
 

 

  NYUاستخوان قابل رشد توسط محققان پرینت سه بعدی ایمپلنت 

 

 هدف .افزایش یافته است استخوان های ایمپلنت زمینه در ویژه به بعدی سه پرینت پزشکی های کاربرد امروزه

 ودخ خاص های مکان در که است استخوانی های جایگزین اجرای پرینت سه بعدی ایمپلنت استخوان، فعلی

 کنونا اما کنند، کمکاستخوان  رشد به مختلفی های راه از اند کرده سعی محققان این از پیش. کنند می رشد

دامه در ا .اند کرده پیدا راایمپلنت های قابل رشد استخوان  از قبول قابل سرامیکی نسخه یک NYU محققان

 در این باره به طور مفصل توضیح خواهیم داد.

  NYUاستخوان قابل رشد توسط محققان پرینت سه بعدی ایمپلنت 

مورد  افراد. اندو به نتایج موفقیت آمیزی رسیده  کرده آزمایش حیوانات روی بر را خود جدید روش محققان

 واقعی افتب با تدریج به و قبول کرده را سرامیک با شده دادهشیمیایی  پوشش های ایمپلنت توانستند آزمایش

در زمان قرار گرفتن درون بدن  که اند کرده چاپ و مدلسازیرا  ییها ایمپلنت تحقیق تیم .کنند جایگزین

نازل  یک اب یرباتیک بعدی سه پرینت از استفاده با رااین روش  آنها. واقعی شوند استخوانهای جایگزین دقیقا

 .کردند تولیدمانند  ژل جوهر مواد تزریق و مناسب



 

 

 قابل رشداستخوان پرینت سه بعدی ایمپلنت  مواد اولیه

 در موجود ترکیب یک که (beta tricalcium phosphate) فسفات کلسیم تری بتا از سرامیکاین 

 نندهکرقیق  یک ،دی پیریدامول. ، استفاده کرده استکند می کمک رشد و انطباق به کهواقعی  های استخوان

 ماده در این. شود می افزوده آن فرد به منحصر های قابلیت با انطباق فرایند به که است دیگری افزودنی خون،

 ایه سلول که استخوان بنیادی های سلول استخوان شده و مؤثر بسیاررشد  افزایش سبب درصد 50 حدود

: ویدمیگ قو محق پژوهشگر کرونستین، بروس دکتر. ، جذب می کندکنند می تغذیه را استخوان مغز و خونی

 ".است های قابل رشد ایمپلنت ساخت موفقیت برای کلیدی دی پیریدامولکه  است شده ثابت "

 تا ن ژلای .تزریق می کند ها استخوان ساختارکامل تشکیل  تا متوالی های الیه در را ژل یتیکروبا اکسترودر

 رامیکس که باورند این بر محققان. گیرد می قرار دادن حرارت تحت دهد، تشکیل را خود نهایی شکل که زمانی

 واقعی ایه استخوان ایمپلنتها به ساختار سایر از بیشتر ،پذیری انعطاف برای االستیسیته افزودن بدون حتی

 .شباهت دارد

 

 استخوان قابل رشد پرینت سه بعدی ایمپلنت نتایج تحقیق 



 

 

 خود اناییتو دلیل بهما  سه بعدی داربست": گوید می پزشکی زیست مهندس و ارشد کوئلهو پژوهشگر پائولو

 هب را ما ،مطالعات نتایج آخرین. داده شده می باشد توسعه ایمپلنت بهترینواقعی،  استخوان بازسازی در

 هستند جمهجم شکل تغییر به مبتالتولد  زمان از ی کهکودکان برای استخوان های ایمپلنت و بالینی آزمایشات

 ".کنند می نزدیک خود هستند دیده آسیب اصالح عضو دنبال به که جانبازانی برای همچنین و

 

نتایج آزمایشات . کردند پر را ها موش جمجمه در موجود کوچک های حفره محققان فعلی، های آزمایش در

 می توان بازسازی رواره هاآ و خرگوش های اندام در را سانتیمتری 1.2 های شکاف که است شده داده نشان

 به بتا کلسیم تری فسفات زمان، گذشت با. پذیرفتند را ها ایمپلنت از درصد 77 افراد متوسط طور به. کرد

 .شود می متصل بدن به و رود می بین از کامل طور

 اضرح حال در. بودند خود طبیعی همتایان اولیه وزن با مطابقت به قادر استخوانها که دادند نشان همچنین آنها

 ایجنت وجود این با اما ،این فرایند هنوز در مرحله ثبت اختراع بوده و هم چنان باید تحت آزمایش قرار بگیرد

 .دهد می نشان را توجهی قابل
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