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Conheça os nossos inibidores de endocitose mediada por clatrina!

A endocitose regula muitos processos fisiológicos que podem ser feitos através de
vesículas revestidas com clatrina. Os inibidores de clatrina Pitstop® da Abcam são novas
ferramentas que inibem seletivamente a endocitose mediada por clatrina e permite
explorar a sua função e as suas aplicações como um inibidor de entrada de vírus e
patógenos, e como modulador de sinalização celular.

Conheça os produtos: https://abcam.com/content/dynamin-and-endocytosis-inhibitors

Precisa de inibidores para seu estudo funcional?

A StemCell Technologies possui em seu portfólio mais de 100 moléculas que podem
auxiliar seu estudo funcional. Alguns exemplos são: inibidores de AKT, PKC, HGF, p38,
p53 e etc...

Saiba mais em: https://stemcell.com/products/product-types/small-molecules.html

Autofagia

A autofagia celular é um processo altamente conservador em eucariotos e um fenômeno
muito importante no desenvolvimento biológico, crescimento e outros processos.
Proteínas da família ATG e outras proteínas como mTOR, beclin1 e FoxO desempenham
um papel fundamental neste processo. A autofagia, geralmente, é ativada por condições
de privação de nutrientes, mas também tem sido associada a processos fisiológicos e
patológicos, como desenvolvimento, diferenciação, doenças neurodegenerativas,
estresse, infecção e câncer.

Saiba mais e conheça nossos produtos em: https://abclonal.com/autophagy
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Dica da edição:

As vantagens dos inibidores de pequenas moléculas – ABCAM
https://www.abcam.com/content/advantages-of-small-molecule-inhibitors

Analítica é a marca da Nova Analítica Importação e Exportação Ltda. Fundada em 1992, por profissionais com
larga experiência em química analítica instrumental, particularmente no segmento de cromatografia e
espectrometria, diversificou a sua atuação no mercado de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, ampliando
a sua linha de produtos para atender ao mercado de biociência. O objetivo da Analítica é promover e garantir a
satisfação dos clientes, atendendo ou superando expectativas com a qualidade dos produtos e serviços. Para
isso, procura fornecer equipamentos e acessórios, fabricados por empresas de renome internacional, e oferecer o
suporte técnico e comercial que atendam as necessidades de cada cliente, por mais específicas ou complexas
que estas sejam. Em razão da qualidade dos produtos distribuídos no mercado e da equipe de suporte técnico,
tornou-se a principal opção de fornecedor de produtos científicos no mercado brasileiro. Um estoque amplo e
variado garante entregas rápidas da maioria dos produtos. Caso não deseje receber nossas ofertas por e-
mail, Descadastre-se da nossa base de e-mails.
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