
 

 

 مراقبت های پیش از زایمانبهبود  جهت قلب نوزادانینت سه بعدی مدل پر

 

 روشیGuy's and St Thomas's  سالمت همگانی خدمات ادیبنلندن و دانشگاه کینگز از محققان  میت کی

در  نینجاز قلب ل مد کی پرینت سه بعدیبا  یمادرزاد یقلب یها یماریب مبتال بهبهبود مراقبت از نوزادان  یبرا

 .یافته اندداخل رحم 

مبتال به بیماری های قلبی عروقی جهت بهبود فرایند مراقبت های سه بعدی قلب نوزادان  پرینت

 پیش از زایمان

 نی. محققمتولد می شوند یقلب یمادرزاد یها یماریمبتال ببا نوزاد  1000هر  نوزاد ازهشت  ایتانیبر درطبق آمار 

 این بهبود مراقبت از برایGuy's and St Thomas's  سالمت همگانی خدمات ادیبنو لندن  زنگیک دانشگاه در

 .کنند یاستفاده م نوزادان از تصویر برداری سه بعدی



 

 

کار،  نیانجام ا یاست. برا مادر رحم دروندر نوزاد از قلب  جدید ریتصاو دیپژوهشگران شامل تولاین  کارروش 

تهیه کرده و از داده های به دست آمده جهت ساخت مدل سه بعدی قلب از زنان باردار   MRIاسکن یک این تیم

  د.چاپ کر پرینت سه بعدیاستفاده می کنند. این مدل سه بعدی را می توان با استفاده از تکنولوژی نوزادان 

ده متولد ش یمادرزاد یقلب یماریکه دخترش با باست متخصص قلب و عروق کودکان  یک یضورضا ر پروفسور

برای بهبود روش های تشخیص وی در راستای یافتن راهی  و با الهام گرفتن از آن، موضوع نیاست. با توجه به ا

 بیماری های مادر زادی تالش کرده است. 

 میوانبت دیما باخواهیم داد. را از دست  دخترمانکه  میکرد یما فکر م"گفت:  یس یب یبه ب رضا رضوی در پاسخ

 ".بهبود ببخشیم مادر رحم ازرا  بیماری های مادر زادی

 

  از طریق بررسی دقیق مدل سه بعدی  مراقبتعملیات  بهبود

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/


 

 

سرویس  ادینبلندن و  زنگیکدانشگاه در  میت نیهستند. ا بسیار مطلوب سه بعدیاسکن حاصل از  یسه بعد ریتصاو

معتقدند که این تکنولوژی روند مراقبت را بهبود خواهد بخشید و  'Guy's and St Thomas  سالمت همگانی

  بیمارستان های بیشتری باید آن را مورد استفاده قرار دهند.

جهت  یچه نوع درمانکه  میکن ینیب شیکامل پ نانیاطمبا  میتوان یما م"گفت:  در خصوص این روش یرضورضا 

 تیاحم تاکند  یکمک مروش به والدین  نیاانجام شود.  دیبا عملیاتیچه  و است ازیمورد ن بهبود وضعیت نوزاد

ان روش با فراهم کردن امک نیاعالوه بر این، . برای آگاهی از چیزی که قرار است اتفاق بیفتد دریافت کننددرست 

 ."می کند کمکنوزادان  بهمناسب در زمان درست  درماندریافت 

 نیدهد ا یمنتشر کردند که نشان م Lancet بازبینی شده به نام خود را در مجله نتیجه پژوهش محققاناین 

 .نتیجه داده استباردار زن  85 یروش بر رو

ا . امها ایجاد شود عفونت ای و یخانوادگ وابق، سها از دارو بر اثر استفاده ممکن است یقلب یمادرزاد یها یماریب

شوند،  یرا که با آنها مواجه م یسازد تا مشکالت و اختالالت یپزشکان را قادر م یوتریکامپ ینرم افزار ندیفرآ نیا

 .نندیبه وضوح بب

ا توجه بشود و  لیتبد یقلب و عروق یها میت یاستاندارد برا یک روشبه  دیجد کردیرو نیکه ا دوارندیام محققان

. خواهد بوداستفاده از این روش بسیار آسان  مجهز هستند، MRI یدستگاه ها بهها  مارستانیببه این که اکثر 

 .خوب است کیکارت گراف کیو  وتریکامپ کی ازیمورد ن دیجد زاتیتنها تجه

برده و مدل سه بعدی نوزاد خود را اسکن خود را به خانه  یداده هابتوانند مادران باردار ممکن است  هم چنین

 سه بعدی کنند. پرینتنیز 
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