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هاي کاربردي جهت بهینه سازي تولید و تخلیص استرپتوکینازبررسی  استراتژي

*1عزت نوریزاده 

کتري دانشگاه تهران  وهیات علمیدانشجوي دوره د-1
nourizade@yahoo.com

A ،Cهاي بتاهمولیتیک متعلق به گروههاي استرپتوکیناز یک پروتئین خارج سلولی است که توسط گونه هاي مختلفی از استریتوکک : هدفمقدمه وچکیده
. از این آنزیم جهت درمان سکته هاي قلبی و مغزي استفاده می نمایند.   اسید آمینه میباشد414این آنزیم یک پروتئین تک زنجیره اي داراي  . تولید می شودGو

دستاورد هاي آن، تجدید حیات و بهبودي زندگی شمار فراوانی از انسانهاي  مسئله تولید و تخلیص استرپتوکیناز مورد توجه دانش بیوتکنولوژي جدید است و 
: روش تحقیق. با توجه به این مهم هدف از این تحقیق بررسی  راهکارها  کاربردي جهت بهینه سازي تولید و تخلیص استرپتوکیناز  میباشد.نیازمند درمان میباشد

ارائه نقطه نظرها به روشی نوین . ایی است که در دانش زیست فناوري ، بیوتکنولوژي و بیوشیمی  منتشر شده است این مطالعه میدانی  بر مبناي، مقاالت و گزارشه
در این مقاله ابتدا تولید استرپتوکیناز و روشهاي مختلف آن بیان . جهت بهینه سازي تولید و تخلیص استرپتوکیناز در رابطه با دانش مهندسی زیستی مطرح شده است

از آرزوهاي دیرینه بشر در طول تاریخ، : بحث. پس اصول و مقررات تخلیص استرپتوکیناز و مزایا ومعایب نسبت به آن مورد بررسی قرار گرفته استشده و س
شگرف دانش بیگمان در این پیشرفت. توانایی برطرف کردن مسئله سکته قلبی ومغزي  بوده و دنیاي پزشکی امروز  تا حدودي به این خواسته دست یافته است

مسئله تولید و تخلیص استرپتوکیناز امري . زیست فناوري ، استراتژیهاي کاربردي فراوانی تاثیر داشته اندکه در این مطالعه به صورت گسترده تر تبیین شده است
.وهش  به شمار میرودبدیهی و غیرقابل انکار است بطوري که می توان گفت انتقال روشهاي کاربردي  نوین یکی از اهداف اساسی این پژ

استرپتوکینازهاي کاربردي، بهینه سازي تولید و تخلیص،استراتژي:هاى کلیدىواژه
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