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 :    SomaCode بروند دیکه با ییدر جا یسلول درمان افتیدر 

 

 کند. یبه اهداف خود در بدن کمک م یدرمان یباال که به رساندن سلول ها یاتیبا توان عمل in vivoپلت فرم  یفناور کی

 

SomaCode یمهندس یهاو سلول هایماریب یفرد برامنحصربه ی" مولکولیپست ی"کدها ییرا با شناسا یسلول درمان لیمشکل تحو 

 .کندیو موثرتر م ترمنیرا ا یدرمانو سلول کندیحل م یپست یبه خانه آن کدها

 

 یکدها»کنند،  شیمایپ یخاص یبه آدرس ها GPS ستمیس کیکند تا با استفاده از  یبه رانندگان کمک م یپست یدرست مانند کدها

به اهداف خاص خود در بدن  یرساندن سلول درمان یتوانند برا یم SomaCodeپلت فرم  قیشده از طر ییشناسا یمولکول «یپست

 شوند. استفاده یو کاهش جانب یاثربخش شیانسان، افزا

 

 مشکل

 یبرا ینسل بعد یدرمان یالگو کیاست، به عنوان  یماریدرمان ب یزنده و کامل برا یکه شامل استفاده از سلول ها ،یسلول درمان

 دیبا یدرمان یهستند و سلول ها دهیچیپ اریها بس یماریحال، ب نیشده است. با ا یمعرف طیها و شرا یماریاز ب یگسترده ا فیط

 نیاز بزرگتر یکیان کنند. از خود نشان دهند تا بتوانند به طور موثر آنها را درم یا دهیچیپ یرهابتوانند به همان اندازه رفتا

 ماریب یهابا سلول ما  یخاص در بدن است تا بتوانند مستق یبافت یهابه مکان یدرمان یهابه انتقال موثر سلول ازینشده، نحل یهاچالش

تا به طور فعال به محل بافت سفر کند،  سازدیکه سلول را قادر م یسلول ندی، فرآ«یسازخانه» یشناسستیتعامل داشته باشند. ز

است  یدیکل یماریحوزه ب کیشده تا به امروز دشوار بوده است. سرطان شناخته یهااست و مطالعه با استفاده از روش دهیچیپ اریبس

خون،  یسرطان ها در درمان هیاول یها شرفتیپ رغمیباشد. عل رگذاریتأث یتواند به طور باورنکردن یموثر م یکه در آن سلول درمان

انحراف و فرار از سلول  یبرا یمتعدد یها یتومورها از استراتژ رایدشوارتر بوده است، ز یجامد با سلول درمان یدرمان تومورها

 کنند. یاستفاده م یمنیا یها

 راه حل ما



SomaCode عالئم  ییشناسا یادغام شده در داخل بدن برا یکیژنت شیپلتفرم و خط لوله کشف است که از صفحه نما یفناور کی

که  ییکند، درست مانند خودرو یکه محل آن امضا هستند، استفاده م یدرمان یسلول ها یو مهندس یماریمنحصر به فرد ب یمولکول

ه به طور است ک یکیژنت راتییاز تغ یامجموعه ییشناسا SomaCodeکند. هدف  یم نبالخاص را د یکد پست کی یدستورالعمل ها

ها انجام موش یدر داخل بدن رو هاشیآزما نی. مهمتر از همه، اکندیم تیهدا یماریرا به سمت هدف ب یسلول درمان کیقابل اعتماد 

 شوندیبه آنچه در بدن انسان زنده با آن مواجه م ترکینزد یکیولوژیزیف طیشرا شدهشیآزما یهاکه سلول کنندیم نیو تضم شوندیم

 لیبا پتانس یتواند با هر نوع سلول یکند، اما م یاستفاده م هیاول T ی. پلت فرم آنها در حال حاضر از سلول هاکنندیرا تجربه م

 استفاده شود. یدرمان

 میت

SomaCode یعلم ئتیجورج چرچ، عضو ه شگاهیدر آزما Wyss Coreدر  دهیچیآن به مقابله با مشکالت بزرگ و پ ی، که اعضا

در  لیفارغ التحص یداد، هر دو دانشجو وریابوالهودا و ال انهیپروژه توسط سوف نیکنند، شکل گرفت. ا یافتخار م کیولوژیب یمهندس

در موسسه  شرفتهیپ یفناور میدانشمند کارکنان و عضو ت ،یتخصص یتامپسون، دکترا دیویشود و توسط د یم تیهدا شگاه،یآزما

Wyss شود. یمشاوره م 

 ریتأث

ها به عنوان پروژه  یماریاز ب یاریمثبت قابل توجه در درمان بس ریتأث یآن برا لیپتانس لیبه دل SomaCode 2020سال  در

 Northpondشد.  دیتمد 2021در سال  یسال از بودجه پروژه اعتبار سنج نیدوم ینام گرفت و برا Wyssموسسه  یاعتبارسنج

Labsریخطرپذ یگذارهیو توسعه شرکت سرما قی، وابسته به تحق Northpond Venturesقرار گرفت که  یارزش ری، تحت تأث

SomaCode 2022سال  لیرا در اوا یفناور نیباز کند و ا یدرمانسلول، در سلول قیدق لیبه تحو ازیبا برآورده کردن ن توانستیم 

. کردیم یبانیپشت SomaCodeخطر  دنبر نیاز ب یبرا یاضاف یهاشیکه از آزما دینام Northpond یهاشگاهیپروژه آزما

نقش  قیاز طر ینیدر کارآفر یقیشرکت. ابوالهودا و داد تجربه عم لیتشک یبرا یریمس جادیکسب و کار و ا یو استراتژ یتکنولوژ

 انرهبر یآن توانمندساز تیکه مامور یجهان یرانتفاعیسازمان غ کیدارند،  Nucleate انگذاریمشترک و بن سیخود به عنوان رئ

 یهاشگاهیآزما قیشرکت از طر لیتشک لیکار تسه نیو در انجام ا یامروز کیفردا با آموزش کارآموزان آکادم یکنولوژوتیب

 است. . یدانشگاه

 یبه تومورها و اندام ها یبهبود انتقال سلول درمان یبرا SomaCodeابوالهودا )راست( در حال توسعه  انیداد )چپ( و سوف وریال

 جامد در بدن هستند.
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