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Mặc dù những kỹ thuật điện di gel 1 chiều như SDS-PAGE thường
được thực hiện thường quy trong phòng lab, những phương pháp này
cung cấp khả năng phân tách thấp. Điện di 2 chiều phân tách phức
hợp protein thông qua giá trị pI và trọng lượng phân tử, đồng thời
cho phép so sánh hàng trăm hoặc hàng ngàn protein cùng lúc với độ
phân giải cao. Khi kết hợp với phần mềm phân tích, phát hiện miễn
dịch, hoặc kỹ thuật khối phổ, 2-DE mang tới công cụ mạnh mẽ hỗ trợ
phát hiện protein và các phân tích proteomic khác.

Điện di gel 2 chiều thường bị coi là khó thực hiện và tốn thời
gian, yêu cầu người dùng phải được đào tạo nâng cao trong khi
tính tái lặp thấp và biến thiên giữa những người vận hành.

Thiết bị điện di 2 chiều Auto2D® mang tới giải pháp thân

thiện tự động hoàn toàn với độ tái lặp cao, trả kết quả và

phân tích nhanh chóng.

• Tự động hoàn toàn, giảm thiểu nguy cơ sai sót thao tác tay

• Kết quả nhanh chóng chỉ sau 1-2 giờ

• Độ tái lặp cao

• Dễ dàng sử dụng, không cần đào tạo nâng cao

• Tính biến thiên thấp giữa các người vận hành
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Ưu điểm của điện di 2 chiều

Độ phân giải cao hơn

Trong điện di 2 chiều, protein được phân tách theo hai thông số độc lập (theo điểm đẳng
điện và trọng lượng phân tử), do đó kết quả sẽ có độ phân giải cao hơn so với SDS-PAGE
truyền thống, cho phép phân tách hàng ngàn protein. Với đặc điểm này, điện di 2 chiều
hiện vẫn là một trong những kỹ thuật phổ biến nhất, sử dụng trong proteomics và phân tích
protein với mẫu phức tạp như huyết thanh và huyết tương.

26S Proteasome pTyr

A B C D

Hình 1. Phát hiện protein phosphoryl hóa sử dụng Western blotting 1 chiều so với Western blotting 2 chiều. Western blotting
2 chiều được thực hiện với thiết bị điện di 2 chiều Auto2D®

A) 26S Proteasome được gắn nhãn Cy5 với SDS-PAGE, 
B) WB: Kháng thể kháng Phosphotyrosine với SDS-PAGE,
C) 26S Proteasome được gắn nhãn Cy5 với 2DE, 
D) WB: Kháng thể kháng Phosphotyrosine với 2DE

Mũi tên ở hình (C) thể hiện các điểm protein phosphoryl hóa được phát hiện bằng Kháng thể kháng Phosphotyrosine
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Quy trình hiệu quả hơn để định danh protein

Việc sử dụng điện di trên gel 2 chiều cũng cải thiện quy trình làm việc và đơn giản hóa việc
phân tích bằng khối phổ và các kỹ thuật phân tích protein khác. Thông qua việc phân tách
protein trước tiên bằng điểm đẳng điện và tiếp theo bằng trọng lượng phân tử, 2-DE cho phép
chọn spot với lượng protein đích nhỏ hơn, giảm độ phức tạp của mẫu dùng trong phân tích LC-
MS/MS. Điều này mang lại ưu điểm vượt trội trong việc định danh protein khi cần xác định
protein đích như các protein có mức độ biểu hiện khác nhau.

Hình 2. So sánh quy trình và phân tích sử dụng 2DE-LC-MS/MS với phân tích shotgun bằng LC-MS/MS. Thông qua việc chọn spot 
từ gel 2-DE sau khi chụp ảnh, việc phân tích khối phổ được đơn giản hóa. 

Định danh bằng

2DE-LC-MS/MS Phân tích shotgun

Chuẩn bị mẫu

Phân hủy enzyme

LC-MS/MS

Định danh protein

Chuẩn bị mẫu

2DE

Phân hủy enzyme

Phân tích hình ảnh

Khối phổ

Chọn spot

Định danh protein
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Đơn giản hóa quy trình 2-DE bằng tự động hóa

Thiết bị điện di 2 chiều Auto2D® tự động hóa hoàn toàn việc điện di gel 2 chiều, đơn giản hóa phân
tích protein và mang lại kết quả ổn định, tái lặp được mà không phụ thuộc vào người dùng. Kỹ
thuật hiệu quả của hệ thống Auto2D® giảm đáng kể thời gian quá trình nạp mẫu, phân tách theo
điểm đẳng điện, cân bằng, và SDS-PAGE từ 4-24 tiếng xuống còn 1-2 tiếng. Điều này tạo nên sự
độc đáo của Auto2D® so với hệ thống bán tự động điện di 2 chiều khác trên thị trường.

Quy trình điện di 2 chiều và phần thiết bị Auto2D® tự động hóa

Chuẩnbị
mẫu

Hệ thống Auto2D® tự động hóa quy trình trong ~2 tiếng

Hình 3. Quy trình điện di 2 chiều trên gel

Ưu điểm của Thiết bị điện di 2 chiều Auto2D® :

• Điều khiển điện tử độc đáo để phân tách tốc độ cao

• Dễ dàng vận hành với giao diện cảm ứng bảng chạm cho người dùng với đa chương
trình được lập trước

• Chip IEF đa dạng và chip PAGE sẵn có cho dải mẫu rộng

• Chuẩn bị mẫu đơn giản qua quy trình loại muối

• Chương trình nhuộm tự động giảm thiểu thao tác nhuộm gel thủ công

IEF
(Chiều 1)

Nạp hóa
chất

Cân bằng
SDS

Hoàn nước
SDS-PAGE
(Chiều 2)

Nạp mẫu
lêngel Phát hiện

Hệ thống 2-DE truyền thống có thể mất vài ngày

10~19 tiếng 1~6 tiếng
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Ứng dụng mẫu

Hệ thống điện di 2 chiều Auto2D® đã được chứng minh trên các ứng dụng, bao gồm:

• Phân tích biểu hiện khác nhau của protein trong nghiên cứu ung thư và sáng tỏ cơ chế bệnh

• Phân tách protein đã tinh sạch để tinh thể hóa hoặc phân tích biến đổi sau dịch mã

• Western blotting 2 chiều trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như nghiên cứu dị ứng hoặc phân
tích con đường tín hiệu tế bào

• Phân tích nhiễm protein tế bào chủ trong protein trị liệu và xử lý sinh học kháng thể

Phân tích biểu hiện protein khác biệt

Biểu hiện protein khác biệt trong mẫu tế bào và mẫu huyết tương. Hình trái: Phân tích biểu
hiện protein khác biệt trong tế bào nuôi cấy trong nghiên cứu dấu ấn sinh học ung thư. Màu xanh thể
hiện các protein phong phú hơn trong tế bào bình thường. Màu đỏ thể hiện các điểm protein đặc hiệu
ung thư. Màu vàng thể hiện các biểu hiện protein trùng nhau. Hình phải: Biểu hiện protein khác biệt
trong mẫu huyết tương.
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Phân tách protein

Trước khi tinh sạch Sau khi tinh sạch

Phân tách protein và phân tích cho các ứng dụng kế tiếp. Hình trái: Đánh giá tính đồng nhất
vi mô cho các sản phẩm thuốc kháng thể trị liệu. Tam giác đỏ chỉ spot với kháng thể đích; các
spot thấp hơn là vùng mất kháng thể. Hình phải: Phân tích protein trước và sau khi tinh sạch.
2-DE có thể được sử dụng để kiểm tra xem mẫu có đồng nhất để tinh thể hóa và phân tích
cấu trúc X-quang.
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2D Western blotting

A B C D

E F

2D Western Blotting. Protein tách từ bột mỳ (phát hiện bằng SYPRO Ruby) bằng SDS-PAGE
(A), WB: Kháng thể kháng Gliadin bằng SDS-PAGE (B), và gộp với SDS-PAGE (C). Protein
tách từ bột mỳ (phát hiện bằng SYPRO Ruby), các mũi tên chỉ thị các spot được phát hiện bằng
kháng thể kháng Gliadin (D). WB sử dụng kháng thể kháng Gliadin (E), và gộp (F).
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Phân tích HCP

A

B

C

Anti-HCP 1

Anti-HCP 2

Thẩm định kháng thể kháng HCP. 20 μg kháng nguyên CHO HCP gắn nhãn Cy3 từ nguồn
thương mại được phân tách bằng gel 2 chiều trên hệ thống Auto2D® sử dụng chip IEF pH3-10
và chip PAGE 12.5% (A). Protein được chuyển lên màng và phân tích bằng Western blotting sử
dụng hai kháng thể kháng HCP khác nhau (B,C). Các dữ liệu chỉ ra rằng kháng thể 1 kháng
HCP có độ phủ protein tế bào chủ rộng hơn, so với kháng thể 2 kháng HCP.
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Thông tin đặt hàng

Tên sản phẩm Đóng gói Mã sản phẩm

Đơn vị cơ bản Auto2D®

Auto2D® 2-D Electrophoresis Device 1 unit BM-100

Vật tư chuyên biệt cho Auto2D®

Electrode Chip 1 chip BM-1E

Solution Chip 10 chips BM-1S

Vật tư chuyên biệt cho Auto2D® Plus

Electrode Chip Plus 1 chip BM-1EP

Solution Chip Plus 10 chips BM-1SP

Vật tư phổ dụng cho Auto2D®/Auto2D® Plus

IEF Chip pH 3-10 10 chips BM-113010

IEF Chip pH 3-10NL 10 chips BM-113010NL

IEF Chip pH 4-7 10 chips BM-114070

IEF Chip pH 4-5.5 10 chips BM-114055

IEF Chip pH 5-6.5 10 chips BM-115065

IEF Chip pH 6-10 10 chips BM-116010

IEF Chip pH 7-10 10 chips BM-117010

PAGE Chip 6.5% 10 chips BM-12065

PAGE Chip 7.5% 10 chips BM-12075

PAGE Chip 10.0% 10 chips BM-12100

PAGE Chip 12.5% 10 chips BM-12125

Tris-Glycine Reagent Kit 1 kit BM-1RYSJ1

Tris-Tricine Reagent Kit 1 kit BM-1RYTJ1

Thiết bị điện di 2 chiều tự động hóa

hoàn toàn giải quyết phương thức điện

di 2 chiều khó bằng cách thức nhanh,

dễ dàng và có thể tái lặp. Xác định vị

trí các protein khó tìm sử dụng hệ

thống Auto2D® chỉ trong vòng 2 tiếng

với độ tái lặp cao.
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