
 

  یومیتانیفک ت نیاول یسه بعد نتیپر

 

لطف  این فک به .بزنند وندیرا پ شده یسه بعد نتیپر یومیتانیفک ت کی تیتوانستند با موفق یهلند جراحان

 Mobius 3D Technology (M3DT) یانجام شده توسط موسسه سرطان هلند و شرکت هلند قاتیتحق

سه  نتیپر ومیتانیفک ت کیاست که  یبار نیاول نیاست. ا توسعه یافته پرینتر سه بعدیو با استفاده از تکنولوژی 

 .ه استشدزده  وندیپ یسرطان ماریب کیبه  شده یبعد

  یسه بعد نتیپراز تکنولوژی با استفاده  یومیتانیفک ت نیاولساخت 

از دست  یاندام ها برای نیگزیجایک کند  یکه به ذهن ما خطور م یفکر نیاول میشنو یکلمه پروتز را م یوقت

که در  یها قسمتبدن مانند  جیکمتر رابخش های  یبرا ینیگزیاحتماالً به جا ،استرفته مانند دست ها و پاها 

 برای بهبود یمصنوع یدر حال توسعه انواع اندام ها یپزشک اگرچه صنعت. میکن یفکر نم دقرار دارن ماریسر ب
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روزافزون  شرفتیبا پ. دارند ازیاستخوان ن های نیگزیاز جا یتر دهیچیبه نوع پ برخی از بیماراناست،  افراد یزندگ

 یبرا یدیجد یها اند راه توانسته یحوزه پزشک ژهیو به ها نهیاز زم یارین در بسمحققا ،پرینت سه بعدیفناوری 

 یومیتانیفک ت زیآم تیموفق وندیپ این روش هااز  ینبوده است. نمونه ا ریپذ که تا به حال امکان ابندیدرمان ب

زده شده  وندیگردن پ مبتال به سرطان سر و ماریبیک به  بار نیاولبرای در هلند است که شده  یسه بعد نتیپر

 .است

 

انواع مختلف سرطان  نیاز سرطان سر و گردن است که در ب یشود نوع نادر یفک ظاهر م هیکه در ناح یسرطان

 لیرا تشک ییدرصد از سرطان ها 4سر و گردن حدود  یکه سرطان ها یشود. در حال یم یطبقه بند زیدهان ن

نقش  تعلق دارد یماریب نیا واعبه ان که شوند، سرطان فک یاده مد صیمتحده تشخ االتیدهند که ساالنه در ا یم

 ،یماریدر طول دوره بمانده پزشک  یباق نهیاغلب تنها گزکند.  یم فایسرطان ا یقاتیدر مطالعات تحق یزیناچ

قادر به  مارانی، بیالاحتم یها نیگزیجا با کهاست  یدر حال این است. ماریب نییکل فک پا ای یبرداشتن بخش

 .مهم فک نبودند یعملکردها یابیباز
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 ی شدهسه بعد نتیپرفک پروتز  وندیپ

 Mobius 3D یمؤسسه سرطان هلند و شرکت هلند یکه حاصل همکار شده یسه بعد نتیپروتز فک پر

Technology (M3DT)  انجام شده توسط هر دو طرف و متخصصان  قیچهار سال تحق جهی، نتمی باشد

 نسرطا لیرا انتخاب کردند که فک او به دل یماریبمطالعه،  نیا جینتا شیماآز یبرامحققان . ه استمتعدد بود

 فک یاجزا قیدق سه بعدی مدلتوسعه  یبرا یاسکن سه بعد یت سی و MRI از میت نیبرداشته شده بود. ا

به سر  توسعه دادند که چاپگر سه بعدیبا استفاده از یک دستگاه را  یومیتانیپروتز ت کیسپس استفاده کردند. 

 .زده شد وندیپ ماریب

 یها آن است. روش یشترب یازگاردهد، س یم یبرتر یقبل یرا نسبت به روش ها یسه بعد پرینتتکنولوژی  آنچه

از  یاستخوان کوچک مانند یگرید یفک اغلب شامل برداشتن استخوان از جامورد استفاده در جایگزینی  یقبل

و دوام  کرد یم دیرا تهد ماریب یزندگ یهمراه بود که حت یادیز یها با عوارض احتمال روش نیا. ندودب ساق پا

شکل و وزن فک با  قاًیدق یسه بعد تکنولوژی پرینته توسعه یافته با استفاده از نمون گرینداشت. از طرف د یادیز

 دنیمانند صحبت کردن، نوش یعموم یکند تا عملکردها یکمک م ماریبه ب این روشدارد.  مطابقت یاصل نییپا

وز در حال انجام دانشمندان هن میبوده است، ت زیآم تیموفق وندیپ نی. اگرچه اولتی انجام دهدحبه راو خوردن را 

 .هستند دیجد وندیپ یبر رو قاتیتحق
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