ﻟﻮرآل ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ﺧﻮد،
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
از ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮرآل ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ﺧﻮد را روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ و در ﻋﻮض از »ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺴﺎن« ﯾﺎ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﮐﺸﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻏﻮل آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Organovoﻫﻤﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ،ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ

اﻧﺴﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و از آن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی از دﻫﻪ  1980ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  60ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  100ﻫﺰار ﺗﮑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ را )ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارد( در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آن واﻗﻊ در ﻟﯿﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻟﻮرآل ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ اﻫﺪاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را از ﺟﺮاﺣﺎن ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ،اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺠﺪدا در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺸﺖ داده و
ﻣﺴﺎﺣﺘﺸﺎن را ﺑﻪ  0.5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ
 NovoGenﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻫﺪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺟﺎذب آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻗﺮار دارد اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮرآل
ﺣﻘﻮق اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ Organovo ،ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی و ﺗﺴﺖ

اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی زﻧﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Merkﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ )ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( از اﯾﻦ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﮔﺰارﺷﺎت ،اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

