
  

 

CÁC CHẤT ỨC CHẾ ĐỘC TỐ TOXIN CỦA BỆNH THAN 

(Inhibitors of Anthrax Lethal Factor Toxin) 

 

1./  Mô tả công nghệ 

Nếu nhƣ trƣớc đây bệnh than chỉ là mối đe dọa đối với các nhà nghiên 

cứu hay cán bộ quân sự thì các cuộc khủng bố sinh học năm 2001 đã chứng tỏ 

rằng đây là 1 vấn đề toàn cầu. Khủng bố sinh học là mối đe dọa không chỉ với 

ngƣời đi nƣớc ngoài mà còn với ngƣời trong nƣớc. Do tỷ lệ an toàn thấp, việc 

tiêm chủng chỉ áp dụng với quân nhân. Trên thực tế, một vài quân nhân chọn 

vắc – xin phòng bệnh than để tránh bị ốm. Các chất kháng sinh có thể đƣợc 

dùng để điều trị nhƣng hiệu quả của chúng còn phụ thuộc vào việc chẩn đoán 

và điều trị sớm. Các chất kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn bệnh than trong cơ thể 

nhƣng không thể chống lại độc tố toxin đã sản sinh. Độc tố bệnh than toxin có 

trong tế bào chết, gây ra bệnh trầm trọng, nguy hại cho ngƣời nhiễm. Tiến sĩ 

Jean Chmielewski đã phát triển một phƣơng pháp điều trị mới, loại bỏ độc tố 

toxin khỏi cơ thể. Hợp chất mới của tiến sĩ gây ức chế các nhân tố gây bệnh 

bằng cách ngăn chặn các tế bào chết tự sinh bệnh than.Quân nhân và dân 

thƣờng có thể dùng hợp chất này để chống lại khủng bố sinh học. Đây cũng là 

một lựa chọn an toàn hơn so với vắc – xin hiện nay. 

2./  Tính ƣu việt của công nghệ: 

Loại bỏ đƣợc độc tố TOXIN 

3./  Hình thức chuyển giao: 

Tƣ vấn và Li – xăng công nghệ 

Đã đƣợc cấp sáng chế ngày 7/6/2006  Số patent: số 64628 phòng thƣơng 

mại công nghệ , quỹ nghiên cứu Purdue.  

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Phòng thương mại công nghệ, đại học Purdue, Mỹ 

Địa chỉ (*): 610 Purdue Mall, West Lafayette, IN 47907, Hoa Kỳ 

Điện thoại (*): (765) 494-4600 


