
  

 

PHƢƠNG PHÁP VÀ CÁC TÁC NHÂN TÁCH NHÓM 

PHOSPHOPEPTIDE MỚI 

(New Method and Reagents to Isolate Phosphopeptides) 

 

 

1./  Mô tả công nghệ: 

Phosphoryl hóa protein thuận nghịch đóng vai trò rất quan trọng trong 

chức năng hoạt động của tế bào, bao gồm tăng trƣởng, phân hóa và biểu hiện. 

Sự thay đổi chức năng phosphoryl hóa liên quan đến sự phát triển của nhiều 

bệnh dịch (ung thƣ…). Nghiên cứu điều kiện và vị trí thay đổi tịnh tiến là một 

kỹ thuật quan trọng để loại bỏ những phƣơng pháp riêng biệt. 

 Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Purdue đã nghiên cứu một phƣơng pháp 

và các tác nhân tách nhóm phosphopeptide mới sử dụng polymer nano hòa tan 

với độ nhạy tốt, thời gian kết nối ion sắt với hợp chất hóa học nhanh, khả năng 

phục hồi nhóm phosphopeptide lớn. Phƣơng pháp này sử dụng polimer 

dendrimer phân nhánh với nhóm hóa học (titanium, zirconium, iron), hỗ trợ 

hòa tan cho các thành phần nhờ khả năng vƣợt qua màng tế bào, có thể ứng 

dụng trong các hoạt động nghiên cứu sinh học. Hệ thống hạt polymer rắn hình 

cầu có tính cấu trúc, hóa học đồng nhất, kiểm soát hoạt động bề mặt. Polyme 

nano biến đổi do sắt (PolyMAC – Fe) kết hợp các peptide đa phosphoryl hóa, 

trong khi polymer nano biến đổi do titaniu và zirconium (PolyMAC Ti/Zr) kết 

hợp các peptide đơn phosphoryl hóa. Kết hợp 2 tác nhân này đã bổ sung một 

chức năng mới. 

2./  Tính ƣu việt của công nghệ: 

  Polymer nano hòa tan có thể vƣợt qua lớp màng sinh học, các tác nhân 

thích ứng tốt khi tổng hợp trong mọi phòng thí nghiệm, kết hợp có tính chuyên 

môn cao hơn phƣơng pháp truyền thống, tách thành công chất  proteome 

phosphoryl hóa trong nghiên cứu điều trị ung thƣ vú. 

3./  Hình thức chuyển giao: 

  Tƣ vấn và Li – xăng công nghệ 
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