
 

 

  سه بعدی پرینت در یک قطعه  DNAادغام ساختار های

پشت  اصلی دهیا ،وعضمو نیا ؟وجود داشت  DNAیک چرخه بعدی پرینت سهاتفاقی می افتاد اگر امکان  چه

به  DNA یساز رهیذخ یلیاسرائشرکت  کیو  خیزور  ETHموسسه است که توسط محققان دیخرگوش سف نیا

 کردند و تمام دستورالعمل یبعد پرینت سهخرگوش استنفورد را یک شده است. آنها  یطراح Erlich Labنام 

 تالیجیدفرمت های  ریسا ای  CAD ،STLیلهایبه فا یازین گرید .دندیدر آن گنجان ارمجدد  دیتول یها برا

دانه  که در می باشد اطالعات در مورد نحوه چاپ آن تیبا لویک 45شامل خرگوش  نیشود که ا ی. گفته مستین

 .مورد استفاده ادغام شود کیتواند در پالست یکه به نوبه خود م میکروسکپی گنجانیده شده اند یا شهیش یها

 برای سرعت بخشیدن تکثیر آن سه بعدی پرینت در یک قطعه  DNAادغام ساختار های

 میدر هر کجا که هست یسه بعد یها لیفا ا استفاده ازب تا دهد یبه ما امکان م یبعد پرینت سهتکنولوژی 

. ممکن است فکر ردما دا اءیاش یساز رهیدر ذخ به سزایی ریتأثو از این طریق  بسازیمتقاضا  قطعات را براساس

آثار  برای تولیدرا  فرایند مشابه بتوانیم دی، اما تصور کنمی باشدخود جالب ن یخرگوش به خود کیکه  دیکن

که  دیرا تصور کن یستمیس دیتوان یشما م": گفت میتاین  .میانجام دهنیز  رهیها و غ ، داروها، ساختمانیهنر

 ".شودمی  یبرچسب گذار دیاطالعات مف در آن همه چیز با
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 و پرینت سه بعدی خرگوش  DNAادغام

و  (T) نیمی، ت (C) نیتوزی، س (A) نیآدن) DNA یتروژنین هیآنها از چهار پادهند که  یم حیتوض محققان

سپس ند. ه اخرگوش استفاده کرد یبعد پرینت سه یالزم برا یدستورالعمل ها یکدگذار یبرا ((G) نیگوان

از  عتریآن سر نخراب شد ،شکننده است اریبس آخر شود. از آنجا که حالت سنتزتواند  یم DNA یابی یتوال

را  آناست که محققان  لیدل نی. به همافتی یراه حل دیاز آن بامحافظت  یبرا می باشد و میکن یآنچه فکر م

سپس کردند.  حبسشده بودند  دهیساخت گنجان کیکه خود در پالست یکروسکوپیم یا شهیش یدر دانه ها

 .آغاز شود پرینتر سه بعدی دستگاه بر رویتواند  یم پرینت سه بعدی ندیفرآ

 ایزوله سازیدر عین توجه به  تکه از گوش خرگوش کی دنیبا بر میتاین  پرینت سه بعدیاز اتمام مرحله  پس

DNA، ی. آنها سپس از دستگاه توالمورد آزمایش قرار دادند شیکار خود را آزما DNA نیا ییرمزگشا یبرا 

 لیتبدترجمه شد. دنباله  یسه بعد پرینتربرای  ییبه دستورالعمل ها در مراحل بعدیاستفاده کردند که  یتوال

توانند با استفاده  یدهد که داده ها م یما نشان م تحقیقات جینتا": دادند حیمحققان توض .شود یم STL فایلبه 

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


 

 

 یاز جسم سه بعد یعو سر به طور کاملقابل حمل  یاب یتوال کیبا استفاده از  اده واز م مقدار بسیار کم کیاز 

 یکپ نو امکا از بین نمی روند اطالعات کهکرده است  اثبات وبار تکرار شده است  4 یاتعمل نیا شوند. یابیباز

سال بعد جالب خواهد بود تا  10مراحل  نیا مجدد دیآن وجود دارد. تول یسه بعد فایلبدون  قطعه کیکردن 

 ."است یا خیر شرفتیپ نیا یبرا یزمان مانع ایآ مینیبب

 

فکر  زیدهند که مطمئناً به همه چ یم حیو محققان توض تگسترده اس اریبس تکنیک هایی نیچن یکاربردها

 یماطالعات  نیاست. ا یش کیپنهان کردن اطالعات در  ییتواناکاربردهای این تکنیک از نمونه  یکی .نکرده اند

محافظت از آن  دهیچیپ یرمزگذار ستمیس کیاز  استفادهبدون  دیخواه یباشد که م یمحرمانه ا یتواند داده ها

 . دیکن
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