
 

 

 ماهه را نجات داد 9قلب انسان جان یک نوزاد  مدلبعدی  3پرینت 

 

 مقبولیت بیشتریپیچیده  های جراحی برنامه ریزی فرآیند ،شده بعدی 3پرینت  اندام های ازاستفاده  با امروزه

 ن ها در سراسر جهان پس از یک سری از جراحی هایپزشکان و بیمارستا. گذشته پیدا کرده استنسبت به 

موفقیت آمیز، این فرایند را به طور جدی شروع کرده اند تا این ابزار ارزشمند برای بسیاری از تیم های جراحی 

درک بهتر مشکل و نحوه برطرف کردن  بعدی نه تنها به 3ها با استفاده از پرینت  استفاده شود. تولید مدل اندام

ر ب عمل جراحی را قبل از اینکه بیمارفرآیند کل  می دهد که را امکان این به پزشکانآن کمک می کند بلکه 

نه تنها به طور قابل توجهی زمان الزم برای انجام  کار اینروی تخت جراحی بخوابد، کامل برنامه ریزی کنند. 

عوارض و ریسک های غیر منتظره را از نیز کاهش می  بلکهجراحی های طوالنی و پیچیده را کاهش می دهد، 

 .دهد



 

 

 

نها را از آ مانند دیگر زمینه ها رشد سریعی نداشته است، اما این اتفاق بعدی 3پرینت صنعت  ردچین کشور 

تعداد  اخیر چند سال در تنها . چین توانستهمتوقف نکرد ،دنیای غرب در این زمینهرسیدن به در  انجام تالش

مشاهده می کنیم که این  اکنونو بسیار افزایش دهد  است را که به کار گرفتهبعدی  3پرینت  کاربرد های

 از پزشکان چینی به تازگی .در همه جا، خصوصا در بیمارستان ها و اتاق عمل استفاده می کند تکنولوژی را

قلوی به  دو یک تکنیک پیچیده که آنان را قادر به جدا کردن یک جفت برای انجامبعدی  3تکنولوژی پرینت 

یک  عمل جراحی پیچیده مغزی را انجام دادند که زندگی کی همچنین و استفاده کردند، هم چسبیده می کرد

 .ددنسه ساله را ترمیم کریک دختر بچه  ساله را نجات داد و آرواره 50زن 



 

 

  

 
بعدی برای  3با کمک مدل قلب چاپ شده با پرینت  توانستند اولین باربرای  پزشکان چینی 2016در مارس 

 را ماهه مبتال به نارسایی قلبی شدید 9خطرناک در یک کودک جراحی قلب باز یک برنامه ریزی عمل جراحی، 

ل مشکبه سرعت متوجه  اما، اینکه کودک سالم و با وزن متعادل به دنیا آمده بودبه رغم با موفقیت انجام دهند. 

آنومالی کامل درناژ به نام  پزشکان کشف کردند که نوزاد دارای نقص مادرزادی جدیتنفسی کودک شدند. 

 نقص کودک با. است( Total Pulmonary Venous Anomalous Drainage) ریوی وریدهای

رد که سبب جریان خون بین دهلیزی رنج می ب و همچنین از نقص دیواره ه بودریوی متولد شد رگچهار  هر

 .فوقانی قلب می شود دهلیز های



 

 

 

به  او"بیان کرد:  انکودکیلین و جراح جراحی قلب کودکان در بیمارستان ژ ین، مدیر مرکزژواژ ژان

 ل جثهبه دلی ؛التهاب ریه شدید بودبیمارستان منتقل شد و به شدت مبتال به نارسایی قلبی و 

 از معاینه سونوگرافی بسیار کوچک این نوازد پسر، برنامه ریزی دقیق فرآیند جراحی با استفاده

 80 یک سالگی اش تولد قبل ازنوزاد تا  مرگ، احتمال اگر درمان تاخیر داشت و بوددشوار بسیار 

 ".بود درصد

بعدی کامل از قلب بیمار برای برنامه ریزی یک جراحی  3برای اولین بار بود که یک مدل پرینت  

سیار بدرمان آن و  از آن رنج می برد بسیار نادر نقصی که کودکدر چین استفاده می شد.  پیچیده

 مارس 11در تاریخ  ، این جراحیبعدی مدل قلب 3تفاده از پرینت با این وجود با اس. دشوار است

با کم ترین یا بدون اثرات که  به بخش عمومی منتقل شد و انتظار می رفت نوزاد تکمیل و 2016

 طوالنی مدت بیماری نجات یابد.

رش کجا و چگونه باید ب بفهمیمتوانستیم دقیقا با استفاده از این مدل، ما "گفت:  دکتر ژان ژواژین

ر نیمی از زمان مورد انتظاتنها ، ما یی کاملبا چنین برنامه یم و برش چقدر بزرگ باشد. داشته باش

 ".را صرف کردیم برای انجام عمل جراحی
 

 تهیه و تنظیم مقاله از : خدمات پرینت سه بعدی
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