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پیام رییس مرکز

نت
یس
یس
کشو ر پهناور اریان با ربخورداری از تنوع باالی آب و هوایی و شرایط ز تی ،م کانی سرشار از انواع ذخاری ژ یکی و ز تی است .رب پاهی این منابع

لح
نت
تح
می توان امنیت اقتصادی ،غذا یی و سالمت را رونق بخشید .ذخاری ژ یکی زبرگترین مصا ی هستند که رد صنعت و قیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی
منح
هم
نم
هب کار می رود که دسترسی هب آن اه هب خصوص وهن اهی صر هب فرد باعث می گردد ات رد راقبت تولید حازئ ا یت باشد.

مهم
جم
تک
مح
ع آوری  ،شناسایی  ،نگهدا ری و ثیر این ذخاری از ترین وظایف و مأموریت اهیی است که طی سال اهی گذشته بدست ققان و کارشناسان
بخ
مجم
تح
گن
رپتالش این مرکز صورت گرفته ات جینه ای عظیم ربای ش اهی قیقات و صنعت فراهم آید .این وهع هب عنوان یک حلقه مهم سعی رب آن

جم
تح
ن
دارد نیاز اهی مراکز دا ش گاهی  ،قیقاتی و صنعت را که هب واسطه تحریم اه هب عنوان سدی عظیم تلقی می شد ،ربآورده سازد و رپچم رپافتخار هوری
هم
اسالمی اریان را واره هب اهتزاز رد آورد.

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ما زنده هب آنیم که آرام نگیریم
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بانک سلول های انسانی و جانوری
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گزارش عملکرد سال 1394

مقدمه
پيش��رفت س��ريع علوم و فنون و صنایع زيستي ،نيازمند

رفع نيازها و نواقص زيرساختي زيست فنآوری كشور

نمونهه��ای باکیفیت و در دس��ترس و یکسانس��ازی

تعیینشده اس��ت .اين بانك از زمان افتتاح ،در بهمنماه

اس��تانداردها در س��طح جهاني اس��ت .زیرساختهای

س��ال  1388تا پايان س��ال  1394موفق به ذخيره بیش از

اصلي براي رفع اين نياز مراكز ذخاير زیس��تی هس��تند

هزار نمونه زيستي ،راهاندازی كليه روشهای مورد نیاز

ك��ه موظف به ذخي��ره و عرضهی نمونهه��ای باکیفیت

و ارائ��ه خدمات متعدد در ذخي��ره ،نگهداري و كنترل

ب��ه محققين و صناي��ع مربوط��ه اند .بانك س��لولهای

كيفي نمونههای زيس��تي انس��اني و جانوري شده است.

انس��اني و جانوري در كنار ديگر بخش��های مركز ملي

عليرغ��م محدودیتهای ارتباط��ي و اقتصادي موجود،

ذخاي��ر ژنتيكي و زيس��تي ايران ،وظيف��ه گردآوري،

بانک س��لولی تاكن��ون موفق ب��ه تهیه ح��دود  80رده

تعيي��ن هويت ،كنترل كيفي ،ثب��ت ،نگهداري ،تكثير و

تحقيقاتي اس��تاندارد براي مطالعات زيس��ت پزشكي از

توزيع انواع س��لولهای انساني و جانوري و اطالعات و

مناب��ع بینالمللی و عرضه آن به محققين کش��ور ش��ده

فرآوردههای مربوط به آنها را بر عهده دارد.

اس��ت.توليد ردههای سلولي انساني ،دام و حیاتوحش

اهداف اصلي و برنامه عملكردي بانك سلولي براساس

بومي براي مطالعات مختلف از فعالیتهای منحصربهفرد
17

بانک سلول های انسانی و جانوری
بانك س��لولي در بين مراكز ذخيره سلولي جهان است.

ش��امل نامیراس��ازی با بهره گیری از ژن  hTERTویا

مجموعه س��لولهای ناميرا و فیبروبالستی انساني شامل

 ،p/53القاء خاموش��ی یا افزای��ش بیان ژن های خاص

سلولهای مربوط به اقوام مختلف ايراني و بيماري هاي

وهمچنین س��لول هایی با توانایی تولی��د  GFPکه از

مختلف و نيز مجموعه نمونههای تصادفي ژنتيكي توسط

برنامه های بانک س��لولی بوده است نیز در سال 1394

بانك س��لولی در حال تهيه است و تاکنون بیش از 200

ارائه شد .تولید س��لول های نامیرا از سلول های غیر از

رده مربوط به بیماری های مختلف و حدود  250رده از

( B cellب��ا کمک ویروس اپش��تاین بار) برای حفظ

نمونه های تصادفی افراد س��الم تهیه و دراختيار محققين

منابع مجموعه های س��لولی کش��ت اولیه مزانش��یمی،

عل��م ژنتي��ك قرارگرفته اس��ت .مجموعه س��لولهای

س��رطانی و نرمال از دیگر فعالیت هایی اس��ت که در

فيبروبالس��تي حيوانات بومي ايران كه شامل نمونههای

سال  1394آغاز شده است.

حيوانات در معرض انقراض است ،منبعي منحصربهفرد

گام بع��دي در افزايش دامنه عملكردي و تكميل نقش

از ثروت ملي براي تحقيق و توس��عه به ش��مار مي آيد.

بانك سلولي در عرصه پاسخگويي به نيازها ،فعالسازي

این مجموعه در مدتی اندک توانس��ته است پاسخگوی

بخش تحقيق و توليد بانك بوده اس��ت .در اين راس��تا

نیازهای تحقیقاتی تعدادی از دانشجویان باشد.

مطالع��ات مربوط ب��ه توليد تعدادي از م��واد وكيتهاي

تهیه مجموعه های س��لولی کش��ت اولیه از نمونه های

مصرفي در زمينه كش��ت و نگهداري س��لول و بافت و

س��رطانی و س��الم و مجموعه س��لول های مزانشیمی از

تحقيقات س��لولي از س��ال  91توسط اعضا بانك آغاز

باف��ت های مختلف از جمله پال��پ دندان ،بافت چربی،

ش��د و در س��ال  1392دو ن��وع کیت آم��اده و عرضه

پرده های جنینی و  ...آغاز ش��ده و مجموعه سلول های

گشت .در سال  1394مطالعات و آماده سازی سه کیت

تعیین خصوصیت شده و شناسنامه دار در اختیار محققین

جدید صورت پذیرفت که از ابتدای س��ال  1395قابل

قراردارد .همچنین دو مجموعه سلولی تخصصی مربوط

ارائه خواهد بود .طی س��ال  1393مطالعات و فعالیتهای

ب��ه تحقیقات دهان و دندان و س��رطان پس��تان که مورد

آزمایش��گاهی ب��رای تولید کیت تش��خیص آلودگی

تقاضای فراوانی در کش��ور دارد ،آماده ش��ده اس��ت و

خاص مواد اولی��ه و محص��والت بیوتکنولوژی مورد

تاکنون محققین فراوانی از این مجموعه ها بهره برداری

استفاده در درمان انسان و جانوران که کاربرد فراوانی

کرده اند .ارائه خدمات دس��تکاری ژنتیکی س��لولها،

در صنایع زیس��ت فن آوری داشته و مراحل تولید آن

18
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مشتمل بر دست ورزیهای ژنتیکی سلول حشرات است

تهدیدات زیس��تی از اقدامات دیگری بوده که در سال

در سال  1394آغاز شده و مرحله اول این طرح ،شامل

 1394صورت پذیرفته اس��ت .ارائه و اعالم مش��وقهای

کل��ون کردن ژن مرب��وط به پلی پتید ه��دف در حال

الزم برای جمع آوری نمونه های اهدایی زیستی و جلب

انجام است .همچنین تولید رده سلولی حشره آفت سن

هم��کاری مراکز مختلف از جمله دیگ��ر اموری بوده

گندم بنا به در خواست موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی

است که به صورت جدی پیگیری شده است.

کشاورزی در سال  1394آغاز شد.
مشارکت با سازمان ملی اس��تاندارد ایران برای تدوین
استانداردهای مورد نیاز کشور که می تواند در راستای
تخصص و وظایف بانک سلولی باشد از موارد دیگری
بود که در س��ال  1394ص��ورت پذیرف��ت و منجر به
همکاری برای تدوین و تصحیح برخی اس��تانداردهای
ملی و بین المللی شد.
تالش بر آن بوده است كه با ايجاد ارتباط وتبادل نظر و
مشاركت با اعضا ديگر بانكهاي سلولي در كشور گامي
در جهت همكاري براي تكميل فعاليتهاي مغفول مانده
برداشته شده ،زمينه تشكيل بي عيب و نقص شبكه ملي
ذخاير زيس��تي فراهم شده و يكسان س��ازي و تدوين
اس��تانداردهاي موردنیاز بانكهاي سلولي انجام پذيرد.
مذاکره با موزه حیات وحش دارآباد ،باغ وحش تهران
و نیز پارک پردیسان برای فراهم نمودن زمینه همکاری
در ثب��ت گونه ه��ای بومی و تهیه رده های س��لولی از
جان��وران وحش��ی به خص��وص جان��وران در معرض
انقراض و همکاری با سازمان پدافند غیرعامل در زمینه

دستاوردهای بانک
1.1تهیه مجموعه سلولی مزانشیمی انسانی
طرح تهیه مجموعه س��لولی مزانشیمی انسانی به منظور
فراهم س��ازی زمینه مطالعات زیست پزشکی سلولهای
بنیادی ،طب ترمیمی ،مهندسی بافت ،بیولوژی تکوینی،
مطالعات اثر بخش��ی داروها و س��م شناس��ی و درمان
مخصوص فرد و  ...در سال  1394ارائه و به اتمام رسید.
در حال حاضر این مجموعه شامل سلولهای مزانشیمی
با منش��ا بافتهای مختلف مانن��د اندومتریوم رحم ،بافت
چربی ،پرده های جنینی ،پالپ دندان و  ...اس��ت .البته
افزوده ش��دن رده های س��لولی به این مجموعه سلولی
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ارزش��مند و منحصر بفرد که نقش��ی بسزا در مطالعات

 .4عرضه رده های س��لولی مورد درخواست

مختلف زیس��ت پزشکی دارد ،در س��الهای آتی ادامه

محققین کشور

خواهد داش��ت .همچنین خدمات جداسازی سلولهای

عرضه ردههای س��لولي که از تنها  15مورد در سال

مزانشیمی و نیز تایید خصوصیات آنها به صورت بسته

 1390به  70مورد در سال  1391رسیده بود ،در سال

خدمات معرفی و عرضه شده است.

 1392بدلی��ل کاهش بودجه تنه��ا  28مورد افزایش
یافت و به 98رده رس��ید.علیرغم کاهش بودجه این

 .2تهیه مجموع��ه های س��لولی از جانوران در

مقدار در س��ال  1393نیز افزایش یافته و به  120رده

معرض انقراض

رس��ید ،این مقدار بدون احتساب رده های مورد نیاز

ع�لاوه بر مجموع��ه س��لولی از جان��وران در معرض

ب��رای فعالیتهای داخلی خود بانک و رده های مورد

انقراض در سال  1394یک مجموعه سلولی گران بها

نیاز برای مطالعات ژنتیکی دامها توس��ط دانشجویان

از گاوهای گلپایگانی و یک مجموعه از جمعیت های

متقاضی ،در سال  1394به  220مورد رسید.

گوسفند مغانی که از جانوران در معرض انقراض ایران
به ش��مار می آیند ،تهیه شد .این مجموعه از رده های
سلولی شناسنامه دار با ثبت و ارائه عکس و مشخصات
حیوان در دسترس محققین قرار می گیرد.

 .3خدمات آموزشي بانک
در سال  1394عالوه براعضا جدید بانک سلولی 150
نفر در  14دوره کارگاه و  20دوره فن آموزی شرکت
کردند و چهار عنوان کارگاه و فن آموزی به فعالیتهای
آموزشی بانک سلول اضافه شد.
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مقایسه عرضه رده های سلولی در سال های  90تا 94

 .5افزایش تعداد نمونه ها ی ذخیره ش��ده در
بانک
در س��ال  1394تعداد ویالهای ذخیره ش��ده از 938
به بیش از  5700عدد رس��ید ک��ه از تعداد رده های
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تولید شده 2 ،ویال ،سلول اهدایی و بقیه سلولهای تولید

بانک سلولی انجام خواهد شد.

شده بوده اند .برطبق برنامه پیش بینی شده قرار بود که

فعالیت ها و خدمات بانک

در این س��ال تعداد سلولهای تولید شده کاهش یافته و
در عوض تنوع در نوع رده های س��لولی اضافه شده به

 .1ذخیره و بانک س��لول :رده های س��لولی انس��انی و

بانک بوجود آید که این امر با افزودن رده های سلولی

جانوری تحقیقاتی

مزانشیمی بنیادی شناسنامه دار و تعیین خصوصیت شده

 .2پذی��رش درخواس��ت رده های س��لولی از س��وی

و کش��ت اولیه سلولهای جداش��ده از بافتهای سرطانی

محققین و تهیه آن از بانک های معتبر خارجی

انجام پذیرفت.

 .3پذیرش و ذخیره رده های سلولی اهدایی در اختیار
یا تولید شده توسط محققین :عالوه بر نگهداری بهینه
رده های سلولی اهدایی برای خود اهدا کننده این رده
ها منبعی برای تأمین نیازهای محققین دیگر نیز خواهند
بود.
 .4تولی��د و ذخیره و بانک س��لول های لنفوس��یت B
انس��انی ترانسفورم ش��ده با ویروس اپش��تاین بار برای

 .6راه ان��دازی روش و خدم��ات دس��تکاری

مطالعات ژنتیکی

ژنتیکی سلولها

.5کنترل کیفی رده های س��لولی انسانی با آنالیز STR

دستکاری ژنتیکی سلولها و تولید سلولهای تراریخت

برای اثبات هویت رده س��لولی (تشخیص اختالط رده

در بس��یاری از مطالع��ات زیس��ت پزش��کی و تولی��د

های سلولی یا اشتباه گرفتن آنها)

محصوالت زیس��ت ف��ن آوری کارب��رد دارد .در این

.6کنترل رده های س��لولی ب��رای تعیین گونه جانوری

س��ال مقدمات تولید رده های سلولی نامیرا از کشتهای

ب��ا روش  :PCRدر حال حاضر این آزمایش برای 18

س��لولی اولیه نرمال ،مزانشیمی و سرطانی فراهم شده و

گونه انجام می پذیرد.

مطالعات آن به پایان رس��ید .لذا از ابتدای سال 1395

.7تشخیص آلودگی رده های سلولی به مایکوپالسما:

تولی��د رده ه��ای نامیرا از بافتهایی با منش��ا مختلف در

این مورد با س��ه روش رنگ آمیزی  ،DNAکش��ت
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مس��تقیم در محیط میکروبی و Multiplex PCR

سلول ،اتاق کشت و بانک سلول و تكنيكهاي مربوط

انجام می پذیرد.

 .20تهيه كشتهاي سلولي آماده آزمايش طبق تقاضا

 . 8تکثیر و توزیع رده های س��لولی شناس��نامه دار و

 .21انج��ام مراحل مختلف و خدمات Real Time

با کیفیت

PCR

 .9خدمات بررس��ی سیتوتوکس��یتی مواد با آزمایش

 .22مشاوره و طراحی پرایمر

MTT

 .23تهیه و توزیع مواد و محیطهای کشت سلولی

 .10خدمات عکاس��ی با میکروس��کوپ فلورسانت

 .24جداسازی لنفوسیتهای خون محیطی

برای نمونه های روی الم و ظرف کشت

 .25تهيه و عرضه مواد و محصوالت مرتبط با خدمات

 .11بررس��ی آلودگی رده های سلولی به ویروسهای

و فعالیتهای بانك س��لول ب��ه صورت محدود نظير

CMV, EBV, HCV, HBV, HIV

كنترل مثبت شناسايي مايكوپالسما ،محلول ويروسي

 .12بررس��ی و ارائه نتایج مشخصات رشد رده های

براي ناميراسازي لنفوسيتهاي  Bو ...

سلولی

 .26تهي��ه و اس��تخراج  DNAو  RNAاز ان��واع

 .13تهیه شناسنامه استاندارد رده های سلولی

نمونههای زيستي حيواني و انساني

.14کش��ت و احیاء رده های س��لولی سخت کشت

 .27تهيه و عرضه  DNAاز ردههای س��لولي عرضه

مورد نیاز محققین

شده توسط بانك

 .15کش��ت بدون س��رم رده های س��لولی مورد نیاز

 .28خدم��ات پذيرش و نگهداري ردههای س��لولي

محققین

(صندوق امانات سلولي)

 .16ع��ادت دهی رده های س��لولی ب��ه محیط های

 .29خدمات پذيرش و نگهداري بانكهاي س��لولي با

جدید ،طبق درخواست و نیاز محققین

شرايط خاص

 .17نامیرا سازی لنفوسیت های  Bانسانی و تولید رده

 .30بررسي آلودگي باكتري و قارچ ردههای سلولي

های لنفوبالستوئید

 .31تهیه مایع رویی کشت های سلولی

.18تهیه رده های سلولی فیبروبالست

 .32ارائه گواهی کیفیت رده سلولی

 .19ارائه خدمات مشاوره و آموزش در مورد کشت

.33کنت��رل کیفی ،ذخیره و معرف��ی و عرضه ی رده

گزارش عملکرد سال 1394
های سلولی تولید شده توسط محققین کشور
.34مشاوره و کمک در اجرای پروژه های تحقیقاتی،
دانش��جویی و دان��ش آم��وزی مرتبط ب��ا تخصص و
امکانات بانک سلولی
 .35دستکاری ژنتیکی سلولها
 .36نامیرا سازی س��لول های جدا شده از بافت با بهره
گیری از ژن  hTERTو p/53
 .37ایجاد رده های س��لولی نوترکیب با توانایی تولید
پروتئین )GFP) GFP positive cell lines
 .38به��ره گی��ری از تکنی��ک ه��ای مولکول��ی برای
 Knock downیا  Over-Expressکردن ژن ها
در رده های سلولی و ایجاد رده های نوترکیب.
 .39جداسازی سلولهای مزانشیمی
 .40بررس��ی بیان مارکرهای س��لولها بنیادی انسانی با
روش ایمونوهیستوشیمی و فلوسیتومتری
 .41بررس��ی قابلیت تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای
استخوان ساز و چربی ساز
 .42بررسی بیان ژنهای مربوط به  Stemnessبا روش
Real Time PCR
 .43تعیین کیفیت نمونه های اسید نوکلئیک
 .44بررس��ی آپوپت��وز به کمک س��نجش  AA-7و
AnV-FITC
 .45بررسی ژنوتوکسیسیتی با آزمون کامت قلیایی

فهرس�ت مجموع�ه ه�اي س�لولي
موج�ود در بان�ك س�لولي ب�ه تفكيك
كاربرد و نوع رده سلولي
 .1مجموع��ه ردههای س��لولي مربوط ب��ه تحقیقات
سرطان
 .2مجموعه ردههای سلولي فيبروبالستي
 .3مجموعه ردههای سلولي انساني
 .4مجموعه ردههای سلولي جانوري
 .5مجموعه رده های س��لولی از جانوران در معرض
انقراض ایران

•

• مجموعه رده های سلولی بز مرخز

•

• مجموعه رده های سلولی اسبچه خزری

•

•مجموعه رده های سلولی گاو سیستانی

• •مجموعه رده های سلولی شتر دوکوهانه
• • مجموعه رده های سلولی گوسفند مغانی
• • مجموعه رده های سلولی گاو گلپایگانی
• •مجموعه رده های سلولی حیوانات وحشی
• • مجموع��ه رده ه��ای س��لولی حیوان��ات اهلی
متفرقه
• • مجموعه رده های سلولی موشی
• • مجموعه رده های سلولی از دیگر جانوران
 .6مجموعه های ردههای س��لولي لنفوبالس��توئيدي
(ناميراش��ده با ويروس  )EBVاز نمونههای تصادفي
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از جمعي��ت ايران(مجموعه رده های س��لولی از اقوام
مختلف ایرانی)
 .7مجموعه ردههای سلولي بيماريهای ژنتیکی

آزمایشگاه ها
 .1آزمایشگاه کشت اصلی

 .8مجموعه ردههای سلولي بنيادي
 .9مجموعه رده های سلولی کشت اولیه
 10مجموعه رده های سلولی دهان و دندان
 .11مجموعه رده های سلولی نامیرا شده با hTERT
 .12مجموع��ه رده ه��ای س��لولی مورد اس��تفاده در
تولیدات زیست فن آوری
 .13مجموعه رده های سلولی کمکی ()Feeder
 .14مجموعه رده های سلولی سرطان پستان

•دفری��ز و آم��اده س��ازی رده های س��لولی برای
خدمات و فروش ( 247مورد)

 .15مجموعه بافت مربوط به بيماران جراحي ش��ده با

•کنترل کیفی بعد از فریز رده های سلولی

تشخيص سرطان دستگاه گوارش ،بيمارستان فيروزگر

•تكثير ردههای س��لولي در مراح��ل مختلف براي

 .16مجموع��ه  DNAو نی��ز باف��ت اولی��ه رده های

ذخيره و تهيه نمونه براي كنترل كيفي ( 21رده)

تولیدی در خود بانک که مربوط به کنترل کیفی رده

•آم��اده س��ازی نمونه های س��لولی برای بررس��ی

های سلولی است در بانک ذخیره شده است.

کاریوتایپ و برگزاری کارگاه ها
•تقس��یم مواد کش��ت س��لولی به مقادیر کم برا ی
ذخیره و استفاده
•آماده س��ازی محیطها و مواد کش��ت سلولی برای
فروش

 .2آزمایشگاه کشت قرنطینه
• •آماده س��ازی س��لول ب��رای برگ��زاری کارگاه
مقدماتی
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• •پایش میکروبی دستگاهها ( 5مرتبه)

••كنترل كيفي مواد مانند رس��م منحني رش��د براي

••انج��ام مراح��ل erum free  Sکردن س��لول

مقايسه  FBSخريداري شده

CHO-K1

••رسم منحني رشد براي تهیه شناسنامه سلولي

••آماده س��ازی شرایط کش��ت رده سلولی حشره
( 63مورد)
••جداسازی سلول های بنیادی از بافت های پالپ
دندان ،چربی ،پرده های جنینی ،ژله وارتون
••جداس��ازی س��لول های اولیه از بافت حیوانات
حیات وحش ( 10مورد)
••دریافت و کشت  8رده س��لولی اهدایی ( 3رده
بعد از تایید کنترل کیفی فریز شدند)
••کش��ت اولیه نمونه های پوست گاو سیستانی 55
نمونه ( 51نمونه فریز شدند)
••کش��ت اولیه نمونه های پوست گوسفند بلوچی
( 6نمونه)
••آماده سازی نمونه برای خدمات ژنوتوکسیسیتی
( 1مورد)
••جداسازی سلول های اولیه از بافت سرطان دهان
( 6مورد)
••انجام آزمایش  MTTبرای خدمات(  19مورد)
••کش��ت اولیه س��لول های فیبروبالست گوسفند
مغانی ( 60مورد)
••راه اندازی آزمایش های بررسی ژنوتوکسیسیتی

 .3آزمایشگاه مولکولی
• •اس��تخراج  718مورد  DNA، RNAاز سلول و
خون
• •تش��خیص آلودگ��ی ب��ه مایکوپالس��ما به روش
 543 Multiplex PCRمورد و  11مورد خدمات.
• •آزمای��ش ( STRافتراق درون گونه)  118نمونه،
 36مورد خدمات و  82مورد نمونه شناسنامه رده های
سلولی بانک.
• •آزمایش افتراق بین گونه ای  87نمونه های مرکز
و یک مورد خدمات.
• •آزمای��ش های تش��خیص آلودگی ویروس��ی در
مجموع  113سری آزمایش برای هر یک از ویروسهای
 128 ،HIV-1، HCVس��ری آزمایش برای هر یک
از ویروسهای HBV، EBV
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• •فعالیتهای استخراج پالسمید و ترانسفورماسیون

 .5اتاق شستشو

باکتری

• •شستش��و ی وس��ايل آزمايش��گاه ه��ا و دف��ع

• •انجام واکنش��های  RAPD- PCRبا  6پرایمر

پسماندهاي آنها

و بهينه س��ازي واکنش��ها برای این پرایمرهاي مورد

• •آماده س��ازی و استريل کردن وسايل الزم براي

استفاده در پایان نامه دانشجويي با عنوان :جداسازی،

كشت و بررسي هاي مولكولي و نمونه برداری ها

شناس��ائی و تعیین توالی ،مارکرهای میکروساتالیت

• •آموزش فعالیت های مربوط به این آزمایش��گاه

( )STRاز ژنوم شتر دوکوهانه

برای فن آموزان و اعضا جدید

• •راهان��دازی روشهای مولكولي م��ورد نیاز در
بانك
• •مراحل آماده س��ازی و پ��ردازش نمونه ها برای
آزمایشگاه Real time PCR
• •تهی��ه مجموع��ه  DNAاز نمونه ه��ای اتفاقی
جمعیت ایرانی

 .6آزمایشگاه کشت آموزشی و دانشجویی
••کش��ت اولیه بافت های ماهی قره برون و پاس��اژ
سلولی ( 10مورد)
••انج��ام برخی مراحل س��ایتوژنتیک س��لول های
بزمرخز و شتر دوکوهانه
••کار بر روی س��لول ماهی قره ب��رون (پایان نامه
دانشجویی)
••کار ب��ر روی ماهی قزل آال (س��لول از طحال و
کلیه ماهی قزل آال) (پایان نامه دانشجویی)
••انجام خدمات آزمون  3 ( MTTمورد)
••انجام بخشی از مراحل کار سایتوژنتیک سلولهای
بان��ک و دانش��جویان و خدم��ات دان��ش آم��وزی

 .4آزمایشگاه تهیه مواد
انجام امور مربوط به مراحل Pre-PCR
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(هاروس��ت سلول های اس��ب ،بز ،شتر hTERT،و
) Hu-02
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 .7آزمایشگاه نامیراسازی

بعد از فریز و خدمات و آزمایش های دیگر بانک

• •تولي��د ردهه��ای س��لولي لنفوبالس��توئيدي از

• •ذخیره  141رده س��لولی شناسنامه دار در مخزن

نمونههای خون افراد متعلق به نژادهاي مختلف ايراني

به تعداد بیش از  890ویال

• •تولي��د ردهه��ای س��لولي لنفوبالس��توئيدي از

• •خروج  296رده سلولی از تانک

نمونههای خون افراد مبتال به بيماريهاي مختلف
• •كش��ت و پاس��اژ و فريز ردههای توليد ش��ده و
ذخیره سلولها در تانک ازت و تهيه نمونههای آنها
براي كنترل كيفي
• •تهيه س��وپ ويروسي و تكثير رده مولد ويروس
 EBVبراي خدمات
• •بخش��ي از تهي��ه كاريوتاي��پ ردهه��ای
لنفوبالستوئيدي
• •بخشی از تولید رده های تراریخت
• •کشت  18رده س��لولی نامیرا برای کنترل کیفی
پس از فریز
• •دفری��ز و کش��ت  32نمونه س��لولی نامیرا برای
استخراج DNAخدمات جداسازی لنفوسیت برای
 2نمونه خونی سالم و بیمار دیابتی

 .8بخش ذخاير نگهداري سلولها در شرايط
انجماد
• •ذخیره و ثبت ردههای سلولي در شرايط انجماد
• •ارائه رده های سلولی برای فروش ،کنترل کیفی

 .9آزمایش��گاه کنت��رل کیف��ی میکروب��ی و
مایکوپالسما
• •انج��ام کش��ت مس��تقیم مایکوپالس��ما ب��رای
تعداد 244نمونه
• •انجام بررسی آلودگی میکروبی و قارچی برای
تعداد  200نمونه
• •انج��ام پای��ش محیط��ی دس��تگاه ه��ای کلی��ه
آزمایشگاه های بانک سلولی
• •خدم��ات خ��ارج از مرکز تش��خیص آلودگی
میکربی به روش کش��ت میکروبی قارچی و باکتری
و تش��خیص آلودگی مایکوپالس��ما به روش کشت
مستقیم مایکوپالسما ( 3نمونه)
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 .10آزمایشگاه Real Time PCR

• •خدمات  5( Real timeمورد)
• •برگزاری  2دوره فن آموزی و  5کارگاه Real
time

 .11آزمایشگاه نوترکیب
تولید انواع س��لول های دستکاری شده ژنتیکی و نیز
تولید س��لول ه��ای با محصوالت مورد نی��از از قبیل
آنتی بادی ،پروتئین نوترکیب و  ...در این آزمایشگاه
صورت می گیرد.

 .12آزمایشگاه بیوشیمی
کلی��ه فعالیت های مرب��وط به تکثی��ر باکتری برای
کلونینگ ژن و آموزشهای مربوطه در این آزمایشگاه
صورت می پذیرد.
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طرح های پژوهشی
ردیف

عنوان طرح

1

ايجاد ذخيره سلول هاي ناميراي جمعيتهاي ايران

2

تهیه سلول های فیبروبالست دام های بومی در خطر انقراض به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی دام در کشور

3

تهیه مجموعه سلولهای بنیادی پالپ دندان با کاربرد در تحقیقات

4

ایجاد رده سلولی گاو گلپایگانی به منظور حفظ و ثبت ذخائر ژنتیکی جانوری کشور

5

س )(Artemisia Fragrans برمیزان بیانmRNA ژن های
بررس��ی تاثیراس��انس گیاه آرتمیزیا فراگران�� 
نیتریکاکسید سنتازالقائی وسیکلواکسیژناز  2درسلول های ماکروفاژ موشی( RAW264.7طرح مشترک با
دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

6

بارکدین��گ  DNAنمونه های جانوری در معرض تهدید و اس��تراتژیک ایران راه��کار نوین مولکولی برای
شناسایی و مدیریت و ثبت ذخایر ژنتیکی کشور

7

طرح تعیین هویت  20رده سلولی مزانشیمی انسانی

8

ارزیابی روش های انجماد جنینی ماهی قره برون (تاس ماهی ایرانی) با هدف ایجاد بانک جنینی

9

س��ازگاری رش��د دو رده س��لولی CHOو  HEK-293به ش��رایط رش��د معلق و فاقد س��رم برای مصارف
بیوتکنولوژی

طراح��ی و تولید وکتور باکمید حش��ره ح��اوی ژن  Recombinant Factor Cمتعل��ق به خرچنگ نعلی
10
Carcinoscorpius rotundicauda
11

ایجاد رده سلولی و بانک ژنی گوسفند مغانی به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور

راه اندازی روش های  in vitroتش��خیص سمیت ژنتیکی مواد ش��یمیایی طبق استانداردهای جهانی وتدوین
12
دستور العمل ها
13

مقایسه روش های مختلف تولید سلولهای لنفوبالستوئیدی

29
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ردیف

عنوان طرح

14

ایجاد مجموعه ي ردههای لنفوبالستوئیدی از ناقلین و بيماران مبتال به تاالسمي

15

تاثیر آنتی پرولیفراتیو داروی  Afliberceptبر روی  10رده سلولهای پرایمری
Oral squamous cell carcinoma

16

تاثیر آنتی پرولیفراتیو داروی
 bevacizumabبرروی 10رده سلولهای پرایمری Oral squamous cell carcinoma

روش های جدید راه اندازی شده یا در حال راه اندازی در سال 1394

30

ردیف

نام روش

کاربرد

1

نامیرا سازی رده های سلولی کشت اولیه
با منشا مختلف بافتی و جانوری با بهره
گیری از ژن  hTERTویا  p/53و
وکتورهای مختلف رترو ویروسی و لنتی
ویروسی و توالی های خاص هر جانور

در این روش رده های سلولی ایجاد می شد که عالوه بر
پایداری ویژگی های فیزیولوژیک سلول ،توانایی کشت
و تکثیر نامحدود در شرایط آزمایشگاهی را نیز خواهند
داشت .این رده های سلولی نامیرا شده بطور گسترده در
تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

2

کشت اولیه سلول های سرطانی با منشاء
اپیتلیالی

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

3

راهاندازی شناسايي آلودگي به ويروس
 BVDVبا روش مولكولي

شناسایی ویروس  BVDVدر نمونه های کشت سلول

4

راهاندازی روش افتراق درون گونه اي
ردههای سلولي شتر دوكوهانه به روش
مولكولي

به دليل تهيه مجموعه سلولهای شتر هاي دوكوهانه نياز
به تاييد هويت ردههای سلولي شتر و اثبات عدم اختالط
آنها وجود دارد.
این مورد با شناسایی مارکرهای زنتیکی خاص امکانپذیر
است.
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ردیف

نام روش

کاربرد

5

جدا سازی سلولهای مزانشیمی از بافتهای
مختلف

بدلیل کاربرد فراوان رده های سلولی بنیادی مزانشیمی و
تقاضای فراوان ،معمول سازی جداسازی و تهیه رده های
سلولی برای بانک سلولی الزامی است

6

بسته روشهای تایید هویت رده های
مزانشیمی

اثبات قابلیت تمایز به انواع سلولها و بررسی مارکرهای
سطحی

7

راه اندازی روشهای بررسی آپوپتوز

بررسی مرگ برنامه ریزی شده در سلول در مطالعات
مختلف زیست پزشکی کاربرد و تقاضای زیادی دارد

8

بررسی کاریو تایپ حیوانات

بررسی بندینگ برای سلولهای گونه های موجود در بانک

9

سنجش Comet

بررسی میزان اثر سمیت ژنتیکی مواد بر روی شکستن
DNA

10

سنجش
Chromosomal Aberration

بررسی میزان تغییرات کروموزومی در اثر سمیت ژنتیکی
مواد

11

سنجش Micronucleus

بررسی میزان تغییرات کروموزومی در اثر سمیت ژنتیکی
مواد

12

آزمون Ame’s

بررسی میزان سمیت ژنتیکی با سنجش میزان جهش در
باکتری

13

تشخیص جنسیت پرندگان با روش
مولکولی

بررسی جنسیت پرندگان بخصوص پرندگان شکاری از
مورفولوژی آنها مشخص نیست که در نگهداری و تکثیر
آنها ،بخصوص در مراکز حفاظتی ایجاد مشکل می کند
و نیاز به روش سریع تشخیص دارند

14

بررسی سیتوتوکسیتی مواد با آزمایش
XTT

بررسی سمیت مواد

31
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خدمات تخصصی

32

نام خدمت

تعداد
نمونه

نام خدمت

تعداد
نمونه

ارائه و فروش رده های سلولی

220

تشخیص آلودگی نمونه های کشت
سلولی به مایکوپالسما به روش PCR

11

شناسایی  16STRاختصاصی انسانی با
استفاده از دستگاه Gene Analyzer

35

فروش کیت تشخیص آلودگی به
مایکوپالسما به روش PCR

2

سنجش سمیت مواد با استفاده از MTT

24

فروش  DNAسلول

2

آزمایش های تشخیص ویروس

4

ارائه مشاوره به کارشناسان شرکت
توفیق دارو برای باز کردن سلول های
فریز شده

1

تشخیص گونه های جانوری و سلولی به
روش Multiplex PCR

1

طراحی پرایمر

3

انجام خدمات میکروسکوپ فلورسنت

13

Commet Assay

9

تشخیص آلودگی به مایکوپالسما با استفاده
از روش کشت مستقیم

1

جداسازی لنفوسیت از خون محیطی

2

فروش کنترل داخلی برای بررسی آلودگی
به مایکوپالسما

3

خدمات ( Real Time PCRسیکل)

50

تشخیص آلودگی به مایکوپالسما با روش
رنگ آمیزی DNA

1

فروش محیط و مواد کشت سلول

8

تشخیص آلودگی باکتریایی و قارچی رده
های سلولی

2
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خدمات آموزشی

نام کارگاه یا دوره فن آموزی

تعداد دفعات برگزار
شده

تعداد فراگیر

کارگاه مبانی کشت سلول های انسانی و جانوری

5

 39نفر

کارگاه تکنیک های Real time PCR

5

36نفر

کارگاه سایتوژنتیک بالینی

2

14نفر

دوره فن آموزی مبانی کشت سلول

7

10نفر

دوره فن آموزی سایتوژنتیک

3

6نفر

دوره فن آموزی Real time PCR

2

2نفر

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

3

3نفر

دوره فن آموزی MTT

3

6نفر

دوره فن آموزی جدا سازی سلول ها به روش
مغناطیسی

1

2نفر

دوره دانش آموزی بیوتکنولوژی و کلونینگ ( 5روزه)

1

10نفر

کارگاه روش های انجماد سلول های جنسی و جنین

1

15نفر

کارگاه استانداردهای بیوبانک

1

15نفر

جمع
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پروژه های دانشجویی
ردیف

مقطع
تحصیلی

عنوان پایان نامه

بررسي اثر كروسين ،كروستين و پيكروكروسين بر مسير انتقال عالئم PI3-Kinase/Akt
1
در سلولهای پرايمري سرطاني پستان انسان

دکتری
تخصصی

2

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

دکتری
تخصصی

3

بررسی تاثیراسانس گیاه آرتمیزیا فراگرانس(Artemisia Fragrans)  برمیزان بیان
mRNA ژن های نیتریکاکسید سنتازالقائی وسیکلواکسیژناز  2درسلول های ماکروفاژ
موشیRAW264.7

کارشناسی
ارشد

4

تولید کشت سلولی اولیه از تاس ماهی ایرانی دریای خزر ()Acipenser persicus

کارشناسی
ارشد

5

بررسی سایتوژنتیک بز مرخز

کارشناسی
ارشد

6

بررسی سایتوژنتیک شتردوکوهانه

کارشناسی
ارشد

7

تاثير پلي پپتيد ضد ميکروبي  Ec-Hepcidinبر باکتری Streptococcus iniae
عامل بیماری استرپتوکوکوزیس در کشت هاي سلولي اوليه ماهي قزل آالي رنگين کمان
( )Oncorhynchus mykissو ماهي آزاد خزر ()Salmo trutta caspius

دکتری
تخصصی

شرکت در کنگره های بین المللی و داخلی
ردیف

34

عنوان

تاریخ
برگزاری

نام کنگره یا همایش

نوع
ارائه

Lipopolysaccharide Detection:
a necessity for designing LPS detection
kit by Recombinant factor

 3الی 5
خرداد
1394

1

اولین همایش بین المللی
و نهمین همایش ملی
بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی
ایران

پوستر

 3الی 5
خرداد
1394

2

اولین همایش بین المللی
و نهمین همایش ملی
بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی
ایران

پوستر

Knockdown of p/53 combined with
expression of the catalytic subunit of
telomerase to immortalize primary
human skin fibroblast

 3الی 5
شهریور1394

3

شانزدهمین کنگره بین المللی
میکروب شناسی ایران

پوستر

The importance of maycoplasma
quality control in Human and Animal
Cell Bank
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شاخص های عملکرد بانک سلول های انسانی و جانوری
ردیف

نوع عملکرد

سال  90سال  91سال  92سال  93سال 94

کل موجودی بانک
تا پایان سال 94

1

تعداد رده های سلولی
شناسنامه دار ذخیره شده

144

148

208

286

141

927

2

تعداد ویالهای ذخیره شده

1720

1457

1162

1186

388

5913

5000
4000
3000
سال 94

2000
سال 93

1000

سال 92

0

سال 91

نمودار فراوانی تجمعی شاخص های عملکرد بانک

6000

سال 90
تعداد ویالهای ذخیره شده
تعداد رده های سلولی شناسنامه دار
ذخیره شده

35

36
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مقدمه
بخ��ش بیول��وژی مولکول��ی یک��ی از بان��ک های

درجهت مدیریت کارآمد منابع

چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ایران

 .3برق��راری ارتباط��ات علم��ی با محقق��ان ،مراکز

می باشد .هدف این بخش به کارگیری فناوری های

تحقیقاتی و بانک های معتبر داخلی و بین المللی

پیشرفته بیولوژی مولکولی برای شناسایی ،ارزیابی و

 .4ارایه آموزش های تخصصی و مشاوره های علمی

ذخیره س��ازی مواد ژنتیکی در راستای اولویت های

به متقاضیان حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی

مرکز با استانداردهای جهانی می باشد.

 .5تدوی��ن و ارای��ه مق��ررات ،دس��تورالعمل ه��ا و
استانداردهای الزم

اهداف کلی بانک عبارتند از

 .6ارایه خدمات به سایر بخش های مرکز (بانکهای

 .1تهی��ه ،تعیی��ن هوی��ت ،ثب��ت و ذخی��ره س��ازی

س��لولی ،میکروارگانیس��م ها و گیاهی) و نیز س��ایر

نمونه های مولکولی

مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور

 .2ایج��اد بان��ک اطالعاتی ژنتیکی ذخایر زیس��تی

37

بانک مولکولی
آزمایشگاه ها
 .1آزمایشگاه مرکزی
در ای��ن آزمایش��گاه کلی��ه فعالیت ه��ای مربوط به

ژنتیکی جهت کاربردهای مختلف مهندسی ژنتیک
••انج��ام پای��ان نامه ه��ای دانش��جویی و خدمات
تخصصی مرتبط

آم��وزش ،خدم��ات تخصص��ی ،انجام ط��رح های

 .3بانک DNA

تحقیقات��ی و خدمات تجهیزات��ی بین بانکی صورت

از مهمتری��ن فعالی��ت ه��ای صورت گرفت��ه در این

می گیرد.

آزمایشگاه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
••استخراج انواع مواد ژنتیکی از نمونه های زیستی
مرکز ذخایر ژنتیکی
•• استانداردس��ازی و نگهداری بهینه انواع مواد و
ذخایر بانکی مرکز

 .4آزمایشگاه متاژنومیکس
 .2آزمایش��گاه مهندس��ی ژنتی��ک و پروتئین
نوترکیب
از مهمتری��ن فعالی��ت ه��ای صورت گرفت��ه در این
آزمایشگاه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
•• س��اخت س��ازه های ژنتیکی نوترکیب بر مبنای
ذخایر ژنتیکی بومی
••بیان محصوالت ،پروتئی��ن ها و آنزیم های مهم
در بیوتکنولوژی با کاربردهای مهم صنعتی ،پزشکی
و کشاورزی
••ساخت ،دریافت و بانکینگ وکتور و میزبانهای

38

کلی��ه فعالی��ت ه��ای اس��تخراج و شناس��ایی کمی
جوام��ع میکروارگانیس��می با روش ه��ای ،NGS
انجام پای��ان نامه ها و طرح ه��ای تحقیقاتی و انجام
خدمات تخصصی مرتبط در این آزمایشگاه صورت
می پذیرد.
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 .5بانک  DNAمتاژنومی

نوع و نام محیط

تعداد
نمونه

نمونه چاه های نفتی

6

محیط های غنی شده سلوالزی
(شکمبه نشخوارکنندگان)

42

اس��تانداردهای مرتبط به عنوان اولی��ن در نوع خود

محیط های غنی شده متانوژنی

6

آغاز به کار نموده اس��ت .از مهمترین ویژگی های

مجموع

90

بانک  DNAمتاژنومی در بانک مولکولی از س��ال
 93ب��ا جم��ع آوری و اس��تخراج  DNAمتاژنومی
از پ��روژه های تحقیقاتی مرتب��ط و همچنین تدوین

این بانک این است که با توجه به امکان آنالیز کمی
مبتنی بر  NGSو پروفایلین��گ جامعه میکروبی هر

 .6بانک الیگو و پرایمر

محیط بر پایه ژن  16Sریبوزومی ،هر نمونه متاژنومی

از دیگ��ر بانک ه��ای زیر مجموع��ه بانک ،DNA

ذخیره ش��ده شناس��نامه دقیق مولکولی که نش��انگر

مجموع��ه و کلکس��یون الیگو و پرایمره��ای بانک

ترکی��ب جنس و گون��ه ه��ای باکتریایی،آرکیایی

 DNAمی باشد که در راستای اهداف و رسالتهای

و  ...ب��ا دقت ده��م درصد فراوانی می باش��د همراه

مرک��ز و بانک غال��ب پرایمره��ای الزم و ضروری

خود دارد.نمونه های ذخیره ش��ده در بانک DNA

جهت شناسایی و تایپینگ نمونه های پروکاریوتیک

متاژنومی مس��تخرج از طرحه��ای تحقیقاتی و پایان

ت��ا یوکاریوتی��ک را ش��امل می ش��وند .تعداد کل

نامه های دانشجویی می باشد .تعداد کل نمونه های

پرایمره��ا و الیگوه��ای ای��ن بان��ک  205ع��دد

متاژنومی ت��ا کنون  90نمونه می باش��د و تنوع آنها

می باشد که در طی سالیان گذشته طراحی و سفارش

شامل موارد ذیل است:

و خریداری گردیده ان��د و جهت جلوگیری از بین
رفتن و پراکندگی و همچنین ارائه و نمایش ظرفیتها و

نوع و نام محیط

تعداد
نمونه

پتانسیلهای بانک و مرکز به صورت کلکسیون جدید

نمونه محیطی (چشمه های آبگرم)

9

تجمی��ع و نگهداری م��ی گردند .همچنی��ن یکی از

نمونه محیطی
(تاالب گمیشان و اینچه برون)

9

ظرفیت های دیگر بهینه سازی روش و برنامه PCR

غذاهای تخمیری (پنیر لیقوان)

18

برای تمام این پرایمرها می باش��د که توس��ط پرسنل

39

بانک مولکولی
بانک مولکولی در طی س��الیان گذشته انجام گرفته

40

بانک  DNAو وکتور

اس��ت .این پرایمرها جه��ت ریبوتایپینگ باکتری و

بان��ك مولکول��ی در راس��تای اه��داف و رس��الت

آرک��ی و قارچ و پروت��وزوا ،بارکدینگ جانوری و

مرک��ز مل��ی ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ای��ران جهت

گیاهی ،شناس��ایی و تعیین هویت پستانداران به کار

حفظ ذخایر ژنتیکی و زیس��تی اق��دام به راه اندازی

می رود .همچنین دس��ته بزرگی از پرایمرهای بانک

بانک  DNAنموده اس��ت .کلی��ه روش ها ،مراحل

الیگ��و ،پرایمره��ای متاژنومی می باش��ند که جهت

و فن��اوری های ب��ه کاررفته جهت ذخی��ره و حفظ

آنالیز کمی جوامع باکتریای��ی ،آرکیایی ،قارچی و

 DNAمنطبق برآخرین اصول و استانداردهای بین

پروتوزوایی با تکنولوژی  NGSمی باشد.

المللی می باشد که امکان جمع آوری نمونه ،ذخیره
سازی ،تکمیل بانک اطالعاتی و ارائه  DNAذخیره

زمینه کاربرد پرایمر

تعداد

ریبوتایپینگ باکتری و آرکی و قارچ و
پروتوزوا

14

می آورد .همچنين بانك وكتور بانک مولكولي نيز با

بارکدینگ جانوری و گیاهی

12

تهيه و ذخيره سازي وكتورها و ناقل هاي پالسميدي

شناسایی و تعیین هویت انسان ،اسب،
موش ،خرگوش ،میمون ،سگ ،رت و
گربه

20

پرایمرهای توالی یابی

2

پرایمرهای جداسازی ژنهای کد کننده
آنزیمی جهت مصارف تولید پروتئین
نوترکیب مانند آسپاراژیناز ،لیپاز،
سلوالز ،فیتاز ،پلیمراز و الفا آمیالز

42

پرایمر های بارکد شده متاژنومی:
باکتریایی

52

پرایمر های بارکد شده متاژنومی:
آرکیایی

21

پرایمر های بارکد شده متاژنومی :قارچی

21

پرایمر های بارکد شده متاژنومی:
پروتوزوایی

21

مجموع

205

ش��ده به متقاضیان در مناس��بترین ش��رایط را فراهم

مورد نياز در تحقيقات مولكولي ،مهندس��ي ژنتیک،
كلونينگ و بيان پروتئين مجموعه هاي ارزش��مند از
اين فرآورده هاي مهم زيس��تي را جهت پيش��رفت و
سهولت تحقيقات مرتبط فراهم آورده است.
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خدمات آموزشی
••برگزاری سه دوره کارگاه آموزش حرفه ای  PCRو طراحی پرایمر
••برگزاری کارگاه با عنوان تکنیک های پر کاربرد در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

طرح ها پژوهشی
ردیف

عنوان طرح

1

شناسایی و بررسی کمی تنوع میکروبی تاالب
های گمیشان و اینچه برون از طریق آنالیز
متاژنومی

2

بارکدینگ DNAنمونه های جانوری در
معرض تهدید و استراتژیک ایران :راهکارنوین
مولکولی برای شناسایی و مدیریت وثبت ذخایر
ژنتیکی کشور

3

شناسایی مولکولی کمی جوامع میکربی چشمه
های آبگرم سهند و سبالن از طریق متاژنومیکس
و بر پایه تکنیکهای نسل جدید توالی یابی
()NGS

4

آناليز کمی جامعه میکروبی پنير ليقوان در طی
فرایند تولید تا رسیدن با استفاده از متاژنومیکس و
بر پایه تکنیکهای نسل جدید توالی یابی
نمونه برداری طرح شناسایی و بررسی کمی تنوع میکروبی تاالب های
گمیشان و اینچه برون

41

بانک مولکولی
پروژه های دانشجویی

ردیف

1

2

3

عنوان پایان نامه

مقطع
تحصیلی

جداسازی و همسانه سازی ژن متحمل شوری ( )BADHاز باکتری

کارشناسی

 Nesterenkonia sp. strain fو تعیین مشخصات مولکولی آن

ارشد

جداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده آنزیم سلوالز از باکتری Oceanimonas

کارشناسی

 sp. GK1و تعیین مشخصات مولکولی آن و بیان در سیستم پروکاریوتی

ارشد

جداسازی و کلونینگ آنزیم لیپاز از باکتری و بیان آن در سیستم پروکاریوتی
جداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده آنزیم آسپارژیناز از باکتری

4

Ureibacillus thermospharicus strain: thermo BF
و تعیین مشخصات مولکولی آن و بیان در سیستم پروکاریوتی

5

6

42

بهینه سازی انتقال ژن به گیاه موسیر با استفاده از ژن گزارشگر GUS

کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد

شناسایی آنچوی ماهیان ( )Engraulidaeخلیج فارس و دریای عمان با استفاده از

کارشناسی

تکنیک DNA Barcoding

ارشد
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پروژه های دانشجویی

ردیف

7

عنوان پایان نامه

شناسایی شگ ماهیان جنس های  Sardinellaو  Dussumieriaدر خلیج فارس و کارشناسی
دریای عمان با استفاده از تکنیک . DNA Barcoding
بررسی علل ضعیف شدن و ناپایداری ژنتیکی بذر قارچ دگمه ای و یافتن مارکرهای

8

مولکولی جهت کشف ناهنجاری فوق و تشخیص زودهنگام آن و تولید الین فاقد
ناهنجاری و حفظ و نگهداری آن

9

10

مقطع
تحصیلی

مطالعه تنوع میکروبی انواع جمعیت های باکتریایی قابل کشت و غیر قابل کشت ساکن
میدان نفتی هفتگل و مرکز بهره برداری آن در مسجد سلیمان

تاثیر فراوری منابع پروتئینی و کربوهیدرات بر عملکرد گاوهای شیری و پروفایل
میکروبی شکمبه

ارشد

کارشناسی
ارشد

دکترا

فرصت
مطالعاتی
دکترا
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بانک مولکولی

نام مجله

عنوان مقاله

ردیف

انتشارات

ISI
Annals of
Microbiology

Comparative genome analysis of Oceanimonas sp. GK1, a halotolerant
bacterium with considerable xenobiotics degradation potentials

1

ISI
Cell Yakhteh

Genome-Wide Analysis of Oceanimonas sp. GK1 Isolated from
Gavkhouni Wetland (Iran) Demonstrates Presence of Genes for
Virulence and Pathogenicity

2

ژورنال
Scientific Report
از مجموعه انتشارات
Nature

Nesterenkonia sp. strain F, ahalophilic bacterium producingacetone,
butanol, and ethanolunder aerobic conditions.

3

ISI
BioNanoScience

Investigation of a Hot-Spring Extremophilic Ureibacillus
thermosphaericus Strain Thermo-BF for Extracellular Biosynthesis of
Functionalized Gold Nanoparticles

4

نوع
ارائه

نام کنگره یا همایش

ردیف

شرکت در کنگره های بین المللی و داخلی
تاریخ
برگزاری

عنوان

 خرداد4  الی2
94

Isolation, Cloning and expression of
BADH gene fromNesterenkoniato
enhance salttolerance in plants

پوستر

نهمین کنگره ملی و اولین
کنگره بین المللی بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ایران

1

 خرداد4  الی2
94

Dynamic investigation of lactic Acid
Bacteriain the process of Lighvancheese
ripening by metagenomics technique

پوستر

نهمین کنگره ملی و اولین
کنگره بین المللی بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ایران

2

 خرداد4  الی2
94

Quantitative analysis of pathogenic microorganisms in the process of Lighvan
cheese preparation and ripening using
metagenomics

پوستر

نهمین کنگره ملی و اولین
کنگره بین المللی بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ایران

3

 خرداد4  الی2
94

Isolation, Cloning and expressionof
novel L-asparaginase inE.coli

پوستر

نهمین کنگره ملی و اولین
کنگره بین المللی بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ایران

4

 خرداد4  الی2
94

Isolation, Cloning and expression of a
novel lipase in E.coli

نهمین کنگره ملی و اولین
کنگره بین المللی بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ایران

5

44
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شاخص های عملکردبانک مولکولی
ردیف

نوع فعالیت

سال 1393

سال 1394

1

تعداد نمونه ها در بانک DNA

100

230

2

تعداد نمونه ها در بانک وکتور

138

165

200
150
100
50
0
سال 1394

نمودار فراوانی تجمعی شاخص های عملکرد بانک

250

سال 1393

تعداد نمونه ها در بانک DNA
تعداد نمونه ها در بانک وکتور

45
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مقدمه
بانك گياه��ي همزمان با ديگر بخش ها ی مركز در

هرباریوم ،سيتوژنتيك ،بذر ،فيتوشيمي ،كشت بافت،

سال  1388آغاز به کار کرد .عمده برنامه ريزي ها و

كرايوپرزرويش��ن به عالوه کلکس��یون ه��ای زنده

تالش هاي بانك گياهي در راستاي شناسايي ،ذخيره

(گلخان��ه و مزرعه تحقیقاتی) و کلکس��یون گیاهان

س��ازي و كمك به حفظ ذخاير زيستي و ژنتيكي با

درون شیش��ه ای با وظایف مش��خص و تعریف شده

ارزش كش��ورمان ،قبل از نابودي و انقراض اس��ت.

در بان��ک گیاهی فعال بودند و در جهت رس��یدن به

البت��ه اهداف و خط مش��ی اصلی این بانک توس��ط

اهداف و چشم اندازهای مرکز گام برداشتند .در طی

سیاس��ت گذاری های کالن مرکز تبیین می ش��ود و

س��ال های اخیر تخصص علم��ی و تجهیزات فراهم

چنین سیاست هایی چارچوب و شاکله فعالیت های

ش��ده امکان انجام تحقیق��ات به روز دنی��ا در زمینه

بانک را تشکیل می دهند.

عل��وم گیاهی را در این بانک فراهم س��اخته اس��ت.

در س��ال  ،1394در مجموع  7فضاي آزمايش��گاهي

تاکن��ون نزدیک به  8000گون��ه و زیر گونه گیاهی

و تحقيقات��ي ازجمله آزمايش��گاه ه��اي مولکولی،

برای ایران معرفی شده اس��ت .تعیین نام علمی برای

47

بانک گیاهی
هر گونه گیاهی از هر نقطه از کش��ور قابل مقایس��ه

نگهداری از آنها در مقابل ش��رایط محیطی ،علفهای

به پیدا کردن س��وزن در انباری از کاه اس��ت .برای

هرز و آفت ها غیر قابل توصیف است .انجام  38روز

این مهم الزم است که با بررسی دقیق نمونه گیاهی،

کاری مطالعات میدانی و نمونه گیری از  69س��ایت

صف��ات مورفولوژیک��ی آن با دقت کامل وارس��ی

غالباً کوهس��تانی در طی یک سال را نمی توان امری

گردد س��پس با تطبیق این صفات با صفات توصیفی

ع��ادی تلقی نمود .دس��تاوردهای حاصل��ه هنگامی

فلوره��ا و کلیدهای موجود ،ن��ام علمی تیره ،جنس

قابل توجه تر خواهند ش��د که بدانیم تعداد نیروهای

و س��پس گونه گیاهی به درس��تی مش��خص گردد.

فع��ال در بانک در س��ال  1394جمع��ا  8نفر نیروی

چنی��ن توانایی و تخصصی در کمت��ر هرباریومی از

كارش��ناس 1 ،نفر نیروی اداری 2 ،نفر نيروی کشت

کش��ور حاصل شده است .استخراج و خالص سازی

و کار و باغبانی 4 ،نفر نیروی تولیدی به همراه  4نفر

متابولی��ت ه��ای ثانویه ب��ا درصد خلوص ب��اال و با

مش��اور علمی بوده اند .تاکنون بانک گیاهی عالوه

کمترین هزینه دیگر توانایی قابل ذکر کس��ب شده

بر انجام وظایف تعریف ش��ده در راستای خط مشی

در آزمایش��گاه فیتوشیمی بانک گیاهی است .امکان

مرکز ،به بس��یاری از مراکز دانشگاهی و خدماتی و

استقرار ،پرآوری ،ریشه دهی و سپس سازگار کردن

تحقیقاتی کش��ور نیز خدمات علمی-تخصصی ارائه

گیاه درون شیشه ای با محیط طبیعی برای بسیاری از

نموده است.

گیاهان زینتی و باغی ،دیگر توانایی غیر قابل چش��م
پوشی بخش کش��ت بافت بانک است .سیتوژنتیک
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دستاوردها

ی��ک هن��ر و یک علم اس��ت .هن��ر نمایان س��ازی

•• بهینه سازی تجاری  5رقم ژربرا و گیاه به لیمو با

کروموزوم ها برای گونه های گیاهی در آزمایشگاه

استفاده از تکنیک کشت بافت

س��یتوژنتیک بانک فراهم شده اس��ت .تاکنون برای

•• بهینه س��ازی تج��اری  4رقم انگ��ور (Flame

تعداد زیادی از گونه های گیاهی ازجمله جنس��های

 )superior، perlete، crimsonکه مرحله اول

 Artemisiaو  Alliumگس��تره کروموزوم��ی

استقرار با موفقیت کامل به اتمام رسیده و مرحله دوم

کامل تهیه ش��ده اس��ت .بزرگی کار اس��تقرار بیش

پرآوری در حال انجام می باشد.

از  1000نمون��ه زنده در کلکس��یون ه��ای بانک و

•• دس��تیابی ب��ه خلوص ب��االی  60درص��د برای

گزارش عملکرد سال 1394
متابولیت ثانویه ی سیلی مارین از گیاه مارتیغال
•• تعیین نام علمی  650شیت هرباریومی
•• هرباریومی کردن  800شیت هرباریومی
••  38روز کار میدانی جمع آوری نمونه
•• تکمیل فایل اطالعاتی ذخایر ژنتیکی موجود در
بانک
•• ست آپ تست های کیفی مربوط به شناسایی و
اثبات وجود متابولیت ها :ساپونین ،گلیکوزید ،تانن،
استروئید ،ترپنوئید ،آلکالوئید
•• افزای��ش موجودی بانک اس��انس و عصاره به
 1400نمونه گیاهی
•• افزای��ش موج��ودی نمونه ه��ای هرباریومی به
 8000نمونه
•• ذخیره سازی  50گیاه به صورت In vitro
•• اس��تقرار و نگه��داری ح��دود  1000گیاه به
صورت زنده
•• افزایش تعداد نمونه های بذری به بیش از 9000
نمونه

آزمایشگاه ها
.1آزمایشگاه بذر
در ای��ن آزمایش��گاه فعالی��ت ه��ای زی��ر ص��ورت
می پذیرد:
••پاکس��ازی و جداس��ازی  2700جمعیت از بذور
••نمون��ه برداری جه��ت بانک اس��انس و عصاره
••خش��ک ک��ردن ،جداس��ازی  ،پودر ک��ردن و
بس��ته بندی اندام هوایی مختلف گیاهی جهت بانک
پودر خشک
••کشت و احیاء  300جمعیت گیاه دارویی
••بذر گیری بیش از  450جمعیت گیاه کشت شده
در کلکسیون در سال جاری
••ورود اطالعات و چاپ لیبل بر روی پاکت بذور
بیش از  300جمعیت
••کشت و انتقال گیاهان کشت بافتی
••تکثی��ر و کش��ت پی��از چه سوس��ن چلچ��راغ و
آماده سازی شرایط کشت این گیاه استراتژیک
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 .2آزمایشگاه کشت بافت
از مهمترین فعالیت های این آزمایشگاه می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
••باز کش��ت و نگهداری درون شیش��ه ای گیاهان
اعم از گل محمدی  ،آلوئه ورا ،ساناز ،پیرودوآرف،
ماکس��ما 5 ،رق��م س��یب زمینی ع��اری از ویروس،
میروباالن ،موسیر ،و ...از فعالیت های این آزمایشگاه
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ردیف

در سال  94می باشد.

نام فارسی

نام علمی

1

انگور رقم
سوپریور

Vitis vinifera

2

انگور رقم پرلت

Vitis vinifera

ردیف

بانک گیاهی

نام فارسی

نام علمی

11

GF677

Prunus persica

12

گزیال 6

Prunus cerasus

13

گل محمدی

Rosa damascene

14

ژربرا
Orang dino

Gerbera jamesonii

15

ژربرا Esmar

16

ژربرا Stanza

17

ژربرا Malibo

18
19
20

Gerbera jamesonii
Gerbera jamesonii
Gerbera jamesonii

سرخدار

Taxus baccata

زالزالک وحشی

Crataegus sp.

سیب زمینی
رقم آگریا

Solanum tuberosum

3

انگور رقم فلیم

Vitis vinifera

21

سیب زمینی
رقم سانته

Solanum tuberosum

4

انگور رقم
کریمسون

Vitis vinifera

22

سیب زمینی
رقم بامبا

Solanum tuberosum

5

به لیمو

Lippia citriodora

23

سیب زمینی
رقم کایزر

Solanum tuberosum

6

پیرودوآرف

Pyrus communis

24

7

میروباالن
C 29

Pruus communis

سیب زمینی
رقم اسپریت

Solanum tuberosum

25

GN6

Prunus persica

8

پیله آ

Pilea sp.

26

نسترن فوتیده

Rosa foetida

9

ساناز

Rosa sp.

10

آنجل آنتوریوم

Anthorium sp.

 27نسترن ناتال برایار

rosa sp.

ردیف

نام فارسی

نام علمی

ردیف

گزارش عملکرد سال 1394

28

OHF69

pyrus communis L.

45

29

ارکیده

Phalaenopsis sp.

46

استویا

30

کراسوال

Crassula sp.

47

تاتوره تماشایی

Daturain noxia

31

آپونتیا

Opuntia sp.

48

الله واژگون

Fritillaria raddeana

32

-

سوسن چلچراغ

Lilium ledebourii

33

برگ بیدی

34

آنتوریوم

35

-

Cereus sp.
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نام فارسی
سیر

نام علمی
Allium sativum
stevia sp.

Chlorophytum
Anthorium sp.
Haworthia sp.

••استقرار درون شیش��ه ای و باززایی پیازچه های
گیاه انحصاری و در معرض انقراض سوسن چلچراغ
گیاه سوسن چلچراغ ( )Lilium ledebouriیکی

36

ناز گوشتی

Carpobrotus sp.

از گون��ه های نادر و با پراکن��ش محدود از تیره الله

37

تراداسکانتیای
قرمز

Tradescantia

( )Liliaceaeاس��ت .این گیاه از نظر زیباش��ناختی

38

بریوفیلوم

Bryophyllum

بس��یار زیبا و از نظ��ر گیاهشناس��ی در معرض خطر

39

موسیر

Allium stipitatum

انقراض قرار دارد .محققان مرکز پس از جمع آوری

40

انگور

Vitisvinifera

فقط چند پایه از این گیاه از طبیعت ،با هدف حفظ،

41

رز هاللی روند ه

Rosa sp.

نگهداری و تکثیر ژرم پالس��م این گونه گیاهی و با

42

انار بیدانه

Punicagranatum

بکارگیری روش های مختلف تکثیر غیرجنس��ی از

43

برگ بیدی
خالدار

44

آلوئه ورا

جمل��ه تکنیک های مختلف کش��ت بافت��ی و تکثیر
Tradescantia

س��اده و کم هزینه رویشی (روش های مختلف قلمه

Aloe vera

زدن از اندامهای مختلف توانستند از یک نمونه گیاه
و در ب��ازه زمانی کمتر از یک س��ال ،بالغ بر ده هزار
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بانک گیاهی
نمونه گیاهچه درون شیش��ه ای سوس��ن چلچراغ را
تولید ،تکثیر و نگهداری نمایند.

••تکثیر و فروش بالغ بر  34هزار نمونه کشت بافتی
گیاه پی��رودوارف در قالب قرارداد تولیدی (ریش��ه
زایی و پرآوری)

••تکثیر گیاهان کشت بافتی انگور به تعداد حداقل
 6000عدد در قالب قرارداد تولیدی

•سازگاری گونه های گیاهی مختلف
•تکثیر و واگذاری گیاهان تزیینی هاورتیا ،آپونتیا
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و بریوفیلوم به تعداد بیش از  1200عدد تنگ تزیینی

••کشت بافت گیاه توق

و ویال

••کشت بافت گیاه سیر

گزارش عملکرد سال 1394
و نگهداری اس��پور گیاهان بدون بذر ایران ،فاز اول

••کشت بافت آرابیدوپسیس

سرخس ها و خویشاوندان آن

 .3هرباریوم
انجام  38روز ماموریت در اس��تان های مختلف نظیر
لرس��تان ،همدان و کرمانشاه ،کردس��تان،آذربایجان

••اسکن ،ویرایش و دس��ته بندی تصاویر دیجیتال
ح��دودا  500نمون��ه هرباریوم��ی جه��ت ایج��اد
Virtual herbarium

ش��رقی وغربی ،مرک��زی ،اصفهان و ی��زد ،گیالن و
اردبیل ،س��منان ،کرم��ان ،کهگیلوی��ه و بویراحمد،
فارس و بوش��هر تنها بخشی از فعالیت های هرباریوم
می باشد.
تعداد سایت

69

نمونه هرباریومی

574

گیاه زنده

277

بذر

73

اسانس

14

عکس

3970

 .4آزمایشگاه سیتوژنتیک
مهمتری��ن فعالیت این آزمایش��گاه در س��ال  94تهیه
گس��تره و شناس��نامه کروموزوم��ی مناس��ب از 25
جمعی��ت مربوط ب��ه  15گونه از جن��س Allium
می باشد.

از مهمترین دستاوردهای این آزمایشگاه می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
••شناسایی بیش از  650شیت از نمونه های گیاهی
در سطح گونه
••هرباریومی کردن  800شیت هرباریومی
••تهیه درفت طرح با عنوان :جمع آوری ،شناسایی
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بانک گیاهی
.5آزمایشگاه مولکولی

روی کل گی��اه و بذر آن به ص��ورت مجزا و انجام

فعالیت های این آزمایشگاه عبارت است از:

کروماتوگرافی الیه ن��ازک ،کروماتوگرافی مایع با

••آماده سازی و ارسال ویال حاوی محصول pcr

کارایی باال و انواع تستهای آنزیمی و آنتی اکسیدانی

ب��ا پرایمرهای کلروپالس��تی  trncو  trnfجهت

بر روی نمونه های حاصله از استخراج جمعیت ها

توالی یابی

••انجام  HPLCهای مربوط به استخراج کل گیاه

••جمع آوری ،آماده س��ازی و کوبیدن  120نمونه

ماریتیغال و بررسی نتایج حاصله

برگ گیاه آلیوم در ازت مایع و نگهداری پودر تهیه

••بررس��ی تاثی��ر برنده��ای مختلف ح�لال آلی

شده در  -20جهت استخراج DNA

(ایران��ی ،ک��ره ای ،آلمانی) در محص��ول نهایی از

••بهینه کردن واکنش زنجیره ای پلیمراز با پرایمر

لحاظ خصوصی��ات فیزیک��ی و کروماتوگرام های

های ISSR

حاصله از HPLC

••جمع آوری ،آماده سازی و کوبیدن و استخراج

••مطالع��ات مربوط به انجام آنالیز  LC-MSبرای

 DNAاز  150نمونه برگ گیاه آلیوم برای انجام

پودرهای حاصل گیاه ماریتیغال پس از انجام پروسه

آزمایشات ISSR

خالص س��ازی و آماده سازی نمونه ها جهت ارسال

••غلظ��ت س��نجی  DNAب��ا اس��تفاده از ژل

و آنالیز

الکتروفورز افقی

••ش��روع بهینه س��ازی برای تعیین مقدار مناس��ب

••اس��تخراج  DNAو  PCRنمون��ه چمن��ی ب��ا

نس��بت حالل به بذر در مرحله چربی زدایی و مرحله

پرایمرهای ITS4, 5

استخراج

 .6آزمایشگاه فیتوشیمی
مهمتری��ن فعالی��ت ه��ای ص��ورت گرفت��ه در این
آزمایشگاه عبارت است از:
••جم��ع آوری  6جمعی��ت موج��ود در گلخان��ه
از گی��اه ماریتیغ��ال و انج��ام مراحل اس��تخراجی بر
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••مطالعه و تحقیق و بررسی در ارتباط با داروهای
گیاهی ک��ه از نظر خاصیت درمانی بس��یار با ارزش
ب��وده و جزء گرانتری��ن دارو های گیاه��ی در بازار
جهانی تولید دارو محسوب می شوند
••انجام تس��ت ه��ای  TPC , DPPHبرای 180
نمونه مربوط به طرح سموم بیولوژیک

گزارش عملکرد سال 1394
روش های جدید راه اندازی شده بانک در سال 94
ردیف

روش

1

تنظیم پروتکل تکثیر انگور

2

تنظیم پروتکل تکثیر سوسن چلچراغ
ساپونین
گلیکوزید

3

تنظیم روش های آنالیز کیفی برای سنجش مواد موثره شامل:

تانن
استروئید
ترپنوئید
آلکالوئید

طرح های پژوهشی
ردیف

عنوان طرح

1

بانک گیاهان درون شیشه ای

2

نگهداری گیاهان در شرایط فراسرد

3

جمع آوری ،شناسایی ،ارزیابی و نگه داری جنس( Allium L .پياز) در ايران با استفاده از
رويكردهاي فيتوشيميايي ،سيتوژنتيكي و مولكولي

4

تولیدسموم بیولوژیک از گیاهان بومی ایران

5

استخراج واستخالص ماده مؤثره ی سیلی مارین از گیاه مارتیغال
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بانک گیاهی
پروژه های دانشجویی
ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع
تحصیلی

1

تنوع ژنتیکی گیاه درمنه ( ) Artemisia annuaبا استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

کارشناسی ارشد

2

تنوع ژنتیکی گیاه کاسنی ( ) Cichorium intybusبا استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

کارشناسی ارشد

3

تنوع ژنتیکی گیاه درمنه (  )Artemisia absinthiumبا استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

کارشناسی ارشد

4

استخراج  DNAاز پیاز گیاه سوسن چلچراغ و  PCRبا پرایمر های ITS4, 5

دکتری تخصصی

5

تنوع ژنتیکی گیاه بلوط با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

کارشناسی ارشد

6

بررسی روابط فیلوژنتیکی آلیوم با استفاده از مارکر مولکولی Mat K

دکتری تخصصی

بررسی منابع مختلف جهت استخراج و آنالیز کروماتوگرافی ( )HPLCماده موثره (آلکالوئیدها) گیاه

کارشناسی ارشد

7

Datura stramonium

8

بررسی مواد موثره کلیدونین ،بربرین و سنگوئینارین در  10نمونه گیاه  Chelidonium majusبا استفاده از
کروماتو گرافی ()HPLC

دکتری تخصصی

9

بررسی سیتوژنتیکی برخی از آلیوم های ایران

دکتری تخصصی

10

بررسی تنوع ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه های جنس آلیوم در ایران

دکتری تخصصی

11

کشت  in vitroگیاهان دارویی مارتیغال

کارشناسی ارشد

12

بهینه سازی تولیدمتابولیت ثانویه تریگونلین درکشت  in vitroشنبلیله

کارشناسی ارشد

13

بررسی میزان هیپرسین وهیپرفورین درگل راعی با استفاده از الیسیتورهای هورمونی ومهندسی ژنتیک

کارشناسی ارشد

14

ریز ازدیادی و القای پلی پلوئیدی درگیاه الله واژگون

دکتری تخصصی

15

ریز ازدیادی انگور

کارشناسی ارشد

انتشارات
••ترجمه کتاب با عنوان بیوتکنولوژی گیاهان دارویی؛ ریزازدیادی و بهبود ترکیبات دارویی
ردیف

1
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عنوان مقاله

نام مجله

Evaluating Allelopathic Effects of Some Plant Species in
Tissue Culture Media as an Accurate Method for Selection of
Tolerant Plant and Screening of Bioherbicides

Journal of Agricultural
Science and Technology

گزارش عملکرد سال 1394
شاخص های عملکرد بانک گیاهی
ردیف

شاخص ها
( جمع آوری)

سال
1390

سال
1391

سال
1392

سال
1393

سال
1394

کل موجودی بانک تا
پایان سال 1394

1

نمونه هرباریومی

645

650

970

730

574

7700

2

نمونه زنده

64

84

231

205

277

861

3

بذر

429

179

240

229

73

1150

4

پودر خشک

145

16

84

47

14

729

5

گیاهان درون شیشه ای

3

4

7

31

4

49

3500
3000
2500
2000
ریومی

ه هربا

نمون

1500

بذر

1000

ه زنده

نمون

پودر

خشک

0

شه ای

ون شی

ان در

گیاه

500

نمونه هرباریومی

بذر

نمونه زنده

پودر خشک

نمودار فراوانی تجمعی شاخص های عملکرد بانک

4000

گیاهان درون شیشه ای

57

58

گزارش عملکرد سال 1394

مقدمه
بانک میکروارگانیسم ها با هدف تهیه ،جمع آوری،

پژوهش��گران و نیز صنعتگران کش��ور را در دو قالب

شناس��ایی و نگهداری میکروارگانیس��م ه��ا و ارائه

نگهداری عمومی ( )Public depositنگهداری

خدم��ات به محققی��ن و مراکز تحقیقات��ی و صنعتی

ایم��ن( )safe depositپذی��رش م��ی نمای��د .در

فعالیت خود را از س��ال  1388آغاز نموده است و در

حوزه آموزش تمامی تکنیک های راه اندازی ش��ده

حال حاضر به عنوان یکی از چهار واحد اصلی مرکز

در بان��ک میکروارگانیس��م ها در قال��ب دوره های

ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران در سه حوزه خدمات،

فن آموزی و کارگاهی ب��ه عالقمندان آموزش داده

پژوهش و آموزش فعالیت می نماید .خدمات بانک

می ش��ود .به ع�لاوه بانک ب��ا پذیرش دانش��جویان

شامل تکثیر و توزیع نمونه های زیستی به دو صورت

دانش��گاهها و مراک��ز علم��ی فرص��ت اس��تفاده از

کش��ت فعال و آمپ��ول لیوفلیزه و نی��ز ارائه خدمات

تجهیزات موج��ود در بانک و انجام پایان نامه مقاطع

شناس��ایی پلی فازی��ک پروکاریوته��ا و یوکاریوتها

کارشناس��ی ارش��د و دکت��ری در بان��ک را فراه��م

می باش��د .بعالوه بانک نمونه های زیستی ارزشمند

می نماید .در حوزه پژوهشی بانک با اجرای طرح های
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تحقیقاتی در زمینه بررسی تنوع زیستی زیستگاههای

•• ثبت میکروارگانیسم های جدید که توسط افراد

منحص��ر به فرد در کش��ور و ارزیاب��ی توانمندیهای

حقیقی یا حقوقی تهیه شده به منظور حفاظت از حق

بیوتکنولوژیک میکروارگانیس��م های مختلف آنها

مالکیت معنوی آن ها

در جهت ش��ناخت و حفظ ذخایر زیس��تی کشور و
نیز اس��تفاده کاربردی از این میکروارگانیسم ها گام
برمی دارد.

 .2استراتژی ها
••جمع آوری اطالعات و شناسایی مراکز پژوهشی،
افراد حقیقی و حقوقی در زمینه تنوع زیستی میکربی

 .1اهداف و مأموریت ها

••جمع آوری اطالعات مربوط به میکروارگانیسم

••گردآوری ،شناسایی و نگهداری میکروارگانیسم

های موجود در مراکز پژوهشی ،دانشگاهی و صنعتی

دارای س��اختار سلولی و فاقد ساختار سلولی از منابع

کشور

بومی و غیر بومی

••اجرای طرح های تصویب شده در مرکز و عقد

••مستند سازی نمونه های میکربی

قراردادهایی با مراکز فعال در این زمینه

•• مبادله و بهره برداری از سویه های میکربی

••تأمین حداقل فضا و امکانات الزم از نظر دستگاه

••ارزیابی نمونه های میکربی

ها و مواد آزمایشگاهی برای انجام کلیه امور مربوط

••حفظ ذخای��ر میکربی کش��ور در برابر خطرات

به جمع آوری ،جداسازی ،شناسایی ،ذخیره سازی و

ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی مانند

کنترل کیفی میکروارگانیسم ها

سیل ،زلزله و جنگ

••تأمین نیروی متخصص و اعضاء هیئت علمی
••تأمی��ن نیازمن��دی های ن��رم اف��زاری اطالعاتی
نیروهای متخصص و اعضاء هیئت علمی
••درج اطالعات شناس��نامه ای س��ویه ها در بانک
اطالعاتی
••انتشار کاتالوگ سویه ها
••مبادله سویه ها با دانشگاه ها ،مؤسسات پژوهشی
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و خصوصی ،کلکس��یون های میکربی داخل کشور

دستاوردها

و صنایع

 .1معرفی  7میکروارگانیس��م جدید بومی در سطح

••اخ��ذ گواهینامه های ای��زو و حفظ کیفیت الزم

جنس و گونه

برای آن

 .2افزایش کاتالوگ س��ویه های شناسنامه دار بانک

•• تهیه روش های استاندارد کار برای کلیه فعالیت

میکروارگانیسم ها به  751سویه

های مورد انجام در بانک میکروارگانیسم ها

 .3پذی��رش  7ق��رارداد نگهداری ایمن س��ویه های

•• برقراری سیس��تم نظارت بر کیفیت س��ویه های

میکروبی از مراکز تحقیقاتی و صنعتی

نگهداری شده

 .4پذیرش  59س��ویه اهدایی از پژوهش��گران داخل

•• ایجاد ذخیره پش��تیبان از بانک های موجود در

کشور

مراکز پژوهش��ی ،دانش��گاهی ،خصوصی کش��ور و

 .5صدور  40گواهی ثبت س��ویه نگهداری شده در

کنترل کیفی و تعیین هویت ذخایر میکروبی آن ها

بانک میکروارگانیسم ها

••گس��ترش بان��ک ه��ای میکروارگانیس��م ها در

 .6تهیه  100س��ویه میکروبی از طریق سیس��تم تبادل

س��طح کش��ور با کمک به راه ان��دازی بانک های

میکروارگانیسم

میکروارگانیسمی تاکسون های خاص

 .7ارائ��ه ایده و ط��رح تجاری محص��ول محور در

••تدوین قوانین و دستوالعمل های مربوط به حفظ

جهت راه اندازی ش��رکتهای دانش بنی��ان به منظور

مالکیت معنوی

تولید فرآورده های میکربی مبتنی بر بیوماس
 .8توسعه کاتالوگ میکروارگانیسم ها دارای ارزش
کاربردی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و کنترل
کیف��ی میکربی ،صنای��ع مختلف نظیر کش��اورزی،
غذایی ،دارویی ،بهداشتی ،پزشکی و محیط زیست
 .9توسعه خدمات شناس��ایی بانک و افزودن برخی
تکنیکها نظیر  MLSTو تکنیک شناسایی جلبکها
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.10توس��عه فضاهای آزمایشگاهی با توجه به اهداف
مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران
 .11ارائ��ه کاتالوگ س��ویه های جلبک ش��امل 46
میکروارگانیسم (سیانوباکتر ،دیاتومه ،ریز جلبک)
.12ارائه کاتالوگ الم های دائم آموزشی

آزمایشگاه ها
 .1آزمایشگاه میکروبیولوژی کشاورزی
این آزمایشگاه ،به بررسی میکروارگانیسم های موثر
ب��ر صنعت کش��اورزی و بخص��وص ریزوبیوم های
همزیست گیاهان می پردازد.

 .4آزمایشگاه ریز جلبک
این آزمایش��گاه ،تنوع زیس��تی ری��ز جلبک ها،
دیاتومه و سیانوباکتریها در تاالب های شور کشور
را بررس��ی می نماید و در راستای تولید فرآورده
ه��ای محصول محور بر بهینه س��ازی فرایند تولید
بیومس جلبکی تمرکز دارد.

 .2آزمایشگاه بیوانفورماتیک و متاژنومیکس
این آزمایشگاه ،مسئولیت انجام آنالیزهای فیلوژنیک
و اجرای طرحهای متاژنومیکس را برعهده دارد.

 .3آزمایشگاه قارچ شناسی
این آزمایش��گاه ،به بررس��ی تنوع زیس��تی مخمرها
و قارچه��ای ریس��ه دار در زیس��تگاههای بوم��ی
کش��ور می پردازد .در راس��تای تولید فرآورده های
محصول محور در گروه مخمرها بر روی مخمرهای
واج��د خ��واص پروبیوتیک��ی و مخمره��ای جنس
ساکارومایسس تاکید ویژه ای شده است.
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 .5آزمایشگاه نگهداری
نگهداری کلیه میکروارگانیسم های شناسنامه دار
موجود در بانک شامل پروکاریوتها و یوکاریوتها،
ارائه کاتالوگ رس��می بانک ،پذیرش سویه های
اهدایی ،نگهداری ایمن س��ویه های ارزش��مند و
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ارائه گواه��ی ثبت دائم میکروارگانیس��م ها در این

زیستی زیستگاههای بومی کشور در این آزمایشگاه

آزمایشگاه صورت می گیرد.

صورت می گیرد.

 .6آزمایشگاه پروبیوتیک

 .8آزمایشگاه کموتاکسونومی
آنالیزهای کموتاکسونومی شامل بررسی متابولیتهای
ثانویه تولیدی توس��ط میکروارگانیس��م هدف مانند
تعیی��ن ترکیب قندهای دی��واره ،کینون های زنجیره
تنفس��ی ،اس��یدهای آمینه ،آنالیز لیپیدهای قطبی در
این آزمایشگاه صورت می گیرد.

این آزمایشگاه ،به جداسازی باکتریهای پروبیوتیک
از مناب��ع لبن��ی س��نتی و بررس��ی قابلیت اثربخش��ی
این میکروارگانیس��م ه��ا به عنوان میکروارگانیس��م
پروبیوتیک می پردازد.

 .7آزمایشگاه سیستماتیک
جداس��ازی ،شناسایی و نگهداری موقت سویه های
باکتریایی و آرکی های حاص��ل از طرح های تنوع
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روش های جدید راه اندازی شده در سال 94
ردیف

روش

1

روش تهیه الم های دائم و آموزشی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

2

روش آماده سازی نمونه و تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی مخمرها

3

روش تهیه آمپول های لیوفلیزه دو الیه

4

روش لیوفلیزاسیون بیوماس جلبکی

5

روش تعیین مناکینون ها در باکتری های گرم مثبت

6

روش آنالیز  MLSAبرای ژن های  atp-Bو  EF-2آرکی های نمک دوست

طرح های پژوهشی
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ردیف

عنوان طرح

1

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

2

تعیین توالی ژنوم 27تاکسون پروکاریوتی جدید معرفی شده از ایران

3

بررسی متاژنومیک ارومیه

4

جداسازی ،شناسایی و نگهداری باکتری های شیمیولیتوتروف بزرگترین غار نمکی ایران

5

جداسازی ،شناسایی و نگهداری و بررسی خواص پروبیوتیکی و متابولیت های ارزشمند باکتری های
اسید الکتیک در مواد غذایی سنتی تخمیری استان های کرمانشاه و تهران

6

جداسازی ،شناسایی و ذخیره سازی باکتری های تاالب مهارلو

7

جداسازی ،شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیزم های بومی دریاچه نمک خور و بیابانک

8

جداسازی ،شناسایی و غربالگری سویه های مخمری ساکاروکایسس سرویزیه جهت کاربرد در صنایع
غذایی

9

بررسی توانمندی میکروارگانیسمهای بومی الگون های نفتی جزیره خارگ در پاکسازی زیستی
آالینده های نفتی با استفاده از روش های وابسته به ژنومیک میکروبی و متاژنومیک

10

جداسازی ،شناسایی و نگهداری جلبک ها و سیانوباکتریهای تاالب ها و آبگیرهای شور و پر شور
ایران
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ادامه طرح های پژوهشی
ردیف

عنوان طرح

11

جداسازی ،شناسایی و نگهداری ریزوبیوم های اندوفیت گیاهان زراعی ،مرتعی و جنگلی ایران

12

جداسازی ،شناسایی و نگهداری ویروس های میکروبی و باکتریوفاژهای محیط های شور و گرم

13

جداسازی  ،شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی تاالب میقان

14

جداسازی ،شناسایی و نگهداری باکتری های چشمه تراورتن باداب سورت دومین اثر طبیعی ثبت شده
ایران

15

بررسی متاژنومیک دریای خزر

16

نقشه پروکاریوتیک دریای خزر

17

جداسازی  ،شناسایی و ذخیره سازی آرکی های تاالب مهارلو

18

گردآوری ،شناسایی و طبقه بندی جمعیت های وحشی قارچهای خوراکی مازندران

پروژه های دانشجویی
ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

1

شناسایی ژنوتیپی و فنوتیپی سویه های جداشده از گرهکهای ریشه گیاه یونجه

کارشناس ارشد

2

جداسازی و شناسایی مورفولوژیکی -مولکولی ریزجلبکهای سواحل استان گلستان با
استفاده از روش  PCRوتشخیص اسیدهای چرب آنها

کارشناس ارشد

3

جداسازی و شناسایی مورفولوژیکی -مولکولی ریزجلبکهای سواحل استان گلستان با
استفاده از روش  PCRو سنجش پروتئین و بررسی خواص انتی اکسیدانی آنها

کارشناس ارشد

4

جداسازی و شناسایی مورفولوژیکی -مولکولی ریزجلبکهای سواحل استان گلستان با
استفاده از روش  PCRو سنجش کاروتنوئیدها و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی آنها

کارشناس ارشد

5

غربالگری اولیه اکتینومایست های مولدآنزیم فیتاز

کارشناس ارشد

6

جداسازي و شناسایی باکتري هاي نمک دوست و تحمل کننده نمک مولد فیتاز

کارشناس ارشد

7

جداسازی،شناسایی مولکولی و بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری های اسید الکتیک جدا
شده از پنیر های سنتی شهرستان فیروزکوه

کارشناس ارشد
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ادامه پروژه های دانشجویی

66

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

8

جداسازی،شناسایی مولکولی و بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری های اسید الکتیک جدا
شده از ماست های سنتی شهرستان فیروزکوه

کارشناس ارشد

9

بررسی تنوع پروکاریوتهای تاالب میقان

دکتری

10

جداسازی و شناسایی باکتری های اسید الکتیک کره سنتی و بررسی قابلیت جدایه های
پروبیوتیک در کاهش کلسترول کره صنعتی اسید الکتیک کره

دکتری

11

بررسی روشهای وابسته و مستقل از کشت جهت تعیین تنوع و فعالیت میکروارگانیسم ها در
فرآیند تولید پنیر سنتی لیقوان

دکتری

12

جداسازی و شناسایی سیانوباکتری های بومی خاک پارک ملی کویر

دکتری

13

جداسازی و شناسایی و نگهداری ریزوبیوم های آندوفیت گیاهان زراعی ،مرتعی و جنگلی
ایران

کارشناس ارشد

14

جداسازی و شناسایی و خالص سازی ریز جلبک های سواحل غربی استان مازندران و
غربالگری اسیدهای چرب و شناسایی مولکولی

کارشناس ارشد

15

ارزیابی سویه های مخمر بومی به عنوان غذای میکربی بر پایه مدل سازی سیستم گوارش
نشخوار کنندگان در شیشه

کارشناس ارشد

16

جداسازی ،شناسایی و نگهداری ریزوبیوم های همزیست با گیاه یونجه ایران

کارشناس ارشد

17

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی سیانوباکتری ها و جلبک های سواحل استان گیالن

کارشناس ارشد

18

تاثیر عوامل مغذی و فرایند بر افزایش تولید امگا سه از ریزجلبک ها

دکتری

19

شناسایی مولکولی مخمرهای جداسازی شده از فرآورده های لبنی و بررسی خواص
پروبیوتیکی آنها

کارشناس ارشد

20

غربالگری اولیه اکتینومیست های مولد آنزیم یوریکاز

کارشناس ارشد

21

غربالگری و بیواسی سویه های آرکی نمک دوست مولد آنزیم یوریکاز

کارشناس ارشد
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نام مجله

عنوان مقاله

ردیف

انتشارات

International Journal
of Systematic and
Evolutionary
Microbiology

Nocardia halotolerans sp. nov., a halotolerant actinomycete
isolated from saline soil

1

International Journal
of Systematic and
Evolutionary
Microbiology

Halorubrum persicum sp. nov., an extremely halophilic
archaeon isolated from sediment of a hypersaline lake.

2

Halosiccatus urmianus sp. nov., a novel haloarchaeon from
a salt lake
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کل سویه های کاتالوگ

سال 1393

آرکی

59

آرکی

50

باکتری

435

باکتری

351

قارچ

211

قارچ

161

جلبک

10

جلبک

2

سیانوباکتری

13

سیانوباکتری

3

دیاتومه

23

دیاتومه

0

مجموع

751

مجموع

567

• •کل سویه های وارد
شده به کاتالوگ

128

195
Cryopreservation

سویه های نگه داری شده
در آزمایشگاه

121

آرکی ها و باکتریها

Lyophilization

Cryopreservation

100

آرکی ها و باکتریها

Lyophilization

30
78

کپک و مخمر

40
79

کپک و مخمر

کل سویه های نگهداری
شده در آزمایشگاه

1287

1088

کل سویه های کاتالوگ
بومی

44

36

سویه های نگهداری موقت
تحت نظارت آزمایشگاه

کل سویه های نگهداری
موقت تحت نظارت
آزمایشگاه

جلبک

38

جلبک

15

سیانوباکتری

55

سیانوباکتری

12

دیاتومه

32

دیاتومه

11

مجموع

125

مجموع

38

177

52

• • تفاوت تعداد نهایی سویه های موجود در کاتالوگ و حاصل جمع آن ها ( 11عدد) :حذف سویه ها از کاتالوگ رسمی به دلیل تغییر وضعیت نگهداری از
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موقت به دائم ،وجود دو شماره دسترسی برای یک سویه یکسان و عدم رشد مناسب است

گزارش عملکرد سال 1394
نمودار فراوانی تجمعی شاخص های عملکرد بانک
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کل سویه های نگهداری شده در آزمایشگاه
کل سویه های نگهداری موقت تحت نظارت آزمایشگاه
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72

گزارش عملکرد سال 1394
مقدمه
• •اهداف

••وظایف

 .1سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،ارزیابی عملکرد و

 .1ایجاد بس��تر مناس��ب جهت اجرا و انجام پژوهش

نظارت بر حسن انجام امور پژوهشی در مرکز

های اثربخش

 .2شناسایی و تعیین راهبردهای جدید پژوهش

 .2تدوی��ن خ��ط مش��یها ،سیاس��تها  ،برنامه های

 .4طراح��ی ،اس��تقرار ،هدایت و توس��عه سیس��تم

راهب��ردی بلندمدت و میان م��دت و کوتاه مدت و

یکپارچ��ه و هدفمند انجام اثربخ��ش فعالیت های

دستورالعملهای پژوهشی

حوزه پژوهش

 .3راهبری و نظارت بر اجرای اثربخش پایاننامههای

 .5تدوین و اجرایی نمودن دستورالعملها و آئین

دانش��جویی (کارشناسیارش��د و دکت��ری) و ارائه

نامه های پژوهش��ی به منظور به��ره گیری بهینه از

مقاالت در مجامع بین المللی و تش��ویق نویسندگان

منابع موجود.

مقاالت علمی و پژوهشی

• •ماموریت ها
نظ��ارت ب��ر پروژه ه��ا و طرح ه��ای کالن ملی و
بی��ن المللی ،تعریف ش��ده در چهاربخش گیاهی،
انس��انی و جانوری ،میکروارگانیسم ها و مولکولی
و تحقیق و توسعه در حوزه های مذکور

 .4راهب��ری و نظارت بر تدوین برنامه های توس��عه
و هم��كاري در تهي��ه و تنظي��م آئي��ن نام��ه ه��ا و
دس��تورالعملهاي الزم در زمينه امور پژوهشي و ارائه
آنها به مراجع مربوطه
 .5بهسازی فضای علمی -پژوهشی و برنامه ریزی به
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اداره پژوهشی

74

منظور ارائه راهکارهایی برای تش��ویق و حمایت از

جهت ارتقاء موقعيت علمي پژوهشي مركز در سطح

ایدههای پژوهشی

ملي ،منطقه اي و جهاني است .در همین راستا مرکز

 .6اعم��ال نظارت و کنترل کل فراین��د نحوه انجام

ضمن بررس��ی پتانسیل های علمی و حوزه تخصصی

طرح ها/پروژه های تحقیقاتی

این مراکز ،موفق به ایجاد ارتباطات بس��یار خوب با

 .7نظارت و بررسی گزارشهای مربوط به پیشرفت

این مجموعه ها شد.

پروژههای تحقیقاتی و بررس��ی عل��ل تغییر یا تأخیر

••پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

در اجرای آنها و ارائه پیش��نهادات در راستای بهبود

••دانشگاه خوارزمی

عملکرد.

••پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

 .8ش��رکت در جلس��ات پژوهش��ی داخل و خارج

••دانشگاه الزهرا

از مرکز و تدارک نشس��ت های مس��تمر با معاونت

••مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه

های علمی فناوری ،روس��ای دانش��گاهها و معاونین

اهلل (عج)

پژوهش��ی آنها،روس��ا و معاونی��ن پژوهش��ی جهاد

••مرک��ز تحقیقات دندان پزش��کی داش��گاه علوم

دانشگاهی،مدیران ش��هرک ها و پارک های علمی

پزشکی تهران

فناوری،مدی��ران عام��ل ش��رکتهای دان��ش بنیان به

••جهاد دانشگاهی استان یزد

منظوربرگ��زاری س��مینارهای تخصص��ی در حوزه

••فرمانداری مهریز

پژوهش.

••پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

 .9تهيه گزارش عملك��رد در زمينه تحقق برنامههاي

••پژوهشگاه صنعت نفت

معاونت پژوهشي به صورت فصلي و ساالنه

••سازمان محیط زیست
••بنیاد ژنتیک استان تهران

تعامل با دانشگاهها ،مراکز علمی
و پژوهشگاه ها

عق��د تفاه��م نامه هم��کاری مش��ترک با دو

یک��ی از برنامه ه��ای مرکز ايج��اد تعامل علمي و

دانشمند شاخص بین المللی

روابط ب��ا مراكز علم��ی و معتبر مل��ی و بينالمللي

دو متخصص برجسته میکروبیولوژی اسپانیا به عنوان

گزارش عملکرد سال 1394
مش��اور ارش��د همکاری خود را با مرکز ملی ذخایر

شورای علمی

ژنتیکی و زیستی ایران آغاز کردند .پروفسور روزیو

••هماهنگی و برگزاری جلس��ات ش��ورای علمی

م��ورا ،متخص��ص میکروبیول��وژی و رئی��س گروه

وابالغ و پیگیری مصوبات آن

میکروب شناس��ی دریا در انس��تیتو مطالعات پیشرفته

••نظارت بر اجرای مصوبات شورای علمی و ارائه

مدیترانه و پروفسور ژوزفا آنتون از دانشگاه آلیکانته

گزارش به ریاست مرکز

متخص��ص اکولوژی میکرب��ی و متخصص در زمینه

ش��ورای علم��ی ب��ر اس��اس اساس��نامه ،بررس��ی و

بررس��ی جمعیت های میکروبی غیر قابل کش��ت به

تصویب برنامهه��ای علمی کوتاهم��دت ،میانمدت

ویژه ویروس های میکربی با اس��تفاده از روش های

و بلندم��دت ،نظارت ب��ر ميزان پيش��رفت طرحهای

مولکولی و متاژنومیک از کش��ور اس��پانیا براس��اس

پژوهشی و آموزشی ،تأیید عناوين کتابهای علمی

تعامالت و همکاریهای ایجاد شده فی مابین به عنوان

جهت انتش��ار و نظارت بر انتشار نشریههای علمی و

مشاور ارشد در پروژه های تحقیقاتی مرکز در حوزه

پژوهش��ی ،بررسی و تصویب طرحهای توسعة مرکز

میکروارگانیسمها فعالیت خواهند نمود.

در مح��دوده ضوابط و مقررات کش��ور ،را بر عهده
دارد.
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گزارش ساالنه مرکز
••تهیه گزارش عملکرد در زمینه تحقق برنامه های حوزه پژوهشی به صورت ماهانه و فصلی
••تهیه گزارش ساالنه مرکز و ارسال به نهادهای سیاستگزار کشور

اداره برنامه ریزی
در ساختار جدید اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی،معاونت برنامه ریزی با شرح وظایف ذیل فعالیت
مینماید:
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•

•مذاکره با مدیران بانک ها درخصوص تدوین برنامه

•

•تدوین برنامه سه ساله اول

•

•اصالح برنامه سه ساله در چند جلسه شورای علمی

•

•ارسال و دفاع از برنامه در دفتر مرکزی

•

•نظارت مداوم و مستمر بر پیشرفت برنامه براساس پیش بینی های انجام شده

•

•تهیه گزارش برنامه سال  93و ارسال به دفتر مرکزی

•

•پیگیری عملکرد برنامه سال 94

•

•تدوین برنامه سه ساله توسعه  1396الی 1399

گزارش عملکرد سال 1394
بخش اهدای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
تاریخ تشکیل 1392/9/11 :
مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران به منظور ارائه خدمات به محققان و مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور و كمك
به رش��د و توس��عه بيوتكنولوژي و حفظ تنوع زيستي در كش��ور،با دريافت نمونه هاي محققان كشور سعی در حفظ
ذخایر زیستی کشور دارد.

• • 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

در سال  94بیش از  96مورد نمونه زیستی از مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی به مرکز اهدا شد.
بانک مولکولی

بانک میکروارگانیسم ها

بانک گیاهی

بانک سلول های انسانی و جانوری

3

59
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نمودار مقایسه ای تعداد طرح های مرکزطی سال های 93و  94به
تفکیک بانک ها

بانک مولکولی
سال 1393

سال 1394

3

4

بانک میکروارگانیسم ها

بانک گیاهی

سال  1393سال  1394سال  1393سال 1394
8

18

2

5

بانک سلول های انسانی و
جانوری
سال 1393

سال 1394

8

18
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2
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گزارش عملکرد سال 1394
نمودار تعداد پایان نامه های دانشجویی مرکز در سال  94به تفکیک
بانک ها

بانک مولکولی

بانک میکروارگانیسم ها

بانک گیاهی

بانک سلول های انسانی و جانوری

2

12

4

2
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نمودارتعداد مقاالت به تفکیک بانک ها
در سال  1394کارشناسان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  30مقاله در همایش ها و کنگره های داخلی و
بین المللی ارائه و 13مقاله در مجالت معتبر علمی به چاپ رسانده اند.

بانک مولکولی

بانک گیاهی

بانک میکروارگانیسم ها

بانک سلول های انسانی و
جانوری

مجالت همایش ها و مجالت همایش ها مجالت همایش ها مجالت معتبر همایش ها و
کنگره ها
علمی
معتبر علمی کنگره ها معتبر علمی و کنگره ها معتبر علمی و کنگره ها
5

5

7

21

1

0

0

4

25
20
15
10
5
0

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی
تعداد مقاالت در کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی
80

گزارش عملکرد سال 1394
مقایسه تعداد مقاالت بانک ها (مجالت علمی و کنگره ها) با سال گذشته

بانک مولکولی
سال 1393

سال 1394
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بانک میکروارگانیسم ها

بانک گیاهی

سال  1393سال  1394سال  1393سال 1394
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مقدمه
آم��وزش از جمله ابزار هاى پيش��رفت و گس��ترش

(دوره های ف��ن آموزی) طرح ری��زی و به اجرا در

دانش بش��رى در ش��اخه هاى گوناگ��ون علوم بوده

آمده اس��ت .همچنین دوره ه��ای دانش آموزی از

است  .يكى از برنامه ها و اهداف مهم مركز از آغاز

مقطع ابتدایی تا متوس��طه متناس��ب به توان علمی و

فعاليت  ،ارايه انواع آموزش هاى فنى و تخصصى در

عالقه دانش آموزان تدوین و برگزار گردیده است.

حوزه ها ى گوناگون علوم زيستى بوده است.

عالوه بر دوره های آموزش��ی مذکور و ا ز آنجا که

تالش ش��ده اس��ت با ش��ناخت صحی��ح از نیازهای

دانش��جویان در پایان دوره آموزشی خود موظف به

امروزی کش��ور و دان��ش آموختگان ح��وزه علوم

ارای��ه پایان نامه دانش��جویی می باش��ند و یا محققان

زیس��تی و زیس��ت فناوری ،آموزش ه��ای عملی و

عالقه به انجام پروژه های علمی دارند ،در بسیاری از

تکنیک ه��ای فنی ،هم پای آم��وزش های علمی و

موارد برای به انجام رساندن این امر نیاز به یادگیری

تئ��وری ارایه گ��ردد ،تا بدینوس��یله فراگیر در پایان

و اج��رای تکنیک های خاص و تخصصی داش��ته و

دوره ،آم��وزش های کارب��ردی و مهارت های الزم

همچنین به امکانات ،تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

در خص��وص تکنیک ه��ای مورد نظ��ر را فراگرفته

مناسب نیاز دارند .مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

و در فعالی��ت ه��ای علمی و حرفه ای خ��ود به نحو

ایران جهت پاس��خ به این نیاز دانشجویان و محققان

احسن بکار گیرد  .این دوره های آموزشی در قالب

اقدام به ایجاد فضای آموزشی – آزمایشگاهی مناسب

آم��وزش های کوتاه مدت (کارگاهی) و میان مدت

نموده تا دانش��جویان و پژوهشگران بتوانند با استفاده
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اداره آموزش
از امکان��ات و تجهیزات موج��ود و با بهره گیری از

همچنی��ن  236نفر دانش آم��وز در مقطع ابتدایی

آم��وزش ه��ای تخصصی که توس��ط کارشناس��ان

و متوس��طه اول و دوم در این مرکز آموزش داده

مجرب مرکز ارایه می گردد ،موضوعات تحقیقاتی

شده اند.

و پای��ان نامه های خود را (در حوزه علوم زیس��تی و
زیست فناوری) به انجام برسانند.
با توجه ب��ه افزايش دانش آموختگان علوم زيس��تى
و زيس��ت فن��اورى در س��اليان اخير و ل��زوم تربيت
نيروه��اى متخص��ص و مج��رب در اي��ن حيط��ه،
دوره هاى آموزش��ى طرح ري��زى گرديد .همچنين
توسعه در حوزه زيست فناورى که در ميان دانشگاه
و مراكز تحقيقاتى كشور رش��د فزآينده پیدا نموده
اس��ت از اهداف مهم مركز نش��ر  ،گسترش و انتشار
دانش فنى در حوزه بيوتكنولوژى مى باشد.
در مجموع در سال  218 ،1394دوره برگزار گردیده
که شامل  90كارگاه و  62دوره فن آموزى می باشد.
 24نف��ر پايان نامه خود را در این مركز گذرانده اند.
 27دوره ضمن خدم��ت برگزار گردیده و  15دوره
دانش آموزی برای مقاطع مختلف تحصیلی برگزار
شده است.
در مجم��وع تع��داد  1030نف��ر در دوره هاى مركز
آم��وزش دي��ده اند ک��ه  633نف��ر در کارگاه های
تخصص��ی  71 ،نفر در دوره ه��ای فن آموزی و 90
نفر دردوره های ضمن خدمت ش��رکت نموده اند.
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مقایسه دوره های برگزار شده در سال 1394

ضمن خدمت

کارگاه های تخصصی
پایان نامه ها و فرصت های مطالعاتی
دوره های دانش آموزی

دانش آموزی

فن آموزی

پایان نامه ها

دوره های فن آموزی
دوره های ضمن خدمت
کارگاه های تخصصی

سهم درآمدزایی هر بخش از برگزاری دوره های آموزشی به شرح زیر می باشد:
س��هم درآمدزایی دوره های برگزار ش��ده در ستاد
 %51از کل دوره های برگزار شده با تعداد  823نفر

50

فراگیر می باش��د .سهم درآمد زایی بانک مولکولی

40

 % 18با تعداد  27نفر فراگیر ،بانک سلولهای انسانی

30

و جان��وری  % 13با تعداد  107نف��ر فراگیر ،بانک

20

میکروارگانیس��م ها  % 10با تعداد  29نفر فراگیر و

10

در نهایت درآمدزایی بانک گیاهی  %8می باشد که
تعداد  44نفر فراگیر آموزش داده شده است.

0
بانک میکروبی بانک گیاهی

بانک سلولی بانک مولکولی ستاد
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اداره آموزش
دستاوردها
 .1برگ��زاری دوره های فن آموزی و دانش آموزی
به صورت روتین در محل اداره آموزش
 .2تدوین  20عنوان دوره جدید در قالب دوره های
کارگاهی و فن آموزی که از آن تعداد  10دوره در
سال  94به مرحله اجرایی رسید .از جمله می توان به
دور هایی در حوزه بیولوژی تولید مثل اشاره نمود.
 .3اولی��ن کارگاه بی��ن المللی اص��ول و ابزارها در
طبقه بندی م��درن پروکاریوت ها با همکاری بانک
میکروارگانیس��م ها در این مرکز با حضور اس��اتید
متخص��ص در زمین��ه سیس��تماتیک و طبق��ه بندی
پروکاریوت ها از کش��ور اس��پانیا به مرحله اجرا در
آمد.
 .4در ای��ن س��ال وبین��ار آموزش��ی نیز ب��رای اولین
ب��ار با حض��ور  10نفر فراگی��ر عالقمن��د در حوزه
بیوتکنولوژی برگزار گردید.
 .5ج��ذب ی��ک فراگیر جه��ت گذران��دن فرصت
مطالعات��ی در مقط��ع دکت��ری تخصص��ی در بانک
مولکولی
 .6عقد قرارداد مرکز با انستیتو پاستور ایران به منظور
برگزاری کارگاه Standard Sequencing
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مقایسه تعداد فراگیران نسبت به سال گذشته
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مقدمه
مرك��ز ملي ذخاي��ر ژنتيكي و زيس��تي ای��ران بنابر

زیس��تی را به تمامی متقاضیان ارائه دهد .اين واحد،

نیازهای زیربنایی کش��ور در حوزه علوم زیس��تی و

خدمات و محصوالت مركز را به شكلهاي زير ارائه

زیس��ت فناوری و بر اس��اس مطالعات انجام پذيرفته

مي دهد كه ليست آن ها در ادامه آورده شده است.

و بررس��ی کارکردهای گوناگون زیست بانکها در
س��طح جهانی و داخل کش��ور راه ان��دازی گردید.
وظیف��ه اصلی زیس��ت بانک ه��ا ارائ��ه خدمات به

بانک سلولهای انسانی و جانوری
••محصوالت

پژوهشگران ،اساتید ،دانشجویان و متخصصان حوزه

 .1ارائه رده های سلولی

زیست فناوری می باشد .بر اساس همین رویکرد و به

 .2ارائه محیط کش��ت و مواد و محلولهای مورد نیاز

پشتوانه نیروی انسانی متخصص و مجرب و امکانات

برای کشت سلول

پیش��رفته آزمایش��گاهی واحد خدم��ات تخصصی

 .3كيت تش��خیص آلودگی مایکوپالس��ما به روش

افتخ��ار دارد ت��ا جامعترین و ب��ا کیفیتترین خدمات

PCR

زیس��ت فناوری ،نمونه ها ،فرآورده ها و محصوالت

 .4کیت س��نجش میزان س��میت مواد با اس��تفاده از
آزمایش MTT
 .5ارائه  DNAو  RNAاز رده های سلولی موجود
در بانک سلول های انسانی و جانوری
 .6ویروس  EBVبرای نامیراسازی لنفوسیت های B
به همراه دستورالعمل انجام نامیراسازی
 .7نمون��ه  Internal Controlب��رای بررس��ی
آلودگی به مایکوپالسما با روش PCR
 .8کنترل مثبت برای بررس��ی آلودگی مایکوپالسما
با روش PCR
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اداره خدمات تخصصی
••خدمات

س��لولی و تحقیقاتی و تأیید ع��دم اختالط رده های

 .1بررسی آلودگی نمونه های کشت سلولی

سلولی به روش Multiplex PCR

 تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی بهمایکوپالسما
 تشخیص آلودگی باکتریایی و قارچی رده هایسلولی
 تس��ت های تشخیصی ویروسی برای رده هایسلولی
 .2مطالعات ژنتیکی
 تهیه رده های س��لولی لنفوبالستوئیدی نامیرایانسانی با استفاده از ویروس اپشتاین بار

 .6شناسایی  16STRاختصاصی انسانی با استفاده از
دستگاه Gene Analyzer
 .7استفاده از دستگاه Real Time PCR
 .8پذیرش و نگهداری نمونه های سلولی در شرایط
فاز بخار نیتروژن مایع (صندوق امانات سلولی)
 .9کنت��رل کیفی ،ذخیره و معرف��ی و ارائه رده های
سلولی تولید شده توسط محققان کشور
 .10ارائه گواهی کیفیت رده سلولی
 .11تهیه مایع رویی کشت های سلولی

 -تهیه رده های فیبروبالستی از جانوران

 .12سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش

 -نامیرا سازی سلول های جدا شده از بافت با بهره

MTT

گیری از ژن hTERT
 ایج��اد رده های س��لولی نوترکی��ب با تواناییتولید پروتئین GFP
 -به��ره گی��ری از تکنیک ه��ای مولکولی برای

 .13بررس��ی اثر ژنوتوکسیس��یتی ب��ا آزمون کامت
قلیایی ( ) Commet Assay
 .14تهیه کشت سلولی آماده برای انجام آزمایشهای
مختلف در ظروف کشت مورد تقاضا

 Knock downی��ا  Over- Expressک��ردن

 .15میکروس��کوپ فلورسنت برای نمونه های روی

ژنها در دره های سلولی و ایجاد رده های نوترکیب

الم و ظروف کشت

 .3اس��تخراج  RNAو  DNAاز نمونه های زیستی
و غذایی منابع انسانی و جانوری
 .4تش��خیص گونه های جانوری متداول در بانکهای
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 .5بررسی مشخصات رشد سلول

 .16خدمات مشاوره و طراحی پرایمر
 .17بررس��ی آپوپتوز به کمک س��نجش  AA-7و
AnV-FITC

گزارش عملکرد سال 1394
بانک میکروارگانیسم ها

 .18خدمات مشاوره ای
 .19تشخيص نوع گونه دامي گوشت و فراورده هاي

••محصوالت

گوشتي

 .1باکتری

 .20تایید هویت و بررس��ی بنیادی بودن س��لول های

 .2میکروارگانیسم های بومی ایران

مزانشیمی انسانی

 .3آرکی ها

 .21تعیین کیفیت نمونه های نوکلئیک اسید

 .4کپک ها و مخمرها

 .22جداس��ازی س��لول ه��ای تک هس��ته ای خون

 .5میکروارگانیسم های دارای کاربرد بیوتکنولوژی

محیطی

 .6میکروارگانیسم های پروبیوتیک و اسید الکتیک
 .7ریز جلبک ها
 .8میکروارگانیسم های کنترل کیفیت
 .9سیانوباکتری ها
.10دیاتومه ها
.11محیط کشت آماده میکربی

••خدمات
سفارش میکروارگانیسم
 .1احیاء آمپول های لیوفیلیزه و تهیه کش��ت فعال از
آن
 .2تهيه آمپول ليوفليزه از سويه هاي ارسالي
 .3لیوفیلیزاس��یون (خش��ک ک��ردن) ان��واع م��واد
بیولوژیک (زي توده ميكربي و)...
 .4تهیه هاگ های خش��ک یا سوسپانس��یون شده از
سویه های خارج از مجموعه
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شناسایی پروکاریوت ها

تكنیک كلونينگ

 .1خالص سازی سویه های پروکاریوتی

 .14تولید بیوماس برای هرگونه آنالیز

 .2شناسایی نسبی سویه های پروکاریوتی

 .15تعیین ساختار پپتیدوگلیکان

 .3شناسایی کامل فنوتیپی باکتریها

 .16آنالیز دی آمینو پایملیک اسید

 .4شناسایی کامل فنوتیپی اکتینومایست ها

 .17آنالیز قند دیواره

 .5شناسایی کامل فنوتیپی اکستریموفیل ها و آرکیها

 .18آنالی��ز كين��ون هاي تنفس��ي در باكتريهاي گرم

 .6شناسایی با استفاده از سیستم API

منفي و مخمرها

 .7مطالعه بیوانفورماتیک میکربی (عمومی) با استفاده

 .19آنالیز لیپیدهای قطبی

از نرم افزارهای  Mega 5و CLUSTAL X

 .20آماده سازی دیواره سلولی خالص شده

 .8استخراج  ، PCR ،DNAتعيين توالي و شناسايي

 .21شناس��ایی باکتریها بر اس��اس تعیی��ن توالی ژن

با تعيين تشابه توالي ژن  16S rRNAپروکاریوتها

gyrB

(آرکی و باکتری)

 .22شناسایی جدایه های پروبیوتیکی و لبنی بر اساس

 .9استخراج  DNAدر حجم  25ميلي ليتر

تعیین توالی ژن rpoB

()50 -400 ng/µl

 .23تایپین��گ باکتری ها بر اس��اس تعیین توالی ژن

 .10آنالیز محتوای  G+Cژنوم

gyrB

 .11کنترل کیفیت توالی  16S rRNAبر اس��اس

 .24تایپینگ جدایه های پروبیوتیکی و لبنی بر اساس

ویژگیهای ساختار دوم و ساختارهای حفاظت شده

تعیین توالی ژن rpoB

 .12مطالع��ه بیوانفورماتی��ک میکرب��ی (تخصصی):
تعیی��ن موقعی��ت فیلوژنی��ک بر اس��اس جدیدترین
استاندارد بین المللی ARB
 .13اس��تخراج  ، PCR،DNAتعيي��ن توال��ي و
شناس��ايي با تعيين تش��ابه توال��ي ژن 16S rRna
پروکاری��وت ها (باکت��ری و آرکی) با اس��تفاده از
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شناسایی قارچ ها
 .1خالص سازی سویه های کپک و مخمر
 .2شناسایی اولیه کپک و مخمر
 .3شناس��ایی کامل فنوتیپیک کپک ها ( مرفومتری ،
صفات بيوشيميايي و فيزيولوژي)

گزارش عملکرد سال 1394
 .4شناس��ایی کامل فنوتیپیک مخمرها ( مرفومتری ،

ريز جلبكهاي يوكاريوتي

صفات بيوشيميايي و فيزيولوژي)

 .2استخراج  ، PCR ،DNAتعيين توالي و شناسايي

 .5استخراج  ، PCR ،DNAتعيين توالي و شناسايي

با تعيين تش��ابه توالي قطع��ه  ITSدر ريز جلبكهاي

با تعيين تشابه يكي از قطعات ژن ( nrRNAشامل

يوكاريوتي

 18S rRNA, ITS, 28S rRNAدر قارچه��ا
كپكها و مخمرها)
 .6استخراج  ، PCR ،DNAتعيين توالي و شناسايي
ب��ا تعيين تش��ابه توالي يك��ي از قطعات ك��د كننده
پروتئي��ن (ش��امل  )Tub, Act, EF-1در قارچ ها
(كپكها و مخمرها)
 .7آنالی��ز بیوانفورماتی��ک ق��ارچ ،تعیی��ن موقعیت
فیلوژنیک و معرفی تاکسون با استفاده از آنالیز یک
قطعه ( ITSو یا ) D1-D2
 .8آنالیز بیوانفورماتیک ،تعیین موقعیت فیلوژنیک و
معرفی تاکسون به روش  MLSTیا Multilocus
 sequence typingو ب��ا اس��تفاده از قطعات ژن
 rRNAو قطع��ات کدکنن��ده پروتئی��ن و معرف��ی
تاکس��ون (ITS, D1-D2, SSU, ACT, Tub
)EF-1

شناسایی ریز جلبک ها
 .1اس��تخراج  ، PCR ،DNAتعيي��ن توال��ي و
شناس��ايي با تعيين تشابه توالي ژن  18S rRNAدر
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اداره خدمات تخصصی
بانک گیاهی
•

•محصوالت

سیتوژنتیک
 .1بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی

 .1بانک بذر

 .2بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ

 .2بانک ژن مزرعه ای

 .3بررسی با روش C-banding

 .3بانک درون شیشه ای
 .4بانک اسانس و عصاره

هرباریوم

 .5هرباریوم

 .1بررس��ی فلوریس��تیکی مناط��ق حفاظت ش��ده و

•

•خدمات

غیرحفاظت ش��ده (جمع آوری نمون��ه هرباریومی،
شناسایی و تهیه نقشه پراکنش از منطقه مورد نظر)

کشت بافت گیاهی

 .2بررس��ی فلوریس��تیکی مناط��ق حفاظت ش��ده و

 .1بهینه س��ازی دس��تورالعمل تکثیر گی��اه (گیاهان

غیرحفاظت ش��ده (جم��ع آوری نمون��ه هرباریومی

معلوم ،مجهول) با سابقه کار پژوهشی

و بذر ،تهیه عکس در محل ،شناس��ایی و تهیه نقش��ه

 .2بهینه س��ازی دس��تورالعمل تکثیر گی��اه (گیاهان

پراکنش)

مجهول ،گیاهان بدون سابقه کار پژوهشی

 .3شناسایی نمونه های گیاهی

 .3ریزازدی��ادی گیاهان چوبی (تکثیر نمونه آماده به

(شناسایی و تعیین نام گیاهان دولپه ای و گیاهان تیره

تعداد حداقل 100عدد)

 Poaceaeو )Orchidaceae

 .4ریزازدیادی گیاه��ان علفی (تکثیر نمونه آماده به

 .4شناس��ایی نمونه های گیاهی (شناسایی و تعیین نام

تعداد حداقل100عدد)

گیاهان تک لپه ای)

 .5بهینه س��ازی دس��تورالعمل نگهداری در شرایط
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فراسرد برای هر گونه گیاهی

فیتوشیمیایی

 .6نگهداری نمونه آماده در شرایط فراسرد

 .1اندازه گیری فعالیت آنتی اکس��یدانی غیر آنزیمی

 .7تهیه محیط کشت بافت گیاهی

به روش DPPH

گزارش عملکرد سال 1394
 .2اندازه گیری فعالیت آنتی اکس��یدانی غیرآنزیمی

 .16الکتروفورز زایموگرام

به روش FRAP

 .17اندازه گیری پروتئین کل

 .3ان��دازه گیری فعالی��ت آنتی اکس��یدانی آنزیمی

 .18ارائه پودر خشک اندام های مختلف گیاهی

(آنزیم پراکسیداز)
 .4ان��دازه گیری فعالی��ت آنتی اکس��یدانی آنزیمی
(آنزیم کاتاالز)
 .5ان��دازه گی��ری فعالیت آنتی اکس��یدانی آنزیمی
(آنزیم سوپراکسید دسموتاز)
 .6اندازه گیری فنول کل
 .7آنالیز فیتوش��یمیایی با استفاده از دستگاه HPLC
به روش Reverse phase
 .8استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه اسانس
با کلونجر)
 .9استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه عصاره
و تغلیظ با )Rotary evaporator
 .10ارائه اس��انس و عصاره از گیاهان (اس��انس 100
میکرولیتر)
 .11ارائه اسانس و عصاره از گیاهان (عصاره  5میلی
لیتر)
 .12الکتروفورز  SDS-PAGEبا ژل بزرگ
 .13الکتروفورز  SDS-PAGEبا ژل کوچک
 .14الکتروفورز  PAGEبا ژل بزرگ
 .15الکتروفورز  PAGEبا ژل کوچک
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بانک مولکولی
• •محصوالت

يوکاريوت��ي در وکتوره��ای درخواس��تی به منظور

 DNA .1ژنومی سلولهای جانوری

بررسی بیان ژن و انتقال ژن

 DNA .2ژنومی میکربی

 .9انج��ام  PCRاز  DNAاس��تخراج ش��ده انواع

 .3وکتورها

نمونه های زیستی

 .4میزبان ها

 .10آناليز نتايج حاصل از توالي يابي

 .5انواع کیت

 .11آناليز ساختاري توالي اسيد آمينه اي
 .12آنالي��ز داده های حاص��ل از فیلوژنی مولکولی

• •خدمات

(توالی  DNAبر اساس روش های MP , ML , BI

 .1استخراج  DNAاز انواع نمونه های زیستی

با استفاده از نرم افزارهای )PAUP , MrBayes

 .2اس��تخراج  DNAاز نمونه های گیاهان دارویی
دارای متابولیت های ثانویه باال (حداقل  10نمونه)
 .3ريبوتايپين��گ باکتری ه��ا و آرکی ها و آنالیز ژن
 16S rRNAب��ا اس��تفاده از کلونین��گ محصول
PCR
 .4ریبوتایپینگ قارچها ،مخمرها
 .5فیلوژنی مولکولی گیاهان با استفاده از نشانگرهای
مبتنی ب��ر توال��ی یابی مانن��د جای��گاه rDNAدر
هسته( ITSو  ) ETSو جایگاه های کلروپالستی
 .6طبقه بندي مولکولي گياهان و جانوران با استفاده
از نشانگرهاي SSR
 .7فیلوژنی مولکولی جانوران()DNA Barcoding

با استفاده از نشانگر مبتنی بر توالی یابی CO1
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 . 8کلونين��گ ژن ه��اي عملک��ردی پروکاریوتی و
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مقایسه خدمات و محصوالت مرکز طی سه سال گذشته به تفکیک بانک ها
سال 1392

سال 1394

سال 1393

محصوالت

خدمات

محصوالت

خدمات

محصوالت

خدمات

بانک سلول های انسانی و جانوری

49

78

81

99

101

260

بانک میکروارگانیسم ها

140

71

116

301

210

190

بانک گیاهی

42

102

180

166

203

35853

بانک مولکولی

129

68

8

92

86

37

200
150

50

خدمات

100

محصوالت
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مقدمه
اداره روابط عمومی و حوزه ریاست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با توجه به فعالیتهای متنوع و گسترده آن
در چهار حوزه گیاهی ،میکروارگانیسمها ،سلولهای انسانی و جانوری و مولکولی زیر نظر مستقیم ریاست مرکز وظيفه
برنامهریزی و کاربرد شیوههای مناسب برای انعکاس اهداف ،سیاستها ،برنامهها ،دستاوردها و فعالیتهای مركز به
نحوه شایسته و مطلوب را عهده دار است.

بازدیدهای انجام شده از مرکز
ردیف

گروه بازدید کننده

تاریخ بازدید

1

دانشجویان دانشگاه خوارزمی

94/1/26

2

استاندار زنجان

94/2/1

3

دکتر محمد باقر نوبخت ،معاون رييسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

94/2/28

4

دکتر قادری فر مدیر کل فناوری ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

94/4/24

5

مدیران و پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد البرز

94/5/11

6

پرفسور آمیلز متخصص میکروبیولوژی از کشور اسپانیا

94/7/6

7

حجت االسالم مهدی قدس محالتی

94/5/26

8

گروه نانو بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

94/8/2

9

اعضای هیات علمی گروه علوم زراعی و اصالح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه
تهران

94/8/25

10

بازدید دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

94/8/25

11

دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)

94/9/4

12

دانشجویان مرکز آموزش علمی و کاربردی ثمین نان سحر

94/10/27

13

کارشناسان سازمان پدافند غیر عامل کشور

94/10/23
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ردیف

گروه بازدید کننده

تاریخ بازدید

14

بازرسان استان البرز

94/11/20

15

پروفسور روزیو مورا ،متخصص میکروبیولوژی و پروفسور ژوزفا آنتون متخصص در
زمینه بررسی جمعیت های میکروبی غیر قابل کشت از کشور اسپانیا

94/11/24

16

دکتر کدخدایی رییس پژوهشکده علوم صنایع غذایی به همراه جمعی از مسئوالن و
اعضای هیات علمی آن پژوهشکده

94/12/10

17

مسئوالن شرکت لیدکو

94/12/20

بازدید آقای دکتر قادری فر مدیر کل فناوری،معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری

100

بازدید پروفسور آمیلز متخصص میکروبیولوژی از کشور اسپانیا

بازدید کارشناسان سازمان پدافند غیرعامل

بازدید پروفسور روزیومورا و پروفسور ژوزفا آنتوان از کشور اسپانیا

بازدید مسئوالن شرکت لیدکو

بازدید رییس و جمعی از مسئوالن و اعضای هیئت علمی پژوهشکده
علوم صنایع غذایی مشهد
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بازدید دکتر محمد باقرنوبخت معاون رييسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
دکت��ر محمد باقرنوبخت مع��اون رييسجمهور و

فع��ال ،توانمندیه��ا و آخری��ن دس��تاوردهای آن

رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور از

توضیحات��ی ارائه نمود .س��پس دکتر نوبخت ضمن

دس��تاوردها و توانمندیهای مرکز واقع در مجتمع

بازدید از بخشهای مرکز ،بیان کرد :این بازدید بسیار

تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بازدید کرد.

امید بخش و افتخار آفرین بود لذا با یاری خداوند و

در این بازدید ابتدا دکتر ش��اهزاده فاضلی  ،رئیس

اعتماد به شایس��تگی های پژوهشگران جهاد گر این

مرک��ز در خصوص اهمیت زیس��ت فن��اوری در

مرکز م��ی توان به اعتالی ای��ران عزیز بیش از بیش

اقتصاد کش��ورها ،ضروت ایجاد مرکز و بخشهای

امیدوار بود.

بازدید متخصصان برجسته میکروبیولوژی اسپانیا
پروفس��ور روزیو مورا ،متخص��ص میکروبیولوژی و

تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بازدید کردند و از

رئیس گروه میکروب شناسی دریا در انستیتو مطالعات

نزدیک با فعالیتهای مرکز و روند نگهداری از ذخایر

پیشرفته مدیترانه و پروفسور ژوزفا آنتون از دانشگاه

ژنتیکی و زیستی در حوزه گیاهی ،میکروارگانیسم

 Alicanteمتخص��ص در زمینه بررس��ی جمعیت

ها و مولکولی آش��نا ش��دند .همچنین ارائه سخنرانی

های میکروبی غیر قابل کش��ت ب��ه ویژه ویروس ها

با عنوان Molecular, Microbial ecology :

با اس��تفاده از متاژنومیک از کشور اسپانیا در تاریخ

 .Group: from viruses to coralsمذاکره و

 94/11/24از بانکه��ای مرک��ز ،مس��تقر در مجتم��ع

نشس��ت با مس��ئوالن مرکز جهت انج��ام پروژه های
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مش��ترک و عقدتفاه��م نام��ه از دیگ��ر برنامه های

همچنین از پیش��رفت ها و دس��تاوردهای مرکز ابراز

حضور آن ه��ا در مرکز بود .روزیو مورا ،در بازدید

خرس��ندی نمود و به ایجاد تعام��ل و همکاری های

از مرک��ز بیان ک��رد :فعالیت های مرکز بر اس��اس

بین المللی فیمابین تاکید کرد.

آخرین اس��تاندارهای جهانی انج��ام می پذیرد .وی

بازدیدهای انجام گرفته از مراکز و کلکسیونهای خارجی
• •مرکز کیهان شناسی زیستی وزارت دفاع اسپانیا
• • پژوهشگاه تحقیقات پیشرفته دریای مدیترانه
• • دانشگاه سویا اسپانیا

حضور در نمایشگاه ها
• •سومین نمایشگاه زیست فناوری

در این نمایش��گاه که از تاریخ  31اردیبهش��ت الی
 2خ��رداد ماه برگزار ش��د ،مراکز ،پژوهش��گاهها،
پژوهش��کده ها و س��ایر حوزه های فع��ال در زمینه
زیس��ت فناوری حضور یافتند و آخرین دستاوردها
و محصوالت خود را به نمایش گذاشتند .این مرکز
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نیز با دس��تاوردها و محصوالت زیست فناوری خود

مرکز نی��ز با حضور فعال در ای��ن همایش به معرفی

در چهار زمینه ،گیاهی ،سلولهای انسانی و جانوری،

محصوالت ،خدمات و آخرین دس��تاوردهای خود

میکروارگانیس��مها و مولکول��ی در ای��ن نمایش��گاه

در چهار حوزه گیاهی ،مولکولی ،میکروارگانیسمها

حضور یافت.

و سلولهای انسانی و جانوری پرداخت.

• •اولین همایش بین المللی و نهمین همایش

• •ش��انزدهمین کنگ��ره میکروب شناس��ی

ملی بیوتکنولوژی

ایران

مرک��ز مل��ی ذخای��ر ژنتیک��ی و زیس��تی ای��ران در

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در شانزدهمین

اولی��ن همای��ش بین الملل��ی و نهمی��ن همایش ملی

کنگره میکروب شناس��ی ایران که درتاریخ  3الی 5

بیوتکنولوژی که درتاریخ  3الی  5خرداد ماه 1394

ش��هریور ماه  1394در مرکز همایش��های بین المللی

در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

دانش��گاه شهید بهش��تی برگزار ش��د ،حضور یافت.

برگزار ش��د ،حضور یافت .در ای��ن رخداد بزرگ

در این کنگ��ره که با حضور متخصصان ،اس��اتید و

علمی که ب��ا حضور متخصصان ،اس��اتید و محققان

محققان داخلی و خارجی میکروب شناس��ی برگزار

عرصه زیست فناوری برگزار شد ،مراکز تحقیقاتی و

ش��د ،مراکز تحقیقاتی و ش��رکتهای فعال در حوزه

شرکتهای فعال در این حوزه حضور یافته و به معرفی

میکربی حضور یافته و به معرفی دس��تاوردهای خود

محص��والت و خدمات خود در زمینه علوم زیس��تی

در زمینه میکروبیولوژی پرداختند.

و زیس��ت فناوری پرداختند .ش��ایان ذکر است این
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گزارش اجمالی از مرکز در آینه رسانه ها در سال 1394
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ردیف

عنوان خبر

تاریخ
انتشار

رسانه ها

1

پیام رییس مرکز به مناسبت “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی”

15فروردین

ایسنا -مهر و...

2

مصاحبه رییس مرکز به مناسبت “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی”

15فروردین

مهر –ایسنا -خراسان-
تابناک و...

3

مصاحبه رییس مرکز به مناسبت “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی”

15فروردین

روزنامه صمت

4

مصاحبه رییس مرکز به مناسبت “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی”

15فروردین

رادیو سراسری-رادیو
سالمت

5

خدمت جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و در شناسایی نوع گونه های دامی
فرآورده های غذایی زیستی ایران

اردیبهشت

ایسنا -تی نیوز

6

راه اندازی سیستم آنالیز کمی و فیلوژنتیکی داده های متاژنوم جوامع میکربی
QIIME

خرداد

ایرنا-ایسنا-مهر-
خراسان و....

7

عقد تفاهم نامه همکاریهای مشترک میان سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد،
فرمانداری شهرستان مهریز

تیر

ایسنا ،مهر و...

8

برای اولین بار در ایران شناسایی و ثبت یک جنس جدید اکتینومایستی با نام
علمی  Salininema proteolyticumتوسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران

مرداد

عصر ایران ،ایرنا ،ایسنا،
جام جم آن الین،
روزنامه اقتصاد و ...

9

مصاحبه رییس مرکز با خبرگزاری ایسنا در خصوص خانواده جدید میکربی

مرداد

ایسنا

10

حضور رییس مرکز در گفتگوی ویژه خبری اخبار علمی و فرهنگی شبکه 4

مرداد

شبکه چهار

11

حضور رییس مرکز در رادیو گفتگو با موضوع بررسی چالشهای ذخایر ژنتیکی

شهریور

رادیو گفتگو

12

مصاحبه رییس مرکز با خبرنگار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

مهر

سایت معاونت علمی و
فناوری رییس جمهور

13

حضور در برنامه علمی چرخ و پخش گزارش مرکز

مهر

شبکه چهار

14

پخش گزارش مرکز از اخبار علمی و فرهنگی و جام جم

آبان

شبکه  4و شبکه جام جم

15

مصاحبه رییس مرکز با خبرگزاری ایسنا در خصوص طرح جداسازی و
نگهداری جمعیتهای میکروبی بزرگترین غار نمکی

آبان

ایسنا ،روزنامه همدلی
و ....

گزارش عملکرد سال 1394

تاریخ
انتشار

رسانه ها

ردیف

عنوان خبر

16

ریز جلبک های خشک شده در خأل
خدمتی نو از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

آذر

17

طرح پذیرش میکروارگانیسمهای استاندارد و شاخص،
مشارکتی ملی در توسعه ذخایر میکربی کشور

آذر

ایرنا-سینا پرس و...

18

ارائه دو خدمت جدید توسط بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز

دی

ایرنا-ایسنا -مهر و...

19

برگزاری کارگاه بین المللی “اصول و ابزارها در طبقه بندی پروکاریوتها”

20

بازدید متخصصان برجسته میکروبیولوژی اسپانیا

ایرنا ،ایسنا ،مهر ،باشگاه
خبرنگاران جوان ،سینا
پرس

ایسنا

دی

ایسنا

دی

21

پیشرفتهای بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران در ششمین سالگرد تاسیس

بهمن

سینا پرس-ایسنا -مهر
و...

22

کشف دو میکروارگانیسم جدید از دریاچه ارومیه

بهمن

شبکه خبر-واحد
مرکزی خبر-عصر
ایران -ایرنا-ایسنا -برنا-
مهر و...

23

مصاحبه رییس مرکز در زمینه های دستاوردها

بهمن

رادیو تهران

24

نگهداری و استفاده بهینه از منابع و ذخایر ژنتیکی گیاهی با ایجاد بانک حفاظت
فراسردی

اسفند

ایرنا -سینا پرس-ایسنا –
تی نیوز و ...

25

بیتوجهی دستگاههای اجرایی به اهمیت و ارزش ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

اسفند

روزنامه کیهان -مهر-
ایرنا و ...

26

کسب رتبه دوم پژوهشهای بنیادی در بیست و نهمین جشنواره بینالمللی
خوارزمی

اسفند

روزنامه کیهان -ایسنا
– و ...

27

کسب دانش فنی تکثیر گیاه نادر و رو به انقراض سوسن چلچراغ

اسفند

همشهری -مهر – ایسنا-
ایرنا -باشگاه خبرنگاران
جوان و ...

28

حضور آقای دکتر فاضلی در گفتگوی ویژه خبری

اسفند

شبکه  – 4اخبار علمی و
فرهنگی

تعداد اخبار تولید شده ،مصاحبه ها و گزارش ها
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اداره روابط عمومی و حوزه ریاست
مرکز در آینه رسانه ها
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گزارش عملکرد سال 1394
انتشارات
• •طراحی کتابچه محصوالت(معرفی بخشها ،لیست محصوالت و خدمات)
• • طراحی و چاپ پوسترهای آزمایشگاه های بانک سلولی ،مولکولی ،میکروارگانیسمها،
• •طراحی و چاپ پوسترهای فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان آموزش
• •پوستر اهداء و خدمات تخصصی
• •بروشور پلیت
• •بروشورهای معرفی خدمات بانک سلولی
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