
 

 انعطاف پذیرپرینت سه بعدی ایمپلنت های مغز 

 

و انعطاف  ینرم با یعصب ایمپلنت های پرینت سه بعدی یدر حال کار بر رو MIT دانشگاه از محققان یمیت

 می باشند. و سخت یفلز ی تولید شده به روش های سنتیمغز ایمپلنت هایهستند.  الستیکهمانند ی ریپذ

 این طریق ازساخته و فراهم  را با خطوط مغز ما گارزامکان ساخت ایمپلنت هایی سا بعدی سه رپرینتتکنولوژی 

 کیاز  با استفادهرا  یعصب ایمپلنت تیم تحقیقاتی یک ایند. کن یم یریجلوگزخم  یبافت هاتجمع التهاب و  از

ا در مرحله این الکتروده .کردند عبیهت مغز یک موشدر  وتولید  ه بعدیسپرینت تکنولوژی  ورسانا  مریپل

 .ارائه دادند موش مغز تیاز فعال قیدق یریتصو ،آزمایش

 ساخت ایمپلنت های مغز انعطاف پذیر با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی 

 یها مپلنتیا یبه طراح، فناوری پرینت سه بعدی یدندانپزشک ژهیو به و یپزشک های بخشدر  یطور کل به

 قیمرحله تحق در می تواند تکنولوژی پرینت سه بعدی نیهمچن کند. یکمک م ماریهر ب یبا مورفولوژمتناسب 

 ی. هنگامدریمورد استفاده قرار گ اه حل هارتوسعه  فرایند لیهو تس دهیچیپ یدرک ساختارهاه منظور بو توسعه 
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 یم ، فناوری پرینت سه بعدیشود یمغز میعنی  یاتیح یاندام ها نیتر دهیچیاز پ یکی مطالعه که صحبت از

به  MIT دانشگاه تحقیقاتی میکمک کند. ت نظارت و شی، آزمامطالعه یبرا ییدستگاه ها یتواند به طراح

با  ریمغز انعطاف پذ یها مپلنتیا توسعه یبرا یبعد  سه پرینت یها یاز فناور Xuanhe Zhaoسرپرستی 

 .استفاده کرده استمدت  یبدن در طوالن یاعضا تینظارت بر فعال توانایی

 

 های عصبی لنتپجهت تولید ایم پرینت سه بعدی پلیمر

 ، محققانستندیمناسب ن در دراز مدتبرای استفاده  یفلز یها مپلنتیاو  الکترودها با توجه به این موضوع که

رسانا موجود در بازار به  یمریپل یمحلول ها شتریب . امروزهکردنداستفاده  رسانا مریپلیک از  MIT دانشگاه

 به نام  MITتحقیقاتیاز گروه  لیفارغ التحص یدانشجو یک .شوند یاستفاده م استاتیک آنتی یعنوان روکش ها

Hyunwoo Yuk هر  یروش برا نیو استفاده از ا می باشدهمگن  یهاپوشش  یبرا شتریب عیام پلیمر": گفت

  ".می باشد رممکنیغنیز  یبه صورت سه بعد استفاده از آن و با وضوح باال دشوار است یدو بعد یالگو

به  عیجوهر ما یک معموالً به شکلو ماده رسانا است  کیکه  می باشد PEDOT: PSS کیمورد استفاده  مریپل

 ادهم کیتا خشک می کنند ومواد را منجمد  نیاد که نده یم حیتوض میت نیشود. ا یم عرضه رهیت یآب رنگ



 
مخلوط  کیالل ارگاناز آب و ح متشکل دروژلیهیک با  این ماده سپس ،دیرسانا به دست آ نانو افیالخشک از 

این . دوشمی اضافه به ماده فوق  نانو های افیال ٪8-5 ،دندان ریخم مشابهخمیری  ایجاد به منظور. می گردد

 .می سازدرا فراهم  مورد نظر شده یسه بعد چاپ محصول ساختو  تزریق جهت کار ضخامت الزم

 ها با استفاده از فناوری پرینت سه بعدیالکترود ساخت

 پرینت سه بعدیرا  یکیالست کوچکالکترود  ، یکمواداین  شیآزما ه منظورب MITتیم تحقیقاتی دانشگاه 

 یرسانا در خطوط مواز مریپلکه است  تشکیل شده و شفاف پذیر انعطاف مریپله یال اکترود از یک نی. اکردند

 یها گنالیسیافت در یکوچک برا یبه اندازه کافنقطه واحد  کیهمه آنها در  و بر روی آن تزریق می شودنازک 

 شد تعبیه وشمیک در مغز الکترود  نیا. همگرا هستند (کرونیم 10حدود  عرضنورون واحد ) کی یکیالکتر

 یم حیتوض Zhaoنظارت داشته باشد. پروفسور مغز  تیبر فعال یعصب یاز سلولها یکی ضبطتوانست با  میت واین

توانند  یملرزش  در هنگامهستند و  یسفت و سخت یفلز یها میس ی تولید شده به روش سنتیالکترودها"د: اد

 " .است شتریب های پرینت سه بعدی شدهالکترود نیا تی، حساسنی. عالوه بر ارسانندب بیآس ها به بافت
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پرینت سه  باریک اریبس یبا الکترودها را الکترود آرایه  کی MITتحقیقاتی دانشگاه  میت، این دستاوردبر  عالوه

های عصبی  مپلنتیمدت مغز و ا یطوالن یدرمانتکنیک های  ایجادتوانند در  یم شاتیآزما نیکرد. همه ا بعدی

 باشند.  دیمف یانواع اختالالت عصب یبرا

 implants-brain-soft-print-3d-researchers-https://www.3dnatives.com/en/mit-/040420204 منبع:
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