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 دهنده بافتن قبیل از مشکالتی روش این در که است عضو پیوند بدن، مختلف اعضای نقایص جبران برای اقدام ترین رایج امروزه

 این .دارد وجود پیوند زدن پس و ایمنی واکنشهای ویروسی، و میکروبی های آلودگی ایجاد احتمال باال، بسیار هزینه عضو، مناسب

   .است داشته زیادی رشد اخیر دهه در ارگان یا بافت جایگزین های طراحی رویکرد با بافت مهندسی شده سبب مشکالت
 

 وبافت حوزه چندگانه ای از دانش است که قصد دارد اصول مهندسی مهندسی 

و حفظ یا ترمیم ، هدف بازسازیدر جهت گسترش جایگزین های بیولوژیکی با را علوم زیستی  

 .ارتقای قابلیت بافت بکارگیرد

 مقدمه



Tissue Engineering approach 

in vitro cell expansion 

Scaffold seeding  

biopsy 

Dynamic culture 

Static culture 

Implantation 



 تهیه ها سلول رشد برای داربست یا سلولی خارج ماتریکس عنوان به متخلخل ماده یک بافت مهندسی در خالصه، طور به

  .شوند می داده قرار ماتریکس این در دارند را نظر مورد بافت ایجاد سمت به تمایز و رشد توانایی که هایی سلول .شود می

  که مناسبی درمحیط را سلولها رشد امکان که است سلولها برای بعدی سه (Scaffold) داربست یک مذکور ماتریکس

 .می کند عمل سلولها برای رشد فاکتورهای غذایی، مواد آب، از منبعی بعنوان ماتریکس همچنین .می نماید فراهم می سازد،

 .می شود شناخته بافت مهندسی در جدی ضرورت یک مناسب خصوصیات با بعدی سه داربست یک بنابراین

 اسکافولد



 و خاص سلول به بافت مهندسی عمده نیاز به توجه با .دارند عهده بر را بافت ها بازسازی وظیفه سلول ها بدن، در دیگر طرف از

   .می رسد نظر به ضروری سلولی بانک های ایجاد مناسب،

در مرکز اصلی انتظارات قرار دارند و می توان آن ها را به عنوان روشی ( Stem cells)بنیادی سلول های 

  .امید بخش برای آینده طب ترمیمی در نظر گرفت

 سلول



Allogeneic cells 

Xenogenic cells 

Syngenic or isogenic cells 

Primary cells 

Secondary cells 

Stem cells 

Autologous cells 

Cell sources 



در مرحله بعد، عوامل رشد و مولکول های فعال کننده زیستی، در مجاورت سلول ها قرار داده 

ها در فضای متخلخل داربست، کل این مجموعه از محیط مناسب سلول پس از رشد . می شوند

 . آزمایشگاه به داخل بدن موجود زنده منتقل می شود
 
 

 عوامل رشد



از دستاوردهایی که  .استدر حیطه تخصص گوش، حلق و بینی و جراحی پالستیک صورت، نیاز به مهندسی بافت از سال ها قبل احساس شده 

توان از پوست بدون سلول نام برد که در ترمیم نقایص پوستی سروگردن و به عنوان ماده ای برای استتار ناهمواری های بینی در می  امروزه

ساخت بافت های پیچیده تر نظیر تراشه و غدد بزاقی نیز در حال پیشترفت است و بعضا به صورت محدود در بیماران .  کاربرد دارد  راینوپالستی

 . خاص مورد استفاده قرار گرفته اند

قداماتی که تاکنون انجام گرفته و تکنولوژی  ا  .استجراحی پالستیک صورت، چندین کاربرد برای مهندسی بافت قابل تصور حیطه راینولوژی و در 

امروزه، غضروف با شکل و اندازه مناسب، یکی از  .آن هم اکنون در کشور ما نیز در دسترس است، عبارتند از تهیه بافت غضروفی، استخوانی و چربی

امید است که روش های مهندسی بافت . لذا یکی از اهداف این هسته  پژوهشی مهندسی بافت غضروف میباشد. نیازهای همیشگی راینوپالستی است

 .  با کمک سلول های بنیادی، طب پیوند و ترمیم را تحت تاثیر قرار داده و سبب تحوالت قابل توجهی در پزشکی قرن بیست و یکم شوند

 

 کاربرد مهندسی بافت در گوش،حلق و بینی



 گرایش های  
 تحقیقاتی

استفاده از سلول 
های بنیادی در 
درمان اختالالت 

موجود در ناحیه سر 
 و گردن

مهندسی 
 بافت غضروف

ترمیم پرده 
 گوش

رهایش 
کنترل شده 

 دارو

 بیوپرینتر



 تولید حداقل پنج مقاله باIF و سایتیشن باال 
ثبت پتنت 
تولید محصول مهندسی بافت 
تدوین کتاب در زمینه کاربرد مهندسی بافت درگوش،حلق و بینی 
برگزاری کارگاه ها و سمپوزیوم ها 
برقراری تعامل و همکاری موثر بین مراکز تحقیقاتی مرتبط 

 

 

 



مدت کوتاه های برنامه: 

بویایی موکوس و ناف بند منبع دو از بنیادی های سلول کردن کاراکتر و جداسازی 

ها آن کردن بهینه و بافت مهندسی های داربست ساخت  

مدت بلند های برنامه: 

بافت مهندسی های تکنیک بکارگیری با بینی سپتوم شدگی سوراخ به مبتال بیماران درمان  

با رینوسینوزیت به مبتال بیماران درمان Drug Delivery system 

رشد فاکتورهای و ها هیدروژل از استفاده با گوش پرده پارگی درمان 

گردن و سر ناحیه با مرتبط اختالالت درمان در بنیادی لهای سلو از استفاده 
 



 بینیدکتر محمد فرهادی،استاد، متخصص گوش، گلو و : مسئول هسته

 بافتتخصصی  مهندسی استادیار، دکتری ، دکتر  زهره باقر: دستیار هسته

، دکتر  علیزاده دکتر ، ، دکتر ملکیدکتر چابک، دکتر دانشی دکتر کامروا،: گروه پژوهشی 

صالحی مقدم، خانم  خدادادی، دکتر قلعه باغی، دکتر قنبری، آقای جالسی، دکترزرین تاج،دکتر 

 عطوفی، سروناز آشوری



 دعوت به همکاری

از کلیه اساتید، محققین، دانشجویان، انجمن های 
افراد عالقه مند در این زمینه دعوت بعمل مرتبط و 

می آید تا با طرح ها، نظرات و همکاری خود ما را در 
 .  رسیدن به اهداف یاری کنند

 ، مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سروگردن،  (ص)خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول : آدرس
 مهندسی بافت در گوش ، گلو و بینی هسته تحقیقات 

 1445613131: پستی کد 
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