
 

 بعدی استیک در ایستگاه بین المللی فضایی پرینت سه

 3D شرکت با یالملل نیب ییفضا ستگاهیدر ااستیک  بعدی پرینت سه به منظور  Aleph Farmsشرکت

Bioprinting Solutions شروع به همکاری کرد. 

رینت پ دستاورد در این زمینه نی. آخربسیار داغ استگوشت گاو  یمناسب برا نیگزیجا کی افتنیبر سر  مسابقه

به   Aleph Farms  شرکت توسطمی باشد که (ISS)  یالملل نیب ییفضا ستگاهیدر اسه بعدی زیستی استیک 

 آمده است.دست 

ده توسعه داده ش یاز همبرگرها یو تعداد محدود یاهیگبا پایه  ییبه محلول ها تنها ی، گوشت مصنوعنیاز ا شیپ

بی به نظر غیر قابل دستیا ،با کیفیت کیاست کیبافت کامل مجدد  دیتول ییاما توانا .محدود شده بود شگاهیآزمادر 

 می رسید.
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شده خود  یبعد پرینت سهگوشت  نخستین 2018اواخر سال  در Aleph Farmsشرکت استارت آپ اسرائیلی 

 یرو شگاهیآزمایک که در بیف نازک  یها برش نیاش ها زارطبق گمنتشر کرد.  "minute steaks"را به شکل 

 تهفهدف از تولید این گوشت که تنها سه هد. نگاو برش داده شده دار گوشت ی مشابهشوند بافت یم دیتول نیزم

دستیابی به نتیجه مشابه با به کار  در مقایسه با ،کاهش انرژی، آب و مواد مورد نیاز ،داردبرای تولید زمان نیاز 

 گیری روش های کشاورزی سنتی است. 

 ابیواقعاً کم در آن که منابع یالملل نیب ییفضا ستگاهیا خود را به اتدیتول  Aleph Farmsدر حال حاظر شرکت

سه  ترپرینیک از  ی،یفضا ستگاهیا ای هیبخش روسبا  یهمکاراین شرکت پیشگام در. استگسترش داده است 

 .ه استاستفاده کرد کیاست کی تولید یبرا 3D Bioprinting Solutions شرکت بعدی

 

ستاندارد، دارد. در گرانش ا نیزم یروبعدی بر  پرینت سهنسبت به  ییایدر فضا مزا یستیز بعدی پرینت سهدر واقع 

 یم سمت کیتنها و د شون یبانیپشت در طول عملیات پرینت ساختار مشبکبه وسیله یک  دیبا یسلول یها بافت

تواند از همه طرف به طور  یبافت م کی ،ردر گرانش صف این در حای است که. ابدیتوسعه  زمان واحدتواند در 
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 یه بعدس نتیگوشت پر دیکه تول است یمعن به این نیشود. ا تولید یبانیساختار پشتبه نیاز همزمان و بدون 

 .خواهد بود زیتر ن عیدر فضا نه تنها ساده تر بلکه سر شده

 

 Aleph تشرکخوب است.  کیاستیک بافت  ری، تکثیگوشت مصنوع دیتول نهیدر زم چالش ها نیاز بزرگتر یکی

Farms  الش چ عالوه برکند.  دیشود تقل یگاو میک  یباعث رشد بافت عضالنکه  ییروش ها از در تالش است تا

 ندیرافدر مورد بتوانند  محققان دشو یدر فضا باعث م مورد نیاز برای توسعه استیک کوتاه ترمنابع محدود، زمان 

 .بهتر مطالعه کنند یبافت اصل دیتول

 Aleph  دگاهید و دیبه اجرا درآنیز  نیزم یتواند در رو یمنوبه خود  به نیزمکره خارج از در  قاتیتحق نیا

Farms ندهیآ ینسل ها یبرا ییغذا تیامن و ایجاد ستیز طیسازگار با مح و داریپاهای گوشت  دیرا در مورد تول 

 .به دنبال داشته باشدرا 
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