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                  همایش

پایگاه مدیکال، بازمهندسی ویروس 
فلج اطفال برای درمان سرطان، 

درمان سرطان خون با ژن درمانی، 
ارتباط مستقیم مغز به مغز، چاپ 

سه بعدی اعضای بدن و درمان آب 
مروارید با قطره چشمی را بزرگ ترین 
دستاوردهای پزشکی سال معرفی کرد.

بازمهندسی ویروس فلج اطفال 
برای درمان سرطان

بــا  دوک  دانشــگاه  محققــان 

اطفــال  فلــج  بازمهندســی ویــروس 

توالــی  کلیــد  یــک  حــذف  بــا  و 

ــان  ــه درم ــق ب ــروس، موف ــی وی ژنتیک

ــور  ــن توم ــم تری ــتوما، بدخی گلیوبالس

ــان  ــات نش ــن تحقیق ــدند. ای ــز ش مغ

ــی  ــاز مهندس ــروس ب ــن وی ــه ای داد ک

شــده قابلیــت اتصــال بــه گیرنــده هایــی 

را دارد کــه تقریبــا در تمــام تومورهــا 

ــال  ــان احتم ــود. محقق ــی ش ــده م دی

ــد  ــتاورد، تایی ــن دس ــه ای ــد ک ــی دهن م

در  را   )FDA( دارو  و  غــذا  ســازمان 

ســال آینــده کســب خواهــد کــرد.

دستیابی به موفقیتی بزرگ در 
درمان سرطان خون

محققــان زمانــی کــه در درمــان یــک 

کــودک 14 هفتــه ای کــه از لوســمی 

لنفوبالســتی حــاد رنــج مــی بــرد و بــه 

ــد  ــج و پیون ــای رای ــی ه ــیمی درمان ش

بــود  نــداده  پاســخ  مغــز اســتخوان 

ــه  ــد ک ــم گرفتن ــدند، تصمی ــد ش ناامی

ــیوه  ــه ش ــاری را ب ــار بیم ــن ب ــرای اولی ب

ــد. ــان کنن ــری درم دیگ

در ایــن روش، محققــان ســلول هــای 

سیســتم ایمنــی کــه ســلول هــای T نــام 

دارنــد را بــه گونــه ای مهندســی کردنــد 

ــه  ــادر ب ــی، ق ــق ژن درمان ــه از طری ک

هــای  ســلول  نابــودی  و  شناســایی 

ســرطانی بودنــد. بیمــاران ســرطانی بــه 

ــلول  ــد س ــه تولی ــادر ب ــول ق ــور معم ط

T کافــی بــرای مبــارزه بــا ســلول هــای 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــتند. ب ــرطانی نیس س

ــدا  ــای T اه ــلول ه ــدف، از س ــن ه ای

کننــدگان اســتفاده شــد و نتیجــه کامــال 

ــود. ــش ب رضایتبخ

ارتباط مستقیم مغز به مغز
بــا  واشــنگتن  دانشــگاه  محققــان 

ــه  ــز ک ــه مغ ــز ب ــط مغ ــتفاده از واس اس

تصویربــرداری  تکنیــک  از  ترکیبــی 

عصبــی و تحریــک عصبــی بــود، موفــق 

بــه تبــادل اطالعــات بیــن مغــز دو نفــر 

ــن  ــوت ای ــه ق ــن نقط ــم تری ــدند. مه ش

ــورت  ــه ص ــات ب ــادل اطالع روش، تب

ــود. از  ــی واســطه و مســتقیم ب کامــال ب

ایــن روش قبــال بــرای کنتــرل حیوانــات 

توســط فکــر انســان اســتفاده شــده بود.

چاپ سه بعدی اعضای بدن
بــرای  بزرگــی  گام   2015 ســال 

بــود.  بعــدی  ســه  چــاپ  فنــاوری 

محققــان امســال موفــق بــه توســعه یک 

دســتورالعمل چــاپ ســه بعــدی شــدند 

ــای  ــرد ه ــدد عملک ــد مج ــه رش ــه ب ک

حســی و حرکتــی نــورون هــای آســیب 

دیــده مــوش هــای آزمایشــگاهی کمک 

کــرد. اســتفاده از جمجمــه ســاخت 

چاپگــر ســه بعــدی و پیونــد آن در یــک 

عمــل 17 ســاعته بــه دختــری ســه ســاله 

در چیــن کــه از یــک بیمــاری نــادر 

جمجمــه رنــج مــی بــرد و پیونــد قفســه 

ســینه تولیــد شــده توســط چاپگــر ســه 

ــاله در  ــار 54 س ــک بیم ــه ی ــدی ب بع

ــن  ــارز ای ــای ب ــت ه ــپانیا، از موفقی اس

ــوند. ــی ش ــوب م ــاوری محس فن

درمان آب مروارید 
با قطره چشمی

آب مروارید شــایع ترین علت نابینایی 

در سراســر جهان محســوب می شود. 

تنها راه درمان این عارضه، خارج کردن 

عدســی کدر از چشم و جایگزین کردن 

آن با عدســی مصنوعی است که عملی 

دردناک محســوب می شــود. محققان 

دانشگاه کالیفرنیا برای حل این مشکل، 

یک قطره چشــمی ابــداع کردند که آب 

مرواریــد را به طور کامل از بین می برد. 

این قطره از اســترویید طبیعی ســاخته 

شــده و lanosterol نام دارد. این قطره 

پس از ورود به چشم، اندازه آب مروارید 

را کوچــک مــی کند و از بازگشــت آن 

جلوگیری مــی کند. این قطره هنوز برای 

اســتفاده در انســان آماده نیست ولی تا 

موفقیت یک گام فاصله دارد.

پنج دستاورد برتر پزشکی در سال 2015


