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محققان سوئیسی با استفاده از یک چاپگر زیستی جدید و سلولهای خود بیمار ،غضروف بینی را تولید
کردهاند که نیاز به انجام عملهای جراحی متعدد را کاهش میدهد.
بهترین گزینه درمانی برای افرادی که به دلیل بیماری )مانند سرطان( یا در اثر سانحه ،بینی خود را از
دست میدهند ،استفاده از غضروف خود بیمار برای تولید یک بینی جایگزین است.

سال گذشته محققان از همین روش برای ساخت گوش چاپی برای یک کودک  9ساله دچار ناهنجاری مادرزادی گوش
استفاده کردند؛ در این روش از غضروف بیمار برای تولید اندام پیوندی جدید استفاده میشود.

اما محققان موسسه فناوری فدرال زوریخ ) (ETHروش جدیدی را توسعه دادهاند که نیاز به جراحیهای
متعدد را کاهش میدهد.

محققان آزمایشگاه بازسازی و مهندسی غضروف این مرکز ،چاپگر زیستی را برای چاپ این اندام مصنوعی
طراحی کردهاند.

این روش مبتنی بر چاپ زیستی شامل رشد دادن غضروف از مواد سلولی خود بیمار است .یک رایانه با
استفاده از مدل چاپ سهبعدی ،عملکرد چاپگر را در زمان تولید غضروف بینی کنترل میکند.

از مزیتهای این روش ،کاهش تعداد عملهای جراحی برای برداشت غضروف ،کشت و پیوند زدن غضروف نهایی
برای رشد کردن در بدن بیمار است؛ استفاده از سلولهای خود بیمار نیز احتمال رد پیوند توسط سیستم
ایمنی بیمار را به حداقل میرساند.

تاکنون با این روش ،یک گوش و بینی چاپی از مخلوط پلیمر زیستی و سلولهای غضروف تولید شدهاند.
محققان قصد دارند بزودی آزمایش بالینی پیوند بینی چاپی را بر روی گوسفند و بز آغاز کنند.
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