
 

 سه بعدی بافت قرنیه با هدف مبارزه با نابینایی پرینت

 سه بعدیپرینت   هیاز بافت قرن ،Pandorum Technologies Pvt به نام بنگلور در یوتکنولوژیشرکت ب کی

 .کند یچشم استفاده م های درون بهبود زخم شده به منظور افزایش سرعت

مدرک دکترا از دانشگاه موسسه علوم با  Pandorumشرکت  انگذارانیاز بن یکی، Tohin Bhowmick  دکتر

 ونیلیم کیاز  شیتنها در هند، ب"گفت:  (EMBL)ا اروپ یمولکول یشناس ستیز شگاهیآزمااعضای و یکی از  هند

 هیقرن ابیناییناز  شتریحداقل چند برابر باین آمار و هستند  هیاز اختالالت قرن یناش نابینایی دو طرفهبه نفر مبتال 

توسعه  قیاز طر یستیز یمهندس معلبا استفاده از  اختاللکاهش این  ی. ما در حال تالش برااست طرفهیک 

 ".استهستیم. هدف نهایی ما پایان دادن به وابستگی به اهدای قرنیه انسان پلت فرم  کی stage-wiseدرمان 

 

 عیما هیقرنپرینت سه بعدی 

سال  در، کننده ایاح یبافت و پزشک یمهندس زمینه متخصص در  Pandorum Technologies Pvtشرکت 

 یدر همکاراین شرکت . تاسیس شد یبهداشت یبهبود مراقبت ها به منظور ایجاد روش های نوین جهت 2011

 "Liquid Cornea" با نام زیست الهام پذیر هیجوهر قرن کی در هند، LV Prasadپزشکی   با موسسه چشم

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 
تواند با  یاست که م هیبافت قرن قسمت از کی)سه بعدی زیستی لنتیکول   جهتاستفاده به منظور )قرنیه مایع( 

 .توسعه داده اند (ساخته شود یمواد مصنوع

رنیه، ق یدگید بیآسدر اثر  بیناییدر  های ایجاد شده نقص بهبود جهتچشم انسان  یباال ایدر داخل و  قطعه نیا

در سراسر  یینایناب یاز علل اصل یکی هیاختالالت قرن": داددر ادامه توضیح  Bhowmick . دکترردیگ یقرار م

در بهبود  معموالَشفاف  corneal allograftیک بافت مات با  کردن نیگزیجا با وجود این که .جهان است

بافت  توانایی توسعه بسیار محدود می باشد. وندیپ جهتدر دسترس  یانسان تعداد قرنیه هایموثر است،  یینایب

در علوم پزشکی می نقطه عطف قابل توجه  کیبا استفاده از مهندسی زیست، مانند قرنیه انسان های ضروری 

 " .باشد

و  بودهدر خرگوش ها هستند در حال انجام  هیزخم قرن یکه شامل مدل ها ینیبال پیشمطالعات حال حاضر،  در

 .می باشند 2020در سال انسان بر روی  یشیآزمامطالعات  انجام یبرا یدر حال آماده ساز میتاین 

 سه بعدی شده برای چشم پرینتیک چشم 

 راَیاستفاده شده است. اخ هیقرنهای  یماریاز ب یناش های ییناینابدرمان  یبرا سه بعدی زیستی  گر،ید یجا در

وژی با استفاده از تکنول تیرا با موفق یو چند سلول ینیژالت یانسان یها هیقرن (NCL) وکاسلیدانشمندان دانشگاه ن

 .اند توسعه داده سه بعدی پرینت

پردیس و  در استرالیا University of Sydney’s Save Sight Instituteهمچنین موسسه 

 ر سه بعدی هم محورهک ییک قلم سه بعدی توسعه داده اند که می تواند همانند  (UOW) ولنگونگ دانشگاه های

به تولید مجدد سلول ها در زخم  ،با توانایی تزریق مستقیم جوهر زیستی درون چشمو هم چنین حمل  یتقابل با

 ها تاز عفون یناش هیقرن یها بیآسهم چنین این خودکار یک مانع بیولوژیکی در مقابل های قرنیه کمک کند. 

 .کند یم جادیا
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