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CMS کند یم ریرا امکان پذ یدرمان نیبدون استاندارد پروتئ تیکم نییتع 

CMS Enables Standard-Free Quantitation of Protein Therapeutics 

و  ییمحصوالت دارو تیکم نییتع یبرا یراه ندیگو یم (NJIT )  یوجرسین یمحققان موسسه فناور

 جادیا یسنت یمطلق پروتئوم تیکم یها یتر از استراتژ نهیتر و کم هز قیتر، دق عیها سر یناخالص

و  وکلونالمون یها یباد یآنت یبرا تیفیکنترل ک شیدر آزما ینشان دهنده بهبود قابل توجه نیکرده اند. ا

 است. نیبر پروتئ یمبتن یدرمان ها ریسا

 

 فیط قیاز طر لیو تحل هیو تجز نیگزیجا یدهایپپت ییایمیالکتروش ونیداسیبر اکس یمبتن دیجد روش

امر باعث حذف  نیآنها است. ا ونیداسیبازده اکس یریاندازه گ یبرا (CMS) کیکولومتر یجرم یسنج

 یم یداخل یدهابه عنوان استاندار پیزوتینشاندار شده با ا یها نیپروتئ ای دهایسنتز پپت نهیزمان و هز

 شود. یم وداروهایب شیبالقوه در آزما یالگو رییشود و منجر به تغ

 GENبه  ر،یمقاله اخ سندهیو نو یوجرسین یهمانطور که هائو چن، دکترا، پروفسور مؤسسه فناور

مطلق  یسازیکم یبرا زوتوپیشده با ا یگذاربرچسب یاز استانداردها یسنت یهاروش»: دیگویم

. با کشدیهفته طول م نیچند زوتوپیشده با ا یگذاربرچسب یاما سنتز استانداردها کنند،یاستفاده م

و  میباش یزوتوپیبرچسب ا یدارا یمنتظر سنتز و ارسال استانداردها ستین یازیاستفاده از روش ما، ن

 «.میرا بالفاصله شروع کن یسازتیکم میتوانیم

 

که  کنندیم یمعرفرا  نیگزیجا یدهایو پپت کنندیجدا م نیرا پس از هضم پروتئ دهایعمل، محققان پپت در

در نظر  ونیداسیکه در کنار بازده اکس یزمان ن،ی. اکنندیم دیتول یکیالکتر انیشدن، جر دیهنگام اکس

 کند. یم ریمطلق را امکان پذ تیگرفته شود، کم

 

 B نیالکتوگلوبول-βمطلق  تیکم

-مطلق بتا یسازیکم یروش برا نیاز ا میو ت ،یآ نگیونگلی سنده،ینو نیچن و اول یدکترا یدانشجو

به  ازیدوره بدون ن کیمخلوط در  کیدر  درازیان کیو کربن نیالکتالبوم-B ،α نیالکتوگلوبول

در  نییهدف سطح پا یها نیپروتئ یبرا یحت یساز یاستفاده کردند. نکته مهم، کم یداخل یاستانداردها

 زبانیسلول م نیپروتئ کی، ppm PLBL2 500به عنوان مثال، »نوشت:  میت نیاست. ا قیمخلوط دق کی

و بدون استفاده  CMSتوسط  تیفراوان، با موفق اریمونوکلونال بس یباد یآنت کیمشکل ساز، در حضور 

 «شد. نییاز استانداردها تع

 



کرد، که  یریگاندازه تیرا با موفق نیپروتئ بیاز تخر یمحصول د،یمینیسوکس لیتشک نیمطالعه همچن نیا

مطلق انجام نشده بود. چن  یسازیفقدان استانداردها با کم لیبه دل نیاز ا شیهرگز پ دیگویم یقاتیتحق میت

منجر  یدرمان یهانیپروتئ بیتخر ندیدر مورد فرآ یترقیعم نشیممکن است به ب ییتوانا نیا دیگویم

 شود.

 

 دیگو یمهم است. چن م نیبر پروتئ یمبتن یداروها دیرشد در تول لیبه دل دیجد یساز یروش کم نیا

پس از  نیکند، بنابرا یدر سلول ها رشد م نیبر پروتئ یمبتن یاز داروها یکیدوگانه هستند.  ازهاین

 نیبر پروتئ یمبتن یباشد. دو، داروها زبانیناخواسته سلول م یها نیپروتئ یبرداشت، ممکن است حاو

مورد  یساز یشوند. در هر دو مورد، نظارت و کم ونیداسیاکس ای بیدچار تخر دیممکن است پس از تول

 «است. ازین

 

در هر اجرا و  نیهزاران پروتئ تیکم نییتع یروش برا نیچن قصد دارد از ا شگاهیمرحله بعد، آزما در

با  یما شروع به همکار»: دیگویاستفاده کند. چن م نیپروتئ نییسطوح پا یبرا CMS تیحساس شیافزا

Merck & Co ییدارو یهاطیدر مح هانیپروتئ یریگاندازه یروش خود برا یاجرا شیآزما یبرا 

 .میاکرده

 

 انجام شد. ویاز مرک، جانسون و جانسون و دانشگاه اوها یبا محققان قیتحق نیا

-free-standard-enables-https://www.genengnews.com/topics/bioprocessing/cms

/therapeutics-protein-of-quantitation 
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