
 بیوتکنولوژی

 هفَْم تِ( Karl Ereky) اسکی کاسل سَی اص ۹۹۹۹ سال دس تاس ًخستیي( تیَتکٌَلَطی) فٌاٍسی صیست ٍاطُ

 کٌص گًَِ ّش کلی طَس تِ. ضذ تشدُ کاس تِ تطش ساخت ّای فٌاٍسی دس آى هقاتل اثش ٍ صیستی علَم کاستشد

 طشیق اص ٍیظُ تِ جاًذاساى، اص استفادُ تا گًَاگَى ّای فشآٍسدُ عشضِ ٍ تْثَد آفشیٌص، دس تطش َّضوٌذاًِ

 حاضش، سذُ فٌاٍسی تشیي اقتػادی ٍ تشیي پاک تشیي، هْن ایي حیطِ دس هَلکَلی سطح دس ّا آى دستکاسی

 .گیشد هی قشاس فٌاٍسی، صیست

 هفَْم تِ ًادسست یا دسست سا ٍاطُ ایي.است اخیش ّای سال غذای سشٍ پش ّای ٍاطُ جولِ اص فٌاٍسی صیست

 یا اسگاًیسن یا اًذاهگاى کاسگیشی تِ کلی تعشیف یک دس سا فٌاٍسی صیست. تشًذ هی کاس تِ هشدم تشای چیض ّوِ

 اص است عثاست ًَیي پذیذُ ایي سادُ تعشیف. اًذ داًستِ خذهاتی یا تَلیذی غٌایع دس صیستی فشایٌذّای

 تِ صیستی ّای ساهاًِ دس سا تَلیذ ّای فٌاٍسی ٍ ضٌاسی هیکشٍب ضیوی، صیست یکپاسچِ کاستشد کِ داًطی

 سا فٌاٍسی صیست دیگش تعشیف دس. کٌٌذ هی هطالعِ داسًذ علَم ای سضتِ تیي سشضت دس کِ ای استفادُ دلیل

 ۺاًذ کشدُ تطشیح چٌیي

 غفات تغییش ٍ حیَاًات یا گیاّاى کیفی استقا هحػَالت، تغییش یا ساخت تشای صًذُ هَجَدات اص کِ فًٌَی

 داًطی خَد راتی ّای ٍیظگی لحاظ تِ فٌاٍسی صیست. کٌذ هی استفادُ ٍیظُ کاستشدّای تشای ّا هیکشٍاسگاًیسن

 ّوکاسی طی دس حاغل ّای ایذُ تشکیة کِ است هَاسدی دس ّا داًص گًَِ ایي کاستشد. است ای سضتِ تیي

 ًْایت دس ٍ داسد سا خَد خاظ ضٌاسی سٍش ٍ ّا صهیٌِ ٍ اًجاهذ هی جذیذ ًػام تا قلوشٍیی تثلَس تِ سضتِ چٌذ

 ای ّستِ اغل دس فٌاٍسی صیست. است هٌْذسی ٍ ضٌاسی صیست گًَاگَى ّای تخص کٌص تشّن حاغل

 عولکشد یا فشایٌذ یک تشای کاتالیضٍس تْتشیي تِ دستیاتی پی دس آى جضء یکۺ است جضء دٍ داسای ٍ هشکضی

 .کٌٌذ هی عول آى دس کاتالیضٍسّا کِ است ٍاکٌطگشی یا ساهاًِ دیگش جضء ٍ است ٍیظُ

  فٌاٍسی صیست پیذایص

 ّضاس ۸ اص تیص تِ پٌیش ٍ هاست سشکِ، هاًٌذ خَساکی هَاد تَلیذ تشای ّا هیکشٍاسگاًیسن کاسگیشی تِ ساتقِ

 کِ ضذ کطف صهاًی پیص سذُ دس سشکِ ٍ الکل تَلیذ دس ّا هیکشٍاسگاًیسن ًقص. گشدد تشهی پیص سال

 جایی جاتِ ٌّگام آتجَ ٍ ضشاب ضذى تشش اص تا تَدًذ سٍضی جَی ٍ جست دس فشاًسَی تاصسگاًاى اص گشٍّی

 تشد پی پاستَس لَیی. کشدًذ کوک دسخَاست پاستَس لَیی اص آًاى. کٌٌذ جلَگیشی دٍس ًقاط تِ کطتی تا ّا آى

 کِ دسیافت ًیض ٍ. داسد ًام تخویش َّاصی تی فشایٌذ ایي. کٌٌذ هی تثذیل الکل تِ سا قٌذ خال دس هخوشّا کِ

 سٍی کٌذ هی تثذیل سشکِ تِ سا الکل کِ استیک اسیذ تاکتشی دستِ فعالیت اثش تش آلَدگی ٍ تشضیذگی

 .دّذ هی



 

  فٌاٍسی صیست سٌتی کاستشدّای

 آى اص پس ٍ است تَدُ پٌیش ٍ هاست ًاى، تْیِ دام، ٍ ًثاتات اغالح ضاهل فٌاٍسی صیست سٌتی کاستشدّای

 پیذایص تا اکٌَى ّن ٍ آصهایطگاّی علَم ایٌتشفشٍى ٍ اًساًی اًسَلیي ،(ّا تیَتیک آًتی) ّا پادصیست تَلیذ

 دیگش عثاست تِ یا دیگشی تِ صًذُ هَجَد یک اص طى اًتقال ٍ ّا طى دستکاسی ًَتشکیة، DNA فٌاٍسی

 .است یافتِ افضایص ای فضایٌذُ گًَِ تِ فٌاٍسی ایي اص گیشی تْشُ غشفیت طًتیک، هٌْذسی

 

 تضایذ، تِ سٍ جوعیت ایي غزایی هَاد تأهیي تِ ًیاص ٍ جوعیت سٍیِ تی افضایص تِ تَجِ تا حاضش حال دس

 کطاٍسصی هقاٍم ٍ پشهحػَل گًَاگَى تشاسیختِ هحػَالت ٍ است ٍیظُ تَجِ هَسد کطاٍسصی فٌاٍسی صیست

 افضایص دس فٌاٍسی صیست ًَیي ّای تکٌیک کاسگیشی تِ ٍ تَلیذ گٌذم فشًگی، گَجِ سَیا، تشًج، رست، هاًٌذ

 .اًذ ضذُ ٍاقع هَثش دام گَضت ٍ ضیش تَلیذ

 

 داسٍّای تَلیذ طشیق اص صهیي کشُ ساکٌاى هیلیاسدی ضص اص تیص جوعیت تْذاضت ٍ سالهت تاهیي

 تذٍى ّای تیواسی دسهاى یافتي ٍ ّا تیواسی ّضیٌِ کن دسهاى ّای سٍش تِ دستیاتی ّا، ٍاکسي ٍ ًَتشکیة

 ٍغایف اص طًتیکی ّای تیواسی جولِ اص گًَاگَى ّای تیواسی هؤثشتش ٍ تش سشیع تطخیع ٍ دسهاى

 .است پضضکی فٌاٍسی صیست

 

 هلی سشهایِ اص جضء یک عٌَاى تِ آى گشفتي ًػش دس ٍ حاضش قشى دس صیست هحیط تِ جذیذ سٍیکشد ّوچٌیي

 حزف. است حاضش سذُ دس تطش ّای دغذغِ تشیي هْن اص فٌاٍسی صیست کاسگیشی تِ تا آى حفع لضٍم ٍ کطَسّا

 ٍ آلَدگی پاالیطگش ّای هیکشٍاسگاًیسن اص استفادُ تا صیست هحیط اص خطشًاک هحیطی ّای آالیٌذُ هؤثش

 صیست هحیط صهیٌِ دس فٌاٍسی صیست کاستشدّای جولِ اص کطَس طًتیکی رخایش ًگْذاسی فٌَى اص استفادُ

 ضایعات کوتش، اًشطی ٍ ّضیٌِ غشف تا هحػَالت تَلیذ تِ کِ غٌعت دس فٌاٍسی صیست کاستشدّای. است

 ایي اص کِ ضذ تاعث گزاسد، هی تشجا سا صیست هحیط تش سَء اثش کوتشیي تش، هْن ّوِ اص ٍ اًجاهذ هی اًذک

 کِ هحػَالتی تَلیذ ّوچٌیي فٌاٍسی صیست. ضَد یاد غٌعت ّای تخص پاکتشیي اص یکی عٌَاى تِ فٌاٍسی

 .است ساختِ هوکي است، تَدُ دضَاس ٍ سخت تسیاس یا ًذاضتِ ٍجَد آى تَلیذ اهکاى دیگش ّای سٍش اص قثأل



 

  فٌاٍسی صیست اص حاغل هحػَالت

 تِ( ۹۸۸۶) اهسال تِ تا ایشاى کطَس دس ٍ تَدُ فشاٍاى دًیا دس فٌاٍسی صیست غٌعت اص آهذُ تذست هحػَالت

 .ضَد هی هحذٍد عذد ۰۲ اص کوتش

 ReciGen سسیظى ٍ Cinnovex سیٌٍَکس تجاسی ّای ًام تا آ یک تتا ایٌتشفشٍى -۹

 ایوًَکس گاها تجاسی ًام تا گاها ایٌتشفشٍى -۰

 هشاص پلی ای اى دی تک هاًٌذ هَلکَلی تیَلَطی آًضیوْای -۸

 تیواسیْا هَلکَلی تطخیع ّای کیت -۴

 ایذص تطخیع االیضای کیت هاًٌذ االیضا ّای کیت -۵

 ب ّپاتیت ٍاکسي هاًٌذ جذیذ ًسل ّای ٍاکسي -۶

 ٍ استشپتَکیٌاص ٍ آلفا ایٌتشفشٍى هاًٌذ ّستٌذ داخلی تاصاس تِ ٍسٍد ضشف دس کِ جذیذ داسٍّای -۷

 تی یک تتا ایٌتشفشٍى ٍ اسیتشٍپَئتیي

 

  ایشاى دس تحػیالت

 ای سضتِ تیي سضتِ یک سضتِ ایي.ضَد هی تذسیس تْشاى داًطگاُ دس پیَستِ دکتشای غَست تِ فٌاٍسی صیست

 دٍ دس تْشاى داًطگاُ تش عالٍُ فٌاٍسی صیست. پزیشد هی داًطجَ هتوشکض ًیوِ غَست تِ ٍ ضَد هی هحسَب

 ضَد هی تذسیس کاسضٌاسی غَست تِ ضاّذ ٍ الضّشا داًطگاُ

 

  ایشاى دس فٌاٍسی صیست پیطیٌِ

 

 ًیشٍی تشتیت تشای سا ّایی گزاسی سشهایِ ًیض ایشاى ٍ گزسد هی جذیذ فٌاٍسی ایي عوش اص سال ۸۲ حذٍد

 هَسسات اص پاستَس اًستیتَ ٍ ساصی ساصی سشم هَسسِ. است کشدُ آغاص تحقیقاتی هشکض چٌذ ایجاد ٍ اًساًی



 هشکض اٍلیي اها. کٌٌذ هی استفادُ فٌاٍسی صیست اص ٍاکسي ٍ سشم تَلیذ صهیٌِ دس کِ ّستٌذ ایشاى قذیوی

 آى اص تعذ. گشفت ضکل ایشاى غٌعتی ٍ علوی ّای پظٍّص ساصهاى دس پیص دِّ دٍ فٌاٍسی صیست تخػػی

 داًطگاّْا خػَظ تِ هختلف ّای تخص دس دیگش تحقیقاتی هؤسسات ٍ طًتیک هٌْذسی تحقیقات هلی هشکض

 خاسج تِ دسهاى ٍ تْذاضت ٍ کطاسٍصی جْاد علَم، ّای ٍصاستخاًِ سَی اص گشٍّی ۷۲ دِّ دس. ضذًذ فعالش

 تِ فٌاٍسی صیست گشٍُ ۹۸۷۹ سال دس. گشفت سًٍق تحقیقاتی ّای فعالیت گشٍُ، ایي تاصگطت تا ٍ ضذًذ اعضام

 تشًاهِ ٍ ضذ تطکیل علَم ٍصاست دس ٍقت، جوَْس سئیس خاتوی، هحوذ دستَس تِ ٍ هتخػػاى دسخَاست

 .است گشٍُ ایي فعالیت ًتایج فٌاٍسی صیست هلی


