
 

 استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی و اسکن سه بعدی در درمان سرطان

 ساختبا  چاپ سه بعدیمدرن: اسکن سطح سه بعدی، طراحی دیجیتالی و  قالباتاق "در مقاله ای تحت عنوان 

bolus" ، هستند. سرطانی ارائه درمان های دقیق و خاص برای بیماران جدید جهت محققان به دنبال راه های

 .داستفاده قرار می گیرن موردرادیوتراپی در زمان درمان با اغلب به عنوان برای محافظت از بدن  bolusدیواره های 

نیاز داشتند مورد بررسی  bolusبه  منحنی دارای ی از بدنده بیمار را که همگی در مناطقدر این پژوهش محققان 

 هایی با شکل، طراحی کرده قرار دادند. این گروه برای مقابله با این چالش ها، یک طرح برای اسکن سه بعدی

 .را به انجام رساندندو سپس آزمایش های تضمین کیفیت توسعه داده  PLAفیالمنت 

یافت کننده درمان های هدفمند مورد استفاده به عنوان فضای اختصاصی برای بیماران در قالبدر گذشته اتاقهای   

اما هم اکنون با دسترسی  .قرار می گرفته اند. پیش از این اسکن سه بعدی برای رادیوتراپی موجود نبوده است

نی در سبیشتر به تکنولوژی های سه بعدی این روش های درمانی بهبود یافته اند. در این تحقیق اکثر بیماران 

 .اشتندسال د 68 حدود

 

 

 یماتویپالسماس صیتشخ ماریدو ب برای داشتند و هیپا سلول سرطان( ٪50) مارانیاکثر ب"محققان اظهار داشتند: 

مختلف بسته  دوز هایو  ساخت یدر پوست بودند. برنامه ها یسطح یتومورها یدارا ماریهفت ب ده شده بود.دا

ا الکترون ب زین گریو چهار نفر دژ ولتا مگا یها با فوتون ماری. شش بندمورد استفاده قرار گرفت یشناس بیبه آس
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 چاپ bolus کی دیتول یبرا یهفت تومور سطح عدد ازدر سه  یاسکن سطح نور کی تحت درمان قرار گرفتند.

 "اسکن استفاده شد.  CT یاز داده ها ماندهیباق مارانیب ی. براشده مورد استفاده قرار گرفت یسه بعد

کانتور دریافت کردند، از روش درمانی خطوط اسکن برای دستیابی به  CT کهاین تیم پزشکی برای بیمارانی 

TPS  از   برای هندسه های پیچیده ترو MeshMixer  استفاده کردند. این به آن معناست که چهار مورد از ده

ان پزشکی در حین ساخته شده اند. این متخصص MeshMixerو مابقی با استفاده از  Eclipseقطعه از طریق 

چاپ سه بعدی شده استفاده کرده  bolusبیمارانی که از هم چنین نکردند.  مشاهدهمهمی را  معالجه هیچ مشکل

موضوع این  ،این عالوه برها را تأیید کردند.  bolusخوب این بودند ناراحتی را گزارش نکردند و پزشکان تناسب 

 طول مطالعه نیاز به تنظیم نداشت جالب بود.در  bolusکه هیچ 

 



 
این مطالعه نشان می دهد که از اسکن سه بعدی،  طراحی دیجیتال و چاپ سه بعدی "محققان نتیجه گرفتند: 

استفاده کرد. بیماران در این تحقیق  bolusصورت کارآمد برای مدرن سازی ساخت به می توان با اطمینان و 

  "طیف گسترده ای از انواع بیماری ها و مراکز درمانی را در بر گرفتند. 

برای اطمینان از اجرای بدون خطر این فناوری جدید، تست های تضمین کیفیت سریع، "آن ها اضافه کردند: 

ه افزارهایی با هزین ا نیازی به تجهیزات یا نرمکمی و جامعی انجام شده است. با توجه به این موضوع که فرآیند م

به راحتی توسط مراکز دیگر قابل استفاده می باشد. هر دو داده کمی و کیفی ارائه شده نشان می دهد  زیاد ندارد،

که این فرایند طراحی و ساخت باعث بهبود درمان های که نیاز به لوازم جانبی در نواحی مختلف بدن با کانتور 

 "ده دارند می شود. های پیچی
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