
 های استخوانی با امواج صوتیترمیم سلول

های های بنیادی به سلولان با استفاده از مهندسی بافت و امواج صوتی موفق به تبدیل سلولمحقق

 .استخوانی شدند

دردناک  رشد مجدد یا جایگزین استخوان از دست رفته در اثر بیماری مشکل و اغلب ،ایمنا به گزارش

صوتی با فرکانس باال، روشی  ترالیایی با استفاده از امواجاست. در یک مطالعه جدید، محققان اس

یافته اند که در  های استخوانیبرای تبدیل به سلول های بنیادینسبتا ساده برای وادار کردن سلول

 .شود و کارآمد استمی این فرآیند به سرعت انجام

در مغز استخوان قرار  گیرد که عمدتاًمنشاء می (MSCs) های بنیادی مزانشیمیاستخوان از سلول

های استخوانی به سختی ها به سلولل آنتبدیسلولها یک روش دردناک است و دارند. جمع آوری این

تر برای وادار کردن راهی سریعتر و ساده RMIT محققان دانشگاه تواند به سطوح مفید برسد، امامی

 .نداهای استخوانی یافته بنیادی مزانشیمی به سلول هایسلول

اما معموالً  ،سلولی شود مایزتواند باعث تمطالعات قبلی نشان داده که ارتعاشات امواج صوتی می

شد اند و تصور میهای پایین محدود شدهفرکانس ها بهکشد. این آزمایشبیش از یک هفته طول می

 RMIT دید، تیمجخواهند داشت؛ بنابراین برای مطالعه  کمی های باالتر سودکه فرکانس

 .بررسی کردند های باالتر راکانسفر

کرد و آن را به مگاهرتز تولید می ای استفاده کردند که امواج صوتی در محدودهاین تیم از ریزتراشه

ها سیلیکونی روی یک صفحه کشت هدایت کرد. آن روغنهای بنیادی مزانشیمی درسمت سلول

روز در  ۵دقیقه در روز به مدت  ۱۰ت ها را به مدکه این سلول دریافتند تنظیم بهینه این است

 مگاهرتز قرار دهند که باعث افزایش سطح نشانگرهای خاصی شود که نشان ۱۰ هایمعرض سیگنال

 .های استخوانی هستندها در حال تبدیل به سلولدهد آنمی

 برای اعمال فشار مناسب توانیم از امواج صوتیگفت: ما می Leslie Yeo محقق ارشد این مطالعه

این روش بنابراین ،  فرآیند تغییر را آغاز کنیم وهای بنیادی استفاده های مناسب به سلولدر مکان

مهندسی بافت موثر و  و استفاده  به راحتی برای درمان تعداد زیادی سلول به طور همزمانمیتواند 
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ها را در آن توانای بنیادی شروع به ترمیم استخوان کردند، میههنگامی که سلول .حیاتی باشد

 .باشدکه آماده رشد استخوان جدید  پوشاندرا  یا روی ایمپلنتومحل آسیب یا بیماری به بدن تزریق 

را در این مسیر تحریک  های بنیادیگوید این فرآیند نیاز به داروهایی را که سلولاین تیم می

های کند. نکته مهم این است که سلولکارآمدتر می تر وبرد و کار را بسیار سریعکنند، از بین میمی

های بدن بیمار، مانند بافت چربی، که نسبت به مغز از سایر قسمت توانبنیادی مزانشیمی را می

 .کمتر تهاجمی است به دست آورد استخوان

 


