
 

 

 سه بعدی ایمپلنت های لگن چاپ

 ,Design" مقاله ای تحت عنوان در Mehmet C. Kayacan و E. Delikanli ونوسی به نامپژوهشگر دو 

manufacture, and fatigue analysis of lightweight hip implants"، یبهتر برا یروش ها 

اکثر انسان ها  را بررسی کردند.   (THA) امل لگنک یآرتروپالست یبرا مفصل لگن یها مپلنتیساخت ا

 در هنگامی که ایو  رخ می دهد پزشکیمسئله مهم  کیکه  یهنگام ژهیوبه مفصل لگن  یاتیح تیاز اهم

 .هستندآگاه شود  یدردناک ممفصل لگن رفتن سن،  اثر باال

ز افعالیت ها انواع کاسه ای لگن برای انسان ها بیشترین میزان آزادی عمل برای انجام و گوی  مفصل

ا فراهم ر دارند دنیبه پر ازیکه ن گرید یورزش یتهایفعال او ی دنیدو تا یرو ادهیپ ،یصندل نشستن روی

 ، هم چنینداشته باشد یادیز شیسا زمان به ویژه در سالمندان یمفصل در ط نیرود ا یانتظار م. می کند

 ،ژنتیک یقاتیتحق میتاین رخ دهد. به گفته  یدر هر سن تتروما ممکن اسضربه یا از  یناش یها یشکستگ

 .کند فایا در مفصل لگن یتواند نقش مهم یم زین یزندگ وهیو ش هیتغذ

استخوان فمور  یباال است، بار بر رو یبدن تیفعال یا که وزن بدن و ی: "در مواردندیگو یم محققان

 یم مپلنتیا یک فمورال اجزایدر  یچشیپ یکه به نوبه خود منجر به خمش و تنش ها ابدی یم شیافزا

ن است در شکل ممک رییتغ ای یخستگناشی از  یها یباشند، شکستگ ریو متغ یتنشها تکرار نیاگر ا. شود

 ".رخ دهد لگن یها مپلنتیا

 

افزایش خالقیت در زمینه ساخت ایمپلنت ها با بهره  یبرا (Ti6Al4V اژیآل) ومیتانیاز پودر فلز ت محققان

 با استفاده از هندسه متریلیم 03/0 اندازه ابنمونه  9 استفاده کردند. چاپ سه بعدیگیری از تکنولوِژی 

Kubisch Raumzentrierten (KRZ)  ، به وسیله یک و  درصد 78.3با تخلخل  ای ساختار شبکه کیدر
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پس از  ساخته شد. direct metal laser sinteringبا تکنولوژی   M280 EONچاپگر سه بعدی

 .دادند تشخیص را درصد 17ساخت نمونه ها، محققان کاهش وزن تا 

  neckناحیه ای به نام " معادل" در یکه "حداکثر تنش ها ندافتیدر یقاتیتحق میت این شیآزما مرحله در

region  .ینشان مرا  یشتریب یتنش ها ،یکسان یگذارسبک حتی تحت بار یها مپلنتیا" رخ می دهد 

زی عملکرد موفقیت آمی ت،ینها یب یبا عمر خستگ و گذاریبار بار ونیلیاز پنج م پس مپلنتیهر ا دادند.

 .داشت

 

عملکرد  DMLS تکنولوژی چاپ سه بعدی شده توسط دیتول یها مپلنتیتمام ا"محققان نتیجه گیری کردند: 

  FEA یها افتهی ن،یدهد. عالوه بر ا یم نشان ISO 7206 را با توجه به الزامات استاندارد یکاف یخستگ

 یافتواند با دقت ک یخارج از محدوده م ییجابجا ن،یسازگار است. بنابرا یخستگ شیآزما جینتابا  اریبس

هایی  دهیا به ورا کاهش داده  دیتول یها نهیهز تا می سازد امر ما را قادر نیشود. ا ینیب شیپ FEA توسط

 " .دست یابیمفرایند ساخت گونه  یچبدون انجام ه مپلنتیدر مورد عملکرد ا

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


 

 

 

ر را ب مرتبط با آن یها یتکنولوژ چاپ سه بعدی و راتیاز مردم تاث یتعداد اندک گذشته یدهه ها یدر ط

این بیماران به لطف تکنولوژی چاپ سه در حال حاظر  در عرصه پزشکی تشخیص دادند. بهبود بیماران

 مختلف یها و دستگاه ها مپلنتیاز ا یعیوس فیطزندگی با کیفیت تری را با استفاده از می توانند بعدی 

تا  نیگزیجا یها یجراح یبرا یجراح یاز راهنماها زیچمی توانند همه محققان  امروزه تجربه کنند.

 .سه بعدی توسعه دهندرا با استفاده از فناوری پرینت ستون فقرات  یها مپلنتیا وزانو  مپلنتیا

 /https://3dprint.com بع:من

 

 

https://3dprint.com/247216/turkey-researchers-innovate-further-creating-titanium-hip-implants/

