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Medicii au transplantat o ureche imprimata 3D,
facuta chiar din celulele pacientului
O echipa de oameni de stiinta de la o companie numita 3DBio Therapeutics a
transplantat cu succes o ureche imprimata 3D realizata din propriile celule ale
pacientului, relateaza Descopera.ro.
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Pare a fi o premiera in domeniul ingineriei tisulare, potrivit expertilor, si ar putea fi prevestitorul
unei noi ere a medicinei regenerative,scrie Futurism.
„Este cu siguranta un lucru important. Demonstreaza ca aceasta tehnologie nu mai este ceva din
viitor, ci o actualitate”, a declarat Adam Feinberg, cercetator de inginerie biomedicala la Carnegie
Mellon, care nu a fost implicat in proiect.

Aceasta ureche imprimata 3D ar putea fi solutia pentru microtie
Pacienta, o femeie de 20 de ani, s-a nascut cu o ureche mica si malformata din cauza unei
afectiuni congenitale rare numite microtie.
intr-un studiu clinic de la inceputul anului 2022, expertii au realizat oureche imprimata 3D
conceputa sa se potriveasca perfect cu cealalta, si i-au transplantat-o pe cap.
Urechea va putea chiar si sa creasca, spune compania, generandtesut nou de cartilaj.
Potrivit The New York Times, studiul ar putea marca o premiera pentru implanturile imprimate 3D
realizate din tesuturi vii care sunt transplantate cu succes la om.

Compania a folosit o jumatate de gram de celule recoltate de la pacient si le-a crescut pana la un
numar de miliarde folosind o tehnologie proprietara. O imprimanta 3D speciala a folosit apoi „biocerneala” pe baza de colagen pentru a imprima urechea.
„Pleaca de la pacient sub forma unei biopsii si se intoarce sub forma de ureche vie”, a declarat
Daniel Cohen, directorul general al 3DBio.
Arturo Bonilla, chirurgul care a efectuat procedura, a fost si el impresionat.

Studiul se afla inca in desfasurare
„in calitate de medic care a tratat mii de copii cu microtie din intreaga tara si din intreaga lume,
sunt inspirat de ceea ce poate insemna aceasta tehnologie pentru pacientii cu microtie si familiile
lor”, a spus el intr-un comunicat.
„Acest studiu ne va permite sa investigam siguranta si proprietatile estetice ale acestei noi
proceduri de reconstructie a urechii folosind celulele cartilajului proprii ale pacientului”, a adaugat
Bonilla.
in ciuda faptului ca a fost supusa unor evaluari ale autoritatilor federale de reglementare,
compania a ramas neclara cu privire la detaliile tehnice. Iar rezultatele nu au fost inca publicate,
deoarece studiul clinic, care implica 11 pacienti, isi continua cursul.
3DBio Therapeutics spera acum sa aplice aceeasi tehnica altor parti ale corpului, cum ar fi
discurilorcoloanei vertebrale, nasului si coafei rotatorii.
Totusi imprimarea unor parti ale corpului mai complexe, cum ar fi organele, prezinta o provocare
mult mai mare decat urechea, care are un scop mai mult cosmetic.
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