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دکتر محمدرضا زماني
ه
رئيس ژپو ش گاه

• زيست فناوري صنعت و محيط زيست •
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مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیتین

فناور (فناوران):
دکتر سعيد امين زاده

تصفيه آب و پساب
3

کیتیــن فــراوان تریــن بيوپلیمــر موجــود در طبیعــت پــس از ســلولز مــی باشــد .ایــن
مــاده بــه عنــوان پلــی ســاکارید ســاختمانی در دیــواره ســلولی قــارچ هــا ،اســکلت
خارجــی بندپایــان ،پوســته خارجــی ســخت پوســتان و نرمتنــان بــه وفــور یافــت
مــی شــود .بــه طـــور تقریبــی  75درصــد مجمــوع وزن نرمتنــان و ســخت پوســتان
دریایــی بــه عنــوان ضایعــات شــناخته مــی شــود وکیتیــن  20تــا  58درصــد از وزن
خشــک ایــن چیــزی اســت کــه بــه عنــوان ضایعــات خوانــده مــی شــود.
كيتيــن ،بــه عنــوان تقويــت كننــده سيســتم ايمنــي در برابــر ابتــای ســالمونيده هــا
در برابــر بيماريهــاي باكتريايــي ،افزايــش  brustتنفســي و فعاليــت فاگوســينوزي
در ماهــي ســيم دريايــي و افزايــش فعاليــت سيســتم ايمنــي كارايــي خــود را نشــان
داده اســت.
توانايــي كیتيــن در نگهــداري مخلوطــي از يــون هــاي فلــزي در محيــط هــاي آبــي
مــورد تأييــد قــرار گرفتــه اســت.
از جملــه مــي تــوان بــه توانايــي برداشــت كادميــوم از محيــط هــاي آبــي بوســيله
كيتيــن ،جــذب كادميــوم و ســرب بــه كيتيــن در آب دريــا ،برداشــت مــس ،كــروم و
نيــكل از آب بوســيله كيتيــن ،جــذب اورانيــوم بــه كيتيــن ،اســتفاده از كيتوســان بــراي
برداشــت يــون هــاي فلــزي در محيــط اســيدي ،حــذف مــواد زائــد رنگــي صنعتــي
از رودخانــه هــا بــه كمــك كتيــن و كيتوســان اشــاره نمــود.
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عضو هيات علمي گروه:
مهندسی زیست فرآیند

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کالژن ازمنابع دريايي

داروسازي ،پزشکي ،بهداشتي ،آرايشي و صنايع غذايي

فناور (فناوران):
دکتر سعيد امين زاده

عضو هيات علمي گروه:
مهندسی زیست فرآیند
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تركيبــات طبيعــي موجــود در جانــداران دريایــي را مــی تــوان بــه عنــوان يــك منبــع
غنــي از تركيباتــي بــا كاربــرد غذايــي ،عطريــات ،رنگدانــه هــا ،دارويــي و پزشــكي
اســتفاده نمــود .تركيبــات دارای فعاليتهــاي زيســتي را از گــروه هــاي مختلــف
جانــوري از جملــه خرچنــگ هــا ،مرجــان هــا ،خارپوســتان ،ماهيــان و اســفنج هــا
جداســازي نمــود .کالژن فــراوان تریــن پروتئیــن در بافــت جانــوران مــی باشــد.
فیبریــل هــای کالژن چارچــوب عمــده بیومکانیکــی بــرای اتصــال ســلول و لنگــر
انــدازی ماکرومولکــول هــا را فراهــم مــی کنــد و موجــب تعییــن شــکل بافــت و
حفــظ و نگهــداری آن مــی شــود.
کالژن داراي کاربــرد هــاي فراوانــي در زمينــه داروســازي و پزشــکي ،تهيــه
محصــوالت بهداشــتي و آرايشــي و صنايــع غذايــي مــي باشــد.
در ســال هــاي اخيــر توجــه زيــادي بــه جداســازي کالژن از موجــودات دريايــي
شــده اســت کــه علــت آن عــدم محدوديــت اســتفاده از آن در رژيــم غذايــي و عــدم
ايجــاد خطــر ابتــا بــه بيمــاري هــاي مســري مــي باشــد .طبــق نتایــج بدســت آمــده
کالژن از موحــودات دریایــی اســتحصال شــده بــا کالژن نــوع  Iپوســت گاو
( )Type I Calf skinبه خوبی قابل مقایسه است.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

:مالک فناوري
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

نانو ذرات سيليکا وطال

:)فناور (فناوران
دکتر ایوب آرپنائی

 پزشکي و دارويي،زيست فناوري

:عضو هيات علمي گروه
مهندسی زیست فرآیند

قيمت تمام شده واحد
:محصول
متناسب با درخواست
)(نوع و ميزان نياز

:پيش بيني حجم بازار
براساس مطالعات
بازار سنجي
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MesoporousSilica
Nanoparticles
Average Particle size: 100nm
Average Pore Size: 4 nm
Zeta Potential: 28- mv
Applications: Gene Delivery,Drug
Delivery, Biosensors,…

Silica-coated Magnetic Nanoparticles
Total Diameter:210 nm
Core Diameter: 130nm
Magnetic Saturation:24 emu/g
Zeta Potential: 37- mv
Applications: magnetic resonance
imaging (MRI), drug delivery,
leaching, Biodiesels, …

Functionalized Mesoporous Silica
Nanoparticles
Zeta Potential: 11+ mv
Applications: Gene Delivery,Drug
Delivery, Biosensors,…

Gold Nanoparticles
Average size: 15.39 nm
Zeta Potential: 10.8- mv
Applications: Gene Delivery,
Biosensors, Drug Delivery,…

TEM Microscopy

SOP
Pre.F.S

TEM Microscopy

:مستندات
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SEM Microscopy

رزین تخلیص پروتئین های حاوی دنباله هیستیدین

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

فناور (فناوران):
دکتر مهدی محمدی

تحقيقاتي

عضو هيات علمي گروه:
مهندسی زیست فرآیند
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امــروزه یکــی از بهتریــن راه هــای خالــص ســازی پروتئیــن هــا ،کلــون ســازی و
اضافــه کــردن دنبالــه ای شــامل  6اســید آمینــه هیســتیدین در ســاختار آنهــا و بیــان
آنهــا بصــورت نوترکیــب در آزمایشــگاه مــی باشــد.
در ایــن صــورت خالــص ســازی آن هــا ســاده تــر مــی گــردد .در ایــن فراینــد ابتــدا
جداســازی پرتئیــن مــورد نظــر بــا اســتفاده از رزیــن هایــی کــه بــه صــورت انتخابــی
ایــن نــوع پروتئیــن هــا را جــذب خــود مــی کنــد ،انجــام شــده و در مراحــل بعــدی
بــا شستشــوی رزیــن پروتئیــن هایــی کــه بــه طــور غیــر اختصاصــی بــه آن متصــل
شــده انــد ،شســته شــده و پروتئیــن مــورد نظــر تخلیــص مــی شــود.
محصــول حاضــر نوعــی رزیــن تخلیــص پروتئیــن بــر مبنــای بســتر ســیلیکا اســت
کــه قابلیــت خالــص ســازی پروتئیــن هــای حــاوی دنبالــه هیســتیدینی را دارد.

قيمت تمام شده واحد
محصول:
محصول :هر 20
میلی لیتر
 7/000/000ريال
پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:
پتنت ثبت شده
SOP
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پروتئين نوترکيب آلفاسينوکلئين انساني به  3صورت خلوص 98درصد
خلوص 93درصد و نشاندار شده ويژه با خلوص  98درصد (تقريبي)

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

فناور (فناوران):
دکتر دینا مرشدی

پزشکي ،دارويي و تحقيقاتي

3

پروتئیــن نوترکیــب آلفاســینوکلئین انســانی بــه ســه صــورت مختلــف تولیــد شــده و بــه
بــازار عرضــه مــي شــود.
ایــن فعالیــت بــر پایــه تجربیــات چندیــن ســاله مجریــان در بهینــه کــردن بیــان
و خالــص ســازی پروتئیــن آلفاســینوکلئین انســانی نوترکیــب بنــا گردیــده اســت و
مجریــان بــا توجــه بــه نیــاز پژوهشــگران در حــوزه هــای پزشــکی-دارویی بــه نــوع
خالــص انســانی و بــدون تغییــر توالــی پروتئیــن آمــاده هســتند کــه پروتئیــن بــا ویژگــی
هــای ذکــر شــده را بــه صــورت نوترکیــب تولیــد بــه صــورت یــک پــروژه فــن آورانــه
تولیــد نماینــد.
بــه ایــن دلیــل در ایــن پــروژه روشــی طراحــی گردیــده اســت تــا بتوانــد بــا کاربــردی
تریــن متدهــای خالــص ســازی بــا بازدهــی بــاال ،محصــول فعــال و پایــدار را بــه دســت
آورد.
محصول فعال در این محصول پروتئینی است که:
 :1کامــا از نظــر توالــی مشــابه پروتئیــن انســانی باشــد و فاقــد دنبالــه هایــی ماننــد
 Gst-tag، MBP-tagو strep-tagباشــد.
 :2از نظر پارامتر های ساختاری استاندارد باشد.
 :3فراینــد فیبریالســیون کــه عامــل اصلــی دخیــل در ایجــاد بیمــاری هــای وابســته بــه
ســینوکلئین ( ) Synuleinopathyماننــد پارکینســون اســت ،در آن بــه خوبــی انجــام
گیــرد.
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عضو هيات علمي گروه:
مهندسی زیست فرآیند

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:
SOP
Pre.F.S
گزارش طرح مصوب

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

نانو فیبریل های پروتئینی از مواد بازیافتی

فناور (فناوران):
دکتر دینا مرشدی

آرايشي ،بهداشتي و پاکسازي محيط

عضو هيات علمي گروه:
مهندسی زیست فرآیند

4

نانــو فیبــرل هــای پروتئیــن پتانســیل اســتفاده در بازارهــای مختلــف وابســته بــه
نانــو تارهــا یــا نانــو فیبریــل هــا رادارنــد ازجملــه در مــواد آرایشــی ،کشــت بافــت
و پاکســازی محیــط از رنــگ هــای محلــول آبــی.
فراينــد تهيــه محصــول حاضــر ســاده ،قابــل توســعه و انجــام بــا امکانــات موجــود
در کشــور مــي باشــد .مــاده اوليــه آن دردســترس اســت ،انــدازه محصــول بــا قطــر
 10تــا  30نانــو متــر ،طــول چنــد ميکــرون و محلــول در آب اســت.
شــايان ذکــر اســت محصــول حاضــر در يخچــال بــدون نگهدارنــده تــا  12مــاه
پايــدار مــي باشــد.

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 10000ریال برای
هر 100میلی گرم

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:
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SOP
Pre.F.S

توليد نشانگر وزن مولکولي پروتئين بر پايه کيتيناز

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

فناور (فناوران):
دکتر غالمرضا احمديان

تحقيقاتي
3

بــراي تخميــن وزن مولکولــي پروتئيــن هــا بــا الکتروفــورز در مطالعــات و تحقيقــات بيولــوژي مولکولــي ،از
نشــانگرهايي اســتفاده مــي شــود کــه مخلــوط چنــد پروتئيــن مشــخص بــا وزن مولکولــي معيــن هســتند .بــا مقايســه
حرکــت ايــن پروتئيــن هــا بــا پروتئيــن مــورد مطالعــه ميتــوان وزن مولکولــي آنــرا تخميــن زد.
در برخــي از ايــن نشــانگرها کــه از قيمــت باالتــري برخوردارنــد از توالــي هــاي اســيدآمينه اي نظيــر His-tag
اســتفاده شــده اســت کــه قابليــت کاربــرد در وســترن بالتينــگ را بــه آن نشــانگر مــي دهــد .نشــانگرهاي مــورد
اســتفاده در ايــران همگــي وارداتــي بــوده و توســط شــرکت هــاي تجــاري بزرگــي چــونFermentas ، Roche
و  Sigmaتوليــد مــي شــود .هيــچ توليدکننــده داخلــي بــراي ايــن قبيــل محصــوالت وجــود ندارنــد.
در ايــن زمينــه اقــدام بــه توليــد نشــانگر وزن مولکولــي پروتئيــن نمــوده ايــم کــه هــم بــراي تخميــن وزن مولکولــي
پروتئيــن هــا در SDS-PAGEقابــل اســتفاده اســت و هــم بــه عنــوان کنتــرل مثبــت و وســيله اي بــراي تخميــن وزن
مولکولــي پروتئيــن هــا در وســترن بــات هايــي کــه بــا آنتــي بــادي  Anti His-tagانجــام مــي شــوند ،کاربــرد دارد.
بديــن منظــور ژن کيتينــاز جــدا شــده از باکتــري  B.pumilusکــه در آزمايشــات قبلــي بيــان بااليــي را بــه صــورت
نوترکيــب از خــود نشــان داده بــود انتخــاب شــد .پروتئيــن کيتينــاز مــورد اســتفاده در ايــن طــرح داراي ناحيــه اي
مشــخص بــه نــام ( chitin binding domain (CBDاســت کــه ســبب اتصــال ايــن آنزيــم بــه کيتيــن مــي شــود.
بــا اتصــال پروتئيــن محلــول داراي ايــن  domainبــه کيتيــن غيــر محلــول مــي تــوان آن را بــه راحتــي از ســاير
پروتئيــن هــاي محلــول جــا کــرد .بــا طراحــي پرايمــر و ســاخت دســتواره هــاي مختلــف از ژن کيتينــاز جــدا شــده از
باکتــري  B.pumilusو همســانه ســازي و بيــان آنهــا در باکتــري  ، E.coliپروتئيــن هــاي مختلفــي بــا وزن مولکولــي
متنــوع توليــد گرديــد .ايــن پروتئيــن هــا را بــا اســتفاده از خاصيــت افينيتــي آن هــا نســبت بــه کيتيــن خالــص ســازي
گشــته وبــا نســبت مناســب مخلــوط شــدند .از آنجايــي کــه بــراي بيــان ايــن دســتواره هــا از پالســميد pQE30
اســتفاده شــد ،لــذا پروتئيــن هــاي بيــان شــده داراي يــک توالــي شــش اســيد آمينــه اي هيســتيدين در انتهــاي آمينــي
خــود هســتند .بديــن ترتيــب مــي تــوان از ايــن نشــانگر در وســترن بــات هايــي کــه بــا آنتــي بــادي Anti His-
 tagانجــام مــي شــوند هــم بــه عنــوان کنتــرل مثبــت و هــم بــراي تخميــن وزن مولکولــي پروتئيــن هــا بهــره جســت.
نتايــج الکتروفــورز و وســترن بــات ايــن نشــانگر صحــت مطالــب فــوق را بــه اثبــات رســاند .توليــد اينگونــه
نشــانگرها ضمــن اشــتغال زايــي ،مــي توانــد نيــاز مراکــز علمــي و تحقيقاتــي کشــور را بــه ايــن گونــه مــواد مرتفــع
نمايــد و از خــروج ارز از کشــور جلوگيــري کنــد.
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عضو هيات علمي گروه:
زیست فناوری سامانه ای

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP

ناقل بيان ترشحي پروتئين هاي نوترکيب به صورت
پيوسته وبدون نياز به القا در subtilis Bacillusو E.coli

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

فناور (فناوران):
دکتر غالمرضا احمديان

تحقيقاتي

عضو هيات علمي گروه:
زیست فناوری سامانه ای

3

سيســتم ابداعــي متشــکل از پروموتــر دســتکاري شــده از يــک پروموتــر باکتريايــي بومــي بــه تازگــي شــناخته شــده بــه نــام اپــرون کيتينــاز Bacillus SG2
 pumilusو ســيگنال پپتيــد اوليــن ژن آن ،امــکان بيــان پيوســته و بــدون نيــاز بــه القــاي پروتئيــن نوترکيــب را در ســطحي قابــل قبــول ونيــز بــا کيفيــت
خــوب را در دو ميزبــان  Bacillus subtilisو  E. coliترانســفورم شــده بــا پالســميد حــاوي آن مــي دهــد .طــي مراحــل آزمايــش فــرم هــاي کوچــک
شــده ( )Truncatedاز پروموتــر در باالدســت ژن هــدف قــرار گرفتــه و در يکــي از فــرم هــا مشــاهده شــد کــه ايــن حــذف باعــث امــکان بيــان
دائمــي ( )Constitutiveو بــدون نيــاز بــه القاگر پروتئيــن در هــر دو ميزبــان مــي شــودکه ايــن خــود از ايــن جهــت کــه نيــاز بــه القاگــر را رفــع نمــوده
و باعــث کاهــش هزينــه هــا مــي شــودو همچنیــن مــی تــوان امــکان بيــان پروتئيــن هــاي نوترکيــب در و ترشــح آن هــا بــه محيــط کشــت اشــاره نمــود کــه
در نــوع خــود کــم نظيــر اســت ،بــا توجــه بــه اينکــه در ايــن وکتــور از ســيگنال ترشــحي آنزيــم کيتيناز ( Sاوليــن ژن اوپــرون کيتينــاز) اســتفاده شــد و ايــن
ســيگنال در هــر دو ميزبــان   E.coliو Bacillus subtilisتشــخيص داده شــد ،پروتئيــن بــه صــورت ترشــحي در محيــط وارد شــده کــه خــود تخليــص
پروتئيــن هــا را بيشــتر مقــرون بــه صرفــه خواهــد نمــود .ضمنـ ًا در توليــد پروتئيــن بــه صورت ترشــحي ،اجســام تجمعي يــا  Inclusion bodyتوليــد
نشــده و بنابرايــن پروتئين مربوطــه داراي عملکرد ( )Functionalخواهــد بــود همچنیــن در ميزبــان  Bacillus subtilisبعــد از انتقــال پالســميد
بداخــل باکتــري بــا روش ترانسفورماســيون ،از طريــق نوترکيبــي همولوگــوس ( )Homologous rcombinationقســمتي از پالســميد کــه در بيــن
دو ناحيه  ’5و  ’3آميالز  Eقــرار گرفتــه ،در ژنــوم ميزبــان و دقيقــا در داخــل لکــوس آميالز ( )amyEادغــام مي گــردد .بنابرايــن در ايــن روش نيــازي
بــه اســتفاده از آنتــي بيوتــک جهــت حفــظ پالســميد (بــه عنــوان مارکــر انتخابــي) نيســت .بــه منظــور ايجــاد تغييــرات و رســيدن بــه پروموتــري قــوي و غيــر
حســاس بــه عوامــل مهــاري دخيــل در پديــده مهــار کاتابوليتــي ،بــا اســتفاده از تکنيــک  PCRدر ناحيــه اي  14جفــت بــازي در ناحيــه باالدســت يــا انتهاي 5
اپــرون ،اپراتــور بــه نــام  creوجــود دارد (کــه نقــش در مهــار کاتابوليتــي دارد)  ،جهــش ايجــاد شــد .بــه منظــور بررســي دقيــق اثــر اين جهــش هاي هــدف دار
نيــاز بــه وجــود يــک ژن گزارشــگر بــود .بديــن منظــور از ژن کيتينــاز اســتفاده شــد .دليــل اســتفاده از ايــن ژن بــه علــت وجود آنتــي بادي بــر عليه ايــن پروتئين
و امــکان انجــام تکنيــک وســترن بالتينــگ از يــک ســو و نيــز بررســي فعاليــت آنزيمــي از ســوي ديگــر بــود.
در مرحلــه بعــدي کار ،دو پروموتــر تغييــر يافتــه از طريــق  SOEing PCRبــه ژن کیتینــاز متصــل شــدند .بديــن ترتيــب ســه قطعه ژني متفاوت ســاخته شــد:
قطعــه ژنــي حــاوي ژن کيتينــاز و ناحيــه پروموتــري دســت نخــورده( ،)Upchi2ژن کيتينــاز متصــل بــه پروموتــري کــه  342جفــت بــاز از آن حــذف شــده
اســت( )Upchi1وژن کيتينــاز متصــل بــه پروموتــري فاقــد ناحيــه  creو  26جفــت بــاز از باالدســت آن.)Upchi2Δcresig( ،پس از تکثيــر قطعات مورد
نظــر ،ايــن قطعــات در ناقــل پالســميدي  pDHAFBکلــون شــدند .اثبــات جايگيــري صحيــح ســازه در محــل ژن آميــاز از طريــق  ،PCRبيــان پروتئيــن
کيتينــاز متصــل بــه ايــن ســه فــرم از پروموتــر در مقايســه بــا بيــان پروتئيــن طبيعــي در  Bacillus pumilusدر محيــط هــاي حــاوي کيتيــن ،حــاوي گلوکز
و نيــز در حضــور هــر دو مــاده از طريــق  SDS-PAGEمشــاهده شــد و بــه کمــک وســترن بــات و بــا اســتفاده از آنتــي بــادي اوليــه بــر ضــد کيتينــاز اثبــات
گرديد.بــه عــاوه اثــر وجــود قندهايــي هماننــد گلوکــز ،زايلــوز و نيــز پليمــر کيتيــن و ترکيبــي از ايــن مــواد بــر روي تنظيــم پروموترهــاي تغيير يافتــه و طبيعي
از طريــق ســنجش فعاليــت آنزيــم در باکتــري
رشــد يافتــه در محيــط حــاوي ايــن مــواد
انجــام گرفــت .نتايــج حاصــل از ايــن بخش به
عــاوه نتايــج تســت هــاي قبــل نشــان دهنــده
توليــد پيوســته پروموتــر Upchi2Δcresig
نســبت بــه پروموتــر طبيعــي و ديگــر پروموتــر
هــاي دســتکاري شــده بــود.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP

• زيست فناوري کشاورزي •
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مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

ناقل های بیانی دوگانه pARM1

انتقال ژن کارآمد و بيان باالي پروتئين نوترکيب

عضو هيات علمي گروه:
زيست فناوري
مولکولی گیاهی

7

ویژگی ها:
 -1بیان باالی پروتئین های نوترکیب در سلول های گیاهی
 -2برچسب  His-tagدر انتهای آمینی
 -3امــکان خالــص ســازی بــه دلیــل داشــتن  His-tagدر زمانــی کوتــاه و در
یــک مرحلــه
 -4داشتن سايت يگانه هضم آنزيمي چندگانه
BglII

BamHI
SacI
Ecl136
KpnI
A sp718
XmaI
SmaI
SalI
HindIII

HindIII

nosT

nosP
nptII

RB
colE1

XhoI
35Spro
His-tag

فناور (فناوران):
دکتر محمدعلی ملبوبی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

oriV

pARM1

XbaI

مستندات:

gus-int

nosT
SacI
Ecl136

LB

BglII
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SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

ناقل های بیانی دوگانه pARM2

انتقال ژن کارآمد و بیان باالی پروتئین نوترکیب

عضو هيات علمي گروه:
زيست فناوري
مولکولی گیاهی

7

ویژگی ها:
 -1بیان باالی پروتئین های نوترکیب در سلول های گیاهی
 -2برچسب  His-tagدر انتهای کربوکسیلی
 -3امــکان خالــص ســازی بــه دلیــل داشــتن  His-tagدر زمانــی کوتــاه و در یــک
مر حله
 Multiple cloning site -4با سایت های یگانه
XbaI
BamHI
SacI
SalI
HindIII
XhoI

HindIII

ClaI

nosT
35SP

nptII

BglII
nosP

RB

His-tag
nosT

LB

pARM2

فناور (فناوران):
دکتر محمدعلی ملبوبی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

colE1O

BglII
oriV
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مستندات:

SOP
Pre.F.S

ناقل دوگانه  pAPnبا افزایش دو برابری نرخ تراریختی

انتقال ژن کارآمد و ایجاد موجود نوترکیب یا گیاه تراریخت
6

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر بهاره زارع
دکتر محمدعلی ملبوبی
دکتر محمدصادق ثابت
دکتر پیمان نوروزی
عضو هيات علمي گروه:
زيست فناوري
مولکولی گیاهی و ...

ناقــل  pAPnدارای  P-DNAکایمریســت کــه از ژنــوم چغندرقنــد جــدا شــده و
توالــی آن بــرای افزایــش نــرخ تراریختــی بهینــه ســازی شــده اســت .ایــن P-DNA
جایگزیــن توالــی  T-DNAموجــود در ناقــل هــای دوگانــه شــده اســت.
ایــن ویژگــی موجــب جلوگیــری از ورود توالــی پروکاریوتــی  T-DNAبــه ژنــوم
یوکاریوتــی ،طــی فرآینــد انتقــال ژن مــی شــود .بــه عــاوه اســتفاده از ایــن توالــی
موجــب افزایــش  2تــا  3برابــری نــرخ تراریختــی در دو سیســتم مختلــف گیاهــی
ماننــد توتــون و چغندرقنــد شــده اســت.

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:
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SOP
Pre.F.S

ناقل بياني گياهي با قابليت حذف
ژن نشانگر انتخابي و بيان القايي ژن هدف

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

فناور (فناوران):
دکتر مصطفي مطلبي

کشاورزي
6

طراحــي و ســاخت يــک ناقــل بيانــي گياهــي بــا قابليــت حــذف ژن نشــانگر
انتخابــي و بيــان القايــي ژن هــدف در رابطــه بــا طراحــي و ســاخت يــک ناقــل
بيانــي بــر مبنــاي ناقليــن دو تايــي و سيســتم اگروباکتريــوم و بــراي تراريختــي
گياهــان مــي باشــد.
طراحــي ناقــل بــه گونــه اي اســت کــه در آن از سيســتم نوترکيبــي در جايــگاه ويــژه
( )cre/loxPبــه منظــور حــذف ژن نشــانگر مقاومــت بــه آنتــي بيوتيــک و ژن
ريکامبينــاز اســتفاده شــده اســت و سيســتم نوترکيبــي در بــذور گياهــان تراريخــت
فعــال مــي باشــد.
در ايــن ناقــل بــه واســطه حضــور يــک پروموتــر القــا شــونده در برابــر اليســيتورهاي
قارچــي ،پــس از فعــال شــدن سيســتم نوترکيبــي در بــذور و حــذف ژن نشــانگر
انتخابــي و ژن ريکامبينــاز ،ژن هــدف تحــت کنتــرل پروموتــر القايــي بيــان خواهــد
شــد .بــا اســتفاده از ايــن ناقــل بــراي تراريختــي گياهــان مــي تــوان در نســل اول بــه
گياهــان تراريخــت فاقــد ژن نشــانگر انتخابــي و بــا قابليــت بيــان القايــي ژن هــدف
دســت يافــت.
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عضو هيات علمي گروه:
زيست فناوري
مولکولی گیاهی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP

توليد و تكثير انواع نهال زيتون به روش كشت بافت

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر سيد مهدي حسيني
مزيناني

کشاورزي

عضو هيات علمي گروه:
زيست فناوري
مولکولی گیاهی

6

توليــد نهــال ســالم يكــي از اصــول اوليــه احــداث باغــات اقتصــادي در همــه
كشورهاســت و روش كشــت بافــت نيــز بهتريــن روش بــراي توليــد انبــوه هــزاران
نهــال  يكدســت ،ســالم و عــاري از ويــروس اســت.
متاســفانه در ايــران بــه دليــل اهميــت نــدادن بــه كاشــت نهــال ســالم ،اكثــر باغــات
كشــور بــا بهــره وري بســيار پاييــن فعاليــت مــي كننــد ،در حاليكــه بــا احــداث
بــاغ ســالم و يكدســت مــي تــوان توليــد محصــول يــك بــاغ را چنديــن برابــر
افزايــش داد .لــذا بــه منظــور دسترســي بــه ايــن هــدف ،هــم اكنــون در پژوهشــگاه
ملــي مهندســي ژنتيــك و زيســت فنــاوري روش هــاي كشــت بافــت بــراي ارقــام
تجــاري و اميدبخــش زيتــون بهينــه ســازي شــده اســت و پژوهشــگاه آمــاده ارائــه
ايــن خدمــات در قالــب فــروش دانــش فنــي و يــا توليــد نهــال بــه روش كشــت
بافــت و بــر اســاس ســفارش مــي باشــد.

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:
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SOP

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

تولید آنزیم Taq Polymerase
از سوش باکتری نوترکیب

فناور (فناوران):
دکتر علی هاتف سلمانیان
دکتر جعفر امانی

تحقيقاتي و تجاري
8

روش کاربردی تولید و خالص سازی آنزیم  DNAپلیمراز  Taqبه صورت آزمایشگاهی
(کاربرد تحقیقاتی و تجاری)
آنزیــم پلیمــراز کننــده  Taq DNAآنزیمــی مقــاوم بــه گرمــا اســت کــه جهــت تکثیــر قطعــه ای
خــاص از  DNAدر واکنــش زنجیــره ای پلیمــراز ( )PCRاســتفاده مــی شــود .در ایــن پزوهــش،
ابتــدا پالســمید حامــل ژن تولیــد کننــده آنزیــم  Taqپلیمــراز بــه ســویه باکتــری  E. coliمنتقــل
شــد .باکتــری هــای تراریختــه در محیــط کشــت  LBو دمــای  37درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 6-4
ســاعت کشــت شــده و پــس از القــاء ،آنزیــم مــورد نظــر بــا پروتــکل مربوطــه اســتخراج و خالــص
ســازی مــی گــردد ایــن پروتــکل شــامل اســتفاده از بافرهــای  Pre-lysis، Lysisو  Storageو
در نهایــت دیالیــز پروتئیــن مربوطــه مــی باشــد .کارآیــی و خلــوص آنزیــم تولیــد شــده در مقایســه بــا
آنزیــم هــای تجــاری موجــود در آزمایشــگاه در تکثیــر قطعــات  DNAژنومــی از منبــع گیــاه بــه عنــوان
یــک یوکاریــوت عالــی (نظیــر کلــزا و توتــون) و  DNAهــای پالســمیدی بــا انــدازه هــای مختلــف
توســط  PCRمــورد تاییــد قــرار گرفــت.
هــدف از ایــن تحقیــق کاربــردی ،تولیــد آنزیــم  Taqو بهینــه ســازی روش تولیــد آزمایشــگاهی آن بــه
منظــور تامیــن محلــی و بــدون ارزبــری بــاال (مــواد اولیــه بافــر از منابــع خارجــی) اســت.
با اين روش آنزیم جهت آزمایشگاه های پرمصرف قابل توليد و استفاده است.
بــا توجــه بــه اهمیــت و ســطح کاربــرد آنزیــم  Taqدر مطالعــات زیســت شناســی مولکولــی ،روش
مــورد اســتفاده در تولیــد ایــن آنزیــم هــا روشــی کاربــردی و مقــرون بــه صرفــه مــی باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،ســهولت تولیــد آنزیــم هــا در روش بــه کار رفتــه و نیــز صحــت و دقــت عمــل آنزیــم
هــای تولیــد شــده ،تولیــد آزمایشــگاهی آن هــا را بــه خوبــی توجیــه مــی کنــد.
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عضو هيات علمي گروه:
زيست فراوردههای
گیاهی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
به ازای هر میلی لیتر
(حدود )10-7 u/µl
 500/000ریال
پيش بيني حجم بازار:
با توجه به گستردگی
استفاده از این آنزیم،
حجم زیادی از بازار را
خواهد داشت.
مستندات:

SOP

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

ناقل بیانی گیاهی pSAE105

استفاده از کاست بياني ژن مقاومت به علف کش به عنوان نشانگر

فناور (فناوران):
دکتر کسری اصفهانی
دکترعلي هاتف سلمانيان
دکترعلي اکبرزاده
عضو هيات علمي گروه:
زیست فرآورده های
گیاهی

5

طراحــی و ســاخت ناقــل بیانــی گیاهــی جدیــد بــه نــام  pSAE105کــه در مقایســه بــا
ناقلیــن دوتایــی مرســوم ،ایــن ناقــل دارای تعــداد بیشــتری (13مــورد) جایــگاه شناســایی
منحصــر بــه فــرد آنزیــم هــا ی برشــی مختلــف در ناحیــه  MCSخــود مــی باشــد.
همســانه ســازی ژن هــای بیگانــه جهــت انتقــال آنهــا بــه گیــاه بــه واســطه آگروباکتریــوم
خصوصـ ًا در مــورد ژن هایــی کــه توالــی شناســایی آنزیــم هــای برشــی ناقــل هــای معمولــی
را در توالــی خــود دارنــد ،بــا اســتفاده از ایــن ناقــل تســهیل مــی شــود .همچنیــن توالــی
 His-Tagهشــت اســید آمینــه ای بــرای تســهیل خالــص ســازی پروتئیــن نوترکیــب تولیــد
شــده در گیــاه و توالــی برگشــتی آغــاز گــر عمومــی (  reverse M13 ) -26در انتهــای
 MSCجدیــد ایــن ناقــل وجــود دارد.
ناقــل pSAE105واجــد نشــانگر مقاومــت بــه گالیفوســیت  EPSPSجهــش یافتــه مــی
باشــد .ازایــن ناقــل بــرای انتقــال ژن بــه گیاهــان ،خصوصــ ًا گیاهــان دو لپــه بــه واســطه
آگروباکتریــوم مــی تــوان اســتفاده کــرد.
تمامــی آزمایشــگاه هــای مهندســی ژنتیــک گیاهــی وزیســت مولکولــی کــه بــرای پــروژه
هــای انتقــال ژن از آگروباکتریــوم اســتفاده مــی کننــد ،مــی تواننــد از ایــن ناقــل بهبــود یافتــه
اســتفاده کننــد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

ناقل بیانی گیاهی pBI105

ناقل بياني گياهي با جايگاه همسانه سازي توسعه يافته
5

طراحــی و ســاخت ناقــل بیانــی گیاهــی جدیــد بــه نــام  pBI105کــه در مقایســه بــا ناقلیــن
دوتایــی مرســوم ،ایــن ناقــل دارای تعــداد بیشــتری (13مــورد) جایــگاه شناســایی منحصــر بــه
فــرد آنزیــم هــای برشــی مختلــف در ناحیــه  MCSخــود مــی باشــد.
همســانه ســازی ژن هــای بیگانــه جهــت انتقــال آنهــا بــه گیــاه بــه واســطه آگروباکتریــوم
خصوصـ ًا در مــورد ژن هایــی کــه توالــی شناســایی آنزیــم هــای برشــی ناقــل هــای معمولــی را
در توالــی خــود دارنــد ،بــا اســتفاده از ایــن ناقــل تســهیل مــی شــود .همچنیــن توالــی His-Tag
هشــت اســید آمینــه ای بــرای تســهیل خالــص ســازی پروتئیــن نوترکیــب تولیــد شــده در گیــاه
و توالــی برگشــتی آغــاز گــر عمومــی ( reverse M13 )-26در انتهــای  MSCجدیــد ایــن
ناقــل وجــود دارد.
ناقــل  pBI105واجــد نشــانگر گزینشــگر مقاومــت بــه آنتــی بیوتیــک کانامایســین (نئومایســین
فسفوترانســفراز ) IIمــی باشــد .ازایــن ناقــل بــرای انتقــال ژن بــه گیاهــان ،خصوصـ ًا گیاهــان دو
لپــه بــه واســطه آگروباکتریــوم مــی تــوان اســتفاده کــرد.
تمامــی آزمایشــگاه هــای مهندســی ژنتیــک گیاهــی و زیســت مولکولــی کــه بــرای پــروژه هــای
انتقــال ژن از آگروباکتریــوم اســتفاده مــی کننــد ،مــی تواننــد از ایــن ناقــل بهبــود یافتــه اســتفاده
کننــد.
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فناور (فناوران):
دکتر کسری اصفهانی
دکترعلي هاتف سلمانيان

عضو هيات علمي گروه:
زیست فرآورده های
گیاهی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP

موش تراريخت حامل ژن مقاومت به نئومايسين

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر مهدي شمس آرا

تحقيقات سلول هاي بنيادي جنيني
عضو هيات علمي گروه:
زیست فناوری دامی

8

ســلول هــای بنیادی جنینــی ( )ESاز تــوده ی ســلولی داخلی ( )ICMبالستوسیســت
هــا بدســت مــی آینــد .ايــن ســلول هــا قابليــت تمايــز بــه ســلول هــاي مشــتق شــده
از ســه اليــه جنينــي مــزودرم ،اکتــودرم و آنــدودرم را دارا هســتند.
وجــود ايــن قابليــت آن هــا را در مرکــز توجهــات مطالعــات ژنتيکــي ،ســلول درماني
و موجــودات تغييريافتــه ژنتيکــي قــرار داده اســت .ســلول هــاي  ESتمايــل زيــادي
بــه تمايــز در کشــت ســلول دارنــد و بــراي جلوگيــري از ايــن مشــکل ،ايــن ســلول
هــا را همــراه بــا الیــه اي از ســلول هــای فیبروبالســت جنینــی مــوش ( )MEFبطــور
همزمــان کشــت مــي دهنــد .زمانيکــه ســلول هــاي  ESبــه منظــور تغييــرات ژنتيکــي
مــورد اســتفاده قــرار مــي گيرنــد ،مرحلــه اي بــراي انتخــاب ســلول هــاي دســتکاري
شــده اســت کــه عمدت ـ ًا بــر اســاس ژن مقاومــت بــه نئومايســين اتفــاق مــي افتــد.
در ايــن حالــت بايــد ســلول هــاي  MEFکــه نقــش حمايــت از ســلول هــاي ES
را دارنــد ،خــود مقــاوم بــه نئومايســين باشــند .در واقــع مــوش حامــل ژن مقاومــت
بــه نئومايســين ،موشــي اســت کــه مــي توانــد بــه عنــوان منبعــي بــراي توليــد MEF
مقــاوم بــه نئومايســين مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر عدد موش
2/000/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP

محیط های تولید و نگهداری رویان دام در شرایط آزمایشگاهی

In vitro Embryo Production and Preservation Medium in Farm Animal

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر مجتبی دشتی زاد

محیط های تولید و نگهداری رویان دام
5

ایــن محیــط هــا در دام هــای گاو ،گوســفند و بــز بــه صــورت جداگانــه بهینــه
ســازی گردیــده و بــه
بهره برداری رسیده است .موارد شامل:
 -1محیط بالغ سازی تخمک در شرایط آزمایشگاهی
()In vitro Maturation Medium
 -2محیط لقاح آزمایشگاهی ()In vitro Fertilization Medium
 -3محیط کشت رویان تا در شرایط آزمایشگاهی
()In vitro Culture Medium
 -4کیت انجماد رویان ()Vitrification Solution Kit
 -5کیت ذوب رویان ()Thawing Solution Kit
 -6محیط انتقال رویان ()Embryo Transfer Medium
 -7محیط شستشو ()Handling Medium
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عضو هيات علمي گروه:
زیست فناوری دامی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 2/000/000ريال
برای  50میلی لیتر
محصول
پيش بيني حجم بازار:
کلیه مراکز تحقیقاتی و
تولیدی دامپروری

مستندات:

SOP

محیط های تولید و نگهداری رویان انسانی در شرایط آزمایشگاهی

In vitro Embryo Production and Preservation Medium in Human

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر مجتبی دشتی زاد

محیط های تولید و نگهداری رویان انسانی
عضو هيات علمي گروه:
زیست فناوری دامی

5

قيمت تمام شده واحد
محصول:
حدودا
 2/000/000ريال
برای  50میلی لیتر

این محیط ها شامل:
 -1محیط بالغ سازی تخمک در شرایط آزمایشگاهی
()In vitro Maturation Medium
 -2محیط لقاح آزمایشگاهی ()In vitro Fertilization Medium
 -3محیط کشت رویان تا در شرایط آزمایشگاهی
()In vitro Culture Medium
 -4کیت انجماد رویان ()Vitrification Solution Kit

پيش بيني حجم بازار:
کلیه مراکز درمانی ،
تحقیقاتی ناباروری و تولید
مثل
مستندات:

 -5کیت ذوب رویان ()Thawing Solution Kit
 -6محیط انتقال رویان ()Embryo Transfer Medium
 -7محیط شستشو ()Handling Medium
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SOP

محیط های تولید و نگهداری رویان موش در شرایط آزمایشگاهی
In vitro Mouse Embryo Production and Preservation Medium

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر مجتبی دشتی زاد

محیط های تولید و نگهداری رویان موش
5

عضو هيات علمي گروه:
زیست فناوری دامی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

این محیط ها شامل:
-1محیط بالغ سازی تخمک در شرایط آزمایشگاهی
()In vitro Maturation Medium
 -2محیط لقاح آزمایشگاهی ()In vitro Fertilization Medium
 -3محیط کشت رویان تا در شرایط آزمایشگاهی
()In vitro Culture Medium
 -4کیت انجماد رویان ()Vitrification Solution Kit
 -5کیت ذوب رویان ()Thawing Solution Kit
 -6محیط انتقال رویان ()Embryo Transfer Medium
 -7محیط شستشو ()Handling Medium
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پيش بيني حجم بازار:
کلیه مراکز تحقیقاتی
مرتبط با تولید مثل و
ناباروری
مستندات:

SOP

مواد سرما محافظ جدید در انجماد و ذوب رویان

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر مجتبی دشتی زاد

نگهدارنده رويان
عضو هيات علمي گروه:
زیست فناوری دامی

3

از مــواد ســرما محافــظ بــا فنــاوری جدیــد در انجمــاد و ذوب رویــان اســتفاده مــي
گــردد کــه عــاوه بــر کاهــش هزینــه ی تمــام شــده از میــزان توکســیک بــودن
محیــط هــای ذوب و انجمــاد نیــز کاســته اســت.

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 1/500/000ريال
برای هر کیت

پيش بيني حجم بازار:
کلیه مراکز تحقیقاتی
مرتبط با تولید مثل و
ناباروری
مستندات:
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SOP

محيط کشت آزمايشگاهي رويان گاو به نام هاي  MA1و  MA2براي رشد
رويان در آزمايشگاه قبل از انتقال به رحم

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر مرتضي دليري
دکتر آزاده زحمت کش
محمود اميری

محيط کشت رويان گاو
8

بــه دليــل عــدم وجــود محيــط کشــت مناســب بــراي رشــد و تکويــن رويــان گاو بــه صــورت
تجــاري ،مشــکالت بســياري بــر ســر راه تحقيقــات مربــوط بــه تکامــل رويــان گاو در ايــران وجــود
دارد .هــدف از ايــن اختــراع ،در دســترس قــرار دادن محيــط کشــت مناســب بــا قابليــت افزايــش
رشــد رويــان گاو اســت کــه از جنبــه ي اقتصــادي قابــل توجيــه باشــد.
ايــن اختــراع شــامل يــک محيــط دومرحلــه اي مــي باشــد کــه محيــط اول بــر اســاس غلظــت مــواد
در محيــط اويداکــت و محيــط دوم بــر اســاس شــرايط رحمــي طراحــي شــده اســت.
از مهمتريــن مزايــاي آن نــرخ بــاالي توليــد بالستوسيســت مــي باشــد .همچنيــن هزينــه توليــد ايــن
محيــط نســبت بــه محيــط هــاي تجــاري موجــود (بــراي انســان و مــوش) پاييــن بــوده و قابليــت
تجــاري ســازي و توليــد انبــوه بــراي اســتفاده ي گســترده را دارا مــي باشــد.
ايــن محيــط بــراي اوليــن بــار در ايــران بــه طــور اختصاصــي بــراي گاو ارائــه شــده اســت .همچنيــن
بــا توجــه بــه شــباهت بســيار زيــاد مراحــل اوليــه ي تکامــل در رويــان نشــخوارکنندگان ،ايــن محيــط
پتانســيل اســتفاده درســاير گونــه هــاي ايــن دســته را نيــز دارا مــي باشــد.
بــه دليــل اهميــت بســيار زيــاد لقــاح آزمايشــگاهي در انســان بيشــتر شــرکت هــاي تجــاري معتبــر
خارجــي محيــط هــاي کشــت متفاوتــي را بــراي رشــد رويــان انســان و مــوش بــه بــازار عرضــه کــرده
انــد کــه کار بــرد آن هــا بــراي حيوانــات اهلــي بدليــل تفــاوت گونــه اي محــدود اســت و نيــز از نظــر
اقتصــادي مقــرون بــه صرفــه نيســت.
ايــن محيــط کشــت بــراي اوليــن بــار بــه طــور اختصاصــي بــراي کشــت رويــان گاو در ايــران ارائــه
شــده اســت و بــا در نظــر گرفتــن شــرايط اويداکــت و رحــم داراي نــرخ توليــد بالستوسيســت بااليــي
اســت و مــي توانــد هــم تــراز محيــط هــاي ارائــه شــده در مقــاالت خــارج از کشــور باشــد.
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عضو هيات علمي گروه:
زیست فناوری دامی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 500/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
انجام نشده و غير قابل
پيش بينی می باشد

مستندات:

SOP

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

ماده موثره آنالوگ هورمون  GnRHماهيان

فناور (فناوران):
دکتر مصطفی حاتم
مهندس محمد حسين مني

آبزيان
عضو هيات علمي گروه:
آزمايشگاه سنتز پپتيد

7

( GnRHهورمــون آزادکننــده گنادوتروپینهــا) اســت کــه بواســطه تعدیــل درترشــح گنادوتروپینهــای هیپوفیــزی
یعنــی ( FSHهورمــون تحریــک کننــده فولیکولهــا) و ( LHهورمــون لوتئینــه کننــده تخمکهــا) ســبب
تحریــک و همزمــان ســازی تخمــک گــذاری در ماهیــان مــی شــود ایــن دکاپپتیــد تنهــا آگونیســتی از GnRH
اســت کــه مســتر فایــل دارویــی ( )DMFدامپزشــکی آن بــه منظــور تزریــق در ماهیــان مــاده منتشــر و مجــوز آن
توســط آژانــس دارویــی دامپزشــکی اروپــا ( )EMEAدر جــوالی  2003صــادر شــده اســت و بــه عنــوان موثرتريــن
مــاده بــراي افزايــش تكثيــر و ازديــاد ماهيــان در فيلــد اســتفاده مــي شــود .هــدف از ارايــه ايــن پــروژه دســتيابي
بــه دانــش فنــي توليــد  -در حــد پايلــوت -مــاده موثــره آنالــوگ هورمــون  GnRHبــا درجــه خلــوص بــاالي 95
درصــد مــي باشــد .بديــن منظــور بــا بــاال بــردن مقيــاس ( )Scale Upتوليــد ایــن آنالــوگ (بــه عنــوان موثرتريــن
آگونيســت  ،)GnRHاز ســطح آزمايشــگاهي در حــد پايلــوت ،و بــه صــورت  GMPجهــت ارائــه بــه شــيالت
بــه منظــور مطالعــه فارمــی بــر روی انــواع ماهــی بــا هــدف افزايــش لقــاح و همزمــان ســازي و تخمــك گــذاري
مدنظــر مــي باشــد.
روش ســاخت مــاده موثــره آزاگاليســين -نافارليــن اســتات (دكاپپتيــد ســنتزي) بــه روش شــيميايي ســنتز در فــاز
محلــول و ســنتز روی فــاز جامــد اســت .تمامــی مرحــل ســنتز و خالــص ســازي و لیوفیلیزاســیون ایــن مــاده در
آزمایشــگاه ســنتز پپتیــد پژوهشــگاه انجــام شــده اســت و فرموالســيون دارويــي و تســت هــاي كنتــرل كيفــي در
شــركت داروســازي طــرف قــرارداد پژوهشــگاه انجــام مــي شــود.
هــم اکنــون در مــزارع پــرورش ماهــی از عصــاره هیپوفیــز خشــک شــده بــرای افزایــش لقــاح در ماهیــان اســتفاده
مــی شــود و دربرخــی از مــوارد از داروی مشــابهی بنــام اواپریــم بــا قیمــت هــر ویــال  1میلــی گــرم بــه قیمــت
یــک صــد دالر اســتفاده مــی شــود .لــذا بــا ســاخت مــاده موثــره مذكــور عــاوه بــر بومــي ســازي مــي تــوان
بصــورت کامــا رقابتــی (حــدود  %70قيمــت شــرکت تولیــد کننــده مذكــور) آن را در ايــران تهيــه نمــود .بنابــر
اعــام نظــر کارشناســان شــیالت کشــور بــا فــرض  3میلــی گــرم تزریــق بــرای هــر کیلــو ماهــی و تعــداد 10
هــزار مولــد کپــور  3کیلوگرمــي و  20هــزار مولــد قــزل آالی بــا میانگیــن وزن  2کیلوگــرم و  1000عــدد مولــد
خاویــاری  40کیلوگرمــی مقــدار مــورد نیــاز مــاده موثــره بــرای ایــن دارو  330کیلوگــرم خواهــد بــود و بــا در نظــر
گرفتــن حداقــل تمایــل بــازار بــه مصــرف ایــن دارو ( 20درصــد) مقــدار مــورد نیــاز بــرای کشــور  66کیلوگــرم در
ســال خواهــد بــود.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
 2/500/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
 50تا 60
کیلوگرم در سال

مستندات:

SOP
Pre.F.S

کيت کمي تعيين درصد اسپرم حامل  Yدرمايع مني

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر فروزنده محجوبی
ندا واصلي
دکتر عبدالرضا صالحي

دامپزشکي
4

بــرای گاوداری هــای شــیری و گوشــتی (مخصوصـ ًا شــیری در ایــران) بســیار مهــم
اســت کــه گوســاله متولــد شــده حتمــ ًا مــاده باشــند زیــرا درآمــد واحــد هــای
شــیری از شــیر تولیــدی مــی باشــد و گوســاله مــاده باعــث افزایــش شــیر تولیــدی
مزرعــه مــی شــود.
از اینــرو دامــداران بــه مصــرف اســپرم هــای ســکس شــده (مــاده زا) روی آورده
انــد .ایــن اســپرم هــا کامــا وارداتــی مــی باشــد و نمونــه ایرانــی ندارنــد .بهتریــن
روش بــرای تفکیــک ( )Sexingاســپرم هــا در خــارج از ایــران اســتفاده از دســتگاه
 Flowcytometeryمــی باشــد کــه انــواع پیشــرفته آن تــا  95درصــد دقــت
دارنــد .ولــی در ایــران هیــچ روش ارزیابــی بــرای ایــن اســپرم هــای وارداتــی وجــود
نــدارد و آنهــا را صرفـ ًا بــا اســتناد بــر ادعــای شــرکت خارجــی تولیــد کننــده مبنــی
بــر میــزان نــر یــا مــاده زا بــودن  ،وارد مــی کننــد .کیــت حاضــر قــادر اســت بــا
اســتفاده از تکنیــک کامــ ً
ا کمــی نســبت اســپرم هــای حامــل کرومــوزوم  Yدر
نمونــه هــای طبیعــی و تفکیــک شــده اســپرم را تعییــن نمایــد.
کیــت حاضــر بــا روشــی ســریع و قابــل اطمینــان تکــرار پذیــر و اقتصــادی قــادر بــه
تعییــن کمــی در صــد اســپرم حامــل کرومــوزوم  Yاســت .بــا کیــت حاضــر مــی توان
ادعــای شــرکت هــارا در مــورد میــزان نــر یــا مــاده زایــی نمونــه اســپرم ســکس
شــده تجــاری را آزمــود.
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کيت تشخيص پيش از تولد جنسيت جنين گاو

فناور (فناوران):
دکتر سيد احمد آل ياسين

دامپزشکی
عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

4

اهمیــت اقتصــادی گاو نســبت بــه ســایر حیوانــات اهلــی باعــث شــده اســت کــه تعییــن
جنســیت بیشــتر در گاو مطــرح شــود ،ماننــد خریــداری تلیســه هــای آبســتن بــا جنــس
معلــوم جنیــن باعــث افزایــش تولیــد شــیر در گلــه هــای دامــداری هــای شــیری مــی گــردد
و همچنیــن در ازدیــاد آتــی گلــه و افزایــش تولیــد گوشــت نیــز موثــر اســت.
در صنعــت گاو شــیری هــدف اصلــی ازدیــاد تعــداد گاوهــای مــاده جهــت تولیــد شــیر مــی
باشــد و دامــدار تمایــل دارد از هــر آمیــزش 80 ،درصــد نتــاج حاصــل مــاده و  20درصــد نــر
باشــند (یــا حتــی  100درصــد مــاده) و برعکــس در صنعــت گاو گوشــتی تمایــل پــرورش
دهنــده بــه داشــتن  80درصــد گوســاله نــر و  20درصــد گوســاله مــاده اســت ،یعنــی افزایــش
تعــداد نرهــا در تولیــد گاوهــای گوشــتی و افزایــش تعــداد مــاده هــا در تولیــد گاوهــای
شــیری مطلــوب مــی باشــد و درنتیجــه بــا بدســت آوردن نرهــا یــا مــاده هــای بیشــتر بــرای
روش هــای تولیــدی خــاص در پــرورش حیوانــات ،مــی تــوان ســود بیشــتری را بدســت
آورد.
وجــود  DNAجنینــی در خــون مــادری امــروزه مــورد پذیریــش واقــع شــده ،رویــای
تعييــن جنســيت جنیــن در هفتــه هــای نخســتین بــارداری را امــکان پذیــر مــی نمایــد .بــا
ســاخت کیــت تشــخیصی میتــوان نســبت بــه جــدا کــردن  DNAجنینــی در خــون مــادری
و تشــخیص جنســیت جنیــن از هفتــه دهــم بــارداری اســتفاده نمــود.
ایــن کیــت قابــل ســاخت جهــت تعییــن جنســیت جنیــن در گاو یــا هــر حیــوان دیگــری
و انســان نیــز مــی باشــد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
 2/000/000ريال
بابت هر تست

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP

• زيست فناوري پزشکي •
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مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت تشخیص زودرس سرطان پروستات

فناور (فناوران):
دکتر سید احمد آل یاسین

پزشکي
عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

3

در كشــورهاي توســعهیافته ســرطان پروســتات دوميــن ســرطان رايــج پــس از ســرطان
پوســت و دوميــن ســرطان مــرگآور پــس از ســرطان ريــه در مــردان اســت .از هــر شــش
مــرد يــك نفــر بــه ايــن ســرطان مبتــا میشــود.
هایپرپــازی خــوش خیــم پروســتات یا دراصطــاح پزشــکي ( ) BPH
و  Benign prostatic hyperplasiaشــایعترین علــت انســداد ادراری
اســت کــه در میــان مــردان رخ میدهــد.
ایــن بیمــاری هــاي پرتروفــي خــوش خیــم پروســتات نیــز نامیــده میشــود .بــا رســیدن بــه
ســن  ۷۰ســالگی ،قریــب بــه  ۸۰درصــد مــردان درجاتــی از  BPHرا خواهنــد داشــت کــه
ممکــن اســت عالئــم ادراری آزاردهنــدهای را ایجــاد کنــد.
بــه طــور معمــول عالئــم انســدادی کــه زودتــر بــروز میکنــد و شــامل تکــرر ادرار ،احتبــاس
ادرار ،کاهــش قطــر و فشــار جریــان ادرار و قطرهقطــره شــدن انتهــای ادرار میباشــد.
درواقــع ایــن عالئــم ناشــی از تــورم پروســتات میباشــند .هشــت درصــد مــردان ۳۱-۴۰
ســال ۵۰ ،درصــد مــردان  ۵۱-۶۰ســال ۷۰ ،درصــد مــردان  ۶۱-۷۰ســال و  ۹۰درصــد مــردان
 ۸۱-۹۰ســال دارای بزرگــی خــوش خیــم پروســتات هســتند.
ازآنجاکــه بســیاری از عالئــم ســرطان پروســتات بهصــورت مشــترک در  BPHنیــز دیــده
میشــود ،در ایــن کیــت مــی تــوان تشــخیص کلینیکــی ســرطان پروســتات از هایپرپــازی
خــوش خیــم پروســتات جــدا نمــود .شــايان ذکــر اســت روش تشــخيصي در ايــن کيــت،
براســاس متــد  PCRانجــام مــي گــردد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
 2/000/000ريال
بابت هر تست

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت تشخیص زودرس سرطان سینه

فناور (فناوران):
دکتر سید احمد آل یاسین

پزشکي
6

ســرطان بعــد از بیمــاری هــای قلبــی عروقــی دومیــن علــت مــرگ و میــر در جوامــع انســانی
اســت بــه طــوری کــه عامــل بيــش از  12درصــد از مــرگ هــا در سرتاســر جهــان و ايــران
گــزارش شــده اســت.
ســرطان ســینه شــایع تریــن بدخیمــی نئوپالســتیک زنــان در دنیــا اســت و بــه عنوان مهمتـــرین
دلیـــل مـــرگ ناشـــی از ســـرطان در خانــم هــا مطــرح مــی باشــد .هــر چنــد کــه شــیوع
ســـاالنه ایـــن بدخیمــی در دنیــا رو بــه افزایــش مــی باشــد ،بــا ایــن حــال میــزان شــیوع آن
در کشــورهاي دنیــا متفــاوت گــزارش شــده اســت .بـــا وجـــود آن کــه باالتریــن فراوانــی ایــن
بـــدخیمی مربـــوط بـــه کشـــورهاي توســعه یافته اســت ،امـــا تحقیقات نشـــان می دهد کـــه
شـــیب افزایش شــیوع ســـرطان ســـینه در کشـــورهاي در حال توســـعه بیشــتر بوده و متوســط
عمــر بیمــاران مبتــا در ایــن کشــورها کمتــر مــی باشــد.
طــی مطالعــات انجام شــده مشــخص شــده اســـت کـــه میزان شــیوع ســرطان ســینه در کشــور
ایــران نســبت بــه کشــورهاي توســعه یافتــه کمتــر اســت ،امــا بــا ایــن حــال ،ایــن بدخیمــی
همچنــان بــه عنــوان شــایع تریــن ســـرطان در زنــان ایرانــی مطــرح بـــوده و اطالعــات موجود،
از افزایــش شــیوع ایــن بـــدخیمی طـــی دو دهـــه گذشــته در ایــران حکایــت دارد .از جملــه
راهکارهـــاي درمـــانی ایــن بدخیمــی مــی تــوان بــه جراحــی ،شــیمی درمانــی و رادیـــوتراپی
اشــاره کــرد ،بــا ایــن حــال میــزان مــرگ و میــر در ایــن بیمـــاران بـــاال مــی باشــد کــه خــود
حکایــت از ناکارآمــدي ایــن راهکارهــاي درمانــی دارد .امــا چنانچــه ســرطان در مراحــل اولیــه
تشــخیص داده شــود شــانس درمانــی قابــل قبولــی دارد .شــايان ذکــر اســت روش تشــخيصي
در ايــن کيــت ،براســاس متــد  PCRانجــام مــي گــردد.
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 1/500/000ريال
بابت هر تست

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت تشخیص زودرس سرطان معده

فناور (فناوران):
دکتر سید احمد آل یاسین

پزشکي
عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

6

ســرطان معــده چهارمیــن ســرطان شــایع دنیــا بعــد از ریــه ،ســینه ،کلورکتــال و
دومیــن ســرطان کشــنده بعــد از ســرطان ریــه دربیــن همــه ســرطانها درجهــان
اســت.
ســرطان معــده در حــال حاضــر بــه تنهایــی نزدیــک بــه  10درصــد کل ســرطان در
جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت بیشــترین درصــد شــیوع آن درکشــورهای
آســیای شــرقی ازجملــه ژاپــن ،کــره ،چیــن وایــران اســت.
تا کنون بیومارکر مناسب مولکولی در تشخیص آن گزارش نشده است.
ایــن کیــت تشــخیصی از بیــو مارکــر مولکولی ســرطان معــده در تشــخیص زودرس
ســرطان معــده کــه در پژوهشــگاه کشــف و کاربــردی شــده اســت و مــی توانــد در
تشــخیص آن بــه کار رود.
ایــن مارکــر ارتبــاط مســتقیم و قــوی بــه طــور  100درصــد بــا ســرطان معــده
نشــان داده اســت و از حساســیت باالیــی برخــوردار اســت .شــايان ذکــر اســت
روش تشــخيصي در ايــن کيــت ،براســاس متــد  PCRانجــام مــي گــردد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
 1/500/000ريال
بابت هر تست

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

کیت استخراج  RNAاز بلوک های آرشیوی پاتولوژی نمونه های
بافتی پارافینه

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر مهدیه سلیمی

پزشکي
6

مطالعــه بيــان ژن هــا در شــناخت پاتوژنــز بيمــاری هــا و کالســه بنــدی آن هــا بــر اســاس خصوصيــات
بالينــی و پروگنــوز بيمــاری بســيار حائــز اهميــت مــی باشــد .مطالعــه بیــان  RNAدر ژنتیــک مولکولــی
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .نمونــه هــای بافتــی آرشــیو پاتولــوژی از نظــر کارایــی تحقیقاتــی
و پژوهشــی بســیار ارزشــمندند زیــرا ایــن نمونــه هــا بــا  follow upیــا پــی گیــری بالینــی طوالنــی
تــری همــراه هســتند .هرچــه اطالعــات بالینــی در دســترس از نمونــه هــای مــورد بررســی بیشــتر و
جامــع تــر باشــد تحقــق شــناخت پاتوژنــز ،شــناخت بیومارکرهــا بــا قابلیــت تشــخیص ،پیــش بینــی و
پروگنــوز و پیــش گویــی و در نهایــت پیــش گیــری از بیمــاری هــا میســرتر و کارامــد تــر خواهــد بــود.
بررســی بیــان ژنهــا و بررســی ارتبــاط آن بــا خصوصیــات پاتوژنــز و پاتولــوژی و بالینــی بیمــار مســتلزم
امــکان نگهــداری نمونــه هــای مســتخرج از بیمــاران طــی عمــل هــای جراحــی بــرای مــدت زمــان
طوالنــی مــی باشــد .تهیــه بلــوک هــای پارافینــه جهــت ارشــیو نمونــه هــای پاتولــوژی بســیار رایــج و
مرســوم اســت .کیــت اســتخراج  RNAاز بلــوک هــای پارافینــه  ،انجــام مطالعــات بیــان ژن و پروفایــل
بیــان ژنــی در نمونــه هــای آرشــیو بافــت هــای پاتولــوژی را تســهیل مــی ســازد.
مطالعــات بیــان ژن بــر روی نمونــه هــای بافتــی نگهــداری شــده بصــورت بلــوک هــای پارافینــه علــی
رغــم کارایــی بــاال بــه جهــت دسترســی بــه نتایــج پــی گیــری هــای بالینــی و  follow upبیمــاران
بدلیــل مشــکالت اســتخراج  RNAو نیــز قیمــت بــاالی کیــت هــای اســتخراج  RNAاز بلــوک هــای
پارافینــه کــه نمونــه تولیــد داخــل نداشــته و منحصــرا ً وارد مــی گــردد ،محققیــن را بــا چالــش مواجــه
نمــوده اســت.
در فنــاوری حاضــر ،تولیــد کیــت اســتخراج  RNAاز بلــوک پارافینــه بــا کیفیــت و کمیــت قابــل رقابت
بــا نمونــه خارجــی مــد نظــر قرارگرفتــه اســت ،بدیهــی اســت کیــت حاضــر صرفنظــر از تســهیل
دسترســی محققیــن ،از نظــر قیمــت و هزینــه بــه مراتــب در قیــاس بــا نمونــه خارجــی مقــرون بــه
صرفــه تــر مــی باشــد.
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
قیمت کیت نمونه خارجی
 20میلیون ریال برای
 50واکنش قیمت نمونه
ایرانی تولید شده کمتر از
ثلث نمونه خـارجی
می باشد.
پيش بيني حجم بازار:
آزمایشگاه های تحقیقاتی
و تشخیصی پزشکی

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کيت تشخيصي « » Y-DNA Test
با استفاده از  STRهاي کروموزوم Y

فناور (فناوران):
دکتر محمد حسین صنعتی
دکتر مهدیه سلیمی

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی
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آزمــون  DNAکرومــوزوم  Yيــک  genealogical DNA testبــوده کــه جهــت تعييــن تبــار پــدري يــا
مطالعــه مســتقيم دودمــان رده پــدري کاربــرد دارد .کرومــوزوم  Yهماننــد نــام خانوادگــي بــا تبــار پــدري ،بــدون
تغييــر و بطــور مســتقيم از پــدر بــه پســران انتقــال مــي يابــد.
در آزمــون  DNAکرومــوزوم  ،Yقطعــات  Y-STRدر  DNAکرومــوزوم  Yمــورد بررســي قــرار مــي گيــرد .ايــن
قطعــات  STRبــه عنــوان مارکرهــاي ژنتيکــي محســوب شــده و در نواحــي  non-coding DNAو يــا نواحــي
 junkواقــع شــده اند.
هــر کرومــوزوم حــاوي توالــي هايــي از نوکلئوتيــد هــاي تکــراري بــوده کــه بــا عنــوان نواحــي کوتــاه تکــرار
شــونده و يــا( short tandem repeats (STRsشناســايي مــي شــوند .تعــداد ايــن تکــرار هــا از يــک فــرد
بــه فــرد ديگــر متغيــر اســت و تعــداد خــاص تکــرار هــا بــه عنــوان يــک الــل بــراي آن مارکــر شناســايي مــي شــود.
بيــش از 200جايــگاه  STRبــر روي کرومــوزوم  Yشناســايي شــده اســت .کاربــرد برخــي از ايــن لوکــوس هــا
جهــت کاربردهــاي شناســايي آنســان اثبــات شــده اســت .در طراحــي کيــت حاضــر از پانلــي متشــکل از چنديــن
لوکــوس  STRدر کرومــوزوم  Yکــه بــا توجــه بــه تحقيقــات بنيــادي قبلــي از قابليــت آگاه ســازي بااليــي
برخــوردار هســتند يــا بــه عبارتــي جهــت نيــل بــه مقصــد مطروحــه اطــاع دهنــده مــي باشــند ،اســتفاده مــی شــود.
همچنيــن در طراحــي کيــت حاضــر امــکان انجــام آن بــا امکانــات محــدود آزمايشــگاهي و عــدم نيــاز بــه تجهيــزات
پيشــرفته چــون دســتگاه  genetic analyzerلحــاظ شــده اســت .کاربــرد شناســايي ايــن  STRهــا يــا بــه
عبارتــي هــدف از طراحــي و توليــد کيــت تشــخيصي «  « Y-DNA Testبــا اســتفاده از  STRهــاي کرومــوزوم
 Yبطــور خالصــه شــامل مــوارد زيــر مــي باشــد :تعييــن نســبت بــرادري حتــي در شــرايط عــدم امــکان دسترســي
بــه نمونــه والدينــي ،تســت تعييــن ابــوت بــراي پســران ،مطالعــات دودمــان ذکــور ،اســتفاده در پزشــکي قانونــي
جهــت رد يــا اثبــات مــوارد مرتبــط بــا ذکــور.
در حال حاضر کيت هاي مشابه خارجي موجود در کشور از قيمت بااليي برخوردار مي باشند.
بديهــي اســت توليــد داخلــي محصــول فــوق مــي توانــد هــم از نظــر اقتصــادي و هــم از نظــر تســهيل دسترســي
و ارائــه خدمــات مقــرون بــه صرفــه باشــد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
قيمت نمونه خارجي
آن 100/000/000
ريال براي  200واکنش
ميباشد.
در حالیکه قیمت محصول
حاضر کمتر از ثلث قیمت
نمونه خارجی است.
پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

کیت تعیین جنسیت جنین از طریق خون مادر

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر محمد حسین صنعتی
دکتر مهدیه سلیمی

پزشکي
3

جنســيت جنيــن معمــوالً در حــدود هفتــه  20بــارداری بــا انجــام ســونوگرافی بــر پايــه مشــاهدات
جســمی مشــخص مــی شــود ،از ايــن رو دارای اعتبــار بااليــی نمــی باشــد.
تشــخيص جنســيت جنيــن صرفنظــر از کنجــکاوی زوجیــن جهــت اطــاع از جنســیت فرزندشــان
در تشــخيص زودهنــگام برخــی بیمــاری هــای وابســته بــه جنــس بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد.
صحــت تشــخیص در مــواردی کــه خطــر بیمــاری وابســته بــه جنــس وجــود دارد از اهمیــت بســزایی
برخــوردار اســت.
بعــد از لقــاح و النــه گزینــی جنیــن در رحــم مادرارتبــاط خونــی بیــن جنیــن و مــادر از طریــق جفــت
شــروع مــی شــود .رفتــه رفتــه ایــن ارتبــاط گســترش یافتــه ،بطوریکــه بســیاری از مــواد موجــود در
خــون جنیــن بــه خــون مــادر راه مــی یابنــد .از مهمتریــن ایــن مــواد مــی تــوان بــه ســلولها و DNA
جنیــن اشــاره نمــود کــه گــره گشــای بســیاری از مشــکالت تشــخیص پیــش از تولــد مــی باشــد .ایــن
ســلولها بســیار کــم هســتند و شناســایی و بررســی مشــخصات آنهــا نیازمنــد طراحــی و تولیــد روش
هــای آزمایشــگاهی دقیــق مــی باشــد.
در طراحــی کیــت حاضــر از پانلــی متشــکل از چندیــن لوکــوس  STRدر کرومــوزوم  Yکــه بــا توجــه
بــه تحقیقــات بنیــادی قبلــی از قابلیــت آگاه ســازی باالیــی برخــوردار هســتند یــا بــه عبارتــی جهــت
نیــل بــه مقصــد مطروحــه  informativeمــی باشــند و یــک کنتــرل مارکــر بــر روی کرومــوزوم
 Xجهــت تعییــن جنســیت مذکــر اســتفاده خواهــد شــد .همچنیــن در طراحــی کیــت حاضــر امــکان
انجــام آن بــا امکانــات محــدود آزمایشــگاهی و عــدم نیــاز بــه تجهیــزات پیشــرفته چــون دســتگاه
 Real-Time PCRو  genetic analyzerلحــاظ شــده اســت.
در حــال حاضــر کیــت هــای مشــابه خارجــی موجــود در کشــور از قیمــت باالیــی برخــوردار مــی
باشــند.
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
قيمت نمونه خارجي آن
 30/000/000ريال
برای  50واکنش می باشد
در حالیکه قیمت محصول
حاضر کمتر از ثلث قیمت
نمونه خارجی است.

پيش بيني حجم بازار:
آزمایشگاههای تحقیقاتی و
تشخیص پزشکی و ژنتیک

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کيت غربالگري سرطان کولورکتال

فناور (فناوران):
دکتر فروزنده محجوبی

پزشکي
عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

4

ســرطان دوميــن عامــل مــرگ و ميــر در جهــان محســوب مــي شــود و متأســفانه در ايــران رونــد ايــن
بيمــاري رو بــه افزايــش اســت .
ســرطان کولورکتــال درايــران بــا فراوانــي  6-8درهــر  100000نفرچهارميــن ســرطان شــايع اســت
ايــن ســرطان در مــردان در رده پنجــم بعــد از ســرطان پوســت ،معــده ،مثانــه و پروســتات قــرار دارد و
ســومين ســرطان شــايع در زنــان بــه شــمار مــي رود.
تقريبآ  5/1سرطانهاي کلورکتال درايران درسنين زير 40سال رخ مي دهد .
آمريــکا تنهــا کشــوري اســت کــه ميــزان بــروز ايــن ســرطان بــه طــور چشــمگيري در هــر دو جنــس
کاهــش پيــدا کــرده اســت کــه نشــاندهنده ي تشــخيص و برداشــتن ضايعــه هــاي مشــکوک بــه
ســرطان از طريــق غربالگــري اســت.
غربالگــري ايــن ســرطان در ســن  55تــا  64ســالگي ميــزان بــروز ايــن ســرطان را تــا  33درصــد و
مــرگ را تــا  43درصــد کاهــش مــي دهد.کــه ايــن موضــوع نشــان دهنــده ي ارزش غربالگــري ســرطان
کولورکتــال اســت.روش هــا و اســتراتژي هــاي زيــادي نظيــر کولونوســکوپي بــراي غربالگــري ايــن
ســرطان وجــود دارد کــه هــم هزينــه بــر و هــم تهاجمــي اســت.
بنــا بــر ايــن بــا وجــود در دســترس بــودن ايــن تســت هــاي غربالگــري بخــش عمــده اي از جمعيــت
ايــرات تــا بــه امــروز غربالگــري نشــده انــد.
بنابرايــن يــک آزمايــش غيرتهاجمــي و مقــرون بــه صرفــه نــه تنهــا مــي توانــد نتايــج بالينــي را بهبــود
ببخشــد بلکــه مــي توانــد ميــزان بــروز و مــرگ ايــن ســرطان را بــه ميــزان قابــل توجهــي کاهــش دهــد.
ســرطان کولورکتــال از تجمــع تغييــرات ژنتيکــي و اپــي ژنتيکــي انباشــته مــي شــود کــه ايــن مســئله
پايــه اي بــراي تجزيــه و تحليــل مدفــوع بــراي شناســايي تغييــرات خــاص تومــور مــي شــود.
در ايــن روش پيشــنهادي تغييــرات اپــي ژنتيکــي ژن  DNAاســتخراج شــده از مدفــوع ســنجيده
مــي شــود.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

کيت بيومارکر تشخيصي /پيش آگهي سرطان پستان

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر فروزنده محجوبی

پزشکي
4

ســرطان بــه عنــوان يــک بيمــاري کشــنده شــناخته مــي شــود کــه پــس از ســال  2012از نظــر
ميــزان مــرگ و ميــر رتبــه اول جهانــي را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ايــن بيمــاري در ايــران
نيــز بــه عنــوان ســومين عامــل مــرگ و ميــر محســوب مــي شــود.
از ايــن ميــان ســرطان پســتان يکــي از شــايع تريــن انــواع ســرطان اســت کــه هــر ســاله باعــث
مــرگ و ميرهــاي فراوانــي در بيــن زنــان مــي شــود و عليرغــم پيشــرفت هــاي بســياري کــه در
مــورد تشــخيص زود هنــگام و درمــان مناســب ايــن بيمــاري صــورت گرفتــه اســت کمــاکان
يکــي از مهمتريــن علــل مــرگ بــه علــت ســرطان در بيــن زنــان اســت.
امــروزه ســازمان بهداشــت جهانــي ( )WHOپيشــگيري و اقــدام زودهنــگام جهــت تشــخيص
ســرطان را بــه عنــوان مناســب تريــن روش مبــارزه بــا ايــن بيمــاري مــي دانــد از اينــرو بررســي
تغييــرات ژنتيکــي و نقــش ژنهــا در ايجــاد و گســترش ســرطان از اهميــت بســياري برخــوردار
مــي باشــد .همچنيــن جهــت پيشــگيري نيــاز بــه آگاهــي از بيمــاري و نشــانگرها يــا بيومارکرهــاي
تشــخيصي بــراي بيمــاري مــورد نظــر مــي باشــد.
کيــت موجــود در بــازار خــارج از ايــران  Oncotypeميباشــد کــه بســيار گــران و تجربــه
اســتفاده از ان بــراي بيمــاران ايرانــي ناموفــق بــوده اســت .چــرا کــه پيــش زمينــه ژنتيکــي ايــران
بــا اقــوام غربــي بســيار متفــاوت اســت.
كيــت بيوماركــر پيــش آگهــي ســرطان پســتان ايرانــي بــا فراهــم آوردن شــرايطي آســان ،ســريع و
ارزان امــكان ارزيابــي بيوماركرهــاي پيــش آگهــي را در بيمــاران مبتــا بــه ايــن نــوع ســرطان را
ايجــاد نمــوده تــا بــا تشــخيص و پيــش آگهــي از بيمــاري در رونــد جلوگيــري از گســترش آن
اقــدام گــردد.
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي.
پيش بيني حجم بازار:
مي تواند جهت تشخيص
و پيش اگهي براي
همه افراد مشکوک
که معاينه و يا نمونه
برداري ميشوند و يا تحت
جراحي قرار گرفتند مورد
استفاده قرار گيرد.
مستندات:

SOP
Pre.F.S

کيت  20ژني تشخيصي/پيش آگهي سرطان کلورکتال

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر فروزنده محجوبی

پزشکي
عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

4

ســرطان کولورکتــال ( )Colorectal Cancerســرطان چهارميــن عامــل مــرگ در ميــان مــردان و
ســومين عامــل مــرگ در ميــان زنــان درسرتاســرجهان اســت .تصميــم گيــري در مــورد درمــان ســرطان
کولورکتــال اغلــب بــر پايــه ي طبقــه بنــدي ايــن ســرطان بــر اســاس متغيرهــاي کلينيکي-پاتولوژيکــي
( از قبيــل انــدازه ي تومــور ،وجــود غــدد لنفــاوي متاســتازي ،نــوع بافــت و درجــه تومــور) مــي باشــد.
اگرچــه ايــن روش هــا اطالعــات موثــر بالينــي يــا کلينيکــي مهمــي را در مــورد تومورهــا فراهــم مــي
کننــد و بــا عــث کاهــش مــرگ و ميــر  CRCدردهــه هــاي گذشــته شــده انــد ولــي متاســفانه ايــن
سيســتم طبقــه بنــدي قــادر نيســت بيــن رفتــار بيولوژيکــي تومورهــا تبعيــض قائــل شــود و همچنيــن
ايــن روش هــا يکســري اطالعــات کلــي از نظــر کلينکي-پاتولوژيکــي در اختيــار قــرار مــي دهنــد و
بــراي متناســب ســاختن درمــان بــراي هــر فــرد مناســب نيســتند.
از طرفــي اکثــر تومورهايــي کــه بــا ايــن روش طبقــه بنــدي مــي شــوند در  stage IIهســتند کــه
ايــن مرحلــه ســرطان بــا ريســک متوســطي از عــود يــا برگشــت بيمــاري مرتبــط اســت و بــر اســاس
متغيرهــاي کلينيکي-پاتولوژيکــي نمــي تــوان احتمــال عــود يــا برگشــت را پيــش بينــي کــرد ،بنابرايــن
روش هــاي موجــود طبقــه بنــدي بــراي تصميــم گيــري هــاي بالينــي داراي اطالعــات مفيــدي نمــي
باشــند .اخيــرا ً معرفــي روش هــاي آناليــز پروفايــل بيــان ژن منجــر بــه طبقــه بنــدي بهتــر  CRCدر يــک
ســطح مولکولــي شــده اســت کــه نشــان مــي دهــد کــه مــي تــوان ســرطان کولورکتــال را بــه زيرگــروه
هــاي مختلفــي بــا امضــاي ژنــي متمايــز تقســيم بنــدي کــرد.
بيــان  20ژن مربوطــه هــم در ســلول هــاي تومــوري و هــم بافــت هــاي نرمــال مجــاور تومــور از
طريــق  Real Time RT-PCRمــورد بررســي قــرار مــي گيــرد کــه پروفايــل بيانــي ايــن ژن هــا مــي
توانــد بــه منظــور تشــخيص/پيش اگهــي مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي
پيش بيني حجم بازار:
مي تواند جهت تشخيص/
پيش آگهي براي همه
افراد مشکوک که
کولونوسکوپي ميشوند
و يا تحت جراحي قرار
گرفتند مورد استفاده
قرار گيرد.
مستندات:

SOP
Pre.F.S

کيت بيومارکر هاي تشخيصي  CTAsدر سرطان کولورکتال

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر فروزنده محجوبی

پزشکي
4

ســرطان دوميــن عامــل مــرگ و ميــر در جهــان محســوب مــي شــود و متأســفانه در ايــران رونــد ايــن
بيمــاري رو بــه افزايــش اســت .ميــزان خطــر ابتــا بــه ســرطان کلورکتــال در عمــوم جامعــه بــر اســاس
ســن ،حــدود  6درصــد اســت وجــود ســابقه ابتــا بــه ســرطان کلورکتــال و دو فــرد مبتــا در بســتگان
درجــه دوخطــر ابتــا را  2تــا  3برابــر افزايــش مــي دهــد.
ســرطان کلورکتــال ســاليانه  655000قربانــي در سراســر جهــان مــي گيــرد ،ســرطان کولورکتــال
درايــران بــا فراوانــي  6-8درهــر  100000نفرچهارميــن ســرطان شــايع اســت ايــن ســرطان در مــردان
در رده پنجــم بعــد از ســرطان پوســت ،معــده ،مثانــه و پروســتات قــرار دارد و ســومين ســرطان شــايع
در زنــان بــه شــمار مــي رود.
متاســفانه در ســال هــاي اخيــر ســن بــروز ســرطان کولورکتــال در ايــران کاهــش يافتــه اســت
و تقريبــآ  5/1ســرطان هــاي کلورکتــال در ايــران در ســنين زيــر  40ســال رخ مــي دهــد،
( Cancer/Testis Antigens (CTAsگروهــي از پروتئيــن هــاي وابســته بــه تومــور هســتند
کــه بــه طــور شــاخص در ســلول هــاي زايشــي نرمــال در مــردان بيــان مــي شــوند ولــي در ســلول
هــاي ســوماتيک نرمــال خامــوش هســتند .بــا ايــن وجــود مشــاهده شــده اســت کــه اينهــا در انــواع
متعــددي از ســرطان هــا بيــان مــي شــوند،
در ابتــدا طــي جســتجوي انجــام شــده بــه منظــور يافتــن آنتــي ژن هــاي تومــوري ايمونوژنيــک کــه
قــادر بــه ايجــاد پاســخ هــاي ايمنــي خودبخــودي در بيمــاران ســرطاني هســتند ،شناســايي شــدند .بــه
علــت ايــن الگــوي بيانــي منحصــر بــه فــرد CTAs ،بــه عنــوان اهــداف جالبــي بــراي بيومارکرهــاي
ســرطان و ايمونوتراپــي در نظــر گرفتــه مــي شــوند .كيــت بيوماركــر تشــخيصي ســرطان كلوركتــال بــا
فراهــم آوردن شــرايطي آســان ،ســريع و ارزان امــكان ارزيابــي ايــن بيوماركرهــا در بافــت كولــون را بــا
اســتفاده از روش  RT-PCRبــا هزينــه اي بســيار كــم ايجــاد نمــوده تــا آزمايشــگاه هــاي تشــخيصي و
پزشــکان بتواننــد در كمتريــن زمــان بافــت تومــوري را از بافــت ســالم تمايــز دهنــد.
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي.

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کارت سالمت بیماری های چند عاملی

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

4

تحقیقــات پزشــکی نشــان مــی دهــد بســیاری از مــردم از بیمــاری هــای خــود کــه در مراحــل
اولیــه بــدون عالیــم هســتند آگاهــی ندارنــد و ایــن فقــدان آگاهــی باعــث پیشــرفت بیمــاری و
ایجــاد عــوارض بیشــتر و تحمیــل هزینــه گــزاف تــر بــه بیمــار مــی شــود.
شــیوع افزاینــده بیمــاری هــای مختلــف ماننــد ســرطان ،آســم ،بیمــاری هــای عصبــی ماننــد
اســکلروز چندگانــه ،بیمــاری هــای قلبــی عروقــی ،چاقــی ،دیابــت و ...در ایــران و جهــان بــا
افزايــش مــرگ و ميــر هــرروز نمايانتــر ميشــود و حضــور زمینــه ژنتیکــی در کنــار عوامــل
محیطــی ماننــد کــم تحرکــی و مصــرف زیــاد موادغذایــی در بــروز ایــن بیماریهــا موثــر اســت.
تغییــر شــیوه زندگــی پــس از بــرآورد زمینــه ژنتیکــی بیمــاری هــا مناسـبترین راه در پیشــگیری
از بــروز ایــن بیمــاری هاســت و بهتریــن راه بــرای درمــان عبارتســت از پیشــگیری کــه بــا تغییــر
شــیوه زندگــی و افزایــش آمــوزش عمومــی امــکان پذیــر اســت.
زمانــی کــه معلــم از نظــر روحــی و جســمی ســامت کامــل داشــته باشــد مــی توانــد در امــر
آمــوزش و پــرورش فرزنــدان ،بــه موفقیــت دســت پیــدا کنــد .اگــر معلــم دچــار اضطــراب باشــد
دقیقــا ایــن اضطــراب را در کالس درس بــه دانــش آمــوز منتقــل مــی کنــد .پــس اگــر از نظــر
جســمی و فیزیولوژیکــی دچــار عارضــه یــا بیمــاری باشــد در نتیجــه نمــی توانــد از توانایــی الزم
در برقــراری ارتبــاط و ارائــه مطالــب بــه طــور مناســب برخــوردار باشــد.
شــايان ذکــر اســت بــراي تهيــه کارت ســامت هرفــرد ،تعــداد لوکــوس مــورد بررســي قــرار مــي
گيــرد و نتايــج حاصــل بــه صــورت بارکــد و يــا حافظــه الکترونيکــي روي کارت ســامت هــر
فــرد درج مــي گــردد .راهنمــاي همــراه فــرد مــي توانــد پزشــک را از وضعيــت وي آگاه کنــد.
 -1توليد کيت براساس  120تغيير ژني
 -2سرويس و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
 9/800/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
 10هزار نفر

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کارت سالمت تغذیه ،ورزش و هوش

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي
6

دوران تحصیــل دانــش آمــوزان یکــی از حســاس تریــن دوره هــا چــه از لحــاظ رشــد
شــخصیتی و چــه از لحــاظ رشــد جســمانی مــی باشــد .بنابرایــن تغذیــه ی دانــش آمــوز بایــد
بــه طــوری باشــد کــه از تمــام جهــات نیــاز هــای او را برطــرف ســازد.
تغذیــه مــی توانــد نقــش مهمــی در فعالیــت فکــری کــودک داشــته باشــد .ایــن کارت هــا
شــامل بررســی مــوارد مرتبــط بــا ســامتی اســت و قــادر بــه ردیابــی بیــش از  75مارکــر اســت
کــه اثــر متابولیســم ،ورزش و مصــرف انــرژی درون بــدن را نشــان مــی دهــد  .ایــن آزمایــش
از بعــد ژنتیکــی رونــد متابولیســم قنــد ،چربیهــا ،مــواد مغــذی و ویتامیــن هــا را بــا بیــان
مارکرهــای ژنتیکــی در ارگان هــای مختلفــی ماننــد مغــز  ،معــده ،روده ،ماهیچــه ،لوزالمعــده و
نیــز بافــت چربــی بررســی مــی کنــد.
نتایــج آنالیــز دقیــق ایــن تســت چگونگــی پاســخ بــدن افــراد بــه ورزش را نشــان داده و کمــک
میکنــد تــا افــراد بــر اســاس خصوصیــات ژنتیکــی بتواننــد وزن مناســب خــود را حفــط کننــد.
ایــن تســت بــه افــراد در کنتــرل وزن  ،افزایــش تــوان فیزیکــی و بدنــی  ،افزایــش انــرژی و
جلوگیــری ازبيمــاري کمــک مــي کنــد.
شــايان ذکــر اســت بــراي تهيــه کارت ســامت هرفــرد ،تعــداد لوکــوس مــورد بررســي قــرار
مــي گيــرد و نتايــج حاصــل بــه صــورت بارکــد و يــا حافظــه الکترونيکــي روي کارت ســامت
هــر فــرد درج مــي گــردد .راهنمــاي همــراه فــرد مــي توانــد پزشــک را از وضعيــت وي آگاه
کند .
 -1توليد کيت براساس  70تغيير ژني
 -2سرويس و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 8/500/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
 10هزار نفر

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

كارت ژنتيكي HLA-typing

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

6

 HLA Typingدرســت قبــل از پيونــد عضــو صــورت مــي گيــرد ايــن تســت تعييــن كننــده
ي ايــن اســت كــه بــدن فــرد گيرنــده آنتــي بــادي بــر عليــه آنتــي ژن هــاي فــرد دهنــده توليــد
مــي كنــد يــا خيــر .چــرا كــه اگــر فــرد گيرنــده آنتــي بــادي بــر عليــه آنتــي ژن هــاي فــرد
دهنــده (بــراي مثــال مغــز اســتخوان يــا كليــه) داشــته باشــد ،نشــان دهنــده ي ناســازگاري
پيونــد در بــدن فــرد گيرنــده بــوده و او قــادر بــه دريافــت پيونــد نمــي باشــد ،و در صــورت
دريافــت پيونــد ،بــدن واكنــش نشــان داده و پيونــد را پــس مــي زنــد .و در نتيجــه بايــد بــه
دنبــال عضــو پيونــدي جديــد بــود HLA Typing .در مــوارد زیــر نیــز کاربــرد دارد:
 -1به عنوان يك ماركر اپيدميولوژيك مي باشد.
 -2بــراي رد ابــوت (( )paternity exclusion testingتعييــن رابطــه پــدر و فرزنــدي)
بــكار مــي رود .بررســي ســازگار بــودن دهنــده عضــو پيونــدي از جملــه مغــز اســتخوان و كليــه
بــا گيرنــده پيونــد ،جهــت جلوگيــري از پــس زدن پيونــد و بيمــاري پيونــد بــر عليــه ميزبــان
( )Graft Versus Host Diseaseيــا .GVHD
 -3سازگاري تزريق (انتقال) پالكت در بيماران مقاوم به درمان.
 -4كمك به تشخيص بيماري هاي خودايمن و التهابي بافت همبند.
شــايان ذکــر اســت بــراي تهيــه کارت ســامت هرفــرد ،تعــداد لوکــوس مــورد بررســي قــرار
مــي گيــرد و نتايــج حاصــل بــه صــورت بارکــد و يــا حافظــه الکترونيکــي روي کارت ســامت
هــر فــرد درج مــي گــردد .راهنمــاي همــراه فــرد مــي توانــد پزشــک را از وضعيــت وي آگاه
کنــد.
 -1سرويس و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
 7/500/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کارت بيماري هاي قلبي -عروقی

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي
4

فارماکوژنتیــک ،دانــش بررســی تأثیــر تفــاوت هــای ژنتیکــی بــر گوناگونــی پاســخ انســانها
بــه داروهاســت .ایــن تحقیقــات گســترده نــه تنهــا تغییــرات ژنتیکــی و آنزیــم هــای متابولیــزه
کننــده را در بــر گرفــت ،بلکــه گیرنــده هــا و حامــل هــای داروئــی را نیــز پوشــش داد.
براســاس پیشــرفتهایی کــه بســیاری از شــرکتهای فنــاوری زیســتی و دارویــی داشــتهاند،
بــه زودی بیمــاران داروهایــی را مصــرف مــی کننــد کــه بــا ســاختار ژنتیکــی آنــان مطابقــت
دارنــد .بــه ایــن ترتیــب از اتــاف وقــت و صــرف هزینههــای فــراوان کــه اکنــون بــه علــت
معالجههــای غیرمؤثــر شــاهد آن هســتیم جلوگیــری خواهــد شــد.
عوامــل زیــادی از جملــه ســن ،جنــس ،وضعیــت ســامتی و اینکــه آیــا بیمــار بــه طــور
همزمــان داروی دیگــری را مصــرف میکــرده ،در تعییــن اثــر یــک دارو بــر بیمــار و نــوع و
شــدت اثــرات و عــوارض جانبــی آن مؤثرنــد.
در ايــن کارت ،بيمــاري هــاي قلبــي و عروقــي از نظــر ريســک خطــر بــروز بيمــاري و
داروهــاي موثــر بــا توجــه بــه ژنتيــک هــر فــرد بررســي مــي گــردد.
شــايان ذکــر اســت بــراي تهيــه کارت ســامت هرفــرد ،تعــداد لوکــوس مــورد بررســي قــرار
مــي گيــرد و نتايــج حاصــل بــه صــورت بارکــد و يــا حافظــه الکترونيکــي روي کارت ســامت
هــر فــرد درج مــي گــردد .راهنمــاي همــراه فــرد مــي توانــد پزشــک را از وضعيــت وي آگاه
کند .
 -1توليد کيت براساس  30تغيير ژني
 -2سرويس و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
از  3/500/000الی
 9/800/00ریال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازارسنجی

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کارت فارماکو ژنتيک

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

6

فارماکوژنتیــک ،دانــش بررســی تأثیــر تفــاوت هــای ژنتیکــی بــر گوناگونــی پاســخ انســانها
بــه داروهاســت .ایــن تحقیقــات گســترده نــه تنهــا تغییــرات ژنتیکــی و آنزیــم هــای متابولیــزه
کننــده را در بــر گرفــت ،بلکــه گیرنــده هــا و حامــل هــای داروئــی را نیــز پوشــش داد .براســاس
پیشــرفتهایی کــه بســیاری از شــرکتهای فنــاوری زیســتی و دارویــی داشــتهاند ،بــه زودی
بیمــاران داروهایــی را مصــرف مــی کننــد کــه بــا ســاختار ژنتیکــی آنــان مطابقــت دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب از اتــاف وقــت و صــرف هزینههــای فــراوان کــه اکنــون بــه علــت
معالجههــای غیــر مؤثــر شــاهد آن هســتیم جلوگیــری خواهــد شــد.
عوامــل زیــادی از جملــه ســن ،جنــس ،وضعیــت ســامتی و اینکــه آیــا بیمــار بــه طــور
همزمــان داروی دیگــری را مصــرف میکــرده ،در تعییــن اثــر یــک دارو بــر بیمــار و نــوع و
شــدت اثــرات و عــوارض جانبــی آن مؤثرنــد.
بــراي بيمــاري هــاي ماننــد قلبــي و عروقــي ،ســرطان ،روحــي و روانــي و  ...قابــل اســتفاده مــي
باشــد ،درصــورت انتخــاب داروي خــاص هزينــه آزمايــش بــه يــک پنجــم تقليــل مــي يابــد.
شــايان ذکــر اســت بــراي تهيــه کارت ســامت هرفــرد ،تعــداد لوکــوس مــورد بررســي قــرار
مــي گيــرد و نتايــج حاصــل بــه صــورت بارکــد و يــا حافظــه الکترونيکــي روي کارت ســامت
هــر فــرد درج مــي گــردد .راهنمــاي همــراه فــرد مــي توانــد پزشــک را از وضعيــت وي آگاه
کنــد.
 -1توليد کيت براساس  120تغيير ژني
 -2سرويس و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
 -3آموزش و انتقال تکنولوژي به ساير آزمايشگاه ها

44

قيمت تمام شده واحد
محصول:
از 1/500/000الی
 9/500/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کارت دیابت

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي
6

تصــور کنیــد کــه اگــر قبــل از هــر اتفــاق از آن مطلــع گردیــم چقــدر تــوان مقابلــه بــا آن در
مــا افزایــش خواهــد یافــت؟
از آنجایــی کــه تعــداد افــراد مبتــا بــه دیابــت هــر روز بــه صــورت صعــودی در حــال افزایــش
اســت و تشــخیص احتمــال ابتــا و پیشــگیری از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار خواهــد
بــود.
دیابــت یــک اختــال متابولیــک در بــدن اســت .در ایــن بیمــاری توانایــی تولیــد انســولین در
بــدن از بیــن مــی رود و یــا بــدن در برابرانســولین مقــاوم شــده و بنابرایــن انســولین تولیــدی
نمــی توانــد عملکــرد طبیعــی خــود را انجــام دهــد.
وقتــی ایــن افزایــش قنــد در دراز مــدت در بــدن وجــود داشــته باشــد موجــب تخریــب رگ
هــای بســیار ریــز در بــدن مــی گــردد کــه مــی توانــد اعضــای مختلــف بــدن همچــون کلیــه،
چشــم و اعصــاب را درگیرکنــد .همچنیــن دیابــت بــا افزایــش ریســک بیمــاری هــای قلبــی
عروقــی ارتبــاط مســتقیمی دارد.
درصورت انتخاب داروي خاص هزينه آزمايش به يک پنجم تقليل مي يابد.
شــايان ذکــر اســت بــراي تهيــه کارت ســامت هرفــرد ،تعــداد لوکــوس مــورد بررســي قــرار
مــي گيــرد و نتايــج حاصــل بــه صــورت بارکــد و يــا حافظــه الکترونيکــي روي کارت ســامت
هــر فــرد درج مــي گــردد .راهنمــاي همــراه فــرد مــي توانــد پزشــک را از وضعيــت وي آگاه
کنــد.
 -1توليد کيت براساس  30تغيير ژني
 -2سرويس و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 5/000/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت های تشخیص و پیش آگهی از سرطان ها
با استفاده از روش های بیوشیمیایی

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

4

یکــی از علــل مهــم مــرگ و میــر در ســال هــای اخیــر بیمــاری هــای مزمــن و غیرواگیــر از
جملــه ســرطان هــا بــوده اســت.
شــیوع ایــن بیمــاری هــا همچنــان رو بــه افزایــش اســت .شــیوع بــاالی بیمــاری هــا ،رونــد
رو بــه افزایــش تعــداد افــراد مبتــا ،عــوارض طوالنــی و ســخت ناشــی از آن هــا ،نیــاز بــه
مصــرف دائمــی داروها،کاهــش طــول عمــر و تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن کیفیــت زندگــی
بیمــاران ،هزینــه هــای ســنگین درمــان و مــرگ ناشــی از آن هــا از جملــه عواملــی هســتند کــه
موجــب نگرانــی جــدی مراکــز بهداشــت و درمــان شــده اســت.
لــذا بیــش از هــر زمانــی نیــاز واقعــی بــرای دســتیابی و اســتفاده از روش نویــن و کارآمــد
آزمایشــگاهی بــا هــدف تشــخیص زودرس بیمــاری هــا قبــل از بــروز عالئــم بالینــی آنهــا
احســاس مــی گــردد.
در این آزمایشات مارکرهای مختلفی بررسی می شود:
مارکرهای مورد بررسی در مردان :

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 8/000/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازارسنجی

CAE,AFP,CA19-9,BHCG,CA125,B2M,CA72-4,NSE,PSA+FPSA,CYFRA21-1,MCM5

مارکرهای مورد بررسی در زنان:

CAE,AFP,CA19-9,BHCG,CA125,B2M,CA72-4,NSE, CYFRA21-1,MCM5,CA15-3HE4

 -1توليد کيت تشخيصي
 -2سرويس دهي و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
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مستندات:

SOP
Pre.F.S

کیت های پیش آگهی از سرطان ها با استفاده از
روش های مولکولی

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي
6

یکــی از علــل مهــم مــرگ و میــر در ســال هــای اخیــر بیمــاری هــای مزمــن و
غیرواگیــر از جملــه ســرطان هــا بــوده اســت .شــیوع ایــن بیمــاری هــا همچنــان
رو بــه افزایــش اســت .شــیوع بــاالی بیمــاری هــا ،رونــد رو بــه افزایــش تعــداد
افــراد مبتــا ،عــوارض طوالنــی و ســخت ناشــی از آنهــا ،نیــاز بــه مصــرف دائمــی
داروهــا ،کاهــش طــول عمــر و تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن کیفیــت زندگــی بیمــاران،
هزینــه هــای ســنگین درمــان و مــرگ ناشــی از آن هــا از جملــه عواملــی هســتند کــه
موجــب نگرانــی جــدی مراکــز بهداشــت و درمــان شــده اســت.
لــذا بیــش از هــر زمانــی نیــاز واقعــی بــرای دســتیابی و اســتفاده از روش نویــن
و کارآمــد آزمایشــگاهی بــا هــدف تشــخیص زودرس بیمــاری هــا قبــل از بــروز
عالئــم بالینــی آن هــا احســاس مــی گــردد.
شــايان ذکــر اســت بــراي تهيــه کارت ســامت هرفــرد ،تعــداد لوکــوس مــورد
بررســي قــرار مــي گيــرد و نتايــج حاصــل بــه صــورت بارکــد و يــا حافظــه
الکترونيکــي روي کارت ســامت هــر فــرد درج مــي گــردد .راهنمــاي همــراه فــرد
مــي توانــد پزشــک را از وضعيــت وي آگاه کنــد.
 -1توليد کيت براساس  180تغيير ژني
 -2سرويس و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
 -3آموزش و انتقال تکنولوژي به ساير آزمايشگاه ها
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
از 2/000/000الی
 12/000/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

تست های مربوط به سالمت پوست

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

4

آزمایــش ژنتیــک پوســت بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا دیگــر مجبــور بــه صــرف
زمــان و هزینــه هــای زیــاد بــرای رســیدن بــه پوســت ایــده آل خــود نباشــید.
ایــن آزمایــش بســیار ســاده و فقــط بــا گرفتــن نمونــه بــزاق شــما قابــل انجــام
اســت.
ایــن آزمایــش یکبــار در طــول عمــر انجــام میشــود و اطالعــات بســیار شــگرفی در
مــورد پوســت شــما در اختیارتــان قــرار مــی دهــد.
از آنجایــی کــه قــدم اول در پیشــگیری و درمــان آگاهــی و تشــخیص صحیــح مــی
باشــد ،ایــن آزمایــش بــه متخصصــان یــک پیــش آگاهــی و دیــد کامــل در مــورد
نــوع پوســت شــما و اطالعــات مــورد نیــاز بــرای انتخــاب صحیــح و مناســب بــرای
درمــان و بهبــود پوســت شــما ریزمغــذی هــا و ویتامیــن هــای مــورد نیــاز آن بــر
اســاس اطالعــات ژنتیکــی ارائــه مــی دهــد.
 -1توليد کيت بر مبناي  40تغيير ژني
 -2سرويس و خدمات دهي به مراجعه کنندگان
 -3آموزش و انتقال تکنولوژي به ساير آزمايشگاه ها
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
 9/000/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازارسنجی

مستندات:

SOP

تست های مربوط به تغذیه و تناسب اندام

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي
6

تســت تغذیه-رژیــم غذایــی اطالعــات ارزشــمندی را در مــورد پروفایــل ژنتیکــی تــان در
اختیارتــان قــرار مــی دهــد و بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بدانیــد کــه ژنتیــک و ســبک
زندگــی تــان چگونــه مــی توانــد بــر روی رژیــم غذایــی ،تغذیــه و ورزش شــما تاثیرگــذار
باشــد.
رژیم غذایی مناسب و ورزش به شما کمک می کند تا:
 وزن سالم بدست آورید.آیــا تــا بــه حــال از خــود پرســیده ایــد کــه چــرا دوســت شــما بیشــتر از شــما وزن کــم
مــی کنــد ،در حالیکــه هــر دوی شــما یــک رژیــم غذایــی را دنبــال مــی کنیــد؟ همــه افــراد
مثــل هــم نیســتند .مطالعــات نشــان داده انــد افــرادی کــه بــر اســاس ژنتیکشــان نوعــی
رژیــم غذایــی خــاص را دنبــال مــی کننــد نســبت بــه افــرادی کــه بــدون در نظــر گرفتــن
ژنتیکشــان رژیــم مــی گیرنــد ،بــه صــورت چشــمگیری بیشــتر وزن کــم مــی کننــد.
 عملکرد و بازدهی بدن را افزایش دهید. سطح انرژی بدن را بهبود بخشید.زندگی سالم تر داشته باشید.
 -1توليد کيت بر مبناي تترا آرمز براي  60تغيير ژني
 -2سرويس دهي و خدمات رساني به مراجعه کنندگان
 -3آموزش و انتقال تکنولوژي به ساير آزمايشگاه ها
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عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
 7/500/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت تشخیصی بیماری های متابولیک

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

6

اختــاالت متابولیــک ارثــی ،دســتهای از عارضههــای ژنتیکــی هســتند کــه منجــر
بــه مشــکالت متابولیســمی میشــوند .اکثــر مبتالیــان بــه ایــن اختــاالت یــک ژن
معیــوب دارنــد کــه وجــود آن منجــر بــه یــک نقــص آنزیمــی میشــود .صدهــا
اختــال متابولیــک ژنتیکــی وجــود دارد کــه هــر یــک عالئــم ،درمانهــا و
پیشبینــی مــرض متفاوتــی دارنــد.
از بیمــاری هــای متابولیــک مــی تــوان بــه فنیــل کتونــوری ،گاالکتوزمــی ،تــب
مدیترانــه ای فامیلــی و  ...اشــاره کــرد .بــا وجــود ایــن کیــت هــای تشــخیصی
میتــوان بیمــاری هــای متابولیــک را زود تشــخیص داد و از پیشــرفت بیمــاری
ســریعتر جلوگیــری نمــود .کیــت هــای تشــخیصی بــرای بیمــاری هــای متابولیــک
توانســته اســت روشــی آســان و مقــرون بــه صرفــه جهــت تشــخیص بیمــاری هــای
متابولیــک باشــد .ایــن کیــت هــا از اتــاف وقــت جهــت مطالعــه بــرای پیــدا نمــودن
پرایمرهــا و همچنیــن هزینــه هــای هنگفــت بــرای راه انــدازی و کــم کــردن زمــان
بــرای تشــخیص را انجــام دهــد و بــرای بیمــاران کــه از روش ان جــی اس جهــش
در ایــن ژن هــا پیــدا شــده راهــی ارزان و ســریع بــرای اثبــات آن باشــد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازارسنجی

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت تشخیصی بیماری های چند عاملی

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي
6

بیمــاری هــای چنــد عاملــی ،از مباحــث بســیار مهــم ژنتیــک پزشــکی اســت .در واقــع
بیمــاری هــای بســیار متنوعــی را مــی شناســیم کــه در آن هــا تجمــع خانوادگــی مشــاهده
مــي شــود ،یعنــی تعــدادی از افــراد یــک خانــواده دچــار یکنــوع بیمــاری مــی شــوند ،ولــی
بــا هیــچ یــک از الگوهــای وراثتــی مندلــی یــا غیــر مندلــی کــه قبــا بحــث شــده اســت،
توجیــه نمــی شــوند.
بنابرایــن انجــام مشــاوره ژنتیــک هــم در آن هــا مشــکل تــر اســت .مفهــوم اصــاح مولتــی
فاکـــتوریال (چنــد عاملــی) یــا پلــی ژنیــک (چنــد ژنــی) ایــن اســت کــه بــرای بــروز یــک
بیمــاری دو یــا چنــد ژن یــا اثــر متقابــل عوامــل ژنتیکــی و محیطــی دخیــل هســتند.
از بیمــاری هــای چنــد عاملــی مــی تــوان بــه ســرطان ،آلزایمــر ،بیمــاری هــای قلبی-عروقــی
و  ...اشــاره کــرد.
بــا وجــود ایــن کیــت هــای تشــخیصی مــی تــوان بیمــاری هــای چنــد عاملــی را زود
تشــخیص داد و از پیشــرفت بیمــاری ســریعتر جلوگیــری نمــود.

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:
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SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت تشخیصی بیماری های نقص ایمنی

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

6

ت اســت از وجــود نقــص در دســتگاه ایمنــ 
ی
بیماریهــای نقــص ایمنــی عبــار 
ی ســال م از بــد ن در برابــر میکربهــا ،باکتریهــا ،ویروسهــا
بــدن ،دســتگا ه ایمن ـ 
ت نســبی) و هرگون ـ ه جس ـم خارج ـی ک ـ ه وارد بــدن
و قارچهــا ،ســرطان (حفاظ ـ 
ت بــه عمــل مــیآورد.
میشــود ،محافظــ 
ل کنــد ،بــدن مســتعد
ش خــود خــوب عمـ 
ی نتوانــد بـ ه نقـ 
ی کـ ه دســتگاه ایمنـ 
زمانـ 
ص ایمنــی میتوانــد هــم در مــردا ن و هــم در
ت و ســرطان میشــود .نقــ 
عفونــ 
ن رخ دهــد .بــا وجــود ایــن کیــت هــای تشــخیصی مــی تــوان
زنــان و در تمــا م ســنی 
بیمــاری هــای نقــص ایمنــی را زود تشــخیص داد و از پیشــرفت بیمــاری ســریعتر
جلوگیــری نمــود.
کیــت هــای تشــخیصی بــرای بیمــاری هــای نقــص ایمنــی توانســته اســت روشــی
آســان و مقــرون بــه صرفــه جهــت تشــخیص ایــن بیمــاری هــا باشــد .ایــن کیــت
هــا از اتــاف وقــت جهــت مطالعــه بــرای پیــدا نمــودن پرایمرهــا و همچنیــن هزینــه
هــای هنگفــت بــرای راه انــدازی و کــم کــردن زمــان بــرای تشــخیص را انجــام
دهــد و بــرای بیمــاران کــه از روش ان جــی اس جهــش در ایــن ژن هــا پیــدا شــده،
راهــی ارزان و ســریع بــرای اثبــات آن باشــد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازارسنجی

مستندات:

SOP
Pre.F.S

کیت تشخیصی بیماری های عصبی -عضالنی

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي
6

بعضــی از بیماریهــای عصبــی ماهیچهای(نوروماســکوالر) بــه علــت اختــال در
ناحیــه عصبــی و ماهیچ ـهای ایجــاد میشــوند.
ضعــف عضالنــی و خســتگی زودرس در عضــات اســکلتی از عالیــم مهــم ایــن
بیماریهــا بــوده کــه گاهــی یــک قســمت از بــدن و یــا میتوانــد چندیــن ناحیــه
از عضــات فــرد را درگیــر نمایــد .بــا وجــود ایــن کیــت هــای تشــخیصی میتــوان
بیمــاری هــای نقــص ایمنــی را زود تشــخیص داد و از پیشــرفت بیمــاری ســریعتر
جلوگیــری نمــود.

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:
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SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت فارماکوژنتیک

فناور (فناوران):
دکتر سید مسعود
هوشمند

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
ژنتیک پزشکی

6

مــا تقريبــ ًا هــر روزه در مــورد اثــرات ناخواســته داروهــاي تجويــزي و ســميت
مصــرف بيــش از انــدازه دارو ،مــواد غيرســالم در غذاهــا و خطــرات مصــرف ســيگار
و نوشــيدن الــكل خبرهايــي مــی شــنويم.
در اينجــا يــك نقطــه كــور وجــود دارد كــه چــرا ايــن اثــرات فقــط در افــراد خاصــي
رخ مــي دهــد و در ديگــران ايــن گونــه ناهنجاريهــا وجــود نــدارد و يــا از طرفــي
چــرا يــك دارو كــه بــراي بهبــودي فــرد اســتفاده مــي شــود در يــك فــرد بــدون
تأثيــر و در فــرد ديگــر داراي اثــرات ســمي اســت .كــه ايــن در حــوزه فارماكولــوژي
مــي باشــد.
عوامــل زيــادي از جملــه ســن ،جنــس ،وضعيــت ســامتي و ايــن كــه آيــا بيمــار بــه
طــور همزمــان داروي ديگــري را مصــرف مــي كــرده ،در تعييــن اثــر يــك دارو بــر
بيمــار و نــوع و شــدت اثــرات و عــوارض جانبــي آن مؤثرنــد.
ایــن کیــت هــا از اتــاف وقــت جهــت مطالعــه بــرای پیــدا نمــودن پرایمرهــا
و همچنیــن هزینــه هــای هنگفــت بــرای راه انــدازی و کــم کــردن زمــان بــرای
تشــخیص را انجــام دهــد و بــرای بیمــاران کــه از روش ان جــی اس جهــش در ایــن
ژن هــا پیــدا شــده ،راهــی ارزان و ســریع بــرای اثبــات آن باشــد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
توافق طرفين متناسب با
آناليز امکان سنجي

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازارسنجی

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

فاکتور رشد عصبي NGF

فناور (فناوران):
دکتر آزیتا پروانه تفرشی

پزشکي
3

فاکتــور رشــد عصبــي  NGFدر تمايــز و تکثيــر ســلول هــاي بنيــادي بــه ســمت ســلول
هــاي عصبــي نقــش اساســي ايفــا مــي کنــد .همچنيــن فاکتــور رشــد عصبــي  NGFدر
فــاز  1کلينيــکال انســاني اميدهــاي تازهــاي را در درمــان بيمــاري آلزايمــر و مالتيپــل
اســکلروزيس ايجــاد کــرده اســت.
 NGFشــفا و التيــام بســياري از زخــم هــا را تســريع مــي کنــد زخــم هــاي کهنــه و
التيــام ناپذيــر در بيمــاري هايــي نظيــر ديابــت و آســيب ديدگــي هــاي قرنيــه و نخــاع
کــه ناشــي از بــي حرکتــي بيمــار اســت را بهبــود چشــمگيري مــي بخشــد.
توليــد فاکتــور رشــد عصبــي بــا کاربردهــاي آزمايشــگاهي پزشــکي و دامپزشــکي و
علــوم پايــه مــي توانــد افــق هــاي جديــدي را در زمينــه تحقيقــات بگشــايد.
ايــن فاکتــور بــا قيمتــي گــزاف توســط شــرکت هايــي نظيــر  Rocheبــه فــروش مــي
رســد کــه در صــورت صنعتــي شــدن مــي توانــد نيــاز داخلــي و کشــورهاي همســايه
را نيــز تأميــن کنــد.
ايــن محصــول بــا اســتفاده از روش توليــد پروتئيــن نوترکيــب و اســتخراح از غــدد تحت
فکــی مــوش در پژوهشــگاه تولیــد شــده اســت فعالیــت بیولوژیــک و خصوصیــات
فیزیکــو شــیمیایی آن اثبــات گردیــده و حتــی برتــر از نمونــه ی خارجــی مشــابه نیــز
میباشــد.
در حــال حاضــر ایــن محصــول قابــل بهــره بــرداری بــرای مصــارف آزمایشــگاهی
اســت.
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عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
11362348001
50 ug
approximately
700 $
پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

کيت تشخيصي  ECL Western Blottingداراي قابليت رديابي و شناسايي هر نوع
آنتي ژن بالت شده به توسط آنتي بادي عليه
آنتي ژن بر روي کاغذ  PVDFيا نيترو سلولز

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر آزیتا پروانه تفرشی

پزشکي
عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

4

بــراي بــاال بــردن حساســيت رديابــي پروتئينهــا از سوبســتراهايي نظيــر  ECLاســتفاده ميشــود کــه
بــا آنتــي بــادي دوم حــاوي پراکســيداز ( )HRPواکنــش داده و خاصيــت لومينسســانس دارد .ايــن مــاده
لومينسســانس نــور از خــود ســاطع ميکنــد کــه فيلــم حســاس بــه نــور را ســياه مــي کنــد و شــدت آن
توســط دانســيتومتر انــدازه گيــري مــي گــردد.
وســترن بالتينــگ بــا اســتفاده از روش  ECLبــراي شناســايي پروتئيــن در عصــاره ســلول ،بافــت،
ميکروارگانيســمها ،ســرم و ســاير مايعــات بافتــي اســت .ايــن روش آزمايشــگاهي داراي  ۳مرحلــه کلــي
اســت اول تفکيــک پروتئيــن هــا توســط الکتروفــورز نمونــه در ژل آکريــل آميــد ،دوم انتقــال پروتئيــن بــه
غشــاء نيتروســلولز و ســوم شناســايي پروتئيــن اختصاصــي.
ابتــدا پروتئينهــاي تفکيــک شــده بــر روي ژل الکتروفــورز بــه غشــاء منتقــل ميشــود .بنابرايــن ايــن روش
ترکيبــي از الکتروفــورز و انتقــال پروتئيــن هــا بــه يــک فــاز جامــد ميباشــد .ســپس از آنتيبــادي نشــانهدار
ضــد پروتئيــن مــورد نظــر بــراي مشــخص کــردن آشکارســازي پروتئيــن مــورد نظــر در نمونــه اســتفاده
ميشــود .بــراي مثــال بــراي تأييــد يــک بيمــاري بعــد از تفکيــک پروتئينهــاي ســرم يــا مايعــات بافتــي و
انتقــال بــه غشــا ،آنتــي بــادي اول (اوليــه) عليــه پروتئيــن يــا آنتــي بــادي ســاخته شــده در بــدن انســان بــه
غشــاء اضافــه شــده و ســپس آنتــي بــادي دوم (ثانويــه) کــه در حيــوان ديگــري برعليــه آنتــي بــادي اول
توليــد شــده و بــا مــاده نشــاندار کونژوگــه شــده ،بــه ســطح غشــا اضافــه مــي شــود.
مــاده نشــاندار معمــوالً يــک آنزيــم (الکااليــن فســفاتاز  alkaline phosphataseيــا پراکســيداز
 )HRPمــي باشــد .ســپس سوبســتراي اختصاصــي آنزيــم اضافــه مــي شــود .در صــورت وجــود
پروتئيــن مــورد نظــر در نمونــه مــورد آزمايــش آنتــي بــادي اول بــه آن وصــل شــده و آنتــي بــادي دوم
(کونژوگــه بــا آنزيــم) نيــز بــه آنتــي بــادي اول وصــل مــي شــود .پــس از شستشــو و حــذف آنزيــم هــاي
متصــل نشــده ،سوبســترا بــه غشــاء اضافــه ميشــود .محصــول سوبســترا بايــد غيــر محلــول بــوده و در ســطح
غشــاء رســوب کنــد تــا در اثــر شستشــو حــذف نشــود .ايــن کيــت در تمامــي آزمايشــگاه هــاي علــوم پايــه و
تشــخيص طبــي کاربــرد داشــته و بــراي ســنجش پروتيــن هــاي حـــساس بــکار مــي رود.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
 1/000/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
 50 - 100موسسه

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت PCR master mix

فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکترشهرام سمیعی

پزشکي
5

معــرف  2x mastermixیکــی از مــواد اصلــی اســت کــه امــروزه در کارهــای
بیولــوژی مولکولــی و باالخــص در  PCRحائــز اهمیــت مــی باشــد .
ایــن معــرف در مــوارد مطالعــات طراحــی  PCRکاربــرد فراوانــی داشــته و بــه عنــوان
اصلــی تریــن معـــرف محســـوب مــی گــردد .کیفیــت نــوع ایــن معــرف از یــک نــوع به
نــوع دیگــر متفـــــاوت مــی باشــد .
یکــی از ویژگـــی هایــی کــه کــه ایــن معـــرف میبایســتی دارا باشــد پایـــداری قابــل قبول
آنــــزیم مــی باشــد .از دیگــر ویژگــی هــای آن  roboustnessبــودن آن اســت بدین
معنــی کــه بــه راحتــی و در یــک شــرایط ثابــت کارنمــوده و نیــاز بــه set upچندانــی
نــدارد .
شــايان ذکــر اســت کیفیــت بافــر و نــوع آنزیــم بــکار رفتــه نیــز تــا حــدودی در ایــن
ارتبـــاط مــــوثر مــی باشــد .ایــن ویژگــی هــا بــه همــراه نــکات دیگــر در ایــن محصــول
ملحــوظ گردیده اســت.
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عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر 1ml
 1/000/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
در ابتدا  500تا 1000
ml

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت تشخيص سرطان کلون
به روش Full-cold PCR+HRM

فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکترشهرام سمیعی

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

5

ژن  BRAFیکــی از ژن هــای کلیــدی در مســیر پیــام رســانی ســلولی مــی باشــد.
مطالعــات بالینــی بــه نقــش تغییــرات ژنتیکــی (موتاســیون) در ایــن ژن دربیمــاری
هــای مختلــف بخصــوص در ســرطان هــای تیروئیــد پــاره ای از مالنــوم هــا و
همچنیــن ســرطان هــای کولــون اشــاره دارد.
در ســرطان هــای کولــون ایــن موتاســیون در تعییــن پیــش اگهــی بیمــاری و همچنین
پاســخ بــه درمــان از اهمیــت بالینــی خاصــی برخــوردار می باشــد.
از آنجائیکــه موتاســیون هــای ســوماتیک بــا هتروژنیتــه خاصــی برخوردار بــوده و با
در صــد خاصــی در تومــور هــا یافـــت مــی شــود ،لــذا احتمــال عــدم شناســایی ایــن
موتاســیون هــا وجــود دارد .بــر ایــن اســاس مســئله mutation enrichment
جایــگاه خاصــی را در بالیــن پیــدا نموده اســت.
بــر ایــن اســاس و بــر پایــه نظریــه  cold PCRمجموعــه آزمــون هایــی طراحــی و
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت و بــه همــراه روش  HRMمجموعــه هماهنگــی
را مطــرح ســاخته اســت کــه در تشــخيص موتاســيون ژن  BRAFاســتفاده مــي شــود
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
هرکیت  25تستی
 2/000/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
براساس مطالعات
بازار سنجي

مستندات:

SOP
Pre.F.S

کیت های تشخیص اختالالت myeloproliferative
سلولهاي خوني

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکترشهرام سمیعی

پزشکي
6

اختــاالت میلوپرولیفراتیــو گروهــی از بیمــاری هــای خونــی در ســطح ســلول هــای بنیــادی مــی
باشــند کــه بــا تغییــرات در تولیــد ســلول هــای خونــی همــراه اســت.
مهمتریــن نیــاز در ایــن بیمــاری هــا افتــراق از مــوارد متفرقــه مــی باشــد  .اخیــرا ً موتاســیون
هــای ســوماتیک مرتبــط بــا ایــن گــروه تشــخیص داده شــده اســت .از ایــن گــروه مــی تــوان
موتاســیون  Jak-2را معرفــی نمــود ،ایــن موتاســیون در بیمــاران مبتــا بــه polycythemia
 veraغالبــ ًا مشــاهده مــی گــردد .بــا ایــن حــال در گــروه مهمــی از بیمــاران essential
 thormbocythemiaایــن موتاســیون در کمتــر از  25درصــد مــوارد قابــل مشــاهده اســت.
اخیــرا ً تغییــرات ژنتیکــی در ژن  calreticulinو بخصــوص  exo9گــزارش شــده اســت .بــا
طراحــی کیــت  calr-fraایــن اختــاالت بخوبــی قابــل شناســایی مــی باشــد  .ایــن روش
راحــت و از حساســیت قابــل قبولــی بــر خــوردار مــی باشــد.
این تست بسیار جدید بوده و به راحتی در اکثر ازمایشگاه ها قابل انجام است.
از جملــه کيــت هــاي تشــخيصي ديگــر زمينــه تشــخیص اختــاالت ،myeloproliferative
مــي تــوان کیــت موتاســیون  Jak2 V617Eرا نــام بــرد ،ایــن کیــت بــر اســاس روش
 fragment analysisطراحــی گردیــده و بــدون نیــاز بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی شــخصی
و بــا دقــت بســیار قابــل تشــخیص مــی باشــد  .در ایــن روش بــا یــک آزمــون  PCRو آنالیــز
قطعــات بــا  sequencerموتاســیون قابــل شناســایی اســت( ،شــرکت هــای داخلــی پشــتیبانی
خدمــات  sequencingرا انجــام مــی دهنــد) از مهمتریــن ویژگــی ان دقــت بــا ال و حساســیت
عالــی و ســهولت در انجــام کار مــی باشــد .پشــتیبانی خدمــات  sequencingپذیرفتــه مــی
شــود.

عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
هرکیت  25تستی
 2/000/000ريال
پيش بيني حجم بازار:
در شروع ماهانه  100تا
 200کیت  calr-fraو
 10تا  20کیت
Jak2 V617E
پیش بینی می شود.

Jak2

59

مستندات:

SOP
Pre.F.S

کیت های کمی تشخيص عوامل ویروسی
)(CMV-EBV-VZV-HSV-HHV6-HHV7-HHV8

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکترشهرام سمیعی

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

5

شنا ســا یی عو امــل ویرو ســی پاتــو ن انســا نی بخصــو ص در بیمــا ر ان
دارا ی ضعــف ا یمنــی یــا بیمــا ر ا ن  i mmunocomp r om iseاز
حسا ســیت و اهمیــت خاصــی بــر خــور دار ا ســت .کیــت تشــخیصی

قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر کیت  25تستی
 5/000/000ريال

)(CMV-EBV-VZV-HSV-HHV6-HHV7-HHV8

براســاس نیــاز بالینــی و طــی مراحــل آنالیــز فیلوژنتیــک و بیوانفورماتیــک و بالینــی به
منظــور حصــول بهتریــن نتایــج طراحــی شــده اند.
از مهمتریــن ویژگــی هــای ایــن کیــت مــی تــوان بــه کمــی بــودن آن و وجــود
 Internal controlاشــاره نمــود Internal control.ایــن کیــت هــا بــه
گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه وجــود هــر گونــه مهــار کننــده را از مرحلــه
اســتخراج نشــان مــی دهــد .کمــی بــودن کیــت نقــش موثــری در پاســخ بــه درمــان
یــا شکســت آن وشناســایی ســویه هــای مقــاوم بــه درمــان ایفــاء مــی نمایــد.

پيش بيني حجم بازار:
در ابتدا 100
الی  200کیت

مستندات:

60

SOP
Pre.F.S

کیت های کمی ترانسلوکاسیون شایع کروموزومی در لوکمیا
9-22,8-21,4-11,inv16,pml-rar,1-19

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکترشهرام سمیعی

پزشکي
5

نقــش ترانسلوکاســیون هــای کروموزومــی در شناســایی و پیــش اگهــی لوکمیاهــا از
مــدت هــای طوالنــی مشــخص و در کارهــای بالینــی وارد گردیــده اســت .
آزمـون های مولکولی 9 - 2 2 , 8 - 2 1 , 4 - 1 1 , i n v 1 6 , p m l - r a r , 1 - 1 9
براســــاس روش  real time pcrو بــه روش کمــی طراحــی شــده اســت.
هریــک از ایــن تســت هــا ســال هــا در مراکــز درمانــی معتبــر مــورد ارزیابــی قــرار
گرفته اســت.
درتعیین
سزایی
به
نقش
ها
آازمون
کمی بودن این
)MRD (minimal residual disease
برعهده دارند.

عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر کیت  25تستی
 5/000/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
در ابتدا 100
الی  200کیت

مستندات:

61

SOP
Pre.F.S

سلول دودمانی
(hPRE) Human Retinal Pigmented Epithelium

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی

پزشکي
عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

5

 RPEیــک تــک از ســلول هــای فــوق العــاده تخصصــی اســت کــه بیــن شــبکیه عصبــی و
غشــاء بــروخ از کوروئیــد قــرار دارد.
ســلول هــای  RPEنقــش مهمــی در بقــاء و عملکــرد فوتورســپتورها دارنــد .از آنجــا کــه
دسترســی بــه شــبکیه انســان کار دشــواری اســت و عــاوه بــر ایــن ســلول هــای بدســت
آمــده عمــر کوتاهــی در شــرایط کشــت دارنــد و از طــرف دیگــر کار بــا ســلول هــای
پرایمــری همیشــه بــا تفــاوت هــای فــردی دهنــده مواجــه اســت تولیــد و عرضــه ســلول
هــای دودمانــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت کــه در مــورد ســلول هــای RPE
انســانی تنــوع و تعــداد آنهــا نیــز بســیار محدودتــر بــوده و امــکان دسترســی بــه نمونــه ای
انــدک بیــن المللــی بخصــوص در ایــران مشــکل اســت.
لــذا در اختیــار داشــتن یــک الیــن ســلولی بــرای مطالعــات بســیار مهــم و امــروزی شــبکیه
مســئله مهــم و قابــل توجهــی اســت .ســلول هــای بوجــود آمــده از یــک کشــت ســلول
پرایمــری انســانی حاصــل و جــدا ســازی شــدند .
بررســی و مقایســه بــا ســلول هــای  hRPEپرایمــری وتجزیــه و تحلیــل ایمونوسیتوشــیمی
بیــان نشــانگرهای Ki67+نشــانگر پرولیفراتیــو و نشــانگر خــاص ســلول هــای بنیــادی و
ســلول هــای پیــش ســاز از جملــه  ،PAX6 ،Oct4و  Chx10را در ایــن ســلول هــای
دودمانــی بوجــود آمــده نشــان مــی دهــد .ســلول هــای جــدا شــده قابلیــت تکثیــری بســیار
زیــاد داشــته و مارکرهــای ویــژه ســلول هــای بنیــادی را نشــان مــی دهنــد .آن هــا بیــش از
ســه ســال در کشــت باقــی مانــده و رشــد کــرده انــد.

62

قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر ویال 3/000/000
ريال و هر فالسک
 5/000/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
قابل فروش و در حال
مذاکره با یک شرکت
کانادایی

مستندات:

SOP
Pre.F.S

سلول دودمانی
(mRPE) ouse Retinal Pigmented Epithelium

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی

پزشکي
6

 RPEیــک تــک از ســلول هــای فــوق العــاده تخصصــی اســت کــه بیــن شــبکیه
عصبــی و غشــاء بــروخ از کوروئیــد قــرار دارد.
ســلول هــای  RPEنقــش مهمــی در بقــاء و عملکــرد فوتورســپتورها دارنــد .از
آنجــا کــه ایــن ســلول هــا عمــر کوتاهــی در شــرایط کشــت دارنــد و از طــرف
دیگــر کار بــا ســلول هــای پرایمــری همیشــه بــا تفــاوت هــای فــردی دهنــده مواجــه
اســت ،تولیــد و عرضــه ســلول هــای دودمانــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت
کــه در مــورد ســلول هــای  RPEتنــوع و تعــداد آنهــا نیــز بســیار محــدود بــوده و
امــکان دسترســی بــه نمونــه هــای انــدک بیــن المللــی بخصــوص در ایــران مشــکل
اســت .لــذا در اختیــار داشــتن یــک الیــن ســلولی بــرای مطالعــات بســیار مهــم و
امــروزی شــبکیه مســئله مهــم و قابــل توجهــی اســت.
ســلول هــای بوجــود آمــده از یــک کشــت ســلول پرایمــری موشــی حاصــل و جــدا
ســازی شــدند  .بررســی و مقایســه بــا ســلول هــای  mRPEپرایمــری وتجزیــه و
تحلیــل ایمونوسیتوشــیمی بیــان نشــانگرهای پرولیفراتیــو و نشــانگر خــاص ســلول
هــای پیــش ســاز شــبکیه از جملــه  PAX6را در ســلول هــای دودمانــی بوجــود
آمــده نشــان مــی دهد.
ســلول هــای جــدا شــده قابلیــت تکثیــری بســیار زیــاد داشــته و مارکرهــای ویــژه
ســلول هــای  RPEرا نشــان مــی دهنــد.
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عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر ویال 3/000/000
ريال و هر فالسک
 5/000/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
قابل فروش و یک مقاله
در مجله معتبر در دست
ریویژن

مستندات:

SOP
Pre.F.S

ساخت کیت موتاسیون ژن Pi3kcaاگزون  9و 20
به روش HRM

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکتر شهرام سمیعی

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

5

ژن  Pi3kcaیکی از ژن های کلیدی در مسیر پیام رسانی سلولی می باشد.
مطالعــات بالینــی بــه نقــش تغییــرات ژنتیکــی (موتاســیون) در ایــن ژن دربیمــاری هــای
مختلــف بخصــوص در ســرطان هــای کولــون اشــاره دارد.
در ســرطان هــای کولــون ایــن موتاســیون در تعییــن پیــش اگهــی بیمــاری و همچنیــن پاســخ
بــه درمــان از اهمیــت بالینــی خاصــی برخــوردار مــی باشــد .از آنجــا کــه موتاســیون هــای
ســوماتیک بــا هتروژنیتــه خاصــی برخــوردار بــوده و بــا درصــد خاصــی در تومــور هــا یافــت
مــی شــود ،لــذا احتمــال عــدم شناســایی ایــن موتاســیون هــا وجــود دارد  .بــر ایــن اســاس
مســئله  mutation enrichmentجایــگاه خاصــی را در بالیــن پیــدا نمــوده اســت.
بــر ایــن اســاس و بــر پایــه نظریــه  cold PCRمجموعــه آزمــون هایــی طراحــی و مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت و بــه همــراه روش  HRMمجموعــه هماهنگــی را مطــرح
ســاخته است.
کیت  PI3Kcaبر این اساس طراحی شده است.

قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر کیت  25تستی
 2/000/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
در ابتدا  200-100کیت

مستندات:
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SOP
Pre.F.S

کیت  reveset-synth -برای ساخت cDNA

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری
فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکتر شهرام سمیعی

پزشکي
5

تبدیــل  RNAبــه  cDNAاز روش هــای اصلــی اســت کــه امــروزه در کارهــای
بیولــوژی مولکولــی و باالخــص در  Real time PCRحائــز اهمیــت بوده اســت.
این معــرف در مــوارد endpoint analysisو Realative quantification
کاربــرد فراوانــی داشــته و بــه عنــوان اصلــی تریــن معــرف محســوب مــی گــردد.
کیفیــت نــوع ایــن معــرف از یــک نــوع بــه نــوع دیگــر متفــاوت مــی باشــد.
یکــی از ویژگــی هایــی کــه کــه ایــن معــرف مــی بایســتی دارا باشــد،
 roboustnessبــودن آن اســت یدیــن معنــی کــه بــه راحتــی و در یــک شــرایط
ثابــت کار نمــوده و در مطالعــات  Realtime PCRاز  ΔRNقابــل قبولــی
برخــوردار باشــد.
کیفیــت بافــر و نــوع آنزیــم بــه کار رفتــه نیــز تــا حــدودی در ایــن ارتبــاط موثــر
مــی باشــد .آنزیــم بــه کار رفتــه یــک مخلــوط از آنزیــم جهــت بــاال بــردن بازدهــی
محصــول مــی باشــد.
ایــن ویژگــی هــا بــه همــراه نــکات دیگــر در ایــن محصــول ملحــوظ گردیــده
اســت.
ایــن کیــت حاصــل تجربیــات بالینــی و تحقیقاتــی طوالنــی بــوده و در برگیرنــده
نیــاز هــای ایــن گــروه هــا مــی باشــد.
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عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر  25تست
 2/500/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
در ابتدا100تا150کیت

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت reveset-synth -plus -
(کیت ساخت  cDNAبا ) specific primer

فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکتر شهرام سمیعی

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

5

تبدیــل  RNAبــه  cDNAاز روش هــای اصلــی اســت کــه امــروزه در کارهــای
بیولــوژی مولکولــی و باالخــص در  Real time PCRحائــز اهمیــت بــوده اســت.
ایــن معرف در مــوارد  endpoint analysisو Realative quantification
کاربــرد فراوانــی داشــته و بــه عنــوان اصلــی تریــن معــرف محســوب مــی گــردد.
کیفیــت نــوع ایــن معــرف از یــک نــوع بــه نــوع دیگــر متفــاوت مــی باشــد.
یکــی از ویژگــی هایــی کــه کــه ایــن معــرف میبایســتی دارا باشــد roboustness
بــودن آن اســت یدیــن معنــی کــه بــه راحتــی و در یــک شــرایط ثابــت کارنمــوده و در
مطالعــات  Realtime PCRاز  ΔRNقابــل قبولــی برخــوردار باشــد.
کیــت  revset –synth –plusمناســب مــواردی کــه نیــاز بــه specific
 primerو واکنــش اختصاصــی و یــا ســاخت  cDNAدر دمــا هــای بــاال و غیــر
متعــارف (60-50درجــه ســانتیگراد) طراحــی شــده اســت.
کیفیــت بافــر و نــوع آنزیــم بــه کار رفتــه نیــز تــا حــدودی در ایــن ارتبــاط موثــر
مــی باشــد  .آنزیــم بــه کار رفتــه یــک مخلــوط از آنزیــم جهــت بــاال بــردن بازدهــی
محصــول مــی باشــد.
ایــن ویژگــی هــا بــه همــراه نــکات دیگــر در ایــن محصــول ملحــوظ گردیــده اســت.
ایــن کیــت حاصــل تجربیــات بالینــی و تحقیقاتــی طوالنــی بــوده و در بــر گیرنــده
نیازهــای ایــن گــروه هــا مــی باشــد .

66

قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر  25تست
 3/500/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
در ابتدا100تا150کیت

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت استخراج RNA

فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکتر شهرام سمیعی

پزشکي
5

اســتخراج  RNAاز اســاس تریــن روش هایــی اســت کــه در مطالعــات بالینــی و
پایــه ای کاربــرد
فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده و حجــم مصــرف قابــل قبولــی را بــر خــوردار
مــی باشــد .معــرف هــای موجــود در ایــن ارتبــاط میبایســتی قابلیــت از بیــن بــردن
ســاختمان اســید نوکلئیــک و غیرفعــال نمــودن  nucleaseها بخصــوص Rnase
را داشــته باشــد.
از طــرف دیگــر ايــن روش ،مــی بایســت کمتریــن آلودکــی  DNAژنومیــک را نیــز
بــه همــراه داشــته باشــد .عــاوه بــر آن ایــن معــرف بایــد در محیــط هــا و شــرایط
بالینــی و غیــر بالینــی و کارهــای تحقیقاتــی کاربــرد داشــته و از حساســیت مناســب
در شناســایی مقادیــر کــم ( RNAمیکــرو  RNAو  ) RNAویروســی بخصــوص
در نمونــه هــای بالینــی داشــته باشــد.
کیــت  RNAsolبــا در نظــر گرفتــن شــرایط فــوق و در طــی تجربیــات متمــادی
جهــت پاســخگویی بــه شــرایط فــوق طراحــی شــده اســت .پروتــکل تغییــر یافتــه از
دیگــر ویژگــی هــای ایــن معــــرف مــی باشــد.
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عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
25ml
 1/250/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
درابتدا حجمی معادل 1
تا 1/5لیتر پیش بینی
میشود.

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

کیت Stem –loop cDNA synthesis

فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکتر شهرام سمیعی

پزشکي

عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی

5

بررســی بیــان  micro-RNAامــروزه بــه صــورت وســیعی در کارهــای پایــه ای و
حتــی بالینی وارد شــده اســت.
در ایــن گــروه از  RNAهــا بــه دلیــل تــرادف کوچــک قــادر بــه ســاخت cDNA
بــا روش هــای معمــول نبــوده و در صــورت انجــام از بازدهــی مناســبی برخــوردار
نمــی باشــد.
امــروزه از روش هــای متفاوتــی در ایــن ارتبــاط اســتفاده مــی گــردد .روش stem-
 loopروش دقیــق و حســاس بــا کمتریــن تغییــرات ناخواســته مــی باشــد.
ایــن کیــت قــادر اســت در کمتــر از  2ســاعت  cDNAمناســبی را در اختیــار
قــرار دهــد .در ایــن ارتبــاط آغازگــر  stem –loopبنــا بــر در خواســت طراحــی
ســاخته و بعــد از آمــاده ســازی در اختیــار مصــرف کننــده قــرار مــی گیــرد.

قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر کیت  25تستی
 2/500/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
در ابتدا  200-100کیت

مستندات:
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SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

ساخت کیت syber green

فناور (فناوران):
دکتر زهراسهیال سهیلی
دکتر شهرام سمیعی

پزشکي
6

معــرف  sybrgreenیکــی از مــواد اصلــی اســت کــه امــروزه در کارهــای
بیولــوژی مولکولــی و باالخــص در  Real time PCRحائــز اهمیــت بــوده اســت.
این معــرف در موارد  endpoint analysisو Realative quantification
کاربــرد فراوانــی داشــته و بــه عنــوان اصلــی تریــن معــرف محســوب مــی گردد.
کیفیــت نــوع ایــن معــرف از یــک نــوع بــه نــوع دیگــر متفــاوت مــی باشــد .یکــی
از ویژگــی هایــی کــه کــه ایــن معــرف مــی بایســتی دارا باشــد ،پایــداری قابــل قبــول
آنزیــم و خــود رنــگ مــی باشــد.
از دیگــر ویژگــی هــای ان  roboustnessبــودن آن اســت ،یدیــن معنــی کــه بــه
راحــت و در یــک شــرایط ثابــت کار نمــوده و در مطالعــات  Realtime PCRاز
 ΔRNقابــل قبولــی برخــوردار باشــد .البتــه کیفیــت بافــر و نــوع آنزیــم بــه کار رفتــه
نیــز تــا حــدودی در ایــن ارتبــاط موثــر مــی باشــد .ایــن ویژگــی هــا بــه همــراه
نــکات دیگــر در ایــن محصــول ملحــوظ گردیــده اســت.
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عضو هيات علمي گروه:
پزشکی مولکولی
قيمت تمام شده واحد
محصول:
هر 1ml
 1/500/000ريال

پيش بيني حجم بازار:
در ابتدا 500تا ml1000

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

ماده موثره سترورلیکس استات
()Cetrorelix Acetate

فناور (فناوران):
دکتر مصطفی حاتم
مهندس محمد حسين مني

دارویی

عضو هيات علمي گروه:
آزمايشگاه سنتز پپتيد

7

ســترورلیکس اســتات دکاپتیــدی ســنتزی و یکــی از قــوی تریــن و بــی عارضــه تریــن
آنتاگونیسـتهای  GnRHاســت کــه بــرای القــای بــاروری در درمــان نازایــی مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد.
ایــن دارو در درمــان نابــاروری در زنانــی کــه تحــت درمــان بــا روش هــای تخمــک گــذاری تحــت
کنتــرل مــی باشــند ،تجویــز مــی شــود .در ایــن نــوع روش درمــان نابــاروری ،ترشــخ گنادوتروپیــن
هــا در بــدن فــرد بــه کمــک ترکیبــات آگونیســت یــا آنتاگونیســت هــای GnRHمهــار شــده و بــه
دنبــال آن از تخمــک گــذاری زودرس جلوگیــری مــی شــود .ســپس بــا تجویــز گنادوتروپیــن هــا
وایجــاد پیــک LPتخمــک گــذاری در زمــان مــورد نظــر در بــدن فــرد القــا مــی شــود .از زمــان ورود
ایــن دارو بــه بــازار دارویــی جهــان تــا بــه امــروز ،کاربردهــای متنــوع دیگــری نیــز بــرای آن گــزارش
شــده اســت بطــوری کــه امــروزه در درمــان ســرطان هــای ســینه و پروســتات و فیبروئیــد رحــم نیــز
تجویــز مــی شــود .مــوارد تجویــز متعــددد ســترورلیکس باعــث شــده تــا مصــرف ایــن دارو رونــد
رو بــه رشــدی را طــی کنــد .راه تجویــز ایــن دارو بــه صــورت تزریــق زیرجلــدی اســت و ویــال
هــای تزریقــی آن در دوزهــای  250میکروگــرم و  3میلــی گرمــی ســاخته مــی شــوند.
ایــن دارو در ســال  2000توســط ســازمان  FDAمــورد تاییــد قــرار گرفتــه و تــا ســال  2014تنهــا
شــرکت عرضــه کننــده آن شــرکت Merck seronoآلمــان مــی باشــد کــه آن را بــا نــام تجــاری
ســتروتاید تحــت لیســانس خــود دارد و تولیــد کننــده دیگــری نــدارد.
بــا توجــه بــه واردات ایــن دارو در ســال هــا اخیــر تولیــد ایــن دارو در کشــور ارزآوری بیــش
از  2میلیــون دالر در ســال بــرای کشــور را خواهــد داشــت .ســنتز آزمایشــگاهی مــاده موثــره
ســترورلیکس اســتات در ســال  94در ســطح  APIبــا موفقیــت انجــام شــد و هــم اکنــون در مرحلــه
اخــذ مجوزهــای الزم از ســوی معاونــت غــذا و دارو وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکي
مــی باشــد.
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قيمت تمام شده واحد
محصول:
داروی قابل تزریق:
 730/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
 40 -50گرم

مستندات:

SOP
Pre.F.S

مالک فناوري:
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتيک و زيست فناوری

ماده موثره لئوپرولین استات
()Leoproreline Acetate

فناور (فناوران):
دکتر امیر نوروزی

دارویی
7

پپتيــد لوپروليــد يــک اليگونانومــر بــا تنهــا  9آمينواســيد و یکــی از آنالــوگ هــای
 ،LHRHمهــار کننــده قــوی ترشــح گنادوتروپیــن مــي باشــد .لوپرورلیــن اســتات
مــاده موثــره دارويــي لوپروليــد مــي باشــد کــه بــا نــام هــاي ديگــر تجــاري
لوپرورليــن ،انانتــون ،لوپــرون و يــا لوپرومــر در بــازار موجــود مــي باشــد.
ايــن دارو بــراي درمــان بيمــاري هــاي مختلفي از جمله ســرطان پروســتات ،ســرطان
ســينه ،اندومتروســيس و خونريــزي رحمــي تجويــز مــي شــود .راه تجویــز ایــن دارو
بــه صــورت تزریــق زیــر جلــدی اســت و ویــال هــای تزریقــی آن در دوزهــای 3.75
میلــی گرمــی ســاخته مــی شــوند.
بــا توجــه بــه واردات ایــن دارو در ســال هــا اخیــر تولیــد ایــن دارو در کشــور ا
بیــش از  750هــزار دالر صرفــه جویــی ارزی در ســال بــرای کشــور را خواهــد
داشــت.
فراينــد ســنتز آزمایشــگاهی مــاده موثــره لوپرورليــن اســتات در ســال  94در
پژوهشــگاه بــا موفقیــت پايــه گــذاري شــده و ســاالنه حداقــل  10گــرم قابــل توليــد
اســت .هــم اکنــون در مرحلــه اخــذ مجوزهــای الزم از ســوی معاونــت غــذا و دارو
وزارت بهداشــت مــی باشــد.
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عضو هيات علمي گروه:
آزمايشگاه سنتز پپتيد

قيمت تمام شده واحد
محصول:
داروی قابل تزریق:
 1/650/000ریال

پيش بيني حجم بازار:
 60 -50گرم در سال

مستندات:

SOP
Pre.F.S

پيوست :سطح آمادگي فناوري
(TRL)Technology Readiness Levels

مرحله

شرﺡ فعاليت و
اقدامات اجرايي

هدف

واحد/هاي
اجرايي مرتبط

TRL1

اراﺋه ايده

TRL2

اجراي پروژه
پژوهشي

TRL3

تهيه و اراﺋه گزارشي از
پژوهش عملي صورت
اراﺋه گزارشي
گرفته در مقياس
جامع از آزمايش
گزارش نهايي
شامل
زمايشگاهي
آ
ها و بررسي
گروه،
تاييد شده توسط
هاي فرايند مربوطه و اجزا
عملي صورت
پژوهشکده،
امور شوراي پژوهش
تنظيم
و
مقياس
اين
در
آن
گزارش گرفته طي پروژه
مديريت
و فناوري شامل
نهايي طرﺡ
همﭽنين مستندات
در
پژوهشي
و
پژوهشي
شوراي پژوهش اطالعات علمي
علمي ديگر (مقاله،
پژوهشي
مقياس
و آزمايشگاهي
آزمايشگاهي به پايان نامه ،ثبت اختراع
فناوري
و
منظور تاييد عملي و غيره) براي بررسي و
به دست آمده
تصميمگيري در مورد
بودن ايده
امکان توسعه دانش فني
در مراحل بعدي

پژوهش

سطح فناوري

عنوان

دستاورد

گروه،
اراﺋه ايده به همراه
تصويب ايده در
علمي پژوهشکده،
شرﺡ ايده و اصول اطالعات و مباني
قالب يک
مديريت امور
حاکم بر ايده مطرﺡ
علمي حاکم بر
پروپوزال
پژوهشي و
موضوع پروژه شده در قالب پروپوزال
پژوهش
شوراي
مصوب
يک طرﺡ پژوهشي
و فناوري

اثبات عملياتي
بودن ايده در
مقياس
آزمايشگاهي

انجام آزمايش هاي
مربوطه در آزمايشگاه و
جمع آوري اطالعاتي
که به لحاﻅ علمي
امکان عملي کردن ايده
و استفاده از آن را در
توسعه يک فناوري
نشان مي دهد
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گروه،
پژوهشکده،
مديريت امور
پژوهشي

اطالعات
آزمايشگاهي
الزم براي تاييد
اوليه ايده و اخذ
مهارت هاي فني
الزم در مقياس
آزمايشگاهي

مرحله

سطح فناوري

عنوان

هدف

شرﺡ فعاليت و
اقدامات اجرايي

واحد/هاي
اجرايي مرتبط

دستاورد

توسعه فناوري

TRL4

آغاز توسعه
دانش فني (فاز
اول) در مقياس
آزمايشگاهي

اراﺋه ،تصويب و اجراي
طرﺡ فناوري ،تجميع
اطالعات فني و تخصصي
در مورد بخش هاي
دستيابي به مدارک مختلﻒ دانش فني و به
و مستندات علمي کارگيري مجموع آن ها
الزم در بخشهاي در مقياس آزمايشگاهي به
مختلﻒ دانش فني منظور تهيه نمونه اوليه و
مدنظر و جمع
اراﺋه روش هاي عملياتي
بندي فني و
استاندارد ()SOPs
درمقياس آزمايشگاهي،
اقتصادي الزم به
منظور تصميم
انجام آزمايش هاي تعيين
گيري براي سرمايه ويژگي نمونه اوليه تحت
گذاري براي ادامه شرايط استاندارد و اراﺋه
گزارش الزم دراين زمينه،
پروژه
تهيه طراحي مفهومي اوليه
فرايند ،تهيه امکان سنجي
و طرﺡ توجيهي اقتصادي
اوليه

گزارش نهايي
تاييد شده توسط
شوراي پژوهش و
فناوري شامل
عملکرد فرايند
کلي ،روش هاي
بخش هاي مختلﻒ عملياتي استاندارد
معاونت فناوري و ( ،)SOPsنمونه
شوراي پژوهش و آزمايشگاهي نهايي
به همراه ويژگي
فناوري
هاي اصلي آن،
طراحي مفهومي
اوليه فرايند و
امکان سنجي فني
و طرﺡ توجيهي
اقتصادي اوليه

TRL5

طراحي مفهومي فرايند و
اجراي آن در مقياس نيمه
دستيابي به
صنعتي ،تعيين شرايط فني
اطالعات و مهارت الزم براي اجرا در مقياس
توسعه دانش فني هاي علمي و فني صنعتي ،تهيه روش هاي
عملياتي استاندارد
الزم در مقياس
(فاز دوم) در
نيمه صنعتي و
مقياس نميه
( )SOPsدر مقياس نيمه
صنعتي ،اراﺋه نمونه اوليه
توليد نمونه
صنعتي
محصول در شرايط
محصول به
آزمايشگاههاي مرجع
مشابه صنعتي
براي تاييد کيفيت
محصول

گزارش نهايي
طرﺡ تاييد شده
توسط شوراي
پژوهش و فناوري،
روش هاي
بخش هاي
مختلﻒ عملياتي استاندارد
معاونت فناوري و
( )SOPsدر
و
پژوهش
شوراي
مقياس نيمه
فناوري
صنعتي ،نمونه
محصول تعيين
ويژگي شده در
آزمايشگاه هاي
مرجع

TRL6

توليد محصول در مقياس
نيمه صنعتي ،ارزيابي
نهايي محصول در شرايط
مشابه نهايي ،اراﺋه نمونه
محصول ،مدارک و
مستندات الزم به مراجع
ذيصالﺡ براي اخذ
مجوزها و گواهي هاي
رسمي مربوطه ،تدوين
دانش فني شامل :طراحي
هاي مفهومي و پايه،
جزييات فرايند
(تجهيزات ،مواد اوليه،
جريان و شرايط مراحل
مختلﻒ فرايند ،تاسيسات،
و  ،)...امکان سنجي و
طرﺡ توجيهي اقتصادي
نهايي طرﺡ

امکان سنجي و
طرﺡ توجيهي
اقتصادي نهايي،
بسته دانش فني
شامل :طراحي
مفهومي ،طراحي
پايه ،جزييات
فرايند (تجهيزات،
مواد اوليه ،جريان
بخش هاي مختلﻒ و شرايط مراحل
معاونت فناوري و مختلﻒ فرايند،
شوراي پژوهش و تاسيسات ،و  )...و
روش هاي
فناوري
عملياتي استاندارد
(،)SOPs
نمونه اوليه نيمه
صنعتي تعيين
ويژگي شده در
آزمايشگاه ها يا
مراکز تاييد شده،
گواهي از مراجع
ذيصالﺡ

ارزيابي محصول ،تهيه بسته کامل
اخذ گواهي ها و
دانش فني قابل
تدوين دانش فني
اراﺋه به
بازار/سرمايه گذار
(فاز سوم)
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مرحله

شرﺡ فعاليت و
اقدامات اجرايي

هدف

واحد/هاي
اجرايي مرتبط

TRL7

طراحي و
اجراي فاز
صنعتي

تهيه طراحي جزييات
اجراي فاز
فرايند ،اجراي فاز
صنعتي ،توليد
محصول و بهينه صنعتي ،توليد محصول
و بهينه سازي فرايند
سازي فرايند
توليد و ارزيابي
توليد در مقياس
کيفيت آن در اين صنعتي ،ارزيابي کيفيت
محصول
مقياس

شرکت

TRL8

ارزيابي نهايي
محصول

ارزيابي نهايي کيفيت
ارزيابي و بررسي
محصول و تاييد
کيفيت محصول عملکرد فرايند و اخذ
و تاييد نهايي گواهي هاي نهايي الزم
براي توليد و معرفي
فرايند توليد
محصول به بازار

شرکت

تاييد نهايي
فناوري و امکان
توليد صنعتي
محصول و
معرفي محصول
به بازار

TRL9

راه اندازي
نهايي فرايند
توليد

توليد مرتب محصول و
معرفي آن به بازار

شرکت

بهره برداري
اقتصادي از
فناوري در
مقياس صنعتي

صنعتي سازي

سطح فناوري

عنوان

توليد مرتب و
تجاري سازي
محصول
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دستاورد
راه اندازي واحد
صنعتي توليد
محصول و توليد
آن در مقياس
صنعتي

