
 

 

 یوندیپ هیقرن پرینت سه بعدی

 پرینت سه بعدیانسان را چشم  هیقرن کی زیستیجوهر  کی از طریق توسعهفلوریدا اِم اَند اِی دانشگاهمحققان 

. این دانشمندان بر این باورند که این دستاورد می تواند پیشرفت های شگرفی را در صنعت پزشکی موجب نده اکرد

  شود.

 شده با استفاده از جوهر زیستی پرینت سه بعدیقرنیه 

برای پرینت سه از محققان  یگروهرهبری  سچداوا ماندپبه نام  فلوریدا اِم اَند اِی دانشگاهیک پزشک داروساز از 

ه شده شناختبزرگ  یعلم شرفتیپ کیکار به عنوان  نی. ابر عهده داردرا  هیقرنوسعه تو  یانسان یها سلول بعدی

 .است

 ی ازکیه ک افتندیدر محققان، یواقع هیمشابه به قرن اریبس یمواد تشکیل شده از ای هیقرن پرینت سه بعدیبا 

در .باشد واناتیح اتی مانند ژل ها و قطره ها بر رویشیآزما انجام به ازیناهش ک تواندیم های این قرینه ها کاربرد

 ریدر سا داروییکمک به درک نفوذ مواد  یبرا کار برروی توسعه یک مدل جدیددر حال  میتاین حال حاضر 

 می باشد. قاتیتحق

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/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d9%86%db%8c%d9%87/


 

 

 

 ومتشکل از چندین سلول است  هیقرن این .میکن یم یساز هیانسان را شب ستمیما س" :دهد یم حیساچداوا توض

و  دینمطالعه کو تاثیر آن را با استفاده از روشی بسیار کارامد تر مقدار داروی عبوری از این قرنیه  دیتوان یشما م

 " .از این طریق آزمایش های حیوانی را به حداقل می رساند

شده بتوان به عنوان جایگزین در جراحی های پیوند قرنیه  پرینت سه بعدیاز قرنیه روز  کی دوارندیام محققان

 های بسیار گسترده تری است. شیو آزما قیتحقاستفاده کرد. دستیابی به این مرحله نیازمند 



 

 

 

 یوندیپ هیقرن پرینت سه بعدی

 وکاسلیاه نمحققان دانشگسال گذشته کردند.  پرینت سه بعدیکسانی نبودند که قرنیه را  نیاول آمریکایی محققان

 شده خود به چاپ رساندند. پرینت سه بعدی یها هیدر مورد قرن یمقاله ا ایتانیدر بر

گفت  نیدبه نام من  میت یاز اعضا یکیکردند.  شده تولید پرینت سه بعدی هیقرن کیآنها ": داد حیتوض ساچداوا

کار را  نیچگونه اکنید زمان زیادی الزم است.  پرینت سه بعدی هیقرنعدد  12 ای هیقرنجفت شش  دیاگر بخواه

 اند دررا می تو هیشش قرنکه  ه استکرد دیبا توان باال تول پرینت سه بعدی ستمیس کیمن  میت ؟انجام دهیم

 ."دکن می پرینت سه بعدی قهیدق 10 حدود



 

 

 

که  دنتوسعه داده ا یستیجوهر ز کیانسان  هیاستروما قرن یاز سلول هابا استفاده  میتاین  ،کار نیانجام ا یبرا

حله پایانی این تیم با استفاده از این جوهر زیستی و یک دستگاه ر. در مکندمی  یساز هیرا شب یانسان یها یژگیو

 . ندقرنیه را توسعه داده ا Cellink Bio X  زیستیپرینتر سه بعدی 

کمک خواهد  ندهیآ در است که به اعتقاد سچدوا به دانشمندان یدیمف یجریانخواص  یدارا زیستی نهایی جوهر

 یدر ماه جار پژوهشی کار می کنند تا مقاله کی یرا تکرار کنند. محققان در حال حاضر بر رو آن هاکرد تا کار 

 .ارائه دهند آن را

print-3d-to-ink-bio-develop-researchers-https://all3dp.com/4/florida-منبع: 

cornea-human/ 

 

https://all3dp.com/4/florida-researchers-develop-bio-ink-to-3d-print-human-cornea/
https://all3dp.com/4/florida-researchers-develop-bio-ink-to-3d-print-human-cornea/

