
 کردند یسه بعد نتیوپریرا ب نهیسرطان س یتومورها دیمحققان در مطالعه جد

را به صورت  نهیسرطان س یتومورها تیمحققان با موفق  : (ANI ) اکتبر  23متحده[،  االتیواشنگتن ]ا

از علل  یکیکه  یماریدرک بهتر ب یبرا شرفتیمطالعه پ کیکرده و آنها را در  نتیوپریب یسه بعد

 در سراسر جهان است، درمان کردند. ریمرگ و م یاصل

امکان  شرفتیپ نیگذارد. ا یتومور را م یمدل ها قیو اساس ساخت دق هیدستاورد پا نیا ،یدر ابتدا علم

"در  ای "in vivo" شیرا بدون استفاده از آزما ندهیضد سرطان در آ یمطالعه و توسعه درمان ها

 کند. ی" فراهم مواناتیح

 

مغز و اعصاب در  یو جراح یپزشک ستیز یمهندس ک،یو مکان یزبوالت، استاد علوم مهندساو میابراه

 یمنیا یهاکه چگونه سلول میتا بفهم کندیبه ما کمک م نیا»مطالعه گفت:  نیارشد ا سندهیپن و نو التیا

 شیپلت فرم آزما کی انکه به عنو میارا توسعه داده یجامد تعامل دارند. ما ابزار یانسان با تومورها

 یبرا یقاتیپلت فرم تحق کی نی. همچنکندیعمل م یتجرب یهادرمان قیدق یابیو ارز یمنیا یبرا ینیبال

 یکند، چگونه با سلول ها یشناسان است تا بفهمند تومور چگونه رشد م ستیها و ز ستیمونولوژیا

 شود. یمدهد و در بدن پخش  یکند و چگونه متاستاز م یتعامل م یانسان

استفاده در سالمت  یاز بافت ها برا یعیوس فیط جادیا یبرا یدر چاپ سه بعد Ozbolat شگاهیآزما

 یبرا یسه بعد یستیبا استفاده از چاپ ز شگاهیدر مورد کار آزما یانسان تخصص دارد. دو مقاله ژورنال

 Advanced Functional Materials and Biofabricationدر  را  یاخ نهیکمک به مطالعه سرطان س

 منتشر شده است.

 قیدق یابیمکان  یبرا ونیراسیبه کمک آسپ یستیز نتیبه نام پر دینسبتا  جد کیتکن کیمحققان از 

 نهیس یمدل تومور عروق کیبافت استفاده کردند. محققان سپس بافت را به  جادیو ا یتومورها در سه بعد

 یهایمونوتراپیاو  یدرمانیمیکردند که متوجه شدند به ش لیچندگانه تبد اسیدر مق یخون یهابا رگ

 .دهدیبر سلول پاسخ م یمبتن

بر  یمبتن یدرمان یمیش یدارو کی ن،یسیابتدا دقت مدل تومور خود را با درمان آن با دوکسوروب میت نیا

تومور  افتنیکرد. محققان با  دییشود، تأ یاستفاده م نهیدرمان سرطان س یکه معموال  برا نیکلیآنتراسا

 ستیمونولوژی، اDerya Unutmazدکتر  یبا همکار دهد،یپاسخ م یدرمانیمیکه به ش یستیشده زچاپ

 کردند. شیتومور آزما یبر سلول را رو یمبتن یدرمان یمنیدرمان ا کیجکسون،  شگاهیدر آزما

و مبارزه با  ییشناسا یاند براشده یژن مهندس شیرایو قیکه از طر یانسان CAR-T یهامحققان از سلول

 CAR-T یهاساعت گردش سلول 72استفاده کردند. پس از  نهیسرطان س یهاسلول ینوع تهاجم

 جادیا یبتمث یمنیپاسخ ا یستیدرون تومور چاپ ز یهاکه سلول افتندیدر تومور، محققان در شدهشیرایو

 .کنندیمبارزه م یسرطان یهااند و با سلولکرده

 



 ارینسخه بس میسازیساخته شده است، اما آنچه م یانسان یهامدل ما از سلول»گفت:  اوزبوالت

وجود دارد که ما قادر به تکرار  یبوم طیزمحیدر ر یادیز اتیجزئ»از بدن انسان است.  یاشدهساده

 میخواهی. ما ممیهست یدگیچیدر پ ی. ما به دنبال سادگمیکنیها فکر نمبه تکرار آن یحت ای میستیها نآن

 رایرشد ساده شود، ز ندیکه فرآ میدار ازیو ما ن - میداشته باش هاستمیس نیاز نحوه عملکرد ا یدرک اساس

 .میخود ندار یعیرشد تومورها با سرعت طب یصبر کردن برا یبرا یزمان

 

 ینیبال شیپ یقابل توجه در درمان سرطان، فقدان بسترها یها شرفتیپ رغمیداد که عل حیتوض اوزبوالت

 یبرا ینیبال یهاییوجود دارد. او گفت که اتکا به کارآزما یتجرب یمطالعه عوامل ضد سرطان یبرا

. کندیم دودضد سرطان را مح یهاموفق درمان ینیترجمه بال تیها، در نهادرمان یاثربخش شیآزما

تومور و پاسخ  طیزمحیدرک ر یرا برا یدیکامال  جد یهاراه تواندیم یستیشده زچاپ یهاتوسعه مدل

 بدن باز کند. یمنیا

 

 یهایمیبدخ یبرا دوارکنندهیدرمان ام کیقبال  نشان داده شده است که  یمونوتراپیا»گفت:  اوزبوالت

 یبرا یسرطان یهاسلول یو برا شوندیبرداشته م ماریب یمنیا یهااست. اساسا ، سلول کیهماتولوژ

شوند. گردش یوارد م ماریخون ب انیسپس دوباره به جر شوند،یم شیرایها وبودن ژن کیتوتوکسیس

 نیبه حرکت در بدن دارند. در مورد تومورها، ا ازین افتهی رییتغ یسلول ها رایمهم است ز اریخون بس

که تومورها  میتا بهتر درک کن میما مدل خود را ساخت نینوع گردش خون موثر وجود ندارد، بنابرا

 دهند. یپاسخ م یمونوتراپیچگونه به ا

 یکار م نهیسرطان س یواقع مارانیبرداشته شده از ب یتومورها یاوزبوالت و همکارانش اکنون رو

 نندیکنند تا بب یاستفاده م ماریمشتق شده از ب یتومورها یبرا یدرمان یمنیا یکنند. محققان از روش ها

 دهند. ینشان م چگونه واکنش

 

 یهادرمان میخواهیاست، که اگر م یماریب نیا یهایدگیچیگام مهم در درک پ کی نیا»گفت:  اوزبوالت

 (ANI« )است. یضرور م،یکن جادیسرطان ا هیهدفمند عل یهاو درمان دیجد

 

در  یتیمسئول چیه ThePrintشده است.  هیته ANI یخبر سیگزارش به صورت خودکار از سرو نیا

 آن ندارد یقبال محتوا
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