
  "بیان پروتئین هاي هتروژن در سیستم هاي یوکاریوتی مخمري "روزه  2کارگاه 

اولین و معتبرتـرین مرجـع صـادر کننـده گـواهی هـاي       ( شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

بیـان پـروتئین    "کارگاه دو روزه  93آبان ماه  21لغایت  20در نظر دارد از تاریخ ) رسمی آموزشی در کشور

.را برگزار نماید "هتروژن در سیستم هاي یوکاریوتی مخمريهاي 

:مقدمه و معرفی کاربردهاي کارگاه) الف

در سالهاي اخیر، استفاده از سیسـتم هـاي مخمـري جهـت بیـان پـروتئین هـاي هتـروژن اهمیـت زیـادي           

هــا در مقایســه بــا سیســتم هــاي یوکــاریوتی پســتانداران، دســتکاري ژنتیکــی مخمــر  . پیــدا کــرده اســت

ساده تر است و همچنین در کشت این سـلولها مـی تـوان بـه دانسـیته هـاي بسـیار بـاالي سـلولی دسـت           

از طرفی یوکـاریوت بـودن مخمـر هـا امکـان تولیـد پـروتئین هـاي نوترکیـب بـا تغییـرات پـس از             .یافت

ــد    ــی ده ــدي را م ــروتئین تولی ــت پ ــت فعالی ــاي مناســب جه ــی ه ــت و ویژگ ــه صــحیح و حاللی .ترجم

سیســتم هــاي مخمــري تولیــد ســویه هــاي نوترکیــب پایــدار ، از طریــق پروســه نــوترکیبی  مزیــت دیگــر

همجنـین امکـان انتخـاب    . هتـروژن خطـی شـده در ژنـوم مخمـر مـی باشـد        DNAهمسان و داخل شدن

ــا تعــــــداد کپــــــی بــــــاالتر از ژن مــــــورد نظــــــر وجــــــود دارد   .ســــــویه هــــــاي بــــ

تم هـاي مخمـري امکـان بیـان مقـادیر      همچنین حضور پروموتورهـاي القـا شـونده بسـیار قـوي در سیسـ      

باالي پروتئین نوترکیب را بـا هزینـه بسـیار کمتـر نسـبت بـه سـیتم هـاي یوکـاریوتی پسـتانداران فـراهم            

.می کند

خالصــه اي کــه ارائــه شــد، اهمیــت سیســتم هــاي مخمــري بعنــوان یــک سیســتم بیــانی مناســب جهــت 

ــان مــی کنــد... مقاصــد دارویــی و تولیــد پــروتئین هــاي نوترکیــب بــا مقاصــد مختلــف از جملــه   .را بی

بــر اســاس ســر فصــل هــاي ارائــه شــده انتظــار مــی رود شــرکت کننــدگان پــس از پایــان دوره، مفــاهیم  

اساســی کاربردهــاي قــارچ هــا و مخمرهــا در بیوتکنولــوژي، روش هــاي تولیــد ســویه هــاي ترانســفورم  

ــب در سیســتم   ــروتئین نوترکی ــک پ ــد ی ــار در تولی ــري و مراحــل ک ــد شــده مخم ــرا گیرن .مخمــري را ف



:سر فصل هاي کارگاه) ب

مروري بر بیوتکنولوژي قارچ ها

روش هاي ترانسفورماسیون قارچی

روش هاي ترانسفورماسیون مخمرها

نحوه جداسازي سویه هاي ترانسفورم شده

نحوه جداسازي سویه هاي مولتی کپی

القا بیان سویه هاي ترانسفورم شده

 نوترکیببررسی تولید پروتئین

:گروههاي هدف)ج

ــه اي و          ــراي حرف ــجویان دکت ــه، دانش ــوم پای ــاي عل ــته ه ــیالن رش ــارغ التحص ــجویان و ف ــه دانش کلی

داروســازي، پزشــکی و علــوم آزمایشــگاهی ، کلیــه دانشــجویان کارشناســان و کارشناســان ارشــد علــوم   
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