
 

 ژالتین ماهیپچ پرینت سه بعدی 

 

توسط دانشمندان دانشگاه  برای اهداف پزشکیزیستی سه بعدی  زمینه پرینتدر  یپیشرفت های جدیداخیراَ 

. به طور پرینت سه بعدی شده ای از ژالتین ماهی توسعه داده اند قطعات. این گروه انجام شده است در ژاپن ناگویا

 های هیدروژل پچبیماران سرطانی هستند.  برای درمانهای هیدروژل قابل کاشت  پچدر واقع طعات این ق دقیق تر

 آزاد می شوند. طبق دستور زمانی معینحاوی داروهایی هستند که با توجه به نیاز بیمار  شده سه بعدیپرینت 

به طور مؤثر برای  سه بعدی پرینتربخش پزشکی است که می تواند از فناوری  دریک نوآوری جالب  دستاورد این

معموالً هنگام استفاده در  (DOX) بیسینامقابله با سرطان استفاده کند. درمان های سرطانی مانند دوکسور

زیست  چربیهای  به همین دلیل است که در کپسول، اثرات قلبی و غیر قابل برگشت جدی دارند. اصلیحالت 

 هایکپسول ها، پچ به جای طراحی این نوع ترجیح می دهند محققان  د.تجویز می شو نام لیپوزوما سازگار ب

 توسعه دهند. میزان تأثیرهمان  اب ای شدهسه بعدی پرینت  هیدروژل

https://bit.ly/2Yhmil0


 

 ژالتین ماهی پرینت سه بعدی شده پچ های استفاده ازدرمان سرطان با 

امکان تنظیم با سرطان مورد استفاده قرار می گیرد زیرا  برای مقابلهبه طور فزاینده ای  پرینت سه بعدیتکنولوژی 

 این بدیهی است کهاز این طریق بر اثربخشی درمان می افزاید.  را فراهم می سازد وهر بیمار ا ب متناسب درمان

می مثال  برایکمک کند.  درمانی یندهای خاصانیست اما می تواند به بهبود فرآمیز یک راه حل معجزه  روش

و سرطان  مطالعهسلول های تومور برای  پرینت سه بعدی زیستی به که موفق را نام برد تیمی از محققانتوان 

انواع درمان . با این حال به نظر می رسد که دانشمندان ژاپنی در این تحقیق جدید به شده اندن درمان آ گیچگون

فناوری به لطف  که استبوده بیماران به  دارو ها رساندن هرچه مؤثرتر آنایده  وسرطان ها عالقه مند هستند 

 .است شده امکان پذیرزیستی سه بعدی  پرینت

 

 

 

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


 

 های ژالتینپچ فرایند پرینت سه بعدی 

سه چاپگر یک  با استفاده ازاز یک پلیمر نیمه مصنوعی حاوی ژالتین ماهی را  یک پچمحققان دانشگاه ناگویا 

قرار داده دوکسوروبیسین ها ند. محققان در داخل این پچ ه اکرد سه بعدیپرینت زیستی از نوع اکستروژن  بعدی

این پچ از  مختلف که می تواند در جریان خون بیمار آزاد شود. این تیم توضیح می دهد که آنها چندین شکل اند

 .مورد آزمایش قرار داده اندرا  مشبکصفحه یک حلقه، یک استوانه و یک  ها شامل

 

آزاد شدن بهتر  امکان مشبکصفحه که  نده ابه این نتیجه رسید ات متعددآزمایش انجامپس از محققان 

به محققان دریافتند که می توانند با استفاده از قسمت حساس  عالوه بر این. را فراهم می سازددوکسوروبیسین 

 می توان UV اشعهزمان قرار گرفتن در معرض مدت با تغییر  را کنترل کنند. در واقعدارو رهاسازی میزان  نور پچ

زمان قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء  مدت با افزایش، به این صورت که دارا افزایش یا کاهش د رهاسازیسرعت 

 .بنفش، میزان آزاد سازی کاهش می یابد
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