گروه تخصصی
زیست فناوری و
علوم پایه پزشکی

پژوهشهایبنیادی

عنوان طرح
مطالعه عملکرد پروتئینها با استفاده از روش
اسپکترومتری جرمی و پروتومیکس
پژوهشگر

پروفسورجان یتس
کشور

آمریکا

رشته

زیست فناوری

موسسهعلمی

موسسهپژوهشیاسکریپس

چکیدهطرح

زمینه تحقیقاتی پروتومیکس توســط دو اخرتاع کلیدی پدید آمده است که شامل تعیین توالی پپتیدها توسط
اســپکرتومرتیجرمی وجستجوی بانکهای اطالعاتی در مقیاس وسیع اســت .این همگرایی منجر به ایجاد
و توسعه روش پروتومیکس شده است که تحول جدیدی در تحقیقات زیست شناسی سلولی و مولکولی ایجاد
کرده و در رستارس جهان برای مطالعات پروتئومیک مورد استفاده قرار میگیرد .این روشها امکان مطالعه در
مقیاس وسیع برای شناسایی اجزای کمپلکسهای پروتئینی در میکروارگانیسمها و سلولهای پستانداران را
فراهم کرده است ،تقریباً هر ارگانلی در سلولهای پروکاریوتی و یوکاریوتی با استفاده از روشهای پروتومیکس
شناسایی شده است .هم اکنون آنالیزجامع و کامل ســلولها و بافتها به منظور درک تفاوتهای بین حالت
بیامر و سامل انجام شده است .این روشها اثرات قابل توجهی در مطالعه رسطان ،ماالریا ،سیستیک فیربوزیس
و بسیاری بیامریهای دیگر داشــته و منجر به درک بهرت و عمیقتر از بیامری و فرآیندهای بیامری شدهاست.
به عالوه این فناوریها باعث ایجاد یا توسعه رسیعتر زمینههای دیگر از جمله زیست شیمی ،متاپروتومیکس،
پالئوپروتومیکس و کشف بیومارکرهای بیامریها به منظور تشخیص رسیع و دقیق شده است.

زندگی نامه

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی
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پروفسور جان یتس در موسسه پژوهشی اسکریپس مشغول به کار میباشــند .تحقیقات ایشان شامل توسعه
روشهــای آنالیز مخلوطهای پروتئینی توســط اســپکرتومرتی جرمی و مطالعات زیســت شناســی از جمله
پروتئومیک شده اســت .ایشــان مخرتع اصلی نرم افزار  SEQUESTبه منظور ارتباط اطالعات اسپکرتومرتی
جرمی به توالیهای موجــود در بانکهای اطالعاتی و همچنین توســعه دهنــده روش پروتومیکس به منظور
تحلیل کمپلکسهای پروتئینی ،تغییرات پس از ترجمه ،تحلیل ارگانلها و تحلیل کمی بیان پروتئین به برای
کشف زیست شناسیجدید را توســعه دادهاند .ایشان برندهجوایزی ازجملهجایزه تحقیقاتی ، ASMSجایزه
 Edmanدر شــیمی پروتئین ،برنده  ASMS Biemann Medalبودهاند و نیزجایزه HUPO Distinguished
 Achievementدر پروتئومیک ،جایــزه  Herbert soberاز  ،ASBMBجایزه  Christian Anfinsenاز جامعه
پروتئین،جایزه  ACSدر شیمی تجزیه در ســال ،۲۰۱۵جایزه  Ralph N. Adamsسال  ۲۰۱۵در شیمی بیو
آنالیتیکال و مدال  Thomsonسال  ۲۰۱۸را از  IMSFدریافت کردهاند.

