
 
 سه بعدی پرینتجدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده با استفاده از تکنولوژی 

 به هم چسبیده دو ساله یدوقلوهاصفا و مروا  ،یساعت جراح 50از  شیو ب یزیاز ماهها برنامه ر پسپزشکان 

ژی عملیات به لطف استفاده از تکنولو نیکردند. ابودند را از هم جدا متصل از ناحیه سر به یکدیگر که  یپاکستان

  با موفقیت انجام شد. اسکن سه بعدیو  پرینت سه بعدیهای 

 سه بعدی پرینتبرنامه ریزی عملیات جراحی جدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده با استفاده از تکنولوژی 

Owase Jeelani  وDavid Dunaway  مارستانیب جراحانازGreat Ormond Street Hospital 

(GOSH) بر عهده گرفتند ارعمل جراحی این کودکان  فهیانگلستان، وظ. 

 

تحت عمل جراحی قرار می  GOSH بیمارستان دری به هم چسبیده ای هستند که دوقلوها نیو مروا سوم صفا

عمل جراحی، سن کودکان بیشتر سایر موارد مشابه بوده است بودجه  تامیندر  ریتاخبه دلیل  حال نی. با اگیرند

ه رن باین دقیقا جایی است که تکنولوژی های مد. بودکه موجب افزایش دشواری عمل و باال رفتن ریسک عمل 

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 
 نیه اکرده اند، ب شرفتیپ اریبس ریاخ یدر سالها یو چاپ سه بعد یسه بعد یمدلساز ،یربرداریتصو کار می آید.

 .کنند برنامه ریزی عمل پیش از اینتر از هر  قیخود را دق های عمل می توانندکه جراحان  یمعن

Juling Ong کرد. او  یرهبررا روا مصفا و عمل جراحی  یمدل ساز میاست که تجمجمه  کیجراح پالست کی

واقعا منحصر به فرد  تکنولوژی ها نیا"ت: داد و گف حیتوض یس یب یبه ب شرفتهیپ یها یاوراستفاده از فندر مورد 

مدل ک ی توانستیمنرم افزار ما  نیبا استفاده از ا. میه باشآموخت یپزشک دانشکدهکه ما در  ستین یزیو چ هستند

 .یما پیش از عمل توسعه دهه یجراح یزیبرنامه رانجام کودکان و  نیا یآناتوم یبررس یبرا نانهیواقع ب یوتریکامپ

" 

 

 یچاپ سه بعداستفاده از تکنولوژی موفق با  عمل جراحی یک یزیر برنامه

Ong بودها از مغز، جمجمه و پوست دوقلو  یسه بعد یقادر به ساخت مدل ها های مرسوم استفاده از اسکن با. 

ی جراحعمل انجام  یمختلف برا یراهکارها امکان امتحانما تکنولوژی برای  نیا"داد:  حیتوض یس یب یبه ب وی



 
وجود دارد را فراهم احتمال خطر منحصر به فرد دوقلوها  کیآناتوم یبا توجه به ساختارهانواحی که آگاهی از و 

 ".می کند

تا جراحان  ندکردسه بعدی مدل ها را چاپ  بودند یوتریکامپ یمدل ها مشاهدهقادر به  نکهیابر عالوه این گروه 

 .تر مطالعه کنند قیبتوانند جمجمه دختران را در دست خود نگه دارند و آن را دق

Kok Yean Chooi ، نهای بیمارستا نیتکنسیکی از GOSH، نرم چاپ  کیپالستها را با استفاده از  جمجمه

 جمجمه مشترک صفا و نیپوست ب هیال میتقس یچگونگ ریزیجمجه چاپ سه بعدی شده برای برنامه  نیکرد. ا

تعداد بسیاری نمونه چاپ سه بعدی  در واقع و نبود یچاپ سه بعدنمونه تنها  نیمروا مورد استفاده قرار گرفت. ا

 ستمیس یبررس یبرا نیهمچن میت نیا پیش از انجام عملیات جراحی ساخته و مورد بررسی قرار گرفتند.دیگر  شده

  ند.استفاده کرد یمجاز تیواقعتکنولوژی دختران از  یعروق

 

ماه دیگر را  6 به همراه مادرشان . آنهاستندیبه هم متصل ن گریانجام شد و دو دختر کوچک د موفقیت اب یجراح

 خواهند گذراند. در انگلستانبعد از عمل  یتوانبخشهای گذراندن برنامه  یبرا
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