
Apenas para uso em laboratório. Não é
recomendado seu uso em outros propósitos.
Instruções de preparação:
O acetato de sódio é solúvel em água (100
mg/mL), produzindo uma solução clara e
incolor. O pH de 0,1 M da solução aquosa de
acetato de sódio a 25°C é 8,98.
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