
 

 

 توسط بدنی قابل جذب استخوان یها مپلنتیاپرینت سه بعدی 

ا ر ساخت افزایشیتکنولوژی بر  یمبتن یروش سیسوئ در خیزور  ETHمؤسسه فناوری فدرال مواد درعلم محققان 

 .توسعه داده اندبا تخلخل منظم  میزیساخت داربست من یبرا

ودن ب ویداتیاکس اریبس تیماه لیتوسط بدن قابل جذب است به دل یبه عنوان ماده معدن میزیکه من یحال در

مؤسسه فناوری  محققان است.  زیچالش برانگ اریبس پرینت سه بعدی یمعمول یها کیتوسط تکنپردازش آن 

 یکیکانم یداریضمن حفظ پا ندشده موفق شد پرینت سه بعدی ینمک یالگو کیبا استفاده از  خیزور  ETHفدرال

 .کند جادیا معینبا منافذ  یمیزیمنهای  ختارسا

 ی پزشکیشده گزینه ای مناسب برای ساخت ایمپلنت ها پرینت سه بعدیقالب های نمکی 

 ییبه عنوان قالب ها هااین ساختار  .کرد دیرا تول ای کنترل شده دهیچیتوان اشکال پ یروش م نیااستفاده از  با

بست دار نیاما ا در مراحل ابتدایی می باشدحاضر کار در حال  نی. اگرچه اباشند یآل م دهینمک ا سنگشویی یبرا

 .درا دارنبدن انسان توسط  ی قابل جذباستخوان یها مپلنتیساخت ااستفاده برای  لیپتانس یمیزیمن یها
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 بخش هایرفتن  نیاز ب یحت ایاستخوان  دهیچیپ یها یبه طور معمول در درمان شکستگ یفلز یها مپلنتیا

ز مواد با استفاده اشده ای را  پرینت سه بعدی یها مپلنتیدانشمندان ا نیاز ا شیشوند. پ یاستفاده م یاستخوان

 ،یفلز ایمپلنت های نیادر هنگام استفاده از  حال نی. با اتولید کرده اند PEKK و bioinert ومیتانیمانند ت مرسوم

 .ثانویه برای برداشتن آن نیاز است یعمل جراح کیاغلب به 

 وند.جذب ش یماده معدن کیو به عنوان  تخریب شدهتوانند در بدن  یساخته شده از فلزات سبک م یها مپلنتیا

را  اشتننیاز به برد تامناسب برای مواد ایمپلنت هستند  ینیگزیآن جا یاژهایو آل ریپذ هیتجز میزیمن استفاده از

 .مرتفع سازند

ش استخوان پیو رشد  یسلول یچسبندگ تیبه سمت تقو ،استخوان یاز بازساز تیحما جهت ها مپلنتیا یطراح

 یروش معمول برا کینمک  یاست. شستشو یرشد سلول قیدر تشو یاساس یهایژگیاز و یکی. تخلخل می رود

قالب معموالً به ساخت  این کردیحال رو نیاست. با ا ییایمیاز مواد ش یمواد متخلخل با انواع گسترده ا هیته

 محدود می شود.نسبتاً ساده  یماکروسکوپ یو شکل ها یتخلخل تصادف

 یبا تخلخل سفارش میزیمن داربستپرینت سه بعدی 

پرینت سه با استفاده از تکنولوژی  را ینمک یالگو ی یکساختار متخلخل سفارش کی جادیا یبرا ETH محققان

با  ی، یک خمیر با پایه نمکنامناسب است پرینت سه بعدی ینمک خالص براسنگ کردند. از آنجا که  تولید بعدی

جوهر قیم الیه با تزریق مستبه  هیبه صورت ال ریخم این . سپستولید می شود سورفکتانت و حالل بیترک میتنظ

و  ت هاسب یقطرها ،پرینت سه بعدی ندیفرآ با استفاده از شد. پرینت سه بعدیبه شبکه  هیشب یدر ساختارها

 کرد. میتوان تنظ یمرا  ینمک یالگو نیفاصله ب



 

 

عملیات  نید. در حوشعملیات سینترینگ انجام می ساختار نمک متعاقباً  بر روی یکیمکان استحکام شیافزا یبرا

حفظ ساختار قطعه کار به طور  یبرادرجه حرارت شوند.  یگرم م یقابل توجه میزاندانه به  زیمواد رسینترینگ 

 .شود یانتخاب م رینقطه ذوب خم ریخاص در ز

 

 یها . پس از آن قالبنفوذ می کندنمک خشک شده  یقالب ها موجود دردر تخلخل  مذاب میزیمندر مرحله بعد 

بودن این  ویداتیاکس اریبسبا توجه به شوند.  یم حذف دیدروکسیه میسد یبا محلول آب ییآبشوانجام با  ینمک

  .است زیبرانگ شچال اریبسبا استفاده از تکنیک های مرسوم ساخت افزایشی  نجام  آنا باال، و فشار بخارعملیات 

 Jörg Löffler. شده ای دارندکنترل  وتخلخل مناسب  ،به دست آمده پس از حذف نمک میزیمن یها داربست

بوده و  اردیپا اریبس یکیروش از نظر مکان نیبه دست آمده از ا تخلخل": دیگو یم اتفلز یو فناور کیزیاستاد ف

 ".استشکل دادن  یتقابل یبه راحت



 

 

 

 یپزشک ستیدر ز پرینت سه بعدی کاربرد

مناسب  به گزینه ایرا  یمیزیمن یها داربست نیتوسط بدن اجذب شدن  لیو پتانس میقابل تنظ یکیمکان خواص

 منافذ یریو جهت گ عیامکان کنترل اندازه، توز": افزودلوفتر برای ساخت ایمپلنت های پزشکی تبدیل کرده است. 

منافذ رشد  نیدوست دارند در ا یاستخوان یها سلول رایکننده است ز نییتع در علم پزشکیمواد موجود درون 

 . "کمک می کنددر استخوان  مپلنتیادغام ا عیسرت بهمنافذ به نوبه خود  درکنند. رشد 
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