Warsztaty MLPA: harmonogram,
program i informacje rejestracyjne
Aby poszerzyć wiedzę na temat MLPA, firma MRC-Holland organizuje jednodniowe warsztaty
MLPA, których celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu rozwiązywania typowych problemów
związanych z analizą wyników testów MLPA również z użyciem programu Coffalyser.Net.
Miejsce i termin warsztatów
Szkolenie odbędzie się w dniu 19.10.2018r. w Warszawie w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT
im. Marii Skłodowskiej –Curie
Budynek Centrum Edukacyjno- Konferencyjne
ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
UWAGA: godzina rozpoczęcia szkolenia nie została jeszcze ustalona.

Program
Ocena danych surowych MLPA i rozwiązywanie problemów
Demonstracja danych surowych MLPA i analiza wzorców pików na podstawie przykładów
z codziennej praktyki. Instrukcje dotyczące rozpoznawania i rozwiązywania typowych problemów
z danymi MLPA.
Ocena surowych danych MLPA i rozwiązywanie problemów
Kilka przypadków problematycznych eksperymentów MLPA jest analizowanych przez uczestników.
Analiza MLPA przeprowadzona w programie Coffalyser.Net
Demonstracja podstawowych zasad normalizacji danych MLPA za pomocą oprogramowania
Coffalyser.Net.
Praktyczna analiza sesji MLPA przeprowadzona przy użyciu programu Coffalyser.Net
Uczestnicy wykonują analizę danych MLPA na zróżnicowanym zestawie danych MLPA. Krytyczne
punkty w analizie, takie jak wybór optymalnej procedury normalizacyjnej i dobór próbek
referencyjnych, zostaną zilustrowane w praktyce. Zostaną przedstawione porady, jak najlepiej
wykorzystać dane z MLPA.

Praktyczne informacje
Do dyspozycji uczestników są laptopy, przeznaczone do praktycznych sesji analizy danych. Istnieje
możliwość korzystania z jednego laptopa przez dwie osoby. Z uwagi na ograniczona liczbę laptopów z
zaproszenia mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia po ostatniej sesji warsztatów.
Dla kogo?
Wymagane jest podstawowe zrozumienie techniki MLPA oraz praktyczne doświadczenie z MLPA.
Doświadczenie w korzystaniu z darmowego oprogramowania Coffalyser.Net firmy MRC-Holland nie
jest wymagane. Wszystkie warsztaty są prowadzone w języku angielskim.
Rejestracja
Nie wymagana jest żadna opłata rejestracyjna. Szkolenie obejmuje dokumentację, lunch i napoje.
Koszty podróży oraz ewentualnego zakwaterowania pokrywa użytkownik.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i potwierdzenie uczestnictwa na adres e-miał cytogen@cytogen.com.pl
z dopiskiem Warsztaty MLPA
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