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پیام رئیس مرکز
مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران کاملتریــن شــکل از
بانکهــای زیســتی کــه در ســال  1386در ایــران پایــه گــذاری شــده
اســت ایــن مرکــز بــرای جمــع آوری ،شناســایی ،نگهــداری ،تکثیــر
و توزیــع نمونــه هــای زیســتی براســاس یــک برنامــه مشــخص
بــه توفیقــات زیــادی نائــل شــده کــه بعــد از  5ســال نتایــج
و دســتاوردهای ایــن مرکــز مــورد اســتفاده بخــش هــای آمــوزش،
تحقیقــات و صنعــت قــرار گرفتــه اســت.
بانــک هــای گیاهی،میکروارگانیســم ها،ســلول هــای انســانی
و جانــوری و بانــک مولکولــی چهــار بخــش مهــم مرکــز بــوده کــه
طــی گذشــت چنــد ســال اخیــر بــر پایــه اســتانداردهای جهانــی راه
انــدازی روش هــا و ارائــه خدمــت را مبنــای کار خــود قــرار داده
و هــر روز بــر تنــوع و تعــداد خدمــات و نمونــه هــای زیســتی
نگهــداری شــده مــی افزاینــد .مهمتریــن اهــداف ایــن مرکــز حفــظ
ذخایــر ارزشــمند ژنتیکــی و زیســتی و ارائــه آن هــا بــه بخــش هــای
آمــوزش ،تحقیقــات و صنعــت اســت.
نیــل بــه ایــن اهــداف ،قدمــی بــزرگ در حفــظ گنــج فناناپذیــر و
ارزشــمند ذخایــر ژنتیکــی و توســعه زیســت فنــاوری را در پــی دارد.
ســختیها و دشــواری هــای متعــددی ماننــد تحریــم هــا و بــی مهــری
هایــی کــه در راه رســیدن بــه ایــن اهــداف همــواره مرکــز را تهدیــد
نمــوده ،هیچــگاه نتوانســته اســت کــه خســتگی بــر تــن متخصصیــن
و کارشناســان و همــکاران ایــن مرکــز بنشــاند و حتــی ذره ای از
انگیــزه آن هــا بکاهــد .اقدامــات و پیشــرفت هایــی کــه طی یکســال
گذشــته بــا همــت ایــن جوانــان جهادگــر بــه بــار نشســته خــود گویــای
عــزم قــوی و خســتگی ناپذیــر آن هاســت.
امــروز مفتخریــم کــه بــه نمایندگــی از ایــن عزیــزان خالصــه ای از
عملکــرد آن هــا را بــه رشــته تحریــر درآوریــم تــا در تاریــخ ایــن
مرکــز و کشــور ثبــت گردیــده و برگــی دیگــر بــر افتخــارات میهــن
اســامیمان اضافــه گــردد .از خداونــد متعــال کــه توفیــق خدمــت در
ایــن حــوزه را نصیــب مــن و همکارانــم نمــود سپاســگزارم و تقدیــر
و تشــکر خــود را از تمامــی اعضــای مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و
زیســتی ایــران دارم.
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درپــی گــزارش پیشــرفتهای مرکــز بــه مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) و درخواســت حمایتهــای معظــم لــه جهــت
تســریع در پیشــبرد اهــداف و توســعه مرکــز از ســوی ایشــان ،نامــه هایــی خطــاب بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی،
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور و معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور بــه شــرح
ذیــل صــادر گردیــد:
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بانک گیاهی
مقدمه و اهداف
بانــك گياهــي مركــز ملــي ذخايــر ژنتيكــي و زيســتي ايــران در ســال  1388همزمــان بــا ديگــر بخشــها
و گروههــاي مركــز فعاليتهــاي اوليــه خــود را آغــاز نمــود .بــا توســعه فعاليتهــاي ايــن بانــك در ســال ،1392
در مجمــوع  7فضــاي آزمايشــگاهي و تحقيقاتــي آزمايشــگاههاي ســيتوژنتيك ،بــذر ،فيتوشــيمي ،كشــت
بافــت ،كرايــو پرزرويشــن ،هرباريــوم و گلخانــه بــه طــور كامــل و بــه انــدازه نيــاز فعلــي راه انــدازي شــد.
از نظــر مــواد و امكانــات آزمايشــگاهي هــر كــدام از ايــن آزمايشــگاهها قابــل رقابــت بــا نمونــه هــاي اســتاندارد
حداقــل داخلــي اســت .جمعــا  6كارشــناس و  2نفــر نيــروي خدماتــي در ايــن آزمايشــگاهها بــه همــراه مديــر و
مشــاوران ،نيــروي كار فعــال ايــن بانــك را در ســال  1392تشــكيل مــي دهنــد .بــه كارگيــري افــراد بــا تخصــص
هــاي مرتبــط و همچنيــن اســتفاده از امكانــات و روشــهاي آزمايشــگاهي بــه روز دنیــا ،ايــن بانــك را بــه عنــوان
يكــي از بخشــهاي فعــال و ممتــاز مركــز در ســطح ملــي تبديــل نمــوده اســت .در حــال حاضــر بانــك گياهــي
ارائــه خدمــات تخصصــي بــه ديگــر بخــش هــا و مراكــز تحقيقاتــي و علمــي كشــور را بــه انجــام مــی رســاند.
عمــده برنامــه ريزيهــا و تالشــهاي بانــك گياهــي در راســتاي شناســايي ،ذخيــره ســازي و كمــك بــه حفــظ
ذخايــر زيســتي و ژنتيكــي بــا ارزش كشــورمان ،قبــل از نابــودي و انقــراض اســت .البتــه همســو بــا اهــداف
كلــي مركــز ،اهــداف و چشــم اندازهــاي تشــكيل ايــن بانــك بــه طــور خالصــه عبارتنــد از:
 تدوين و ارائه استانداردهاي جمع آوري ،شناسايي و ذخيره نمونه هاي زيستي احياء ،توليد و مبادله مواد و ذخاير زيستي به خصوص نمونه هاي بومي كشور دریافت و نگهداری نمونه های موجود در مراکز نگهداری ژرم پالسم داخلی و خارجی همسو کردن فعالیت بانکهای ژنی موجود در کشور و ایجاد شبکه ملی ذخایر توارث گیاهی حمایت از مراکز حفظ تنوع گیاهی مشارکت در انجام طرحهای ملی و بین المللی حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی کشور در رویشگاه اصلی و یا خارج از رویشگاه تهیه کتابخانه ترکیبات فیتوشیمیایی از گیاهان بررسی سیتوژنتیکی وتهیه ایندکس و اطلس کروموزومی از گونه های گیاهی کشور تبادل بذر و نمونه های هرباریومی با دیگر مراکز و موسسات برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی و آموزشی آموزش نیروی متخصص و دانشجو -همکاری با رسانه های گروهی جهت ایجاد فرهنگ توجه به تنوع ژنتیک گیاهی

 -هرباریوم

دستاوردهای بانک در سال 92

 -شناســايي حــدودا  515نمونــه گیاهــی ،بــا احتســاب بــه

طــور متوســط  2شــیت بــرای هــر تاکســون بیــش از 1000

افزایش تعداد نمونه های بذر و هرباریوم

شــیت در ســال  92شناســایی شــده انــد.

به دست آوردن دانش فنی کشت بافت  14گیاه

تدوین برنامه راه اندازی کلکسیون گیاهان درون شیشه ای
تولید تجاری گیاهان تزیینی درون شیشه ای

 -تهيه مونوگراف Artemisia

 -انجــام مطالعــات مقدماتــی جهــت راه انــدازی spirit

herbarium

فعالیت آزمایشگاه ها و فضا های موجود در
بانک

 طراحــی مقدماتــی دیتــا بانــک گیاهــی و انجــام تســتاولیــه

 بررســی مقدماتــی روش هــای مختلــف خشــک کــردنگلهــا و بــرگ هــا

 -آزمایشگاه کشت بافت

 تکثیــر و بازکشــت گیاهــان زیــر ،جهــت عــاری از بیمــاریســازی و راه انــدازی تکنیــک کشــت بافــت در حــال انجــام
می باشد :ریزنمونه های انار ،انگــور ،گیاهــان قــوره ای،

 -کددهــی ( )IBRCبــه بیــش از  200نمونــه از جنــس

Artemisia
 -برگزاری  5دوره آموزشی
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تراداســکانتیا ،کراســوال (نقطــه ای ،ابلــق ،خرفــه ای) ،ارکیــد،

آنتوریــوم ،خنجــری ،کاکتــوس ،بریوفیلــوم ،بگونیــا ،فیکــوس
بنجامیــن ،پیلــه آ

 برگزاری 8دوره آموزشیگزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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 -فیتوشیمی

 -راه اندازی روش سنجش آنزیم تیروزیناز

 -راه اندازی روش سنجش اسید آمینه پرولین

 -انجام تست های فیتوشیمیایی دانشجویان بانک گیاهی

خدمات تخصصی بانک

 فــروش بــذر ،پــودر خشــک ،نشــاء–گیاهک –عصــاره گیــری – انجــام الکتروفــورز

 -برگزاری  12دوره آموزشی

عصاره گیری از گیاهان در آزمایشگاه فیتوشیمی

خدمات آموزشی بانک

 برگزاری 23دوره آموزشی در سال 92طرح ها

 -طــرح جمــع آوری ،شناســایی ،ارزیابــی و نگــه داری

جنــس( L. Alliumپيــاز) در ايــران بــا اســتفاده از رويكردهــاي
فيتوشيميايي،ســيتوژنتيكي و مولكولــي

عصاره و اسانس های تولید شده در بانک گیاهی

پروژه های دانشجویی
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 بررســی مســیر تولیــد تاکســول در نمونــه هــای مختلــفTaxus
 بررســی میــزان هیپریســین و هیپرفوریــن در گل راعــی بــااســتفاده از الیســیتورهای هورمونــی و مهندســی ژنتیــک
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خالصه مقاالت پذیرفته شده و چاپ شده در

فضاهای فیزیکی:

مجالت معتبر علمی

چاپ  1مقاله در ژورنال

اتــاق رشــد تولیــدی بــا ظرفیــت صــد متــر مربــع فضــای

Plant pathologyVol 1- 1

ONION YELLOW DWARF VIRUS ON
LEEK, ONION, SHALLOT AND WELSH
ONION IN IRAN

کشــت -اتــاق آمــاده ســازی محیــط کشــت بــه مســاحت
 50متــر مربــع و  10متــر بنــچ آزمایشــگاهی -اتــاق کشــت

بــه مســاحت  12متــر مربــع  -افزایــش ســطح زیــر کشــت
گیاهــان داروئــی

Z. NaderiSaffar, S. Torabi, M. Naghavi, A.R. Golnaraghi, E.
Aryakia

حضور درکنگره ها و همایشها
* ارائــه  3مقالــه در دومیــن کنگــره ملــی گیاهــان دارویــی-

اردیبهشــت مــاه  ( 1392پوســتر )

 -بهینــه ســازی کشــت تعلیقــی یاختهــای گیــاه ســیر

()Allium sativum

 -ارزیابــی پتانســیل تولیــد کالــوس در ریزنمونــه هــای برگی

موســیرایرانی ( :)Allium hirtifoliumگونــه بومــی ودرمعــرض
انقراض

 بررســی جــذب منابــع مختلــف فلزات ســنگین برشــاخصهــای رشــد برخــی گیاهــان دارویــی در شــرایط درون

شیشــه ای

ماموریت ها

* ارائــه  1مقالــه در اولیــن همایــش ملــی و نمایشــگاه

تخصصــی محیــط زیســت  ،انــرژی و صنعــت پــاک – آذرمــاه
( 1392پوســتر )

 -ارزیابــی پتانســیل گیــاه پاالیــی ســرب  ،نیــکل و کادمیــوم

توســط گیاهــان  .Sophora spو  Alyssum minusدر شــرایط

درون شیشــه ای

Mentha sp

شرکت درکنگره های داخلی
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 -دومیــن کنگــره ملــی گیاهــان دارویــی -اردیبهشــت مــاه
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 -اولیــن همایــش ملــی و نمایشــگاه تخصصــی محیــط

زیســت  ،انــرژی و صنعــت پــاک – آذرمــاه 1392

Allium sp
گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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ردیف

محل مأموریت

مدت

تاریخ

تعداد نمونه جمع آوری شده

1

استان البرز

 1روز

92/2/12

 57نمونه هرباریومی
 17نمونه زنده
 6نمونه اسانس و عصاره

2

استان تهران

 1روز

92/2/27

 37نمونه هرباریومی
 15نمونه زنده
 1نمونه بذری
 3نمونه اسانس و عصاره

3

استان های قم ،اصفهان ،اراک ،فارس

 6روز

92/2/27

 250نمونه هرباریومی
 74نمونه زنده
 4نمونه بذری
 2نمونه اسانس و عصاره
 500عکس دیجیتال

4

استان های قزوین ،گیالن ،اردبیل ،آذربایجان غربی ،آذربایجان
شرقی و زنجان

 9روز

92/3/9

 600نمونه هرباریومی
 92نمونه زنده
7نمونه بذری
 8نمونه اسانس و عصاره
 2500عکس دیجیتال

5

جزیره خارک

 3روز

92/3/9

 19نمونه هرباریومی
 4نمونه بذری

6

استان های قزوین ،گیالن ،مازندران و البرز

 2روز

92/7/25

 60نمونه هرباریومی
 11نمونه زنده
 58نمونه بذری

7

استان های البرز و مازندران

 1روز

92/2/11

 15نمونه هرباریومی
 4نمونه زنده
 20نمونه بذری
 2نمونه اسانس و عصاره

1392
sp

Allium
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سمیرم
Rosularia sp
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اصفهان

Allium
sp

شاخص های عملکرد بانک گیاهی
ردیف

شاخص های جمع آوری

سال 90

سال 91

سال 92
( 9ماه)

کل موجودی بانک تا
پایان سال 92

1

نمونه هرباریومی

645

650

970

7000

2

نمونه زنده

64

84

231

568

3

بذر

429

179

240

8773

4

پودر خشک

145

16

84

1200

8773

9000
8000
7000

7000
6000
5000
4000
3000
2000

145 16 84

568
64 84 231

پودر خشک جمع آوری شده بذر جمع آوری شده نمونه زنده جمع آوری شده

			
سال 1391
			
سال 1392
کل موجودی		

نمونه هرباریومی جمع
آوری شده

0

سال 1390

گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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1200

179 240

429

970

645 650

1000
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بانک میکروارگانیسم ها
مقدمه و اهداف
ایــن بانــک بــا هــدف تهیــه ،جمــع آوری ،شناســایی و نگهــداری میکروارگانیســم هــا و ارائــه خدمــات بــه
محققیــن و مراکــز تحقیقاتــی و صنعتــی فعالیــت خــود را از ســال  1388آغــاز نمــوده اســت.
 -1اهداف و مأموریت ها

 گــردآوری ،شناســایی و نگهــداری میکروارگانیســم هــای دارای ســاختار ســلولی و فاقــد ســاختار ســلولیاز منابــع بومــی و غیــر بومــی
 مستند سازی نمونه های میکربی مبادله و بهره برداری از سویه های میکربی ارزیابی نمونه های میکربی حفــظ ذخایــر میکربــی کشــور در برابــر خطــرات ناشــی از حــوادث غیــر مترقبــه طبیعــی و غیــر طبیعــیماننــد ســیل ،زلزلــه و جنــگ
 ثبــت میکروارگانیســم هــای جدیــد کــه توســط افــراد حقیقــی یــا حقوقــی تهیــه شــده بــه منظــور حفاظــتاز حــق مالکیــت معنــوی آنهــا
 -2استراتژی ها
 جمــع آوری اطالعــات و شناســایی مراکــز پژوهشــی ،افــراد حقیقــی و حقوقــی در زمینــه تنــوع زیســتیمیکربــی
 جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه میکروارگانیســم هــای موجــود در مراکــز پژوهشــی ،دانشــگاهی وصنعتــی کشــور
 اجرای طرح های تصویب شده در مرکز و عقد قراردادهایی با مراکز فعال در این زمینه تأمیــن حداقــل فضــا و امکانــات الزم از نظــر دســتگاه هــا و مــواد آزمایشــگاهی بــرای انجــام کلیــه امــورمربــوط بــه جمــع آوری ،جداســازی ،شناســایی ،ذخیــره ســازی و کنتــرل کیفــی میکروارگانیســم هــا
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 -5تأمین نیروی متخصص و اعضاء هیئت علمی
 -6تأمیــن نیازمنــدی هــای نــرم افــزاری اطالعاتــی نیروهــای متخصــص و اعضــاء
هیئــت علمــی
 -7درج اطالعات شناسنامه ای سویه ها در بانک اطالعاتی
 -8انتشار کاتالوگ سویه ها
 -9مبادلــه ســویه هــا بــا دانشــگاه هــا ،مؤسســات پژوهشــی و خصوصــی ،کلکســیون
هــای میکربــی داخــل کشــور وصنایــع
 -10اخذ گواهینامه های ایزو و حفظ کیفیت الزم برای آن
 -12تهیــه روشــهای اســتاندارد کار بــرای کلیــه فعالیــت هــای مــورد انجــام در بانــک
میکروارگانیســم هــا
 -13برقراری سیستم نظارت بر کیفیت سویه های نگهداری شده
 -14ایجــاد ذخیــره پشــتیبان از بانــک هــای موجــود در مراکــز پژوهشــی ،دانشــگاهی و
خصوصــی کشــور و کنتــرل کیفــی و تعییــن هویــت ذخایــر میکربــی آنهــا
 -15گســترش بانــک هــای میکروارگانیســم هــا در ســطح کشــور بــا کمــک بــه راه
انــدازی بانــک هــای میکروارگانیســمی تاکســون هــای خــاص
 -16تدوین قوانین و دستورالعمل های مربوط به حفظ مالکیت معنوی

بانــک میکروارگانیســم هــا :چهارمیــن بانــک دنیــا و دومیــن بانــک آســیا در زمینــه
نگهــداری آرکــی هــا
بانــک میکروارگانیســم هــا :اولیــن کلکســیون میکروبــی ایــران و خاورمیانــه عضــو
 GCMکاتالــوگ جهانــی میکروارگانیســم هــا
تهیه  79سویه میکربی در سال  92از کلکسیون های خارجی
رشــد قابــل توجــه تعــداد ســویه هــای موجــود در کاتالــوگ و افزایــش ســویه هــای
کاتالوگهــای بانــک از  252ســویه در پایــان ســال  91بــه  436ســویه در پایــان ســال 92
افزایش تعداد سویه های نگهداری شده در بانک به  1049سویه
افزایش تعداد کل سویه های جدا شده از مناطق مختلف ایران به  3049جدایه
شناســایی و معرفــی  11گونــه و جنــس جدیــد باکتریایــی و آرکــی جدیــد بــه صــورت  11مقالــه در ژورنــال هــای
بیــن المللــی
پذیرش دو مقاله در کنگره های داخلی و یک مقاله در کنگره خارج کشور
پذیــرش ســویه میکربــی از کشــور هــای خارجــی :اســپانیا ،چیــن ،هنــد ،الجزایــر در ســال  92تعــداد  18ســویه از
محققیــن کشــور الجزایــر و  15ســویه از محققیــن کشــور هنــد وارد بانــک شــد کــه خدمــت شناســایی و تعییــن توالــی بــرای
آنهــا انجــام شــده و ایــن ســویه هــا بــه بانــک نیــز اهــداء شــد کــه ارائــه گواهــی نگهــداری نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت.
همچنیــن تبــادل ســویه بــا کلکســیون میکروبــی کشــور چیــن انجــام شــده و ارتباطــات تنگاتنگــی نیــز بــا کلکســیون CECT
اســپانیا در ســال  92انجــام شــد.
گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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دستاوردهای بانک در سال 92

همکاری بین المللی برای شناسایی باکتریها و آرکی ها با
کشورهای هند و الجزایر
راه اندازی واحد قرنطینه
راه اندازی واحد اپتیک
راه اندازی آزمایشگاه پروبیوتیک
راه اندازی آزمایشگاه ریزجلبکها
راه اندازی سردخانه آزمایشگاه نگهداری
ارائه گواهی نگهداری برای سویه های اهدا شده از اسپانیا

فعالیت آزمایشگاه ها و فضا های موجود در بانک میکروارگانیسم ها
طبــق چشــم انــداز  5ســاله بانــك ،از ابتــدا آزمايشــگاه
هــاي اصلــي نظيــر نگهــداري ميكروارگانيســم هــا ،شناســايي
پروكاريــوت هــا ،و همچنيــن محيــط ســازي و شستشــو
راه انــدازي شــدند  ،و در ادامــه آزمايشــگاه هــای قــارچ
شناســی شــامل دو بخــش كپــك و مخمــر ،آزمايشــگاه
كموتاكســونومي ،آزمایشــگاه جلبــک شناســی و آزمایشــگاه
پروبیوتیــک راه انــدازی گشــت .بانــك ميكروارگانيســم هــا
در آينــده اي نــه چنــدان دور خواهــد توانســت بــه عنــوان
يــك بانــك مرجــع خدمــات شناســايي و نگهــداري كليــه
ميكروارگانيســم هــا از ســه قلمــرو حيــات را ارائــه نمايــد.
معرفي و تشريح عملكرد آزمايشگاه پروكاريوت ها
آزمایشــگاه شناســایی پروکاریوتهــا بــا تــاش کارشناســان

آزمایشــگاه موفــق بــه جمــع آوری  320جدایه اکتینومایســت،
 147آرکــی و  153باکتــری شــده انــد .این آزمایشــگاه حضور
فعالــی در اجــرای طــرح هــای بانــک از جملــه طــرح هــای
جداســازی ،شناســایی و نگهــداری میکروارگانیســم هــا در
تــاالب میقــان ،گمیشــان ،اینچــه بــرون ،الگــون نفتــی خــارگ
و دریاچــه ارومیــه داشــته اســت.
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يكــي از دســتاوردهاي مهــم ايــن آزمايشــگاه راه انــدازي
روش هــاي اســتاندارد شناســايي پلــي فازيــک گــروه هــاي
مختلــف پروكاريــوت هــا مــي باشــد.
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معرفي و تشريح عملكرد آزمایشگاه نگهداری
نگهــداری ایمــن و بلنــد مــدت همــه میکروارگانیســم
هایــی کــه بــه منظــور شناســایی و نگهــداری و یــا فقــط بــه
منظــور نگهــداری بلنــد مــدت وارد بانــک میکروارگانیســم
هــا مــی شــوند ،بــر عهــدة آزمایشــگاه نگهــداری اســت.
بــه طــور كلــي فعاليتهــاي آزمايشــگاه نگهــداري درمــوارد
ذيــل خالصــه مــي گــردد:
 احیا و بازیابی سویه های لیوفیلیزه و فریز شده تأمیــن ســویه هــای مــورد نیــاز مراکــز تحقیقاتــی و صنعتیاز کلکســیون هــای خارج از کشــور
 نگهــداری ســویه هــای متقاضیــان بــه روش هــای مختلــفبــه صــورت بلنــد مــدت و ایمــن
 تأمیــن آمپــول هــای لیوفیلیــزه از ســویه هــای میکربــیمــورد نیــاز بخــش هــای صنعتــی کــه دارای اســتفاده مــداوم
از ســویه هــای میکربــی هســتند.

گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

آمار سويه هاي نگهداري شده
در مجمــوع ،تعــداد  1049ســویه در آزمایشــگاه نگهــداری
وجــود دارد کــه بــرای  970ســویه از آنهــا شــماره دسترســی
صــادر شــده اســت .از ایــن تعــداد  854ســویه باکتــری و
آرکــی و  116ســویه قــارچ هســتند.

اهداء سويه ها
در طول ســال  92تعداد  61میکروارگانیســم به آزمایشــگاه
نگهــداری اهــداء شــده اســت کــه از منابــع خــارج از کشــور،
محققیــن داخــل کشــور ،تامیــن شــده اســت .الزم بــه ذکــر
اســت کــه تعــداد ســویه هــای اهــداء شــده در ســال  91تنهــا
 12ســویه بــوده اســت.

يكــي از مهمتريــن دســتاوردهاي بانــك ميكروارگانيســم
هــا كــه در ســال  92بــراي اوليــن بــار انجــام گرفــت
انتشــار كاتالــوگ ميكروارگانيســم هــاي بومــي و کاتالــوگ
میکروارگانیســم هــا بــا ارزش بیوتکنولوژیــک اســت
كــه در نــوع خــود يكــي از اقدامــات مهــم ايــن بانــك
بــه شــمار مــی آیــد .جمــع آوري ،شناســايي و نگهــداري
ميكروارگانيســم هــاي بومــي ايــران از اهــداف اصلــي بانــك
بــه شــمارمي آيــد كــه انتشــار اوليــن كاتالــوگ رســمي
ميكروارگانيســم هــاي بومــي ايــران مــي توانــد تــا حــد
زيــادي موجــب ترويــج دانــش سيســتماتيك ميكروبيولــوژي
در كشــور باشــد .ايــن امــر مهــم بــا توجــه بــه اكتشــافات
ميكربــي انجــام شــده در اقليــم هــاي مختلــف ايــران بــه
شــدت روبــه افزايــش اســت.
در حــال حاضــر  30میکروارگانیســم بومــی جدیــد ایــران
در بانــک شناســایی شــده اســت.

ايــن آزمايشــگاه در بانــك ميكروارگانيســم هــا در اوايــل
ســال  90راه انــدازي شــد .تنــوع ســاختارهاي شــيميايي مورد
مطالعــه در ميكروارگانيســم هــا منجــر بــه تنــوع روشــهايي
شــده اســت كــه عمدتـ ًا بــا توجــه بــه ماهيــت آنهــا بايــد در
فضايــي تخصصــي انجــام شــوند .آناليزهــاي كموتاکســونومی
بــر روی گــروه هــای مختلــف پروکاریوتیــک شــامل
آرکــی هــا ( ،)Archaeaاکتینوباکترهــا ( ،)Actinobacteriaفرمــی
کیوتــس هــا ( )Firmicutes and Related Bacteriaو پروتوباکترهــا
( )Proteobacteriaمطابــق پروتــكل هــاي اســتاندارد انجــام
مــي گيــرد .فعالیــت آزمایشــگاه کموتاکســونومی در ســال
 92منتــج بــه معرفــی یــک گونــه اکتینومایســت شــده اســت
کــه در واقــع اولیــن تاکســون معرفــی شــده اســت کــه تمــام
فراینــد هــای شناســایی پلــی فــازی آن در داخــل مرکــز
انجــام شــده اســت.

گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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كاتالــوگ آرکــی هــا ،باکتریهــا ،قــارچ هــا،
ميكروارگانيســم هــاي بومــي ايــران و میکروارگانیســم
هــا بــا ارزش بیوتکنولوژیــک

معرفی و تشریح عملکرد آزمايشگاه كموتاكسونومي:
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معرفی و تشریح عملکرد آزمايشگاه قارچ شناسي:
بــه دليــل تنــوع قــارچ هــا و همچنيــن فقــدان
ســازوكارهاي اســتاندارد شناســايي قارچهــا در كشــور تجهيــز
ايــن آزمايشــگاه تخصصــي جــزء برنامــه هــاي آتــي بانــك

بــه شــمار مــي آيــد .ایــن آزمایشــگاه در طــول ســال 92
مشــارکت بیشــتری در انجــام خدمــات داخلــی و خارجــی
داشــته اســت و در کارگاه هــای برگــزار شــده در بانــک نیــز
جــزء برنامــه تدریــس بــوده اســت.

 -بخش کپک
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نمونــه هــا از منابــع غيــر بالينــي بــه صــورت پلیــت و یــا
آمپــول هــای ليوفیلیــزه وارد بخــش قــارچ شناســی شــده و
در ابتــدا کنتــرل کیفیــت ،خلــوص و تعييــن هویــت بــر روی
نمونــه هــا انجــام مــی شــود .در صــورت تاییــد خلــوص،
نمونــه بــر روی محیــط هــای شناســایی قارچهــا تلقیــح شــده
و ماکروســکوپی کلونــی هــا از نظــر قطــر کلونی در دمــا ها و
زمــان هــای مختلــف انکوباســیون ،تولیــد رنگیــزه هــا ،تولیــد
اگــزودا ،شــکل کلونــی بــر روی محیــط هــای مختلــف ثبــت
مــی گــردد .همچنیــن تکنیــک  Slide cultureبــرای مطالعــه
میکروســکوپیک اســتفاده و صفاتــی همچــون داشــتن دیــواره
عرضــی ،تولیــد انــواع اســپور و اســپورانژیومها ،آســکها و
همچنیــن مورفومتــری انــواع اســپورها و ســاختار هــای
خــاص هــر خانــواده و جنــس از قارچهــا ثبــت مــی گــردد.
در ادامــه اســتخراج ژنــوم انجام شــده و قطعــات  ITSو SSU
تکثیــر گردیــده و تعییــن توالــی مــی شــوند .داده هــای تعیین
توالــی در پایــگاه  NCBIمقایســه شــده و همچنیــن شناســایی
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بــا مقایســه صفــات مورفولوژیــک و داده هــای تعییــن توالــی
در پایگاههــای ذخیــره اطالعــات قارچهــا شــامل CBS،
 qbankو  Mycobankانجــام مــی گــردد .در صورتــی کــه داده
هــای فــوق بــه نتیجــه مــورد انتظــار نرســد تعییــن توالــی
قطعــه  LSUنیــز انجــام شــده و در کنــار داده هــای فــوق
الذکــر قــرار مــی گیــرد .البتــه گاهــی قــرار گرفتــن اطالعــات
فــوق بــرای تعییــن تعلــق یــک جدایــه وحشــی بــه گونــه،
جنــس و یــا حتــی خانــوده مشــخصی مقــدور نیســت و بــه
همیــن منظــور جهــت افزایــش کیفیــت اســتفاده از تعییــن
توالــی ژنهــای دیگــر و همچنیــن مطالعــه کموتاکســونومیک
جدایــه هــا نیــز در دســتور کار قـرار مــي گيــرد .بــه همیــن منظور
در ســال  91بــا تهیــه پرایمــر هــای الزم جهــت تکثیــر
قطعــات کــد کننــده پروتئیــن و اجــرای شناســایی مولکولــی
بــا روش  MLSAپیشــرفت جــدی در فراینــد پتانســیل یابــی
ســویه هــای وحشــی و معرفــی تاکســون جدیــد رخ داده
اســت ،بــه طــوری کــه از میــان  74ســویه کــه اطالعــات
تعییــن توالــی مربــوط بــه آنهــا در اختیــار قــرار گرفتــه و
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت  4ســویه جهــت معرفــی
بــه عنــوان تاکســون جدیــد انتخــاب شــده انــد .همچنیــن در
ســال  91تمــام مــوارد الزم جهــت معرفــی تاکســون جدیــد
در رده  Pyrenomycetesمطالعــه شــده کــه در صــورت
تامیــن مــواد الزم مــی تــوان شناســایی پلــی فازیــک را در
ایــن رده انجــام داد .البتــه بــا توجــه بــه اهمیــت فــوق العــاده
قارچهــای ایــن رده در صنایــع مختلــف غذایــی ،بهداشــتی و
کشــاورزی امیــد اســت کــه ارائــه خدمــت شناســایی پلــی
فازیــک ایــن قارچهــا نیــاز محققیــن و صنایــع مختلــف را در
ایــن زمینــه مرتفــع ســازد .آمــار مربــوط بــه بخــش کپــک در
زیــر آمــده اســت.
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یکــی از فعالیــت هــای مهــم بخــش کپــک در تــا پایــان

ســال  1392شناســایی و نگهــداری  300ســویه در قالــب
طــرح موقــت بــوده اســت .در ســال  93پیشــرفت قابــل
توجهــی در بومــی ســازی فراینــد شناســایی گونــه در
راســته هایــی از آسکومایســت هــا شــامل Pleosporales،
 Cucurbitariaceae، Capnodialesایجــاد شــد.

 اولویــت بنــدی و شناســایی مورفولوژیــک  50جدایــه ازطــرح هــای ارومیــه و میقــان جهــت شناســایی کامــل
 شناســایی جدایــه هایــی از جنــس هــای جدیــد Cuninghamella، Rhizopus، Pleospora، Absidiaکــه بــه کاتالــوگ
اضافــه خواهنــد شــد.
 شناســایی کامــل  9گونــه از ســویه هــای فوزاریــوماهــداء شــده بــه نــام هــای Fusariums semitectum,
 ،Cylindrocarpon tonkinense ، Fusarium nygamaiو

 تدریس در کارگاه های داخلی اعزام به ماموریت جزیره خارگ در خرداد 92 ارائه مشاوره به دانشجویان بانک پیگیــری ثبــت دســتورالعمل هــای اجرایــی و  SOPهــایجدیــد در آزمایشــگاه قــارچ شناســی و در بانــک
 جداســازی کپــک از نمونــه هــای کشــت بافــت بانــکگیاهــی ( 87جدایــه)
 جداســازی  318جدایــه بــا اســتفاده از  11محیــط کشــتمختلــف و شــرایط گرماگــذاری متفــاوت از نمونــه هــای
میقــان کــه خــود نشــان داد کــه بــا افزایــش زمــان و انــرژی
ســرمایه گــذاری شــده روی یــک نمونــه منفــرد تــا حــد
خیلــی زیــادی مــی تــوان تعــداد و تنــوع جدایــه هــای
حاصــل از یــک نمونــه را افزایــش داد.
 جداســازی  71جدایــه از نمونــه هــای گیاهــی جنــس Ferulaو Allium

 نگهــداری موقــت  300جدایــه از کپــک هــای دریاچــهارومیــه کــه میبایســت کنتــرل کیفیــت شــده و بــه کاتالــوگ
اضافــه شــوند.
 تحقیق در زمینه تولید الم دائمی جداســازی  2ســویه بازیدیومایســت و  8ســویهزایگومایســت از نمونــه هــای خــارگ و میقــان جهــت
افزایــش تنــوع بانــک
 ارائــه مشــاوره بــه دانشــجویان بخــش ریزجلبــک و تهیــهپرایمــر هــای ITS

Fusarium

subglutinans،

Fusarium

sambucinum،

 ،graminearum، Fusarium poaeکــه طبــق هماهنگــی بــا
آزمایشــگاه نگهــداری در حــال اضافــه شــدن بــه کاتالــوگ
هســتند.
 پذیــرش مقالــه بــه صــورت ســخنرانی و شــرکت در اولیــنکنگــره قــارچ شناســی ایران
 تبلیــغ خدمــات مرکــز و دعــوت همــکاران و اســاتیدحاضــر در اولیــن کنگــره قــارچ شناســی بــه اهــداء نمونــه
بــه مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران.

 تکمیــل دو دســت نوشــته ( )manuscriptمربــوط بــه مقالــههــای معرفــی گونــه هــای جدیــد قــارچ بــا نظــارت مشــاور
آزمایشگاه
 مکاتبــه و برقــراری رابطــه همــکاری بــا  CBSهلنــد بــانظــارت مشــاور آزمایشــگاه .بــر اســاس مکاتبــات پروفســور
پــدرو کــروز ( )Pedro W. Crousکــه یکــی از صاحــب
نظــران سیســتماتیک و تاکســونومی قــارچ هــا هســتند و
مدیریــت  CBSرا بــه عهــده دارنــد توافــق نمــوده انــد کــه
دو ســویه مشــکوک بــه تاکســون جدیــد بــه  CBSارســال
شــده و بــرای تعییــن توالــی و شناســایی همــکاری نماینــد.
 تحویــل ســویه بــه بخــش نگهــداری جهــت اضافــه شــدنبــه کاتالــوگ (هــر دو هفتــه دو ســویه) ،در صورتــی کــه
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قســمتی از آمــار فعالیــت هــای بخــش کپــک در زیــر
آمده اســت.

Fusarium oxysporum Fusarium acuminatum، Fusarium

آزمایشــگاه نگهــداری اعــام آمادگــی نمایــد ایــن تعــداد
مشــتاقانه قابــل افزایــش مــی باشــد.
 جمــع آوری  1368جدایــه کپــک و مخمــر کــه از منابــعمختلــف جداســازی و گــردآوری شــده اســت.
 -تدریس در کارگاه های برگزار شده در بانک.

 بخش مخمربخــش مخمــر در طــول ســال  92تعــداد  27ســویه
را شناســایی نمــوده اســت کــه بــه کاتالــوگ قــارچ هــا و
مخمــر هــا نیــز اضافــه شــده اســت .مخمرهــا در بســیاری
از فراینــد هــای صنعتــی ماننــد تولیــد نوشــيدني هــاي
تخميــري ،تهیــة نــان و نیــز تولیــد متابولیــت هــای ثانویــة
ارزشــمند ماننــد آنزیــم هــا ،ویتامیــن هــا ،پلــی ســاکاریدهای
کپســولی ،کاروتنوئیدهــا ،اتانــول ،ســیتریک اســید ،لیپیدهــا
و گلیکولیپیدهــا دخالــت دارنــد .بخــش شناســايي مخمــر
آزمایشــگاه قــارچ شناســي شناســایی کامــل ایزولــه هــای
مخمــری را بــا اســتفاده از روش هــای پلــی فازیک اســتاندارد
و از طریــق تعییــن ویژگــی هــای مورفولوژیــک ،نیــم رخ
فیزیولوژیــک و نیــز تعییــن توالــی  DNAانجــام مــی دهــد.

 قارچ هاي نگهداري شدهكپــك هــا و مخمرهــا و بــه طــور كلــي قارچهــا از ديــدگاه
صنعتــي داراي اهميــت مــي باشــند .بــه جــرأت مــي تــوان
گفــت كــه خصوصــا در زمينــه توليــد آنزيمهــاي صنعتــي
چــون آميــاز و پروتئازهــاي مختلــف و همچنيــن تجزيــه
تركيبــات ســخت تجزيــه پذيــر چــون ليگنيــن قارچهــا بــه
عنــوان انتخــاب نخســت محققيــن قــرار مــي گيرنــد.
يكــي از دســتاوردهاي مهــم بانــك ميكروارگانيســم هــا
كــه همــواره بــر آن اهتمــام داشــته اســت نگهــداري همــه
ميكروارگانيســم هــا از ســه قلمــرو حيــات مــي باشــد كــه
در ســال  90ايــن بانــك بــه چنيــن هــدف مهمــي نيــز نائــل
آمــد .اگــر چــه در كشــور تعــداد زيــادي از مراكــز وجــود
دارنــد كــه بــه مطالعــه قــارچ هــا خصوصــا از جنبــه هــاي
بيمــاري زايــي گياهــان و جانــوران مــي پردازنــد ،ليكــن
تنــوع زيســتي قــارچ هــا در كشــور بــا توجــه بــه گســتردگي
اقليمــي كشــور هماننــد ســاير گــروه هــاي ميكروارگانيســمي
مغفــول مانــده اســت و مركــز ملــي ذخایــر ژنتيكــي و
زيســتي ايــران همــواره بــه متمركــز شــدن فعاليــت هــاي
شناســايي و نگهــداري گــروه هــاي مختلــف ميكروارگانيســم
هــا مبــادرت مــي ورزد.
در ســال  92تعــداد ســویه کپــک هــای نگهــداری شــده
بــه صــورت موقــت بــه  211رســید کــه پــس از تاییــد در
مرحلــه کنتــرل کیفیــت بــه کاتالــوگ اضافــه خواهــد شــد.
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دستورالعمل ها و روش هاي اجرایي تدوين شده
در راستاي استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو  9001:2008در بانک میکروارگانیسمها  2روش اجرایی و  33دستورالعمل کاری
و دستگاهی و بیش از  10فرم و جدول به عنوان سوابق ایزو در بانک اضافه شده است.

 -واحد بیوانفورماتیک

ایــن آزمایشــگاه در بهمــن مــاه  91راه انــدازی شــد و
در طــول ســال  1392و بــا ورود دانشــجویان شــروع بــه
پیشــرفت نمــوده و بــا بکارگیــری نمونــه هــای وارده بــه
بانــک تعــداد قابــل توجهــی جدایــه هــای جلبــک یوکاریوتی
و پروکاریوتــی را جداســازی نمــوده انــد .ایــن ریزجلبکهــا
بــا تکمیــل اطالعــات شناســایی و بهینــه ســازی فراینــد
نگهــداری بــه کاتالــوگ هــای بانــک اضافــه خواهنــد شــد.
در طــول فعالیــت ایــن آزمایشــگاه تعــداد  35جدایــه جلبــک
ســبز و ســیانوباکتر و همچنیــن  14جدایــه دیاتومــه خالــص
حاصــل شــده اســت کــه در حــال اضافــه شــدن بــه لیســت
کاتالــوگ هــای بانــک هســتند.

 آزمایشگاه پروبیوتیکآزمایشــگاه پروبیوتیــک در ســال  1392شــروع بــه
کار کــرد و دســتگاه  Glove Boxکــه یــک سیســتم تمــام
ایرانــی بــرای کار کــردن بــر روی ســویه هــای بــی هــوازی
و میکروائروفیــل اســت نیــز در ایــن آزمایشــگاه مســتقر
شــده اســت .تعــداد قابــل توجهــی ســویه هــای پروبیوتیــک
شــامل انــواع الکتوباســیل و لئوکونوســتوک و جنــس هــای
مشــابه نیــز بــه تدریــج بــه ایــن آزمایشــگاه وارد شــده و بــه
کاتالــوگ بانــک اضافــه خواهــد شــد.

واحــد بیوانفورماتیــک در اواخــر ســال  1391راه انــدازی
شــده و بــا اســتفاده از بــه روز رســانی ابزارهــای آنالیــز
داده هــای تعییــن توالــی در راســتای افزایــش دقــت تمیــز
ســویه هــا و نیــز افزایــش ســرعت آنالیــز فیلوژنتیــک فعالیــت
مــی نمایــد .ایــن بخــش بــا راه انــدازی و کاربــری نــرم افــزار
و پایــگاه اطالعاتــی قابــل بــه روز رســانی شــناخته شــده
بــا نــام  ARBســبب افزایــش ســرعت و کیفیــت تجزیــه و
تحلیــل هــای فیلوژنتیــک در پروکاریوتهــا شــده اســت .از
کارکردهــای دیگــر ایــن بخــش کنتــرل دقیــق و تاییــد تعلــق
توالــی هــای موجــود در بانــک اســت کــه قبــ ً
ا بــا روش
هــای قدیمــی تــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد.
در ســال  1392ایــن بخــش در کنتــرل کیفیــت توالــی
هــای ســویه هــای مختلــف پروکاریــوت و یوکاریــوت
فعالیــت داشــته اســت .همچنیــن ایــن بخــش در معرفــی
تاکســون هــای جدیــد میکروبــی همــکاری داشــته اســت.

 واحد قرنطینهاز واحــد هایــی کــه در طــول ســال  1392بــه مجموعــه
بانــک میکروارگانیســمها افــزوده شــد واحــد قرنطینــه بــوده
اســت کــه بــا تکمیــل دســتورالعمل اســتفاده از ایــن واحــد
مــی تــوان اســتاندارد هــای بانــک را بــه صــورت بهتــری
برقــرار نمــود.
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 -آزمایشگاه ریزجلبکها

خدمات آموزشی بانک
برگزاری  15دوره کارگاه و فن آموزی

طرح ها
در سال  92بانک میکروارگانیسم شش طرح پژوهشی در دست اجرا داشته است که در ذیل گزارش کوتاهی از آن ارائه شده
است
 -جداسازی ،شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسمهای تاالب میقان
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تصاویر تاالب میقان

 -جداسازی ،شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های تاالب گمیشان و اینچه برون

تاالب بین المللی گميشان
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 بررسی توانمندی میکروارگانیسم های بومی الگون های نفتی جزیره خارک در پاکسازی زیستی آالینده های نفتی با استفاده ازروش های وابسته به ژنومیک میکروبی و متاژنومیک
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 جداسازی ،شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسمهای دریاچه ارومیهبررسی متاژنومیک دریای خزردر ايــن مطالعــه بــراي اوليــن بــار تــاش بــراي شناســايي تنــوع ژنتیکــی عملکــردی
و فيلوژنتيکــی جمعيــت هــاي ميکربــی در دریــای خــزر بــه عنــوان اکوسيســتم هــای
بومــي ايرانــي و دارای ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد در کــره زمیــن صــورت خواهــد گرفت.
پــس از شناســايي ويژگــي هــاي جغرافيايــي و اقليمــي و پــس از تعییــن میــزان نمــک،
 pHو دمــای آب ايــن اکوسيســتم جمــع آوری نمونــه بــا اســتفاده از بطــری هــای Niksin
از اعمــاق و بــرش هــای عرضــی مختلــف صــورت گرفــت نمونــه هــای آب هــر کــدام
بــه میــزان  50لیتــر بــه صــورت متوالــی مراحــل فیلتراســیون را طــی کــرده و ســپس
فیلترهــای در  -20درجــه ســانتی گــراد کــه بــا اســتفاده از ازت مایــع تامیــن مــی شــود
تــا اســتخراج  DNAذخیــره گردیــد .در حــال حاضــر طــرح مرحلــه اســتخراج DNA
را طــی مــی کنــد .در عکــس هــای ذیــل روش نمونــه بــرداری و دســتگاههای مــورد
اســفاده نشــان داده شــده اســت
دستگاه  Rosette Niskinمورد استفاده برای نمونه برداری - -جمع آوری نمونه ها از دستگاه برای هر دوره
عمقی در عمق های 15متر 50 ،متر و  150متر
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 -جداسازی ،شناسایی و نگهداری باکتری های شیمیولیتوتروف بزرگترین غار نمکی ایران

غار نمکی قشم
 -باکتری های چشمه تراورتن باداب سورت ،دومین اثر طبیعی ثبت شده ایران

خالصه مقاالت پذیرفته شده و چاپ شده در
مجالت معتبر علمی

* جداســازی ،خالــص ســازی و شناســایی باکتــری هــای
جــدا شــده از الگــون هــای نفتــی خــارگ
* جداســازی و شناســایی ریزجلبکهــای جداشــده از
الگونهــای نفتــی خــارگ
* بررسی تنوع پروکاریوتهای دریاچه نمک میقان
* جداســازی و شناســایی باکتــری هــای نمــک دوســت و
تحمــل کننــده نمــک مولــد فیتــاز
* تجزیــه بیولوژیکــی آلودگــی هــای نفتــی خــارگ بــا
اســتفاده از ورمــی کمپوســت
* بررسی فلور دیاتومه ای تاالب گمیشان
* بررســی تنــوع زیســتی پروکاریوتهــای قابــل کشــت
چشــمه بــاداب ســورت ،کیاســر
* گوناگونــی زیســتی ریزجلبــک در برخــی آبگیــر هــا و
حوضچــه هــای طبیعــی و ســاختگی :کشــت و بررســی
اثــر تنــش ازت روی میــزان تولیــد چربــی در گونــه هــای
ارزشــمند

Bacillus salsus sp. nov., a halophilic
bacterium
from
a
hypersaline
lake.
Halopenitus malekzadehii sp. nov., an
extremely halophilic archaeon isolated from a salt
lake
Bacillus halosaccharovorans sp. nov.,
a moderately halophilic bacterium from a
hypersaline
lake.
Halorientalis persicus sp. nov., an
extremely halophilic archaeon isolated from a
salt lake and emended description of the genus
Halorientalis
Limimonas halophila gen. nov., sp. nov.,
an extremely halophilic bacterium in the family
Rhodospirillaceae
Ornithinibacillus
halophilus
sp.
nov., a moderately halophilic, Gram-stainpositive, endospore-forming bacterium from a

lake
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پروژه های دانشجویی

شرکت درکنگره های داخلی
 اولین کنگره قارچ شناسی ایران چهاردهمین کنگره میکروبشناسی ایران فضاهــای-توســعه هــا (تجهیــزات – نیــروی انســانی
) فیزیکی
 و، ریزجلبکهــا،راه انــدازی آزمایشــگاههای پروبیوتیــک
واحــد هــای قرنطینــه و اپتیــک و تهیــه برخــی وســایل مــورد
.نیــاز بــرای ایــن واحــد هــا

Cyclobacterium halophilum sp. nov.,
a marine bacterium isolated from a coastalmarine wetland.
Aliicoccus persicus gen. nov., sp. nov.,
a halophilic member of the Firmicutes isolated
from a hypersaline lake.
Oceanobacillus limi sp. nov., a novel
moderately halophilic bacterium from a salt
lake.
Alloactinosynnema iranicum sp.
nov., a novel rare actinomycete isolated from
Iranian hypersaline wetland and emended
description of the genus Alloactinosynnema.
Marinobacter persicus sp. nov., a
moderately halophilic bacterium from a saline
lake in Iran.

خالصــه مقــاالت ارائــه شــده در کنگــره هــا
و همایشــها
Cucurbitariaceae، ) درMLSA( آنالیــز توالــی چنــد ژنــی
 کنگــره قــارچ شناســی- Pleosporales

شرکت در کنگره های بین المللی
:کنگره تایلند
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Bioemediation of tellurite in presence
of toxic oxyanions by halophilic and
halotolerant bacteria
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شاخص های عملکرد بانک میکروارگانیسم ها

ردیف

نوع فعالیت

سال 90

سال 91

کل موجودی بانک تا
پایان سال 92

1

تعداد کل سویه ها در آزمایشگاه
نگهداری

786

843

1049

106

252

436

1200

1049

1000

843

786

تعداد کل سویه در آزمایشگاه نگهداری
تعداد کل سویه های کاتالوگ شده

600

436

400

252
106

کل موجودی بانک تا
پایان سالل 92

800

سال 91

سال 90

200
0
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2

تعداد کل سویه های کاتالوگ شده
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بانک سلول های انسانی و جانوری

مقدمه و اهداف
بانــك ســلولهاي انســاني و جانــوري وظيفــه گــردآوري ،تعييــن هويــت ،كنتــرل كيفــي ،ثبــت ،نگهــداري،

تكثيــر و توزيــع انــواع ســلولها و بافتهــاي انســاني و جانــوري و اطالعــات و فــرآورده هــاي مربــوط بــه آنهــا
را بــر عهــده دارد.
اهــداف اصلــي و برنامــه عملكــردي بانــك ســلولي بــر اســاس رفــع نيازهــا و نواقــص زيرســاختي
زيســت فنــآوري كشــور تعييــن شــده اســت .ايــن بانــك از زمــان افتتــاح ،در بهمــن مــا ه ســال 1388تــا
پايــان ســال  1392موفــق بــه ذخيــره بيــش از پانصــد نمونــه زيســتي و راه انــدازي و ارائــه خدمــات متعــدد
و كليــه روشــهاي مــورد نيــاز در ذخيــره و نگهــداري و كنتــرل كيفــي ايــن نمونــه هــاي زيســتي انســاني
و جانــوري شــده اســت .عليرغــم محدوديتهــاي ارتباطــي و اقتصــادي موجــود تاكنــون بيــش از  60رده
تحقيقاتــي اســتاندارد بــراي مطالعــات زيســت پزشــكي از منابــع بيــن المللــي تهيــه شــده و بــه محققيــن
عرضــه مــي گــردد .توليــد رده هــاي ســلولي انســاني ،دام و حيــات وحــش بومــي بــراي مطالعــات مختلــف از
فعاليتهــاي منحصــر بــه فــرد بانــك ســلولي در بيــن مراكــز ذخيــره ســلولي جهــان اســت .مجموعــه ســلولهاي
ناميــراي انســاني شــامل ســلولهاي مربــوط بــه اقــوام مختلــف ايرانــي و بيماريهــاي مختلــف و نيــز مجموعــه
نمونــه هــاي تصادفــي ژنتيكــي توســط بانــك در حــال تهيــه اســت و مقــدار ي كــه تــا كنــون فراهــم شــده
دراختيــار محققيــن قــرار گرفتــه اســت .مجموعــه ســلولهاي فيبروبالســتي حيوانــات بومــي ايــران شــامل
نمونــه هــاي حيوانــات در معــرض انقــراض ،منبعــي منحصــر بــه فــرد از ثــروت ملــي بــراي تحقيــق و توســعه
بــه شــمار مــي آيــد .همچنیــن مقدمــات مربــوط بــه تهیــه مجموعــه هــای ســلولی کشــت اولیــه و مجموعــه
ســلولهای مزانشــیمی از بافتهــای مختلــف آغــاز شــده اســت.
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تهیــه مجموعــه ســلولهای نامیــرا بــا اســتفاده از ژن  hTERTکــه از برنامــه هــای بانــک ســلولی بــوده اســت نیــز در ایــن ســال
آغــاز شــد.
گام بعــدي در افزايــش دامنــه عملكــردي و تكميــل نقــش بانــك ســلولي در عرصــه پاســخگويي بــه نيازهــا ،فعــال ســازي بخــش
تحقيــق و توليــد بانــك بــوده اســت .در ايــن راســتا مطالعــات مربــوط بــه توليــد تعــدادي از مــواد و كيتهــاي مصرفــي در زمينــه
كشــت و نگهــداري ســلول و بافــت و بررســي هــا و تحقيقــات ســلولي از ســال  91توســط اعضــا بانــك آغــاز شــد کــه در
ســال 92دو نــوع کیــت آمــاده و عرضــه گشــت.
 تدوین و ارائه برنامه راهبردی پنج ساله دوم بانک مذاکــره بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــرای تدویــن اســتانداردهای مــورد نیــاز کشــور کــه مــی توانــد در راســتایتخصــص و وظایــف بانــک ســلولی باشــد کــه منجــر بــه همــکاری و
شــروع تدویــن برخــی اســتانداردها شــد.
 تــاش بــرای ايجــاد ارتبــاط وتبــادل نظــر و مشــاركت بــااعضــا ديگــر بانكهــاي ســلولي در كشــور گامــي در جهــت همــكاري
بــراي تكميــل فعاليتهــا ي مغفــول مانــده بــوده کــه برداشــته شــده و
زمينــه تشــكيل بــي عيــب و نقــص شــبكه ملــي ذخايــر زيســتي فراهــم
شــده و يكســان ســازي و تدويــن اســتانداردهاي مــورد نيــاز بانكهــاي
ســلولي انجــام پذيــرد.
 مذاکــره بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای فراهــم نمــودن زمینــه همــکاری در ثبــت گونــه هــای بومــی و تهیــهرده هــای ســلولی از جانــوران وحشــی بخصــوص جانــوران در معــرض انقــراض و همــکاری بــا ســازمان پدافنــد غیــر عامــل
در زمینــه تهدیــدات زیســتی از اقدامــات دیگــری بــوده کــه صــورت پذیرفتــه اســت .ارائــه و اعــام مشــوقهای الزم بــرای جمــع
آوری نمونــه هــای اهدایــی زیســتی و جلــب همــکاری مراکــز مختلــف از جملــه دیگــر امــوری بــوده اســت کــه بــه صــورت
جــدی پیگیــری شــده اســت.
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دستاوردهای بانک سلول های انسانی و جانوری در سال 1392
تهیه مجموعه سلولی از بیماریهای ژنتیکی
تهیه مجموعه های سلولی از جانوران در معرض انقراض
خدمات آموزشي بانک
عرضه رده های سلولی مورد درخواست محققین کشور
افزایش تعداد نمونه ها ی ذخیره شده در بانک
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منودار  -1مقایسه نتایج فعالیت های بانک سلول های انسانی و جانوری در زمینه تهیه رده های سلولی در سال های  1389و  1390و  1391و 1392

تعداد آزمایشها و عرضه رده سلولي انجام گرفته در بانک سلولهای انسانی و جانوری در سالهای  1389و  1390و  1391و  1392بر حسب تعداد نمونه
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* کشــت بــدون ســرم رده هــای ســلولی مــورد نیــاز
محققیــن

فهرست فعالیت های بانک و خدمات آن:
* ذخیــره و بانــک ســلول :رده هــای ســلولی انســانی و
جانــوری تحقیقاتــی
* پذیــرش درخواســت رده هــای ســلولی از ســوی محققیــن
و تهیــه آن از بانــک هــای معتبــر خارجــی
* پذیــرش و ذخیــره رده هــای ســلولی اهدایــی در اختیــار
یــا تولیــد شــده توســط محققیــن :عــاوه بــر نگهــداری بهینــه
رده هــای ســلولی اهدایــی بــرای خــود اهــدا کننــده ایــن
رده هــا منبعــی بــرای تأمیــن نیازهــای محققیــن دیگــر نیــز
خواهنــد بــود.
* ذخیــره و بانــک ســلول هــای لنفوســیت  Bانســانی
ترانســفورم شــده بــا ویــروس اپشــتین بــار بــرای مطالعــات
ژنتیکــی
* کنتــرل کیفــی رده هــای ســلولی انســانی بــا آنالیــز STR
بــرای اثبــات هویــت رده ســلولی (تشــخیص اختــاط رده
هــای ســلولی یــا اشــتباه گرفتــن آنهــا)
* کنتــرل رده هــای ســلولی
بــرای تعییــن گونــه جانــوری
رده ســلولی بــا روش :PCR
در حــال حاضــر ایــن
آزمایــش بــرای  18گونــه
انجــام مــی پذیــرد.

* عــادت دهــی رده هــای ســلولی بــه محیــط هــای جدیــد،
طبــق درخواســت و نیــاز محققیــن
* نامیــرا ســازی لنفوســیت هــای  Bانســانی و تولیــد رده
هــای لنفوبالســتوئید
* تهیه رده های سلولی فیبروبالست
* ارائــه خدمــات مشــاوره و آمــوزش در مــورد کشــت
ســلول ،اتــاق کشــت و بانــک ســلول و تكنيكهــاي مربــوط
* تهيه كشتهاي سلولي آماده آزمايش طبق تقاضا
* خدمات دستگاه Real Time PCR
* تهيــه و عرضــه مــواد و محصــوالت مرتبــط بــا خدمــات و
فعاليتهــاي بانــك ســلول بــه صــورت محــدود نظيــر كنتــرل
مثبــت شناســايي مايكوپالســما ،محلــول ويروســي بــراي
ناميراســازي لنفوســيتهاي  Bو ...
* ارائــه خدمــات مشــاوره تحقيقاتــي و فراهــم نمــودن
محيــط تحقيــق بــراي دانشــجويان بــا توجــه بــه امكانــات
موجــود در بانــك
* تهيــه و اســتخراج  DNAو  RNAاز انــواع نمونــه هــاي
زيســتي حيوانــي و انســاني

* تشــخیص آلودگــی
رده هــای ســلولی بــه مایکوپالســما :ایــن مــورد با ســه روش
رنــگ آمیــزی  ،DNAکشــت مســتقیم در محیــط میکروبــی و
 Multiplex PCRانجــام مــی پذیــرد.
* تکثیــر و توزیــع رده هــای ســلولی شناســنامه دار و بــا
کیفیــت

* تهيــه و عرضــه  DNAاز رده هــاي ســلولي عرضــه شــده
توســط بانــك
* خدمــات پذيــرش و نگهــداري رده هــاي ســلولي
( صنــدوق امانــات ســلولي)
* خدمــات پذيــرش و نگهــداري بانكهــاي ســلولي بــا
شــرايط خــاص

* خدمات بررسی سیتوتوکسیتی مواد با آزمایش MTT
* تهیــه عکــس بــا میکروســکوپ فلورســانت بــرای نمونــه
هــای روی الم و ظــرف کشــت
* بررســی آلودگــی رده هــای ســلولی بــه ویــروس هــای
CMV, EBV, HCV, HBV, HIV

* بررسي آلودگي باكتري و قارچ رده هاي سلولي
* تهیه مایع رویی کشت های سلولی

* تهیه شناسنامه استاندارد رده های سلولی

* ارائه گواهی کیفیت رده سلولی

* کشــت و احیــاء رده هــای ســلولی ســخت کشــت مــورد
نیــاز محققیــن

* کنتــرل کیفــی ،ذخیــره و معرفــی و عرضــه ی رده هــای
ســلولی تولیــد شــده توســط محققیــن کشــور
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* بررســی و ارائــه نتایــج مشــخصات رشــد رده هــای
ســلولی
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فهرســت مجموعــه هــاي ســلولي موجــود در بانــك
ســلولي بــه تفكيــك كاربــرد و نــوع رده ســلولي
 مجموعه رده هاي سلولي استاندارد تحقيقاتي مجموعه رده هاي سلولي فيبروبالستي مجموعه رده هاي سلولي انساني مجموعه رده هاي سلولي جانوري مجموعــه رده هــای ســلولی از جانــوران در معــرضانقــراض ایــران
 مجموعــه رده هــاي ســلولي لنفوبالســتوئيدي( ناميراشــدهبــا ويــروس) EBV
 -مجموعــه رده هــاي ســلولي از نمونــه هــاي تصادفــي از

جمعيــت ايــران
 مجموعه رده هاي سلولي بيماريهای ژنتیکی مجموعه رده های سلولی از اقوام مختلف ایرانی مجموعه رده هاي سلولي بنيادي مجموعــه بافــت مربــوط بــه بيمــاران جراحــي شــده بــاتشــخيص ســرطان دســتگاه گــوارش
 -مجموعه رده های سلولی کشت اولیه

CHO Cell Line

Vero Cell Line
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� Cell Line

MCF
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آزمایشگاه مولکولی

فعالیــت آزمایشــگاه هــا و فضاهــای موجــود
در بانک:
اهــم وظايــف و امــور انجــام شــده در آزمايشــگاههاي
بانــك ســلولي در ســال  1392بــه شــرح زيــر بــوده اســت:
* آزمایشگاه مولکولی:
 -1تشــخیص آلودگــی ویروســی شــامل HCV،EBV، 1-HIV
CMV، HBV
 -2تشــخیص آلودگــی مایکوپالســمایی بــه روش
Multiplex PCR
 -3آزمایش افتراق گونه ها به روشMultiplex PCR
 -4خدمــات شناســایی  16STRاختصاصــی انســانی بــا
اســتفاده از دســتگاه Gene Analyzer
 -5بخشي از تهیه الم کاریوتایپ
 -6آموزش فن آموز و برگزاري كارگاهها
 -7انجــام واکنشــهای RAPD- PCRبــا  6پرایمــر و بهينــه
ســازي واکنشــها بــرای ایــن پرایمرهــا ي مــورد اســتفاده
درپایــان نامــه دانشــجويي بــا عنــوان :جداســازی ،شناســائی
و تعییــن توالــی ،مارکرهــای میکروســاتالیت( )STRاز ژنــوم
شــتر دوکوهانــه
 -8راه اندازي روشهاي مولكولي مورد نياز در بانك
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* آزمایشگاه مواد و تهيه محلولها:
کلیه امور مربوط به ساخت محلولها و محیطهای کشت و
نگهداري مواد آزمايشگاهي در این آزمایشگاه انجام می شود.

آزمایشگاه کشت اصلی
آزمایشگاه تهیه مواد

* آزمایشگاه کشت اصلی(تكثير):

* آزمایشگاه کشت سلولي آموزشی و دانشجویی:
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 -1امور مربوط به پایان نامه دانشجو یی
 -2پاساژ رده هاي سلولی
 -3آمــوزش فــن آمــوز و برگــزاري کارگاههــاي مبانــي
کشــت ســلولی و  MTTو ســیتوژنتیک
 -4امور تهیه کاریوتایپ
 -5خدمات آزمایشMTT
 -6تهیه محیطهای کشت میکروبی

-1دفریز و آماده سازی رده های سلولی برای خدمات فروش
-2کنترل کیفی بعد از فریز رده های سلولی
-3تكثير رده هاي سلولي در مراحل مختلف براي ذخيره و
تهيه نمونه براي كنترل كيفي
-4برگزاري كارگاههاي مباني كشت سلول
-5آماده سازی نمونه های سلولی برای بررسی کاریوتایپ

آزمایشگاه دانشجویی
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* آزمایشگاه کشت سلولي قرنطینه:
-1راه اندازی كشت اوليه براي تهيه سلولهاي بنيادي :کشت سلولهای پالپ دندان انسان
 -2بخش كشت سلول  Veroو آماده سازي نمونه براي سنجش آلودگي مايكوپالسمايي به روش رنگ آميزي DNA
-4كشــت و پاســاژ و فريــز رده هــاي توليــد شــده و ذخیــره ســلولها در تانــک ازت و تهيــه نمونــه هــاي آنهــا بــراي كنتــرل
كيفــي
-5دريافت و كشت رده هاي سلولي اهدايي و خريداري شده و تهيه نمونه براي كنترل كيفي
-10دريافت نمونه هاي مختلف بافت بيماران و ذخيره آنها
 -11تهيه رده هاي فیبروبالستي
 -12كشــت ،پاســاژ وآمــاده ســازي نمونــه هــاي ســلولي دريافتــي بــراي خدمــات مختلــف ســلولي ماننــد تشــخيص آلودگــي
هــا و تاييــد هويــت ســلول و ....
 -13انجام پروژه دانشجویی
 -14بخشی از مراحل تولید رده های تراریخت
 -15تهیه سلولهای کشت یافته در شرایط بدون سرم
 -16اماده سازی نمونه ها برای بررسی سیتوژنتیک

آزمایشگاه قرنطینه

1392
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ویروس  EBVزیر میکروسکووپ
* آزمایشگاه كشت نامیراسازی:
 -1توليد رده هاي سلولي لنفوبالستوئيدي از نمونه هاي نژادهاي مختلف ايراني
 -2توليد رده هاي سلولي لنفوبالستوئيدي ناميرا از نمونه هاي خون افراد مبتال به بيماريهاي ژنتیکی

 -3كشت و پاساژ و فريز رده هاي توليد شده و ذخیره سلولها در تانک ازت و تهيه نمونه هاي آنها براي كنترل كيفي
 -4دفريز و كشت رده هاي لنفوبالستوئيدي براي ارائه به مشتريان
 -5كنترل كيفي بعد از فريز رده هاي سلولي لنفوبالستوئيدي
 -6تهيه سوپ ويروسي و تكثير رده مولد ويروس EBVبراي خدمات
 -7بخشي از تهيه كاريوتايپ رده هاي لنفوبالستوئيدي
 -8بخشی از مراحل تولید رده های تراریخت

* آزمایشگاه :Real Time PCR
این آزمایشگاه در سال  1392با کلیه تجهیزات اصلی و
جانبی تجهیز و راه اندازی گردیده و برای ارائه خدمات و
آموزش آماده سازی شده است.

1392

* آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی و مايكوپالسما:
-1بررســی عــدم آلودگــی باکتــری وقارچــی به روش کشــت
میکر و بی
-2انجام پایش میکروبی محیطی دوره ای ( دستگاهها)
-3تشــخیص آلودگــی مایکوپالســما بــه روش کشــت
میکروبــی
-4تكثيــر محــدود ميكروبهــا در مواقــع لــزوم بــراي راه
انــدازي آزمايشــها و ...

آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی و مایکوپالسما

دستگاه Real Time PCR
گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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* بخش نگهداري سلولها در شرايط انجماد:
-1ذخیره و ثبت رده هاي سلولي در شرايط انجماد
-2ارائــه رده هــای ســلولی بــرای فــروش ،کنتــرل کیفــی بعــد از فریــز و خدمــات
و آزمایشــهای دیگــر بانــک
بخش نگهداری

* بخش استریلیزاسیون:
كليــه فعالیتهــای مربــوط بــه آمــاده ســازی ،شستشــو و استریلیزاســیون مــواد و وســایل بــرای کلیــه آزمايشــها و آزمایشــگاهها
و نمونــه برداريهــای بانــک

روش های جدید راه اندازی شده یا در حال راه اندازی بانک سلولی در سال 1392
ردیف
1

2
3

4

5

6

7

1392

8

نام روش
 Transfectionرده هاي سلولي برای
نامیراسازی با ژنhTERT

کاربرد

وضعيت انجام

نامیرا سازی سلولهای غیر B cell

تهیه و تکثیر وکتورها ی پالسمیدی و
دیگر ملزومات صورت پذیرفته است.
مراحل تکثیر وکتورها ی ویروسی در
سلولها ی انسانی تنظیم شده است.

کشت اولیه سلول های سرطانی

برای ایجاد رده های سلولی سرطانی در بانک سلولی است و کاربرد
های مختلفی در تحقیقات زیست-پزشکی دارد.

انجام شده است ،دریافت نمونه برای
افزایش رده ها ادامه دارد

تکمیل تشخيص گونه ها

تكميل آزمايش افتراق بین گونه ای رده هاي سلولي و كنترل كيفي
مواد غذايي

انجام شده است ،در حال تدوین استاندارد
ملی و بین المللی با همکاری موسسه
استاندارد برای بررسی کیفیت مواد غذایی

راه اندازي شناسایی آلودگی های
باکتریایی در کشت سلول (به روش
 PCRبا استفاده از پرايمر هاي عمومي
())universal

برای شناسایی سریعتر آلودگی های باکتریایی و همچنین شناسایی
اغلب آلودگی های باکتریایی كند رشد در کشت سلول

انجام شده است برای اعالم به عنوان
روش معتبر در بانک سلولی باید در طول
زمان بر روی نمونه های سلولی مشکوک
به آلودگی ،به تعداد زیاد  ،همراه با روش
متداول کشت میکروبی تکرار شود

بررسی و راه اندزی تاييد
هويت رده هاي سلولي با روش
Genomic matching technique

افتراق درون گونه ای بر اساس ( HLAبا توجه به محدوديتهاي تهيه
مواد آزمايشگاهي مي تواند در كنترل كيفي هاي داخلي بانك می
تواند جایگزین STRشود)

انجام شده است.گزارش نهایی تهیه شده
است

راه اندازي شناسايي آلودگي به ويروس
BVDVبا روش مولكولي

شناسایی ویروس  BVDVدر نمونه های کشت سلول

بخش مقدماتي انجام شده  ،به دليل
محدوديت تهيه نمونه كنترل مثبت و
نگهداري نمونه عفونتزا در بانك سلولي،
تصمیم به سنتز نمونه کنترل مثبت گرفته
شد که در حال انجام است.

راه اندازي روش افتراق درون گونه اي
رده هاي سلولي شتر دوكوهانه به روش
مولكولي

به دليل تهيه مجموعه سلولهاي شتر هاي دوكوهانه نياز به تاييد هويت
رده هاي سلولي شتر و اثبات عدم اختالط آنها وجود دارد.

به عنوان پایان نامه دانشجویی در حال
انجام است.

راه اندازی روش افتراق درون گونه
ای اسب

به دليل تهيه مجموعه سلولهاي اسبچه خزری و تقاضا برای اسبهای
مسابقه نياز به تاييد هويت رده هاي سلولي اسب و اثبات عدم اختالط
آنها وجود داشته است

انجام شده است
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خدمات آموزشی بانک
در سال  92در مجموع  170 ،نفر در کارگاهها و دوره های فن آموزی بانک سلولی شرکت نموده اند.
نام کارگاه یا دوره فن آموزی

تعداد دفعات برگزار
شده

تعداد فراگیر

کارگاه مبانی کشت سلول های انسانی و جانوری

6

 69نفر

کارگاه تکنیک های Real time PCR

4

 39نفر

کارگاه سایتوژنتیک بالینی

3

 17نفر

دوره فن آموزی مبانی کشت سلول

6

7نفر

دوره فن آموزی نامیرا سازی

1

1نفر

دوره فن آموزیPCR Real time

1

3نفر

دوره فن اموزی جداسازی سلول ها به روش مغناطیسی

2

2نفر

دوره فن آموزی بانک سلول

2

2نفر

دوره فن آموزی استخراج DNA , RNAاز نمونه های مختلف زیستی و غذایی انسانی و جانوری

3

4نفر

دوره فن آموزی MTTassay

1

 4نفر

Real Time PCR

1

22

خدمات تخصصی

تشخیص
آلودگی
باکتریایی و
قارچی رده
های سلولی

تعداد

27

28

2

آزمایش های
تشخیص
ویروس

4

انجام خدمات
میکروسکوپ
فلورسنت

ارائه کیت
تشخیص
آلودگی به
مایکوپالسما

ارائه
محصوالت
زیستی و مواد
کشت

10

2

6

6

1392

نام خدمت

تشخیص
آلودگی نمونه
های کشت
سلولی به
مایکوپالسما
به روش
های مختلف
()PCR

شناسایی
Str16
اختصاصی
انسانی با
استفاده از
دستگاه Gene
Analyzer

استخراج
DNA, RNA
از نمونه های
زیستی و
غذایی منابع
انسانی و
جانوری
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طــرح هــا ( وضعیــت اجــرا – درصــد پیشــرفت
طــرح)
 -1ايجــاد ذخيــره ســلول هــاي لنفوبالســتوئیدی جمعيــت
هــاي ايــران
 -2تهیــه ســلول هــای فیبروبالســت دام هــای بومــی در
خطــر انقــراض بمنظــور حفــظ ذخایــر ژنتیکــی دام در کشــور

پروژه های دانشجویی
ردیف

نام پایان نامه

مقطع

1

بررسی اثر کروسین ،کروستین و پیکروسین
بر مسیر انتقال عالیم  pl 3-Kinase/Aktدر
سلول های پرایمری سرطانی پستان انسان

دکترای
تخصصی

2

جداسازی ،شناسایی و تعیین توالی،
مارکرهای میکروساتالیت ( )STRاز ژنوم
شتر دوکوهانه

دکترای
تخصصی

 -3تهیــه مجموعــه ســلولهای بنیــادی پالــپ دنــدان بــا
کاربــرد در تحقیقــات
-4تهیــه ســلول هــای فیبروبالســت شــتر دوکوهانــه بــه
عنــوان منبعــی بــرای تهیــه ســلولهای پرتــوان القایــی،
کلونینــگ و تحقیقــات ژنتیکــی بمنظــور حفــظ ذخایــر
ژنتیکــی دامــی کشــور
 -5ایجــاد رده ســلولی فیبروبالســت و بانــک ژنــی اســب
کاســپین (اســبچه خــزری) بــه منظــور حفــظ و ثبــت ذخایــر
ژنتیکــی جانــوری کشــور

مقاالت ارائه شده در کنگره ها و همایشها
Collection and culture of human dental pulp
stem cells: genomic resources for banking
and tissue repair

 -6ایجــاد رده ســلولی و بانــک ژنــی بــز مرخــز بــه منظــور
حفــظ و ثبــت ذخائــر ژنتیکــی جانــوری کشــور

شرکت در کنگره های داخلی
نام کنگره

نوع مقاله

کنگره ژنتیک پزشکی
ایران

پوستر

همایش ملی پدافند
غیر عامل در بخش
کشاورزی

سخنرانی

 -7راه انــدازی بانــک رده هــاي ســلولي لنفوبالســتوئیدی
بیمــاری هــای ژنتیکــي

بز مرخز

1392
شتر دوکوهانه
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مکان
برگزاری

تاریخ
برگزاری

تاالر همایش  25و 26
های مرکز اردیبهشت
طبی
جزیره قشم

 29آبان

بازدیدهای صورت گرفته از مرکز
92/2/29
			
 -1دانشگاه تربیت مدرس
92/4/23
			
 -2پژوهشکده ژنتیک و دام
 -3شبکه جام جم صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 		
92/4/31
					
 -4دانشگاه مالک اشتر (دانشکده بیوتکنولوژی)
92/5/13
					
92/7/28
				
 -5بیمارستان صارم
92/8/14
		
 -6دانشگاه تربیت مدرس گیالن
92/8/14
 -7انجمن هموفیلی			
 -8هیئت رئیسه دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
92/9/4
				
92/12/5
 -9دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بازدید رئیس و معاون دانشکده زیست شناسی

توسعه
* فضای فیزیکی:
در طــول ســال  1392طراحــی بــرای افــزودن  5آزمایشــگاه
بــه فضــای بانــک ســلول صــورت گرفــت و در انتهــای ســال
بهینــه ســازی ســاختمان بــرای اجــرای آن آغــاز شــد.این
آزمایشــگاهها شــامل :آزمایشــگاه تراریخــت ،آزمایشــگاه
بیوشــیمی -مولکولــی معیــن ،آزمایشــگاه نامیراســازی و
آزمایشــگاه دانشــجویی ،آزمایشــگاه قرنطینــه ویــژه هســتند
کــه بــا تغییــر کاربــری و جابجایــی آزمایشــگاههای
نامیراســازی ،دانشــجویی ،Real time ،انبــار ،نمازخانــه و
آشــپزخانه انجــام پذیرفــت .بدیــن ترتیــب از ایــن پــس
فعالیتهــای بانــک ســلولی در چهــار طبقــه مجــزا صــورت
مــی پذیــرد کــه شــامل  :بخــش اداری ،بخــش مولکولــی،
بخــش کشــت ســلول اصلــی و بخــش کنتــرل کیفــی
میکروبــی و دســتورزی ژنــی هســتند.
شاخص های عملکرد بانک سلول های انسانی و
جانوری

تعداد رده های
سلولی شناسنامه
دار جدید ذخیره
شده

144

148

208

500

تعداد ویال های
ذخیره شده

1720

1457

1162

4339

بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت
مدرس

بازدید آقای دکتر نجم آبادی رئیس مرکز تخقیقات
ژنتیک

تعداد ویال های
ذخیره شده

تعداد رده های سلولی
شناسنامه دار جدید
ذخیره شده
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نوع فعالیت

سال 90

سال 91

سال 92

کل موجودی
تا پایان 92

بانک مولکولی

مقدمه و اهداف
هــدف ایــن بخــش بــه کارگیــری فنــاوری پیشــرفته بــرای شناســایی ،ارزیابــی و ذخیــره ســازی
مــواد ژنتیکــی در راســتای اولویــت هــای مرکــز و کمــک بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار ملــی
مــی باشــد.
اهداف کلی بانک عبارتند از:
 -1تهیه ،تعیین هویت و ثبت نمونه های مولکولی
 -2برقراری ارتباطات علمی با محققان ،مراکز تحقیقاتی و بانک های معتبر داخلی و بین المللی
 -3ارایــه آمــوزش هــای تخصصــی و مشــاوره هــای علمــی بــه متقاضیــان حقیقــی و حقوقــی داخلــی و
خارجــی
 -4تدوین و ارایه مقررات ،دستورالعمل ها و استانداردهای الزم
 -5ارایــه خدمــات بــه ســایر بانــک هــای مرکــز ( ســلولی ،میکروارگانیســم هــا ،گیاهــی) و نیــز ســایر
مراکــز تحقیقاتــی داخــل و خــارج کشــور
 -6مشارکت در پروژه های ژنومی ملی و بین المللی
 -7ایجاد شبکه اطالعات علمی ذخایر مولکولی

دستاوردهای بانک در سال 92

1392

استقرار سیستم آنالیز کمی جوامع میکروبی به روش متاژنومیکس مبتنی بر  NGSدر بانک مولکولی با راه اندازی بانک
پرایمرهای متاژنومی کشور
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47

راه اندازی و استاندارد سازی سیستم بارکدینگ  DNAنمونه های زیستی

1392

افزایش  45درصدی تعداد نمونه های بانک وکتور با ارتقای سیستم بانکینگ و کنترل کیفی با استاندارد های بین المللی
رشد چشمگیر میزان ارائه خدمات تخصصی بانک به لحاظ کمی و ریالی در مقایسه با سال های گذشته و دیگر بانکهای مرکز
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فعالیــت آزمایشــگاه هــا و فضــا هــای موجــود در
بانــک
* آزمایشگاه مرکزی
تمامــی اقدامــات شناســایی مولکولــی میکروارگانیســمها
– گیاهــان و جانــوران بــر اســاس روشــهای موجــود و
اســتاندارد در ایــن آزمایشــگاه انجــام مــی شــود .همچنیــن
خدمــات تخصصــی تقاضــا شــده از ایــن بانــک در محــل
آزمایشــگاه مرکــزی اجــرا مــی گــردد .ایــن آزمایشــگاه
پذیــرای دانشــجویان جهــت انجــام پایــان نامــه نیــز
مــی باشــد .قســمت عمــده تجهیــزات بانــک مولکولــی در
همیــن محــل نگهــداری و بهــره بــرداری مــی گــردد.

همچنيــن بانــك وكتــور باتهيــه وذخيــره ســازي وكتورهــا
و ناقلهــاي پالســميدي موردنيازدرتحقيقــات مولكولــي،
مهندســي ژنتیــک ،كلونينــگ و بيــان پروتئيــن مجموعــه هاي
ارزشــمند از ايــن فــرآورده هــاي مهــم زيســتي را جهــت
پيشــرفت وســهولت تحقيقــات مرتبــط فراهــم آورده اســت.
در ایــن راســتا در ســال  92تعــداد نمونــه هــای وکتــور و
میزبــان بانــک وکتــور بانــک مولکولــی بــا رشــدی 45
درصــدی بــه  106نمونــه بانــک شــده و ارائــه شــده در
وبســایت مرکــز رســید کــه ایــن افزایــش در همــه انــواع
وکتورهــا و میزبانهــای گیاهــی و جانــوری و باکتریایــی و
مخمــری صــورت گرفتــه اســت.

* بانک  DNAو وکتور
بانــك مولکولــی درراســتای اهــداف و رســالت مرکــز
ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران جهــت حفــظ ذخایــر
ژنتیکــی و زیســتی اقــدام بــه راه انــدازی بانــک  DNAنموده
اســت .کلیــه روشــها ،مراحــل و فناوریهــای بــه کاررفتــه
جهــت ذخیــره و حفــظ  DNAمنطبــق بــر آخریــن اصــول
و اســتانداردهای بیــن المللــی مــی باشــدکه امــکان جمــع
آوری نمونــه ،ذخیــره ســازی ،تکمیــل بانــک اطالعاتــی و
ارائــه  DNAذخیــره شــده بــه متقاضیــان در مناســب تریــن
شــرایط را فراهــم مــی آورد.

شرح نمونه

تعداد نمونه
پایان سال
1390

تعداد نمونه
پایان سال 91

تعداد نمونه
پایان سال 92

وکتورها

37

54

82

میزبان های
مورد نیاز
جهت حمل
وکتورها

13

19

24

تعداد کل
نمونه

50

73

106
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آزمایشگاه مرکزی بانک مولکولی

خدمات تخصصی بانک
DNA barcoding -1
 -2استخراج  RNAگیاهان
 RT-PCR -3گیاهان
 -4اینترنال کنترل
 -5استخراج  DNAو  PCRمیکروب های گرم مثبت
 PCR -6از  DNAگرم مثبت
 RAPD -7از گیاه
 -8شناسایی مولکولی قارچ
 -9ارائه میزبان و وکتور
 -10کلونینگ ژن در وکتور بیانی

خدمات آموزشی بانک
 -1کارگاه آنالیزمولکولی وکلونینگ
 -2فن آموزی استخراج  DNAاز باکتری
 -3فن آموزی استخراج  DNAو PCR
 -4فن آموزی فیلوژنی مولکولی
 DNA -5بارکدینگ در شناسایی تقلبات مواد غذایی
 -6طراحی پرایمر

شرکت درکنگره های داخلی
* شرکت دو نفر از کارشناسان بانک در اولین سمپوزیوم ملی
کروموزوم Y

بازدیدهای صورت گرفته از مرکز
* بازدید پروفسور واتانابه از ژاپن و دکتر بهزاد قره یاضی

1392
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طرح ها ( وضعیت اجرا – درصد پیشرفت طرح)
* ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی " راه اندازی بانک DNAو استقرار سیستم ذخیره  DNAنمونه های شناسنامه دار"
* ارائــه گــزارش نهایــی طــرح تحقیقاتــی " طراحــی و ســاخت وکتورهــای کلروپالســتی بــه منظــور تولیــد پروتئیــن هــای دارویــی
و نوترکیــب در گیــاه"
* اجــرای طــرح تحقیقاتی"شناســایی و بررســی کمــی تنــوع میکروبــی تــاالب هــای گمیشــان و
اینچــه بــرون از طریــق آنالیــز متاژنومــی"  :ارائــه گــزارش مقطعــی شــش ماهــه طــرح و  60درصــد
پیشــرفت طــرح
* همــکار طــرح تحقیقاتــی" بررســی توانمنــدی میکروارگانیســم هــای بومــی الگونهــای نفتــی
جزیــره خــارک در پاکســازی زیســتی آالینــده هــای نفتــی بــا اســتفاده از روشــهای وابســته بــه
ژنومیــک میکروبــی و متاژنومیــک""

نمونه برداری از چشمه آبگرم اردبیل

* نمونه گیری از چشمه های آبگرم شمالغرب کشور جهت بررسی متاژنومی پروفایل
میکروبی آنها
نمونه برداری از چشمه گیوی در خلخال ،از چشمه های گاومیش گلی ،قوتورسویی ،ساری
سو ،پهن لو ،شابیل ،موئیل و قینرجه و از چشمه بستان آباد صورت گرفت.

فیلتر کردن نمونه در محل -آبگرم اردبیل

شاخص های عملکرد بانک مولکولی
نوع فعالیت

سال 90

سال 91

سال 92

کل موجودی بانک تا
پایان سال 92

نمونه

105

128

161

161
160

سال 90

140
120

سال 91

100

سال 92

80

کل موجودی بانک
تا پایان سال 92
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60
40
20

تعداد نمونه
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حوزه ریاست و روابط عمومی
تفاهم نامه ها
-1تفاهم نامه با پژوهشگاه استاندارد
 -2تفاهم نامه با مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی
 -3تفاهم نامه با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -4تفاهم نامه با دفتر برنامه ریزی زیستی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
-5تفاهم نامه با مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
 -6تفاهم نامه با مرکز نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده استان البرز
 -7تفاهم نامه با پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی
-8تفاهم نامه با دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

سخنرانی رئیس مرکز در اولین کنگره
بیوتکنولوژی میکروبی در تایلند

نمایشگاه جنبی کنگره میکروب شناسی92

سخنرانی رئیس مرکز در کنگره میکروب شناسی
اردیبهشت 92

بازدیدهای انجام شده از مرکز
ردیف

تاریخ

مرکز

محل بازدید

1

92/2/16

دانش آموزان مقطع دبیرستان آموزشگاه زینب کبری(س)استان
قزوین

آزمایشگاه های مرکز

2

92/2/17

دانش آموزان مقطع دبیرستان مهدیه استان قزوین

آزمایشگاه های مرکز

3

92/8/1

اعضای هیئت علمی و دانشجويان دانشکده داروسازی و پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

آزمایشگاه های مرکز

4

92/9/2

اعضای شورای شهر مهدیشهر و رئیس جهاد دانشگاهی واحد
سمنان

آزمایشگاه های مرکز

5

92/9/3

6

92/9/11

7

92/9/18

8

92/9/27

هیئت رئیسه دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
اعضای هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی
مسئوالن موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی البرز
و خوارزمی

بازدید جمعی از مسئوالن مهدیشهر وجهاد دانشگاهی واحد استان سمنان

بازدید دانش آموزان مقطع دبیرستان آموزشگاه زینب کبری(س) از
بانک گیاهی

آزمایشگاه های مرکز
آزمایشگاه های مرکز
آزمایشگاه های مرکز
آزمایشگاه های مرکز

بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

بازدید دانش آموزان مقطع دبیرستان مهدیه استان قزوین از
بانک مولکولی

بازدیدهای انجام شده از مراکز خارجی
* بازدید از مرکز ذخایر زیستی تایلند
هــدف اصلــی ایــن ســفر کــه از تاریــخ  24بهمــن تــا  3اســفند مــاه ســال
 92صــورت گرفــت در وهلــه اول شــرکت در کنگــره بیــن المللــی بیوتکنولــوژی
میکربــی آســیایی و برقــراری ارتبــاط و معرفــی مرکــز بــه دانشــمندان و محققــان
شــرکت کننــده در کنگــره و در مرحلــه بعــد بازدیــد از بعضــی از مراکــز ذخایــر
زیســتی مهــم و ایجــاد ارتباطــات علمــی در زمینــه هــای مختلــف بــود.

حضور در نمایشگاه ها
نمایشگاه

ردیف

تاریخ

محل برگزاری

1392

1

یازدهمین نمایشگاه بین المللی  16الی  20اردیبهشت بوستان گفتگو تهران
ماه 1392
گل و گیاه

2

هشتمین همایش ملی
بیوتکنولوژی

 15الی  17تیرماه
1392

دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران

3

چهارمین همایش ملی ایمنی
زیستی

 15الی  17تیرماه
1392

دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران

4

چهاردهمین کنگره بین المللی
میکرب شناسی ایران

 6الی  8شهریورماه
1392

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تهران

5

 23الی  28آذرماه
چهاردهمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش و فناوری 1392

چهاردهمین کنگره بین المللی میکرب
شناسی ایران

محل دائمی نمایشگاه
بین المللی تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
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 ایجــاد اولیــن کلکســیون ســلولی اســب کاســپینبدســت محققــان مرکــز
بانــك ســلولهاي انســاني و جانــوري مركــز ملــي ذخايــر
ژنتيكــي و زيســتي ايــران موفــق بــه تهيــه و نگهــداری
مجموعــه ســلولهاي فيبروبالســتي از  51رأس اســب کاســپین
شــد.به عنــوان یــک اقــدام عاجــل در جهــت جلوگیــری از
خطــر انقــراض
بــرای
آن
اولیــن بــار در
ســطح جهــان
از ســوی مرکز
ملــی ذخایــر
ژنتیکــی و
زیســتی ایــران رده هــای ســلولی از جمعیــت اســب کاســپین
کشــور (اســبچه خــزر) تهیــه گردیــد .ايــن مجموعــه ســلولي
مــي توانــد زمينــه ســاز توجــه بيشــتر بــراي حفــظ ايــن گونه
بــا ارزش بــه عنــوان يكــي ازاقــام گنجينــه تنــوع زيســتي
باشــد.نتیجه ایــن پــروژه ملــی مجموعــه ســلولی اســت کــه
عــاوه بــر ارزش آن درحفــظ ذخایــر ژنتیکــی و جلوگیری از
انقــراض اســب کاســپین ،بــه عنــوان منبعــي ســهل الوصول و
آمــاده بــراي تحقيقــات ژنتيــك  ،اصــاح نــژاد ،همانندســازي
و ...در اختيــار محققيــن عالقمنــد قــراردارد.

 پیشــتازی در تحقیقــات ســلولی و مولکولــی شــتر دوکوهانــه بــا راه انــدازی اولیــن کلکســیون رده های ســلولی
آن در مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران
بانــك ســلولهاي انســاني و جانــوري مركــز ملــي ذخايــر
ژنتيكــي و زيســتي ايــران موفــق بــه تهيــه و نگهــداری
مجموعــه ســلولهاي فيبروبالســتي از جمعيــت شــترهاي
دوكوهانــه ايــران شــد .بــا وجــود اینکــه ایــران از لحــاظ
تنــوع ژنتیکــی دامــی از جملــه کشــورهای کــم نظیــر جهــان

 ثبــت یــک گونــه جدیــد آرکــی بــه نــام زنــده یــادفریــدون ملک زاده بــا نــام علمــی Halopenitus malekzadehii
توســط مرکز
محققــان ایرانــی در مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی
ایــران موفــق شــدند یــک گونــه جدیــد آرکــی را بــا نــام زنده
یــاد فریدون ملــک زاده در نشــریه بین المللــی میکروبیولوژی
سیســتماتیک و تکاملــی ثبــت و منتشــر نماینــد .ایــن گونــه
بــا نــام علمــی  Halopenitus malekzadehiiبــه ســومين قلمــرو
حيــات تعلــق دارد
کــه اغلــب اعضــاء
وابســته بــه آن
قادرنــد در شــرايط
ســخت محيطــي
از قبيــل غلظــت
بــاالي نمــك در حــد اشــباع ،دماهــای بســیار بــاال تــا 120
درجــه ســانتی گــراد و محیطهــای بســیار اســيدي یــا قلیایــی
زندگــي كننــد .گونــه مذکــور بــه علــت ویژگــی تحمــل
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معرفی دستاوردهای مرکز

مــی باشــد ولــی متأســفانه ایــن ســرمایه عظیــم و گرانبهــای
الهــی در معــرض تهدیــد جــدی بــوده و از نظــر بســیاری از
متخصصیــن بعضــی از نژادهــاي بومــی در حــال انقــراض و
یــادر شــرایط بحرانــی ارزیابــی مــی گردنــد .ايــن مجموعــه
ســلولي مــي توانــد زمينــه ســاز توجــه بيشــتر بــراي حفــظ
ايــن گونــه بــا ارزش بــه عنــوان يكــي از ارزشــمندترین
گنجينــه تنــوع زيســتي باشــد .نتیجــه ایــن پــروژه ملــی
مجموعــه ســلولی اســت کــه عــاوه بــر ارزش آن درحفــظ
ذخایــر ژنتیکــی و جلوگیــری از انقــراض آنهــا ،بــه عنــوان
منبعــي ســهل الوصــول و آمــاده بــراي تحقيقــات ژنتيــك،
اصــاح نــژاد ،همانندســازي و ...در اختيــار محققيــن
عالقمنــد قــراردارد.

مقادیــر بــاالی نمــک از ســویه محققــان کشــور مــورد توجــه
قــرار گرفــت و بعــد از طــی مراحــل کامــل شناســایی بــه
عنــوان یــک گونــه جدیــد معرفــی گردیــد.
 ایران رکورد دار نگهداری آرکی ها در آسیاایــران رکــوردار نگهــداری و ذخیــره ســازی
میکروارگانیســم هــای آرکیایــی در آســیا و جهــان اســت.
بنــا برآخریــن گزارشــات منتشــر شــده توســط فدراســیون
جهانــی کلکســیونهای قابــل کشــت یــا  ،WFCCمرکــز ملــی
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران بــا نگهــداری بیــش از 220
ســویه آرکیایــی کــه عمــده آنهــا از جدایــه هــای بومــی ایــران
هســتند پــس از کشــورهای اســپانیا ،آلمــان و ژاپــن در مقــام
چهــارم جهــان و دوم آســیا قــرار دارد.
 ثبــت اطالعــات بیــش از ده هــزار نمونــه زیســتیموجــود در کشــور در شــبکه ملــی ذخایــر ژنتیکــی و
زیســتی ایــران
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اطالعــات بیــش از ده هــزار نمونــه زیســتی موجــود در
مراکــز تحقیقاتــی کشــور بــر روی ســایت شــبکه ملــی ذخایر
ایــران قــرار گرفتــه اســت .ایــن اطالعــات شــامل ســلولهای
انســانی و جانــوری ،بــذور گیاهــی ،میکروارگانیســمها و
مــواد ژنتیکــی نظیــر وکتــور و  DNAژنومــی موجــود در
مراکــز تحقیقاتــی ایــران هســتند .تاکنــون اطالعــات 10485
نمونــه زیســتی بــر روی ســایت شــبکه قــرار گرفتــه کــه
 9446مــورد آن مربــوط بــه بــذور گیاهــی اســت .تهیــه
بانــک اطالعــات از ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی داخلــی و بیــن
المللــی ،دسترســی آســان بــه اطالعــات ذخایــر بیولوژیــک
ایــران ،تســهیل تهیــه نمونــه هــای زیســتی توســط محققــان،
ارائــه راهکارهــا و برنامــه هــای مربــوط بــه استانداردســازی،
توســعه و حمایــت از مراکــز مزبــور بــه منظــور هماهنگــی
و جلوگیــری از مــوازی کاری و تعییــن حــوزه هــای مغفــول
مانــده از مهمتریــن اهــداف ایــن شــبکه مــی باشــد .بــا توجــه
بــه ســوابق طوالنــی تاســیس شــبکه هــای زیســتی در امریکا،
اروپــا و آســیا و ثبــت اطالعــات صدهــا هــزار نمونــه زیســتی
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در آنهــا ،بــه منظــور دسترســی جامعــه علمــی و تحقیقاتــی
بــه آنهــا ،توجــه بیشــتر مراکــز علمــی دارای کلکســیون بــه
تکمیــل اطالعــات شــبکه ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی
ایــران را ضــروری اســت .تاکنــون  21موسســه ،ســازمان و
شــرکت دانــش بنیــان بــه عضویــت شــبکه درآمــده انــد؛ لــذا
از مراکــزی کــه نمونــه هــای زیســتی را نگهــداری مــی کننــد
دعــوت مــی گــردد تــا بــا عضویــت در ایــن شــبکه ،اطالعات
نمونــه هــا را در دســترس جامعــه پژوهشــی و صنعتــی قــرار
دهنــد تــا عالقــه منــدان در کوتاهتریــن زمــان بــه ایــن منابــع
دســت یابنــد .اطالعــات ایــن نمونــه هــا از طریــق ســایت
شــبکه ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران بــه نشــانی
 www.ibrn.irقابــل دســترس مــی باشــد.
 کشــف یــک باکتــری رشــته ای کمیــاب بــاتوانمنــدی بیوتکنولوژیــک
محققــان ایــن مركــز ملــي ذخايــر ژنتيكــي و زيســتي ايران
موفــق شــدند یــک اکتینومایســت نــادر (باکتــری رشــته ای)
متعلــق بــه خانــواده  Pseudonocardiaceaeرا جداســازی،
شناســایی و ثبــت نماینــد .اکتینومایســت هــا میکروارگانیســم
هــای ارزشــمندی هســتند که بــه دلیل توانایــی بالقــوه و ویژه
ای کــه در تولیــد متابولیتهــای اولیــه و ثانویــه دارنــد از دیــر
بــاز مــورد توجــه بــوده انــد .بســیاری از آنزیمهــای موثــر در
صنایــع مختلــف از جملــه صنعــت فــرآوری نشاســته در تهیه
شــربتهای غنــی از فروکتــوز و همچنیــن آنزیمهــای خــاص
ویــژه تکنیکهــای مولکولــی توســط ایــن میکروارگانیســم
هــا تولیــد مــی شــوند .بــا ایــن وجــود ایــن میکروارگانیســم
هــا بیشــتر از دیــدگاه تولیــد متابولیتهــای ثانویــه از جملــه
آنتــی بیوتیکهــا و ترکیبــات ضــد ســرطان اهمیــت دارنــد
اکتینومایســت شناســایی شــده گونــه ای جدیــد اســت کــه
بــا نــام علمــي Alloactinosynnemairanicumدر معتبرتريــن
ژورنــال بيــن المللــي سيســتماتيك میکروبیولــوژی ( )IJSEM
منتشــر شــده اســت .ايــن ميكروارگانيســم بــه عنــوان يــك
ذخيــره ارزشــمند هــم اكنــون در بانــك ميكروارگانيســم
هــاي مركــز ملــي ذخايــر ژنتيكــي و زيســتي ايــران بــا
شــماره دسترســي  10403T IBRC-Mنگهــداري مــي شــود.
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ایــن اوليــن بــار اســت کــه یــک اکتینومایســت در حــد
تاکســونی جدیــد از ســوی مرکــز ملــی ذخائــر ژنتیکــی و
زیســتی ایــران بــه جهــان معرفــی مــی شــود.
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مصاحبه رادیو جوان با رئیس مرکز

اداره اطالع رسانی و کتابخانه
وبســایت مرکــز کــه بــا هــدف خدمــات رســانی بهتــر
بــه کاربــران اینترنتــی راه انــدازی شــده اســت؛ همــواره بــه
عنــوان یکــی از ابزارهــای بازاریابــی مرکــز مــورد توجــه
مــی باشــد و بــا اســتفاده از جدیدتریــن تکنیــک هــای ســئو
نقــش مهمــی در جــذب مخاطبــان دوره هــای آموزشــی و
محصــوالت و خدمــات ایفــا مــی کنــد .بهبــود رتبــه کلمــات
کلیــدی در موتــور جســتجوی گــوگل از مهمتریــن ایــن
فعالیــت هــا مــی باشــد .در ایــن ســال ســایت مرکــز حــدود
 58500بازدیــد کننــده داشــت کــه در مجمــوع حــدود
 363000بــار صفحــات ســایت را بازدیــد کردنــد.

راه انــدازی صفحــه اختصاصــی در بزرگتریــن شــبکه
اجتماعــی متخصصــان جهــان ( ) Linkedin
بیــش از  225میلیــون نفــر در ایــن شــبکه عضــو هســتند و
اکثــر کمپانــی هــای بــزرگ در ایــن ســایت دارای صفحــه
کمپانــی مــی باشــند .اخبــار و اطالعیــه هــای مرکــز ملــی
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران نیــز از طریــق صفحــه
اختصاصــی در اختیــار مخاطبــان قــرار مــی گیــرد.
شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران:
در سال  ،92دو مرکز به عضویت شبکه درآمدند که
عبارتند از :
 .1موسسه تحقیقات خاک و آب

 .2پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
شبکه در حال حاضر  21عضو دارد.

اطالعات نمونه های زیستی که به بخش کاتالوگ
افزوده شد:
ردیف

مرکز

تعداد
نمونه

نوع نمونه

1

پژوهشکده سرطان پستان

2

 DNAژنومی

2

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران

84

انسانی و
جانوری

3

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران

33

وکتور

4

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران

122

باکتری و آرکی

5

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران

87

قارچ

6

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران

806

بذور گیاهی

راه اندازی سیستم جدید کاتالوگ محصوالت
سیستم جدید کاتالوگ محصوالت راه اندازی شد .برخی از
ویژگی های این سیستم عبارتند از:
* دسته بندی نامحدود محصوالت
* فهرست الفبایی هر گروه از محصوالت
* امکان ورود نامحدود اطالعات برای هر محصول
مانند متن ،تصویر ،فیلم ،فایل و ...
* جستجو بدون محدودیت کلمات در هر گروه
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جمع کل1134 :

کتابخانه:
در ســال  42 ،1392عنــوان کتــاب بــه کتابخانــه اضافــه شــد.
از ایــن تعــداد  21عنــوان بــه بخــش عمومــی 2 ،عنــوان بــه
بانــک ســلولهای انســانی و جانــوری 18 ،عنــوان بــه بانــک
میکروارگانیســم هــا و  1عنــوان بــه بانــک گیاهــی اختصــاص
دارد .بنابرایــن مجمــوع کتابهــای عمومــی و تخصصــی مرکــز
 1129عنــوان اســت.
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غرفه مرکز در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

نشست پایان سال 1392
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ممیزی خارجی  -مراقبتی نوبت دوم

نشست مسئوالن دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران با رئیس و مدیران مرکز
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اداره پژوهش

مقدمه و اهداف
اداره پژوهشــی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران در جهــت توســعه تحقیقــات
در حــوزه علــوم زیســتی و مطالعــات ذخایــر ژنتیکــی عملکــرد خــود را در قالــب فعالیتهــای

اجرایــی ،آموزشــی و مشــاوره ای در ایــن مرکــز بــه انجــام مــی رســاند.
رویکــرد مهــم ایــن اداره نظــارت بــر پــروژه هــا و طــرح هــای کالن ملــی و بیــن المللــی،
تعریــف شــده در چهاربخــش گیاهــی ،انســانی و جانــوری ،میکروارگانیســم هــا و مولکولــی
اســت .همچنیــن تحقیــق و توســعه در حــوزه هــای مذکــور از دیگــر اهــداف ایــن اداره می باشــد.
در حــال حاضــر بیــش از  40پژوهشــگر بــا فعالیــت خــود در بانــک هــای زیســتی ایــن مرکــز
کارنامــه پژوهشــی ایــن واحــد را فعــال ســاخته انــد.

جمع آوری نمونه طرح باکتریهای شیمیولیتوتروف بزرگترین غار
نمکی ایران
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نمونه گیری طرح میکروارگانیسم های بومی
الگون های نفتی جزیره خارگ

نمونه گیری طرح شناسایی و ذخیره باکتری
های نمک دوست

فعالیت های اداره پژوهشی:

فعالیت های مشاوره ای

همکاری در جهت پیشبرد طرحها:
* برقراری ارتباط با سازمانها جهت نمونه گیری طرحها
* همکاری در نمونه برداری طرحها

شورای علمی:
* هماهنگی و برگزاری جلسات شورای علمی وابالغ و
پیگیری مصوبات آن
* نظارت بر اجرای مصوبات شورای علمی و ارائه گزارش
به ریاست مرکز
برنامه ریزی و هدایت پایان نامه های دانشجویی
تعامل با دانشگاهها ،مراکز علمی و پژوهشگاه ها:
 -1سازمان استاندارد ایران
 -2مرکز نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده استان
البرز
 -3مرکز تاالسمی ایران
 -4انجمن هموفیلی ایران
 -5پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم جوی
 -6دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
 -7مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی

1392

فعالیت های اجرایی
اداره پژوهشــی در حــوزه معاونــت علمــی و فنــی بــه
منظــور اجــرای مــوارد ذیــل فعالیــت مــی نمایــد:
* تهيــه و تنظيــم برنامــه هــا و طــرح هــاي الزم در زمينــه
فعاليــت پژوهشــي بــا توجــه بــه نيازهــا و اولويــت هــا و
ارائــه آنهــا بــه معــاون علمــی و فنــی
* برنامــه ريــزي و انجــام اقدامــات الزم در جهــت تقويــت و
تشــويق روحيــه پژوهــش در زمينــه هــاي علمــي
* اجــراي همايــش هــا ،كنفرانــس هــا و ديگــر نشســت
هــاي علمــي
* كوشــش در جهــت رفــع مشــكالت اعضــاي هيئــت
علمــي ،کارشناســان و دانشــجويان بــه منظــور تســهيل امــر
پژوهــش در زمينــه هــاي مختلــف
*تنظيم قراردادهاي پژوهشي
* پيگيري اجراي طرح هاي پژوهشي
*ارزيابــي رونــد پيشــرفت كمــي و كيفــي طــرح هــا و ارائــه
گــزارش بــه مراجــع ذيربــط
* همــكاري در تهيــه و تنظيــم آئيــن نامــه هــا و دســتورالعمل
هــاي الزم در زمينــه امــور پژوهشــي و ارائــه آنهــا بــه مراجــع
مر بو طه
* اجــراي فعاليــت هــاي مربــوط بــه كرســي هــاي نقــد و
نظريــه پــردازي  ،نهضــت نــرم افــزاري و توليــد علــم
* معرفــي آثــار توليــد شــده اعضــاي هيــات علمــي و
دانشــجويان بــه ســایر نهادهــا و جشــنواره هــا و . . .
* اجــراي دوره هــاي كوتــاه مــدت پژوهشــي ،مثــل كارگروه
هــا ،دوره هــاي كارورزي و مهــارت هاي پژوهشــي
* ايجــاد بانــك اطالعــات علمــي و پژوهشــي ،بــه منظــور
ايجــاد تســهيالت در امــر پژوهــش
* تهيــه گــزارش عملكــرد در زمينــه تحقــق برنامههــاي
معاونــت پژوهشــي بــه صــورت فصلــي و ســاالنه

کلیــه طــرح هــا ،پــروژه هــا و پایــان نامــه هــای مقاطــع
تحصیــات تکمیلــی کــه در ایــن مرکــز اجرا مــی گردد ،توســط
ایــن اداره از نظــر متدولــوژی و آمــاری مشــاوره مــی شــوند.
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نمودار تعداد طرح ها به تفکیک بانک ها

جذب بودجه پژوهشی
ارســال طــرح هــا بــه ســازمانها و نهادهــای داخلــی،
پیگیــری و جــذب بودجــه هــای پژوهشــی:
* مرکــز نــوآوران و همکاریهــای علمــی شــهید فهمیــده
اســتان البــرز 11پروپــوزال طــرح آبــان 92
* ریاست جمهوری  5پروپوزال طرح ملی دیماه92
* دفتر مرکزی  4طرح آذر  92و یک طرح در اسفند 92

8
7
6
5
4
3
2

ایجــاد بانــک اطالعــات علمــی و پژوهشــی ،بــه
منظــور ایجــاد تســهیالت در امــر پژوهــش

1

ک

بان

گزارش ساالنه مرکز
* تهیــه گــزارش عملکــرد در زمینــه تحقــق برنامــه هــای
حــوزه پژوهشــی بــه صــورت فصلــی

لی

سلو

بان

ک

هی

گیا

ک

بان

لی

کو

مول

ک

بان

خاتمه یافته

می

گانی

وار

کر

سم

0

ها

در حال اجرا

نمودارتعداد مقاالت به تفکیک بانک ها

* تهیــه گــزارش ســاالنه مرکــز و ارســال بــه نهادهــای
سیاســتگزار کشــور

13

14
12
10
8
6

5

1
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سلولی

0

1
گیاهی

		
مجالت معتبر
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2
0

0

مولکولی

کنگره ها

میکروارگانیسم

2
0

مقایسه تعداد طرح های بانک ها با سال گذشته

بخش اهدا
9

می

کروا

8
رگانی
سم ه

7

ا

6

سلولی

5
4

مولکولی

اهداف بخش اهدای نمونه های زیستی
*تالش برای افزایش تعداد نمونه های زیستی مرکز
*ارتباط با افراد حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل فرآیند
اهدای نمونه ها به مرکز
*ارائه تسهیالت به اهدا کنندگان برای تشویق و ترغیب
جامعه علمی

3

نمونه های اهدا شده در سال 92

2
1

گیاهی
سال 92

		
میکروارگانیسم ها
			
مولکولی

گیاهی

1

دانشگاه کاشان

 2نمونه  DNAهلیکوباکتر

2

دانشگاه شهید بهشتی

 1رده سلولی

3

پژوهشکده رویان

 7رده سلولی

4

دانشگاه علوم پزشکی

 2سویه

5

افراد حقیقی

 1نوع بذر بابونه مازندران

6

دانشگاه تربیت مدرس

 40نوع بذر از استرالیا

7

مرکز تحقیقات کشاورزی

 900مورد از کلکسیون

0

سال 91

سلولی

فرد یا سازمان اهدا کننده

نوع و تعداد نمونه اهدایی

مقایسه تعداد مقاالت بانک ها (مجالت علمی و
کنگره ها) با سال گذشته
30

26

25
20

15

تبریز

و منابع طبیعی خراسان
رضوی

حشرات بومی خراسان

15

12

10

1

2
سال 91

سال 92

		
میکروارگانیسم ها

سلولی

مولکولی 				

گیاهی

5
0
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اداره آموزش

مقدمه و اهداف
یکــی از برنامــه هــا و اهــداف مهــم مرکــز از آغــاز فعالیــت ،ارایــه انــواع آمــوزش هــای
فنــی و تخصصــی در حــوزه هــا ی گوناگــون علــوم زیســتی بــوده اســت .بــا توجــه بــه افزایــش
دانــش آموختــگان علــوم زیســتی و زیســت فنــاوری در ســالیان اخیــر و لــزوم تربیــت نیروهــای
متخصــص و مجــرب در ایــن حیطــه ،دوره هــای آموزشــی طــرح ریــزی گردیــد.
در ایــن راســتا تــاش شــده اســت بــا شــناخت صحیــح از نیــاز هــای امــروزی کشــور در حــوزه
زیســت فنــاوری ،آمــوزش هــای عملــی و تکنیــک هــای فنــی ،همپــای آمــوزش هــای علمــی و
تئــوری بــرای دانشــجویان و فــارغ التحصیــان ارایــه گــردد ،تــا بدینوســیله فراگیــران در پایــان
دوره ،آمــوزش هــای کاربــردی و مهــارت هــای الزم در خصــوص تکنیــک هــای مــورد نظــر را
فراگرفتــه و در فعالیــت هــای علمــی و حرفــه ای خــود بــه نحــو احســن بــکار گیرند.ایــن دورههــای
آموزشــی در قالــب آمــوزش هــای کوتــاه مــدت (بصــورت کارگاهــی)و میــان مــدت (دوره هــای
فــن آمــوزی) طــرح ریــزی و بــه اجــرا در آمــده اســت.

در مجمــوع در ســال  96 ،1392کارگاه هــای تخصصــی
و 50دوره فــن آمــوزی برگــزار گردیــده اســت و 10نفــر
پایــان نامــه خــود را در مرکــز گذرانــده انــد .تعــداد  655نفــر
در کارگاه هــای تخصصــی آمــوزش دیــده انــد و  75نفــر نیــز
در دوره هــای فــن آمــوزی شــرکت نمــوده انــد.
دوره های فن آموزی:

در فصــل بهــار ،جمعـ ًا  17کارگاه برگــزار گردیــده اســت
کــه از ایــن تعــداد  11کارگاه بــا هماهنگــی ســتاد و  2کارگاه
بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و  2کارگاه بــا هماهنگــی بانــک
ســلولی و  2کارگاه بــا هماهنگــی بانــک مولکولــی تشــکیل

در فصــل بهــار ،جمعــا  9دوره برگــزار گردیــده اســت کــه
از ایــن تعــداد  1دوره بــا هماهنگــی بانــک میکروارگانیســم
هــا و  2دوره بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 5دوره بــا
هماهنگــی بانــک ســلولی و  1دوره بــا هماهنگــی بانــک

در فصــل تابســتان ،جمعــا  23کارگاه برگــزار گردیــده
اســت کــه از ایــن تعــداد  15کارگاه بــا هماهنگــی ســتاد و 3
کارگاه بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و  3کارگاه بــا هماهنگــی
بانــک ســلولی و  2کارگاه بــا هماهنگــی بانــک مولکولــی
تشــکیل شــده اســت .و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننــده
در کارگاه هــای تخصصــی در فصــل تابســتان  183نفــر بــوده
اســت.

در فصــل تابســتان ،جمعــا  14دوره برگــزار گردیــده
اســت کــه از ایــن تعــداد  1دوره بــا هماهنگــی بانــک
میکروارگانیســم هــا و  4دوره بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و
6دوره بــا هماهنگــی بانــک ســلولی و  3دوره بــا هماهنگــی
بانــک مولکولــی تشــکیل شــده اســت .و تعــداد کل فراگیــران
شــرکت کننــده در دوره هــای فــن آمــوزی در فصل تابســتان
 21نفــر بــوده اســت.

در فصــل پاییــز ،جمعــا  26کارگاه برگــزار گردیــده اســت
کــه از ایــن تعــداد  18کارگاه بــا هماهنگــی ســتاد و  4کارگاه
بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و  3کارگاه بــا هماهنگــی بانــک
ســلولی و  1کارگاه بــا هماهنگــی بانــک مولکولــی تشــکیل
شــده اســت .و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننــده در کارگاه
هــای تخصصــی در فصــل پاییــز  181نفــر بــوده اســت.

در فصــل پاییــز ،جمعــا  15دوره برگــزار گردیــده اســت که
از ایــن تعــداد  7دوره بــا هماهنگــی بانــک میکروارگانیســم ها
و  1دوره بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و  5دوره بــا هماهنگــی
بانــک ســلولی و  2دوره بــا هماهنگــی بانــک مولکولــی
تشــکیل شــده اســت .و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننده در
دوره هــای فــن آمــوزی در فصــل پاییــز  20نفــر بــوده اســت.

شــده اســت .و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننــده در کارگاه
هــای تخصصــی در فصــل بهــار  128نفــر بــوده اســت.

در فصــل زمســتان ،جمعــا  30کارگاه برگــزار گردیــده
اســت کــه از ایــن تعــداد  18کارگاه بــا هماهنگــی ســتاد و 6
کارگاه بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و  6کارگاه بــا هماهنگــی
بانــک ســلولی تشــکیل شــده اســت .و تعــداد کل فراگیــران
شــرکت کننــده در کارگاه هــای تخصصــی در فصــل زمســتان
 163نفــر بــوده اســت.

مولکولــی تشــکیل شــده اســت .و تعــداد کل فراگیــران
شــرکت کننــده در دوره هــای فــن آمــوزی در فصــل بهــار
 19نفــر بــوده اســت.

در فصــل زمســتان ،جمعــا  12دوره برگــزار گردیــده اســت
کــه از ایــن تعــداد  7دوره بــا هماهنگــی بانک میکروارگانیســم
هــا و  3دوره بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 1دوره با هماهنگی
بانــک ســلولی و  1دوره بــا هماهنگــی بانک مولکولی تشــکیل
شــده اســت .و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننــده در دوره
هــای فــن آمــوزی در فصــل زمســتان 15نفــر بــوده اســت.
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کارگاه های تخصصی:

اداره خدمات تخصصی

مقدمه و اهداف
مركــز ملــي ذخايــر ژنتيكــي و زيســتي ایــران بنابــر نیازهــای زیربنایــی کشــور در حــوزه
علــوم زیســتی و زیســت فنــاوری و بــر اســاس مطالعــات انجــام پذيرفتــه و بررســی کارکردهــای
گوناگــون زیســت بانــک هــا در ســطح جهانــی و داخــل کشــور راه انــدازی گردیــد .وظیفــه
اصلــی زیســت بانــک هــا ارائــه خدمــات بــه پژوهشــگران ،اســاتید ،دانشــجویان و متخصصــان
حــوزه زیســت فنــاوری مــی باشــد .بــر اســاس همیــن رویکــرد و بــه پشــتوانه نیــروی انســانی
متخصــص و مجــرب و امکانــات پیشــرفته آزمایشــگاهی واحــد خدمــات تخصصــی افتخــار
دارد تــا جامــع تریــن و بــا کیفیــت تریــن خدمــات زیســت فنــاوری  ،نمونــه هــا ،فــرآورده هــا
و محصــوالت زیســتی را بــه تمامــی متقاضیــان ارائــه دهــد .ايــن واحــد خدمــات و محصــوالت
مركــز را بــه شــكلهاي زيــر ارائــه مــي دهــد كــه ليســت آنهــا در ادامــه آورده شــده اســت.

خدمات بانک میکروارگانیسمها

* تشــخیص آلودگــی مایکوپالســمایی نمونــه
هــای کشــت ســلولی
* تشــخیص آلودگــی باکتریایــی و قارچــی رده هــای
ســلولی
* تهیــه رده هــای ســلولی لنفوبالســتوئیدی بــا
اســتفاده از ویــروس اپشــتاین بــار ()EBV
* اســتخراج  RNAو  DNAاز نمونــه هــای زیســتی
و غذایــی منابــع انســانی و جانــوری
* تشــخیص گونــه هــای جانــوری متــداول در
بانــک هــای ســلولی و تحقیقاتــی و تأییــد عــدم اختــاط رده
هــای ســلولی بــه روش Multiplex PCR
* بررسی مشخصات رشد سلول
* شناســایی  16STRاختصاصــی انســانی با اســتفاده از
دســتگاه Gene Analyzer
* تهیه رده های فیبروبالستی از جانوران
* خدمات دستگاه Real Time PCR
* پذیــرش و نگهــداری نمونــه هــای ســلولی در
شــرایط فــاز بخــار نیتــروژن مایــع (صنــدوق امانات ســلولی)
* تهیــه و ارائــه  DNAو  RNAاز رده هــای ســلولی
موجــود در بانــک ســلولهای انســانی و جانــوری
* کنتــرل کیفــی ،ذخیــره و معرفــی و ارائــه رده
هــای ســلولی تولیــد شــده توســط محققــان کشــور
* ارائــه گواهــی کیفیــت رده ســلولی شناســایی
ژنوتیپــی میکروارگانیســمها
* ســنجش میــزان ســمیت مــواد بــا اســتفاده از
آزمایــش MTT
* تهیــه کشــت ســلولی آمــاده بــرای انجــام
آزمایشــهای مختلــف در ظــروف کشــت مــورد تقاضــا
* ارائه رده های سلولی
* خدمات مشاوره ای

* شناســایی کامــل فنوتیپیــک کپــک هــا ( مرفومتــری،
صفــات بيوشــيميايي و فيزيولــوژي)
* شناســایی کامــل فنوتیپیــک مخمرهــا
( مرفومتــری ،صفــات بيوشــيميايي و فيزيولــوژي)
شناسایی ژنوتیپی میکروارگانیسمها
* مطالعــه بیوانفورماتیــک میکربــی (عمومــی) بــا
اســتفاده از نــرم افزارهــای  5 Megaو CLUSTAL X
* شناســایی پروکاریــوت هــا بــر اســاس تعییــن
توالــی DNA
* اســتخراج  DNAدر حجــم  25ميلــي ليتــر
()50 -400 ng/µl
* آنالیز محتوای  G+Cژنوم
شناسایی کموتاکسونومی
* تولید بیوماس برای هرگونه آنالیز
* تعیین ساختار پپتیدوگلیکان
* آنالیز دی آمینو پایملیک اسید
* آنالیز قند دیواره
* آنالیــز كينونهــاي تنفســي در باكتريهــاي گــرم
منفــي و مخمرهــا
* آنالیز لیپیدهای قطبی
* آماده سازی دیواره جهت آنالیز
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خدمات بانک سلولهای انسانی و جانوری

* شناسایی فنوتیپی پروکاریوتها
* خالص سازی سویه های پروکاریوتی
* شناسایی نسبی سویه های پروکاریوتی
* شناسایی کامل فنوتیپی باکتریها
* شناسایی کامل فنوتیپی اکتینومایست ها
* شناسایی کامل فنوتیپی اکستریموفیل ها
* شناسایی با استفاده از سیستم API
* شناسایی فنوتیپی قارچها
* خالص سازی سویه های کپک و مخمر
* شناسایی اولیه کپک و مخمر

خدمات عمومی
* ارائه میکروارگانیسم به صورت لیوفیلیزه
* ارائه میکروارگانیسم به صورت کشت فعال
* احیاء آمپولهای لیوفیلیزه وتهیه کشت فعال از آن
*تهيه آمپول ليوفليزه ازسويه های ارسالي
* لیوفیلیزاسیون(خشککردن)انواعموادبیولوژیک
خدمات بانک مولکولی
* استخراج  DNAاز انواع نمونه های زیستی
* ريبوتايپينــگ باکتــری هــا و آرکــی هــا آنالیــز ژن
 16S rRNAبــا اســتفاده از کلونینــگ محصــول PCR
* ریبوتایپینگ قارچها ،مخمرها
* فیلوژنــی مولکولــی گیاهــان بــا اســتفاده از
نشــانگرهای مبتنــی بــر توالــی یابــی ماننــد جایــگاه  rDNAدر
هســته ( ITSو  )ETSو جایگاههــای کلروپالســتی
* طبقــه بنــدي مولکولــي گياهــان و جانــوران بــا
اســتفاده از نشــانگرهاي SSR
* فیلوژنــی مولکولــی جانــوران ()DNA Barcoding
بــا اســتفاده از نشــانگر مبتنــی بــر توالــی یابــی CO1
* کلونينــگ ژنهــاي عملکــردی پروکاریوتــی و
يوکاريوتــي در وکتورهــای درخواســتی بــه منظــور بررســی
بیــان ژن و انتقــال ژن
* انجــام  PCRاز  DNAاســتخراج شــده انــواع
نمونــه هــای زیســتی
* آناليز نتايج حاصل از توالي يابي
* آناليزساختاري توالي اسيد آمينه اي
* اســتخراج  DNAاز نمونــه هــای گیاهــان دارویی
دارای متابولیتهــای ثانویــه بــاال (حداقــل  10نمونــه)
* آنالیــز داده هــای حاصــل از فیلوژنــی مولکولــی
(توالــی )DNAبــر اســاس روشــهای  MP ، ML، BIبــا نــرم
افــزار هــای PAUP، MrBayes
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خدمات تخصصی بانک گیاهی
کشت بافت گیاهی
* بهینه سازی دستورالعمل تکثیر گیاه
* ریز ازدیادی گیاهان چوبی
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* ریز ازدیادی گیاهان علفی
* بهینــه ســازی دســتورالعمل نگهداری در شــرایط
فــرا ســرد (بــرای هــر گونــه گیاهــی)
* نگهــداری نمونــه آمــاده در شــرایط فراســرد /هــر
ســال
سیتوژنتیک
* بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی
* بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ
* بررسی با روش C-banding
هرباریوم

* بررســی فلوریســتیکی مناطــق حفاظــت شــده و غیــر
حفاظــت شــده (جمــع آوری نمونــه هرباریومــی ،شناســایی و تهیه
نقشــه پراکنــش از منطقــه مــورد نظــر)
* بررســی فلوریســتیکی مناطــق حفاظــت شــده و غیــر
حفاظــت شــده (جمــع آوری نمونــه هرباریومــی و بــذر ،تهیــه
عکــس در محــل ،شناســایی و تهیــه نقشــه پراکنــش از منطقــه
پيشــنهاد شــده
* شناسایی نمونه های گیاهی
فیتوشیمیایی
* انــدازه گیــری فعالیــت آنتــی اکســیدانی غیــر
آنزیمــی بــه روش DPPH
* انــدازه گیــری فعالیــت آنتــی اکســیدانی غیــر
آنزیمــی بــه روشFRAP
* انــدازه گیــری فعالیــت آنتــی اکســیدانی آنزیمــی
(آنزیــم پراکســیداز -کاتــاالز -سوپراکســید دســموتاز)
* اندازه گیری فنول کل
* آنالیــز فیتوشــیمیایی بــا اســتفاده از دســتگاه HPLC
بــه روش Reverse phase
* استخراج اسانس و عصاره از گیاهان
* ارائه اسانس و عصاره از گیاهان
* الکتروفورز  SDS-PAGEبا ژل کوچک
* الکتروفورز  PAGEبا ژل کوچک
* الکتروفورز زایموگرام
* اندازه گیری پروتئین کل

گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
1392
مسئول:
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی
مجری:
منصوره فرهنگ نیا

همکاران:
شهرزاد شاملو -هومن نیکخو -سید ابراهیم احمدی -دکتر محمدعلی آموزگار-
دکتر پروانه فرزانه -دکتر محمدرضا نقوی -دکتر سید قاسم حسینی سالکده-
زهرا ابراهیمی -بهنام رشیدیه -روح اله آهونبر

1392

طراح:
فرشته اصالنی

