ـﺖ
ـﻮل زﯾﺴـ
ـﮏ ﻣﺤﺼـ
ـﺎﯾﯽ از ﯾـ
روﻧﻤـ
ﻓﻨـﺎوری ﮔـﺮوه ﺗـﮏ ژن زﯾﺴـﺖ ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر

آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﮔﺮوه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﮏ ژن
زﯾﺴﺖ و ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻻﮐﺘﻮوﯾﮋن ﻋﺼﺮ روز اول ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۱۴۰۱ﺑﺎﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ
ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی “اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز”رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.
ﺷﯿﻮع ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن ﺷﻤﺎر
زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ از ﻋﻮارض
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ
ﻋﻮارض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاﺧﻼت ﻏﯿﺮداروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
اﺧﯿﺮﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه
و ﺑﻬﺒـﻮد دﻫﻨـﺪه ﭘﺮوﺑﯿـﻮﺗﯿﮏ در ﺑﯿﻤـﺎری
ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺎج آﺑﺎدی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﮏ ژن
زﯾﺴﺖ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻻﮐﺘﻮوﯾﮋن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
اﺛﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود:اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎری
در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد.
ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﺗﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﮑﺸﻦ،
ادﻫﺸﻦ ﺟﺎﻧﮑﺸﻦ و ﮔﭗ ﺟﺎﻧﮑﺸﻦ( ،ﺑﯿﺎن ژن ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ــﻞ  cathelcidinو  toll-like receptor co receptor CD14در
دی ﻣﺜـ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﺗﺮاﮐﺌﻮﺑﺮوﻧﺸﯿﺎل ،اﻟﻘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎی آﻧﺘﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎی
 TNF-βو اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻨﻬﺎی ۱۰ ،۵ ،۴
 IFN-γو
ﭘﯿﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
و  ۱۳و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺗﻮﻓﺎن ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ـﺖ
ـﻮل زﯾﺴـ
ـﮏ ﻣﺤﺼـ
ـﻮان ﯾـ
ـﺖ ﺑﻌﻨـ
ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳـ
ـﻪ
ـﺰان اﺑﺘﻼ ﺑـ
ـﺖ ﻣﯿـ
ـﺎدر اﺳـ
ـﺎوری ﻗـ
ﻓﻨـ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری در
روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮔﻔﺖ:ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوز از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ

روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ در روده اﻧﺴﺎن و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪرﯾﺖ روده روی دﻓﺎع رﯾﻪ ﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
اﯾﻤﻨﯽ ﻗﻮی در ﺟﻤﻌﯿﺘﻤﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ
ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺣﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎن را در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻤﻨﯽ ﻗﻮی ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ را در روده دارا ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ای
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وی اﻓﺰود:ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎی اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ دارد ،وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺪود ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮐﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ  ۱۲وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﯿﻨﺮال
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،ﻃﯽ ﺳﻪ
ﺳــﺎل اول ورود ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﺣــﺪود ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﮏ ژن زﯾﺴﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺋﯽ )ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد روده ای -رﯾﻮی اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Dروی و ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ،

ﮐﺎﻫﺶ دوره اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﺮژﯾﮏ و ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺪن ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ،
ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روی  ۴۳۰ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻏﺬاو
دارو وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ،داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
و اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻦ؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ
اﺛﺮات ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻗﺪم ﺑﺮدارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهی
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهی ﺑﺎزار ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی در دﻧﯿﺎ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻮق ،اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اداﻣﻪ دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه گروه دانش بنیان تک ژن زیست ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﮔﺮوه ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ،ﻃﺒﻖ
آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،در ﺳﺎل  ، ۱۳۹۹ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۸،۴۶۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و  %۱۶٫۵از ﮐﻞ ﺑﺎزار ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ  ۱۲وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﯿﻨﺮال ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اول ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺣﺪود ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

