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 ونیاتوماس یایو مزا یکنون ی: چالش هایسلول و ژن درمان

کند و  یم تیرا هدا یپزشک یاست که نوآور یشخص یاز پزشک یرشته ا یسلول و ژن درمان

 شیرایو یبرا گرید یکیمواد ژنت ای DNAاز  یژن درمان کند. یرا متحول م یماریروش درمان ب

شامل  یدرمانو سلول کندیاستفاده م یاکتساب ای یارث یهایماریدرمان ب یبرا ماریب یهاسلول

در زمان  .شودیم یماریمبتال به ب یهاسلول نیگزیاست که جا ماریکامل به ب یهاانتقال سلول

 دییرا تا یو ژن یدرمان سلول 25متحده استفاده از  االتیا یمقاله، سازمان غذا و دارو نینگارش ا

کسب اطالعات  یبرا هستند. یابیتحت ارز ینیبال شاتیاز آنها در آزما یاریکرده است که بس

 نیا یرو شیپ یاز چالش ها یو بحث در مورد برخ یسلول و ژن درمان نهیدر مورد زم شتریب

 روپامایبا دکتر ن یتواند به همراه داشته باشد، شبکه فناور یم ونیکه اتوماس ییایصنعت و مزا

 صحبت کرد. Thermo Fisher Scientificدر  یارشد امور فن ریمد ک،یپا

 برند؟یبهره م یو ژن یسلول یهااز درمان شتریب یماریکدام مناطق ب :(AMدونالد )آنا مک

 :یسلول درمان :(NP) کیپا روپاماین

 بیآس یسلول ها ینیگزیجا سالم و زنده به بدن به منظور یشامل انتقال سلول ها یسلول درمان

سلول ها در  ،یارائه درمان به اهداف است. در سلول درمان ای یمنیپاسخ ا یالقا مار،یب ای دهید

 یقابل توجه ریتاث یسلول درمان شوند. یداده م لیتحو ماریخارج از بدن اصالح شده و سپس به ب

 لومایم پلیها و مولت یاز جمله لنفوم ها، لوسم کیهماتولوژ طیخون و شرا یدر درمان سرطان ها

 زیآم تیموفق زیجامد ن یدرمان تومورها یبرا ینیبال یهاشیدر آزما هایدرمانسلول داشته است.

 ،یمنیخودا یها یماریشامل درمان سرطان ها، ب یبالقوه سلول درمان یکاربردها ریسا هستند.

 یها بیآس میدر مفاصل، ترم دهید بیغضروف آس یبازساز ،یعفون یها یماریب ،یمشکالت ادرار

 است. یمبتال به اختالالت عصب مارانیو کمک به ب فیضع یمنیا ستمیبهبود س ،ینخاع



 یها بیتواند آس یم یادیبن یبه طور خاص، درمان با سلول هایادی بن یدرمان با سلول ها

 یماریب مر،یآلزا یماریب ک،یوتروفیآم یاسکلروز جانب نسون،یپارک یماری، ب1نوع  ابتید ،ینخاع

 سرطان و آرتروز را درمان کند. ،یسوختگ ،یسکته مغز ،یقلب

 

 :یژن درمان

 یهاژن رییبا تغ یماریاز ب یریشگیپ ایدرمان  یبرا یکیشامل استفاده از مواد ژنت یژن درمان

 یماریب ک،یستیک بروزیمانند سرطان، ف ییها یماریدرمان ب یبرا یژن درمان داخل بدن است.

 1-کمبود آلفا ک،یستیک بروزیمانند ف یاختالالت ارث نیو همچن دزیو ا یلیهموف ابت،ید ،یقلب

 است. دبخشیشکل نو یسلول داس یماریو ب یبتا تاالسم ،یلیهموف ن،یپسیتر یآنت

AM: را که در توسعه و ساخت سلول و ژن  یکسان یرو شیپ یاز چالش ها یبرخ دیتوان یم ایآ

 د؟یده حیکنند، توض یکار م یدرمان

NP: به شرح  یافراد شاغل در توسعه و ساخت سلول و ژن درمان یرو شیپ یهااز چالش یبرخ

 است: ریز

عمل  کیبه مواد خام درجه  هایدرماناز سلول یاری. بسهیاز جمله مواد اول خامکمبود مواد  

 عیبا توجه به شتاب سر دارند. ازین یروسیو یهاو ناقل دهایمانند پالسم (GMPخوب ) یپزشک

 با تنگنا مواجه است. یاتیح GMPدر دسترس بودن مواد خام درجه  ،یحوزه سلول درمان

لوله و  یهاوجود دارد، مانند مجموعه دیتول یبرا یاتیمصرف ح کباریکمبود قطعات  نیهمچن

از طرف  یعنی( اغلب منفرد هستند )رهیخون، مغز استخوان و غ س،ی)آفرز هی. مواد اولهاسهیک

تواند منجر به شکست  یم نیتام رهیاز زنج یدر هر بخش یاختالل جزئ کیاهداکننده(.  ای ماریب

 رهیدا نیتام رهیزنج ندیفرآ کی یسرد. سلول درمان رهیزنج کیو لجست دهیچیپ نیتام رهیزنج شود.

 لیشود و با تحو یآغاز م دیاهداکننده به مرکز تول /ماریاز ب هیماده اول لیدارد که با تحو یا

مشخصات زمان  یدارا ییو هم محصول نها هی. هم ماده اولابدی یخاتمه م ماریبه ب ییمحصول نها

کارآمد  یا وهیرا به ش تیهو رهیو زنج ینگهدار رهیدارند که زنج ازین یندیو دما هستند و به فرآ



و فاقد  دهیچیپ یکه ساخت سلول درمان ییکار ماهر. از آنجا یرویذب و حفظ نج نظارت کند.

با  دیبا دکنندگانیتول فضا منحصر به فرد و خاص است. نیکار در ا یروین یازهایاستاندارد است، ن

منظم  یابیبا ارز یقو یآموزش یهابرنامه یو توسعه و اجرا یفعل یهاشکاف مهارت یابیارز

و  دیماهر در کمبود شد یکه کارکنان فن ییکنند. از آنجا جادیا یقو یکار فن یروین ،یستگیشا

 یشده برا فیعرکامالً ت یشغل یرهایو مس یتوسعه فرد یهافرصت جادیهستند، ا ادیز یتقاضا

 است. یاتیکارکنان به منظور حفظ آنها ح

 

 ارائه دهد؟ نهیزم نیتواند در ا یم ییایچه مزا ونیاتوماس

و  گذارانهیسرما یرا از سو یادیعالقه ز ها،یدرمانو ژن هایدرمانسلول ریاخ یتجار تیموفق

شده  ینظارت یهاهیدییتأ شیبه خود جلب کرده است که به نوبه خود منجر به افزا دکنندگانیتول

 توجود دارد. به دس دیتول ندیشدن فرآ یمبرم و مبرم به صنعت ازین د،یتشد نیا لیاست. به دل

است  یاز جمله مسائل یالزامات نظارت یسازو ساده دیتول یهانهیکاهش هز ند،یفرآ ییآوردن کارا

مورد  دیبه روش استاندارد، با هایدرمانو ژن هایدرمانسلول یسازیشدن صنعت لیکه قبل از تبد

 یتجار یمسائل را برطرف کند و راه را برا نیتواند ا یم ونی. استفاده از اتوماسردیتوجه قرار گ

 یبرا ژهیوبه د،یتول شیدر افزا ینقش مهم تواندیم نیهمچن ونیهموار کند. اتوماس یساز

 یچالش ها نیاز ا یاریرا دارد که بس لیپتانس نیا ونیکند. اتوماس فایا  کیآلوژن یهادرمان

 توانیچگونه م کند. فبرطر ییدرمان ها نیچن ییو کارا یمنیوجود را بدون به خطر انداختن ام

دهد؟ به طور  رییرا تغ یکار گنجاند تا توسعه سلول و ژن درمان انیخودکار را در جر یهاحلراه

داشته  کیاتولوگ/آلوژن یسلول یتوسعه درمان ها شبردیتواند در پ یم یچه نقش ونیخاص، اتوماس

مونوکلونال(  یهایبادیکوچک و آنت یهامولکول ک،یولوژی)مانند ب یستیز دیتول یهابخشباشد؟

دست به ،یانسان یکاهش خطا یبرا یراه ونیاتوماس قیاز طر یاند که کاهش زمان عملنشان داده

محصول  یاتیح یفیک یهایژگیو بهبود و یبه استانداردساز یابیدست رتر،یتکرارپذ جیآوردن نتا

مرحله  نیمرحله واحد، چند کی ونیاتوماس قیتوان از طر یرا م ایمزا نی. . اکندیارائه م یینها

گردش کار کاماًل خودکار به دست  قیاز طر ایگردش کار  کیدر  گریکدیخودکار ادغام شده با 



به انتها از  انیراه حل پا کیتوانند  یکامالً خودکار م یآل، پلتفرم ها دهیدر حالت ا 1آورد.

نکته مهم است که  نیتوجه به امداوم ارائه دهند یبه محصول با اعتبار سنج اکنندهاهد

و متناسب با  افتهی رییتغ یدیتول یهاحلبه راه ن،یهستند و بنابرا« زنده یداروها» هایدرمانسلول

 یریپذاسیمق ،یسلول یناهمگون ،یمانند تنوع اهداکننده ذات ییهابه چالش یدگیرس یهدف برا

 دیدر طول تول ونیاتوماس شیافزا یها براتالش دارند. ازیدسته به دسته ن یهایو ناهماهنگ یافناک

را  و داربست ورآکتوریب یهایاست که فناور ییهافرمادامه دارد و صنعت اکنون شاهد ظهور پلت

 یگام بعد 1.کنندیچسبنده و معلق ارائه م یسلول یهاکشت یکامل برا ونیارائه اتوماس یبرا

 یستیپردازش ز یاستراتژ تیکه به تقو یعوامل زا یاریبس ییشناسا ستم،یدهندگان ستوسعه یبرا

اتولوگ و  یدرمان ها نی، تفاوت بCGT یبرا .کنندیکار کمک م انیآنها در جر یسازادهیو پ

 کی ای رمتمرکزیغ کردیرو کیاز  توانندیاتولوگ م یهادر نظر گرفته شود. درمان دیبا زین کیآلوژن

متمرکز سازگارتر هستند، که  دیبا تول کیآلوژن یهاکه درمان یسود ببرند، در حال یبیترک کردیرو

تر صرفهبهرا مقرون ونیاتوماس یهاحلدر راه هیاول یگذارهیتر است و سرماآن آسان یریپذاسیمق

 .کندیم

کرده است، از جمله استفاده از  یربه سازگا قیصنعت را تشو COVID-19 یریگهمه ایآ

 ون؟یاتوماس

کرده است.  تیرا تقو CGT دیتول یموجود در فضا یبدون شک چالش ها COVID-19 ریهمه گ

تحت  دیتول تیبا مسائل مربوط به کمبود مواد خام، ظرف CGT دکنندگانیتول ،یریگدر طول همه

اند. با مواجه شده ینیو توسعه بال قیاز حد و وقفه در تحق شیب نیتام رهیزنج کیفشار، لجست

به  هاتیفعال یسازو ساده ندهایفرآ یسازنهیبه یبرا CGTدهندگان ن مسائل، توسعهیتوجه به ا

 اند.فشار را احساس کرده ،یاتیح یهادرمان نیا یو تجار ینیبال تیاز موفق نانیمنظور اطم

در خط مقدم ذهن صنعت  یمدت یبرا CGTدر توسعه  یو کاهش نقاط تماس انسان ونیاتوماس

از  یوداروسازیب یهابخش ریبوده است که سا ییایشاهد مزا CGTبوده است و بخش  یجمع

. اکنون توسعه برندیاز آن بهره م تالیجیبه عصر د یسازگردش کار خود و مدرن یخودکارساز

CGT ییها یساز نهیبه م،ینگر یم دیپسا کوو یایکند. همانطور که به دن یط را ریمس نیهم دیبا 



کار را  انیالزم در جر یتواند مداخله انسان ینه تنها م ونیو اتوماس تالیجیاتصال د یمانند فناور

 بخشد. یرا بهبود م یریپذ اسیرا کاهش داده و مق ینظارت یهد، بلکه چالش هاکاهش د

 شده است؟ یو ژن درمان یکار سلول انیدر جر ونیاتوماس شتریب رشیتا کنون مانع پذ یزیچه چ

که  یگران هستند. در حال اریساخت بس دهیچیپ ندیفرآ لیبه دل یسلول یدرمان ها نهیهز

و  ونیاتوماس جادیمربوط به ا یها نهیها را کاهش دهد، هز نهیتواند هز یم تیدر نها ونیاتوماس

 دیتول یمتنوع برا یدیپلت فرم تول نیدر حال حاضر، چند گران باشد. اریتواند بس یم کیربات

خود را دارند. به  زیمتما یاز پارامترها یشود که هر کدام مجموعه ا یاستفاده م یسلول درمان

از  یاریبس از آنها گران خواهد بود. کیهر  یبرا ونیاتوماس یساز ادهیپ ،یعدم استانداردساز لیدل

بودجه الزم  ایدر حال توسعه هستند که تخصص  یدانشگاه یدر مراکز پزشک دیتول یندهایفرآ

مشارکت با شرکت  جادیتوانند از ا یم یمراکز دانشگاه نیرا ندارند. چن ونیاتوماس بیترک یبرا

در  ونیسکه در ساخت مراحل اتوما ییسازمان ها ایرا اتخاذ کرده اند  ونیکه اتوماس ییدارو یها

 برتر هستند، بهره مند شوند. دیکار تول انیجر

https://www.technologynetworks.com/biopharma/blog/cell-and-gene-

therapy-current-challenges-and-the-benefits-of-automation-367167 

 


