
 
 در پزشکی یسه بعد پرینت

 

 یبهداشت یارائه مراقبت هاامروزه است.  پدید آورده یدر حوزه پزشک پیشرفت های زیادی یسه بعد پرینت

 امکان پذیر می باشد. پرینت سه بعدیبا استفاده از تکنولوژی  یسفارش

زار اب ، ساختهیاول ی، نمونه سازیساز یسفارش امکان یدر پزشک پرینت سه بعدیرود  یکه انتظار م همانطور

های فناوری پرینت سه بعدی در پزشکی  کاربردبر خالف انتظار، کرده است.  راهمرا ف قاتیتحقانجام و  پزشکی

 می باشد: ریگسترده است و شامل موارد ز بسیار

 یجراح یساز آماده 

 پروتزها 

 پزشکیدندان 

 بافت ها و اندام ها پرینت سه بعدی 

 یداروساز 

 یپزشکدستگاه های ابزار و  ساخت 

https://idesign3d.ir/


 
 دیپرینت سه بعاز  حوزه های علم پزشکی نیا شرفتیو پ یبهره مند یچگونگ به قیعم یمقاله ، ما نگاه نیا در

 .خواهیم انداخت

 یجراح یساز آمادهپرینت سه بعدی و  -1

 یجراح ی، آماده سازبه وجود آورده است یدر پزشک یانقالباز طریق آن  پرینت سه بعدیکه  ییاز راه ها یکی

 هتجشود که  یاستفاده م ماریخاص ب یها اندام ساخت یبرا پرینت سه بعدی تکنولوژی از در این رویکرد است.

آزمایش ها  نی. ادنمورد استفاده قرار می گیر یواقعجراحی  دهیچیپ اتیاز انجام عمل پیش یآماده سازو  نیتمر

روش  نی، اتیدر نهاند. نبسیار بهتر و دقیق تر عمل می ک MRI و اسکنسی تی ،  Xشعهااستفاده از  در مقایسه با

 میترم فرایند هایی مانند .رساند یرا به حداقل م ماریباحتمالی  یها بیو آس بخشیدهرا سرعت  فرایندهای آزمون

این  جزو ها و ترک ها یشکستگ میاسکن و ترم ،بدن یاعضاقلب و  وندیهنگام تولد، پ ستون فقرات، انجام عمل

 .کند یکمک م اندام ها نیز یسازگار یابیبه ارز وندیپ یبرا مشابهساخت اندام . محسوب می شونددسته 

در دست گرفتن و  ییتوانا انجام عملیات جراحی فراهم آوردن در پرینت سه بعدی خدماتاستفاده از  گریدمزیت 

 قیقد یآناتوم شناساییامکان  مدل ها برای پزشکان نیاست. اتوسط جراح  ماریمخصوص ب یحیتجسم مدل تشر

 .عملیات جراحی می شود تیاحتمال موفقسبب افزایش روش  نی. ارا ایجاد می کندمختلف  یایاز زوا ماریب

 هیب، شعملدر  تیموفق شیافزالیات جراحی عالوه بر مدر ع پرینت سه بعدیهم چنین با استفاده از تکنولوژی 

 .می گرددو زمان  نهیدر هز ییصرفه جو تا میزان زیادی موجب، یو آماده ساز یجراح یساز

https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 

 پروتزها پرینت سه بعدی -2

 گران اریبس یشده سنت دیتول ی. پروتزهاکرده استپروتز کمک  یها اندام شرفتیبه پ یدر پزشک پرینت سه بعدی

 بوده و توانایی ایجاد راحتی مناسب بیمار را نداشتند.

راحت است که هم  یپروتزها یطراح یی. هدف نهابرطرف سازی این معایب می باشددر حال  پرینت سه بعدی

پروتز زیادی با محوریت ساخت  یپروژه هاانجام . با باشدو هم مقرون به صرفه مهیا کند را  ماریبخاص  یازهاین

 کیشدن به  لیهدف در حال تبد نیشده، ا سه بعدی چاپ یپا های پروتزشده و  پرینت سه بعدیهای دست 

  .است تیواقع

ها برای بیمارانی که در اثر کهولت سن یا انواع بیماری ها اندام  ضیتعو ایپروتزها  ساخت نهیدر زم یبزرگ یکارها

ساخت این پروتز ها مزیت های فراوانی فراهم انجام شده است.  و یا حوادث اندام های خود را از دست داده اند

 آورده است. به ارمغان  را برای پزشکان و بیماران یادیز یو شاد دیامآورده است و 



 

 

 یپزشکدندان پرینت سه بعدی در -3

مک ک یعموم یدندانپزشک و یارتودنس نوین در یروشهاایجاد به  یدر دندانپزشک پرینت سه بعدی کاربرد های

امل شبهره مند گشته اند  پرینت سه بعدی از تکنولوژیکه  یدندانپزشک حوزه های گوناگونی از علم. استکرده 

 ... می باشند.ساخت نمونه های سفارشی و دقیق قالب ها، تاج های دندان، پل دندان و 

 نهیا هزب های دندانکمک کرده است تا مراقبت نیز  یبه حوزه بهداشت دندانپزشک یدر پزشک سه بعدی رپرینت

رینت پاین فناوری با حذف نیاز به قالب و  نی. همچنشودارائه  به بیماران کنترل شده یبرنامه درمان کیکمتر و با 

 رسانده است.به حداقل  برای بیماران زمان انتظار را قطعه مورد نظر به صورت مستقیم سه بعدی

 کینیآسان آن در کل امکان استفاده یهنگام استفاده در دندانپزشک پرینت سه بعدیمهم  های جنبهیکی دیگر از 

از مزایای  قیدق های یو طراح راه حل هاتوسعه . سرعت می باشد یدندانپزشکهای مطب  ایها  شگاهی، آزماها

 اصلی استفاده از این فناوری در صنعت دندانپزشکی است.

https://idesign3d.ir/medicine/
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-sls/


 

 

 بافت ها و اندام ها پرینت سه بعدی -4

 اریسب وندهایپ نهیامر به خصوص در زم نیچاپ شوند. ا یبه صورت سه بعدنیز می توانند و اندام ها  ها بافت امروزه

 یخصش یاز سلولها بودن این اندام ها و استفاده توجه به سفارشی سازیبا  نی. همچناست یو کاربرد زیانگ جانیه

 .قایسه با نمونه های پیشین بسیار باالتر می باشدمدر  این اندام ها توسط بدن رشیپذ زانی، مماریب

پرینت ه لطف ب ی است کهموارد گریقلب از جمله د وندیو پ هیکل وندیاندام، پ ضیتعو ،بافت پوست یو بازساز میترم

 پرینت سه بعدیها با  چهیاستخوان و ماه میترمامروزه  نیشود. همچن یانجام م تیبا موفق یدر پزشک سه بعدی

 .گردیده است ریامکان پذ یارتوپد یها مپلنتیا دیتولو 

رای بمانند سرطان  ییها یماریبانجام تحقیقات بر روی  جهت سلول ها و اندام هابافت  پرینت سه بعدی ییتوانا

 .سبب یافتن راه حل های موثر می شودتومورها  مطالعه میزان و چگونگی رشد



 

 

 یداروسازپرینت سه بعدی در  -5

با  دیپرینت سه بع ساده کند. زیدارو را ن زیو تجو داروسازیتواند  یبه طور بالقوه م یدر پزشک پرینت سه بعدی

 زمان انتشار متفاوت، بافراهم آوردن امکان ایجاد یک قرص واحد شامل خانه های مختلف دارای داروهای گوناگون 

 .ایجاد کرده است مارانیب یراه حل ساده برا کی

 یبه دوز داروها مکاربرد  نیاست. ا قرار گرفته شیآزما مورد یابتید مارانیب یبرا "Polypill"به نام  مفهومیک 

برای مصرف دارو را  زانینظارت کامل بر مو نیاز به  کند یرا حل م ییموضوعات تعامل دارو نیپردازد و همچن

 .برد یم نیاز ب را دارند یمختلف یآنها برنامه ها یکه داروها یهنگامبیمار 

و سبب در دسترس  مقرون به صرفه باشند اریتوانند بس یم Polypillدر مفهوم  شده پرینت سه بعدی یقرص ها

ب و با هزینه مناس در حال توسعه یا ریفق یکشورهابرنامه های بهداشتی و درمانی  قرار گرفتن این تکنولوژِی در

  .شوند

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26390808


 

 

 پرینت سه بعدیبه کمک  یپزشکدستگاه های ابزار و  ساخت -6

از  یهستند. برخ پرینت سه بعدیقابل  یپزشک یها و دستگاه یجراح ی، اکثر ابزارهایفلز پرینت سه بعدی با

 رهیشوند عبارتند از: فورسپس، هموستات، دستگ یچاپ م یصورت سه بعدکه به  یجراح یابزارها نیتر یاصل

 .لیاستر یابزارها ریو سا اسکالپل

 هزینه ساخت  کند و یم دیتر تول لیاستر یابزارها را به شکل نیا قتیدر حق پرینت سه بعدی

 نیهمچن بعدیپرینت سه . کاهش می دهدهزینه تولید ابزارها با استفاده از فوالد ضد زنگ  نسبت به 0.1تا  را

 کند. یم ریامکان پذ ازیابزارها را در صورت ن عیسر ینیگزیامکان جا

 کند. یمنحصر به فرد طراح یها را در شکل مخصوصی یبطور خاص ابزارهادر صورت لزوم می تواند  یفناور نیا



 

 

 آینده علم پزشکیپرینت سه بعدی و 

ت قابل با سرع یبهداشت یصنعت مراقبت هاموجب پیشرفت  یدر پزشک پرینت سه بعدیاستفاده از تکنولوژی 

ست. توسعه یافته اپزشک  یدرک بهتر برا و ماریب یبرا شتریب یراحت در نتیجه محصوالتی با. شده استتوجه 

 بتقمرا نهیهوشمندانه تر در زم های کردیرو یرا برا نهی، زمپرینت سه بعدیتکنولوژی  کم نهیدقت، سرعت و هز

 کند. یفراهم م یبهداشت یها
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