
 

 سه بعدی اندام های داخلی پرینت

شده ساخته نشده اند اما محققان علوم پزشکی هر  پرینت سه بعدیبه طور کامل  اندام های داخلیهنوز اگر چه 

 شیآزما BioLife3D مانند ییکه شرکت ها یدر حال پیش از این محققانروز به این دستاورد نزدیکتر می شوند.  

 با این. توسعه دادندرا  یردبقلب کوچک کار کی ندداد یقلب انجام مپچ های را با انواع مختلف  یمختلف یها

 چاپ ی. روش آنها برامی باشند یعروق یقلب های توسعه بافتدر حال مختلف دانشگاه  از چندین محققان وجود

را به شبکه  خوراکی های که رنگداد به آنها اجازه  ،SLA سه بعدی پرینتبدن با استفاده از تکنولوژی  یها اندام

 .کنند لیتبد است انسانآنچه در بدن  مشابه رگ هااز ای 

 محققان با استفاده از. استفاده کرد ی مانند هیدروژلدتریجد جیاز ابزار را میت شها،یآزما نیاز ا یاریبسانجام با 

را با  خوراکی های رنگ،  (بافت یمهندس یبرا stereolithography دستگاه) "SLATE" به نام روش کی

 ییبا توانا مصنوعی یها هیر وانستت میت ن،ی. بنابراندده یم قرارمنبع نور  در معرضمخلوط کرده و  دروژلیه

وئول آل یها سهیک"از  یبه صورت شبکه ا یطراح نی. ارا ایجاد کند تپش بدون ایجاد پارگیخون و  کردن دیاکس

 .کند یعمل م "تنفسی

را موش  بدندرون تعبیه شده  یکبد یشامل سلول ها ییساختارها خارجی، این گروه یمدل ها جادیا در کنار

بودند  یکبد یو سلول ها یخون یرگ ها یجداگانه برا یمحفظه ها شاملبافت ها این . قرار دادند شیآزما مورد

 یشناس ستیز او ب هزنده ماند یکبد ی. سلول هاندشد یوارد م یمزمن کبد بیموش ها با آسدرون بدن که به 

 .تطبیق یافتند موش ها

https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 

 SLATEها با اندامپرینت سه بعدی 

Kelly Stevens ت که اس"لوله ها  "از یمختلف یبدن شامل شبکه ها": گفتاز استادان دانشگاه واشنگتن  یکی

 یشبکه ها نیاز ا یاریند. بسنک یبدن حذف م یها اندامرا از  درون بدن هدایت کرده و ضایعاترا به  یمواد مغذ

روش  نیسخت است. ا اریبس نشمنداندا یبرا آن ها یسه بعد پرینت نی، بنابرادر هم تنیده شده انددر بدن لوله 

 دیتولسه بعدی بافت ها  پرینتبا استفاده از از لوله ها را  یچندگانه ا یهاسازد تا شبکه  یما را قادر م دیجد

 نیبا ا میتوان یم را یا دهیچیپ یساختار یها یژگیچگونه ومشاهده کردیم که زمانی  می. ما شگفت زده شدمیکن

 " .میچاپ کن دیروش جد

در که را فراهم می کند کنترل  امکان آزادی در SLA سه بعدی با استفاده از تکنولوژی پرینت دیروش جد نیا

 یارائه م کرونیم 50تا  10 در بازه رامختلف  کسلیپ یاندازه ها روش نی. اروش های قبلی وجود نداشته است

در این مرحله از رنگ های خوراکی استفاده می شود. . فراهم می کند هیرا در هر ال یدهد که سطح کنترل خوب

، نرم دروژلیه جهیدر نتعمل سخت شدن الیه ها را محدود کرده و  نیو ا کردهرا جذب  ینور آب خوراکی یرنگها

 .شود یم دیتول قهیدر عرض چند دق دهیچیپ یداخل یسازگار با معمارزیست 



 
 یما شامل شبکه ها یاندام هادر واقع  ن،یعالوه بر ا"افزود:  زیرا یالتیدانشگاه ا در ستیمهندس ز لریم میج

 در کبد هستند. یخون یو رگ ها یصفراو یمجار ای هیر یخون یو رگ ها ییهوا یمانند راه ها یمستقل عروق

 کیدر را  واسکوالریزاسیون چندگانه  است که چالش زیستی پرینت سه بعدیما نخستین تکنولوژی  یتکنولوژ

  ." حل می کند و جامع میروش مستق

ه ب ن،ی. عالوه بر امند به آن کمک کندازین ماریبه هزاران ب یتواند به طور قابل توجه یها ماندام چاپ  روشاین 

ت رجع، به دسم یبا منبع باز است. تمام داده ها سه بعدی پرینتر نهیدر زم یمیقهرمان قد کی لریرسد م ینظر م

از این فایل ها می توان جهت ساخت  می باشند.آزاد در دسترس  صورتبه و منتشر شده  تجربی شاتیاز آزما آمده

 استفاده کرد. SLAاندام داخلی با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی 

برای اینکه بدانید برای سفارش یک پروژه پرینت سه بعدی چه گام هایی را باید بردارید و آشنایی با نکات مهم 

 .را مطالعه کنید سفارش پرینت سه بعدی برای سفارش حتما مقاله
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