Úvod do 3D tlače
3D tlač za svoje pomerne krátke obdobie
existencie prešla pozoruhodným vývojom a jej ďalší
rozvoj sa očakáva aj v budúcnosti. Svoje miesto našla
v mnohých odvetviach priemyslu, kde sa často používa
na vytváranie prvých prototypov pred samotnou
výrobou. Vďaka zjednodušeniu procesu a lepšej
cenovej dostupnosti niektorých tlačiarní dnes už
existuje veľké množstvo domácich tlačiarní slúžiacich
pre vlastné potešenie majiteľov. Okrem toho si svoju
cestu razí aj v jednotlivých odvetviach medicíny, kde sa
používa na plánovanie zákrokov, vzdelávanie, na
výrobu medicínskych či dentálnych implantátov a

Obrázok č. 1: ZYYX 3D printer
s vytlačenými modelmi
(Zdroj: Michal Marko, Ústav
simulačného a virtuálneho
medicínskeho vzdelávania LF UK)

pomôcok pre pacienta. Známe sú použitia 3D tlače
v oblasti kraniofaciálnej chirurgie, neurochirurgie, kardiovaskulárnej chirurgie, stomatológie,
ortopédie a traumatológie, ako aj v oftalmológii.

História 3D tlače
Na úvod sa poďme pozrieť ku koreňom vzniku 3D tlače pre lepšie pochopenie jej
fungovania. Môže sa zdať, že 3D tlač patrí k novinkám posledných rokov, no v skutočnosti sa jej
vznik spája s 80-tymi rokmi minulého storočia. Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka
dostupnosti domácich 3D tlačiarní.
Prvé pokusy v oblasti 3D tlače sa viažu na Dr Kodama pre jeho objav techniky rapid
prototyping v roku 1980. Ako prvý opísal postup prikladania vrstvy materiálu na ďalšiu vrstvu,
čím dal podklad stereolitografii (SLA). O 4 roky neskôr sa podobnými postupmi zaoberal
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francúzsky tím inžinierov, ale projekt im bol zakázaný pre údajný nedostatok obchodnej
perspektívy.
Za zakladateľa technológie 3D tlače je považovaný až Charles W. Hull z USA označovaný
aj ako otec 3D tlače. Pracoval na vytvorení odolnejších náterov pomocou tekutých materiálov,
ktoré po ožiarení UV svetlom zatvrdnú.
Vtedy sa zrodila myšlienka

vymyslieť

prístroj, ktorý by dokázal použiť tento tekutý
materiál vo vrstve, ožiariť ju UV svetlom,
nechať zatvrdnúť a následne naniesť novú
vrstvu. Pomocou opakovania tohto procesu
dokázal vytvoriť prvý 3D model jednoduchej
nádoby v roku 1983. V roku 1984 obdržal
prvý patent za stereolitografický aparát,
ktorý používa UV žiarenie na vytvrdnutie
prototypu z fotopolymérov. Princíp spočíva
v narezaní 3D modelu softvérom do vrstiev
určitej hrúbky, ktoré môže prístroj ukladať
jednu na druhú formujúc tak 3D objekt. Čelil
otázke ako preniesť súbor do formátu, ktorý
by 3D tlačiareň dokázala interpretovať
a vytlačiť. V spolupráci

s firmou

Obrázok č. 2: Charles W. Hull, otec 3D tlače
(Zdroj: https://3dprintingindustry.com/3dsystems-chuck-hull-nominated-for-europeaninventor-award-for-stereolithography-3d-

Albert

printing/)

Consulting Group vytvorili STL formát, ktorý dokázala použiť ktorákoľvek 3D tlačiareň. Keďže na
rozdiel od SLA procesu si STL formát nedali patentovať, mohol ho použiť ktokoľvek, a preto
predstavuje STL formát zlatý štandard až do súčasnosti. Charles W. Hull založil firmu 3D Systems
pre vývoj a predaj SLA tlačiarní, ktorá funguje dodnes.
Scott Crump vynašiel v roku 1989 spôsob tlače známy ako fused deposition modeling
(FDM), ktorý používa kontinuálne termoplastické vlákno na vytvorenie jednotlivých vrstiev. Za
účelom rozvíjať a zdokonaliť objav založil so svojou manželkou Lisou spoločnosť Stratasys, ktorá
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s úspechom stále funguje. Uplynutie platnosti patentu pre FDM otvorilo trh pre rozvoj
najpoužívanejšej formy 3D tlače súčasnosti. Okrem toho Crump vynašiel jeden zo základných
a stále najpoužívanejších materiálov pre tlač s názvom akrylonitrilbutadiénstyrén, známejší pod
svojou skratkou ABS.
Dr. Carl Deckard a Dr.Joe Beaman z Texaskej Univerzity v Austine vytvorili v roku 1988
nový koncept 3D tlačiarní, a to selected laser sintering (SLS) odlišný od predchádzajúcich dvoch.
Zatiaľ čo SLA a FDM s úspechom využívali plastové a nylonové materiály, ani jedna nedokázala
vyrobiť prototypy z kovu. SLS vyžaduje použitie vysoko výkonných laserov, a tak táto tlačiareň
môže byť príliš drahá, prípadne nebezpečná a nehodí sa na domáce požitie. Preto táto metóda
nepatrí k najrozšírenejším.
V skorých 90-tych rokoch Massachusetts Institute of Technology (MIT) vytvoril inkjet 3D
tlač, ktorá pracuje na princípe nanášania kvapôčok na papier, plast alebo iný materiál.
Technológia sa rozšírila a dnes sa na jej princípoch rozvíja biotlač, teda tlač živých buniek, ktoré
môžu vytvoriť tkanivo a očakáva sa, že prinesú novú éru vo svete rekonštrukčnej medicíny
a transplantácií.
Počas mnohých rokov 3D tlačiarne boli komplikované a hlavne veľmi drahé prístroje.
Zmena nastala, keď v roku 2005 Dr. Bowyer vyučujúci na univerzite v Spojenom kráľovstve založil
RepRap projekt. Jeho cieľom je vyvinúť cenovo dostupnú a otvorenú platformu 3D tlačiarní, ktoré
sa dokážu samoreplikovať. Najlepšou cestou, ako rozšíriť 3D tlač do rúk čo najviac užívateľov, je
mať tlačiareň, ktorá dokáže vytvoriť kópiu samej seba. Jadrom projektu je otvorený prístup
k dátam, na základe ktorých si hocikto môže vytlačiť jednotlivé súčiastky zakomponované do
RepRap. Prvý prístroj z tohto projektu bol vyrobený v roku 2007 s názvom Darwin 3D printer.
Pracuje na princípe fused filament fabrication (FFF), čo je v praxi to isté ako FDM, ale proces FDM
mala v tomto čase stále ešte patentovaný firma Stratasys. Hoci Darwin mal obmedzenú kvalitu
a presnosť tlače, dokázal, že 3D tlačiareň nemusí byť drahá a môže ju vlastniť hocikto aj pre svoje
hobby. RepRap sa neustále rozvíja a aj keď nie všetky súčasti tlačiarne je možné vytlačiť, tento
projekt výrazne znásobil počet 3D tlačiarní celosvetovo.
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Ako 3D tlač funguje
Základným princípom je ,,additive manufacturing“, čo v praxi znamená, že na začiatku
nemáme žiadny veľký blok materiálu, ale tlač začína na čistej podložke postupným nanášaním
materiálu po jednotlivých vrstvách tak precízne, ako sa len dá. Takýmto spôsobom tlačiareň
nanáša materiál po častiach v 2D priestore. Následne sa posunie horizontálne o ďalšiu vrstvu, až
pokiaľ nevznikne kompletný 3D model. Aj keď sa jednotlivé spôsoby tlače navzájom odlišujú,
nanášanie materiálu vrstvu po vrstve majú všetky spoločnú. Preto je potrebné 3D model
(najčastejšie vo formáte STL) ešte pred samotnou tlačou narezať v softvéri, ktorý ho rozdelí na
niekoľko tenkých vrstiev vytvárajúcich celý objekt. Hrúbka vrstiev najlepšie korešponduje
s kvalitou modelu. Čím sú jednotlivé vrstvy tenšie, tým je precíznejšia kvalita tlače. Tlač v čo
najmenších vrstvách sa teda zdá byť najoptimálnejšia kvalitou, ale má svoje limitácie. Samotný
hardvér má limity ako tenkú vrstvu dokáže vytvoriť. Ak aj hardvér umožní extrémne tenké vrstvy,
strácame veľa času v softvéri, ktorý má model narezať na veľa vrstiev. Významne sa predlžuje aj
samotná doba tlače, pretože trvá dlhšie vytvoriť jednu vrstvu a zároveň sa musí vytvoriť väčší
počet vrstiev.

FDM
Fused deposition modeling je v súčasnosti najrozšírenejší a najpoužívanejší spôsob 3D
tlače. Môžeme sa stretnúť aj s označením fused filament fabrication (FFF), čo je úplne rovnaký
systém. Označenie FFF vzniklo len počas pretrvávania patentu na FDM. Popularitu si získala nielen
pre dostupnú cenu, ale aj pre svoju relatívnu jednoduchosť a ľahko pochopiteľnú mechaniku,
ktorá nepotrebuje žiadne komplikované lasery. Princíp sa podobá použitiu lepiacej tavnej pištole,
ak filament prirovnáme k tyčinkovej náplni lepidla. FDM/FFF pracuje na princípe vrstvenia, kedy
materiálom je termoplastický filament, zväčša namotaný na cievke prichytávajúcej sa
k extruderu. Extruder má svoj motorček, ktorý vytláča vlákno cez horúci koniec. Horúci koniec
udržiava konštantnú teplotu, aby veľmi rýchlo roztopil filament na viskóznu tekutinu a tá je
vytláčaná cez malú trysku na podložku. Tryska vykonáva pohyb nad podložkou v jej blízkej
vzdialenosti až pokiaľ nevytvorí celú jednu vrstvu v osi X a Y. Následne sa posunie o jednu vrstvu
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vyššie v osi Z a pokračuje v nanášaní materiálu až do vytvorenia celého prototypu. V niektorých
prípadoch sa horizontálne dokáže pohybovať nie len tryska, ale aj podložka zároveň. Dnes sú
v obehu tlačiarne, ktoré používajú viaceré extrudery súčasne buď na kombináciu farieb
filamentov, alebo na kombinovanie rôznych materiálov. Známe sú napr. tlačiarne od českého
výrobcu Prusa, ktoré doteraz ponúkali až 4 farby/ materiály zároveň a od mája 2018 by malo byť
dostupné už aj rozšírenie na 5 extruderov.

Obrázok č. 3: Fused Deposition Modeling
(Zdroj: https://www.additively.com/en/learn-about/fused-deposition-modeling)

SLA
Stereolitografia používa fotosenzitívnu živicu, ktorá vplyvom UV lasera polymerizuje. Lúče
UV žiarenia sa presne zameriavajú na vytvorenie jednej vrstvy živice. Po jej dokončení sa
platforma, na ktorej je produkt rozrobený, posunie vertikálne o rozmer ďalšej vrstvy. Povrch
vytvrdeného modelu sa opäť ponorí do tekutiny, ktorá fotopolymerizuje pri ďalšom ožiarení.
Takto sa vrstva za vrstvou vytvorí požadovaný predmet. Vďaka presnosti UV lasera dokážu SLA
tlačiarne vyrobiť relatívne hladký povrch v porovnaní s inými metódami 3D tlače a tiež takmer
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vôbec okom nepozorovateľné rozdiely medzi vrstvami. Preto sa teší svojej obľube pri tvorbe
tvarovo zložitých materiálov. Nevýhodou je vyššia cena samotnej tlačiarne ako aj materiálov.
Digital light processing (DLP) je metóda veľmi podobná SLA a považuje sa za jej
podskupinu. DLP využíva takmer rovnaký princíp a rovnaké materiály. Rozdiel je len v spôsobe,
akým DLP a SLA ožarujú živicu. DLP dokáže naraz emitovať UV laserové lúče v presne
požadovanom rozložení každej vrstvy, a tak vytvoriť celú vrstvu naraz na rozdiel od klasickej SLA
tlačiarne, ktorá používa len jednobodový laser. Táto vlastnosť DLP umožňuje pracovať veľmi
rýchlo bez negatívneho dopadu na tvar alebo komplexnosť objektu. Okrem rýchlej tlače veľkých
objektov môže súbežne tlačiť dva duplicitné modely naraz bez predĺženia času. Tak ako pri SLA,
pri DLP tlačiarni je cena ešte vyššia.

Obrázok č. 4: Stereolitografia
(Zdroj: https://www.additively.com/en/learn-about/stereolithography)
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SLS, DMLS, SLM, EBM
Tieto metódy 3D tlače sa odlišujú od predchádzajúcich tým, že používaný materiál je v
prášku. SLA (selective laser sintering) tlačiareň nanáša pomocou zabudovaného valca tenkú
vrstvu termoplastického prášku na podložku. Každá jedna vrstva musí byť ožiarená vysoko
výkonným laserom, ktorý zapeká práškové častice do tuhej štruktúry. Zapekanie znamená
pôsobenie takého tepla, ktoré neumožní dosiahnuť bod topenia, ale len fúziu pevných čiastočiek
do požadovaného solídneho tvaru. Následne je za pomoci valca nanesená ďalšia vrstva až po
dokončenie objektu. SLS sa od ostatných práškových tlačiarní líši tým, že nevyžaduje použitie
žiadneho ďalšieho tmeliaceho materiálu. To znamená, že dokáže pracovať s akýmkoľvek
materiálom vo forme prášku, ktorý sa dá zapekať laserom, ako napr. rôzne druhy kovov a ich
zliatin, keramika, plasty a ďalšie.
Podobnými metódami sú aj direct metal laser sintering (DMLS), selective laser melting
(SLM) a electron beam melting (EBM).
DMLS pracuje na rovnakom princípe ako SLS s tým rozdielom, že proces je vyčlenený len
pre kovy a ich zliatiny.
SLM je vysoko energetický proces, pretože laser musí pre každú vrstvu vyprodukovať
teplo, ktoré prekračuje bod topenia materiálu. Nedochádza tak len k spekaniu tuhých častíc, ale
k ich roztaveniu a následnému stuhnutiu do príslušného tvaru. Objekty sú extrémne pevné. SLM
sa obmedzuje len na určité materiály ako oceľ, titán, kobalt, hliník, meď, zlato, chróm a volfrám.
Veľa materiálov je nevhodných pre ich vlastnosti po roztopení a prácu so zliatinami komplikuje
skutočnosť, že jej prímesi sa líšia teplotou topenia.
EBM sa od SLM líši len tým, že na roztopenie materiálov nevyužíva laser, ale lúč
elektrónov. Najčastejšie sa používa na výrobu vysoko denzných objektov z titánu, menej často
z kobaltu a chrómu.
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Powder bed printing, InkJEt
Základným princípom je práškový materiál nanášaný na podložku a tekuté spojivo pre
stuhnutie predmetu. Výsledok sa líši v závislosti od širokého výberu materiálov, spojiva aj
spôsobu zakomponovania spojiva do prášku. Jednou z najpopulárnejších tlačiarní je typ inkjet.
Podobá sa klasickej domácej atramentovej tlačiarni, ale namiesto atramentu z hlavice vychádza
spojivo. Jej výhodou je schopnosť multifarebnej tlače s kombináciou jednotlivých farieb
a vytváraním nových odtieňov.

MultiJet, PolyJet
MultiJet printing alebo aj PolyJet printing je tá istá metóda tlače od dvoch rôznych
výrobcov. Využíva princíp atramentovej hlavice a dokáže tlačiť multifarebne. Nepoužíva však
prášok, ale nanáša vrstvu UV senzitívnej živice priamo na podložku. Následne UV svetlo zatvrdí
živicu do pevného materiálu. V porovnaní s práškovým materiálom tieto tlačiarne vyrábajú oveľa
pevnejšie modely.

LOM
Laminated object manufacturing (LOM) používa súvislý list materiálu, najčastejšie plastu
alebo papiera, menej často kovu. Materiál na podložku vytláča systém valčekov. Plastové
a papierové materiály bývajú povlečené adhezívnou substanciou. Počas procesu tlačenia
prechádza ohrievaný valček po liste materiálu na podložke a roztápajúc adhezívnu hmotu pritláča
materiál k podložke. Následne počítačovo riadený nôž alebo laser orezáva materiál do
požadovaného tvaru objektu. Po vytlačení modelu sa všetok odpadový materiál musí odstrániť
manuálne.
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Materiály
Na trhu je dostupné obrovské množstvo rôznych materiálov pre 3D tlač. Keďže práca
s náročnými materiálmi ako sú napr. kovy alebo keramika kladie veľké nároky na tlačiarne,
najčastejšie sa využívajú plasty. Poďme si preto rozobrať niekoľko z najčastejšie používaných
plastových filamentov.

ABS
ABS (celým názvom akrylonitrilbutadiénstyrén) je nízko nákladný termoplast patriaci
k základným materiálom, ktoré sa v začiatkoch rozvoja 3D tlače začali používať a stále patrí medzi
populárne. ABS má nízku cenu a dobré mechanické vlastnosti, vysoko odoláva mechanickému
poškodeniu. Umožňuje tak tlačiť pevné a odolné objekty stabilné aj voči kyselinám a zásadám.
ABS sa spracováva pri teplote 210-250 ˚C, výsledný produkt je stály pri teplotách až do 100˚C.
Jeho nevýhodou je zmenšujúci sa objem plastu počas ochladzovania, čo môže viesť k deformácii
modelu alebo k odlupovaniu modelu od podložky ešte počas tlače. Tlač môže byť preto
v niektorých prípadoch zložitejšia, ale novšie modely tlačiarní si dokážu s touto vlastnosťou ABS
poradiť vďaka vyhrievaným podložkám. V nevetranom priestore môže tlač značne nepríjemne
zapáchať. ABS sa dá lepiť za pomoci acetónu, toluénu, metylénchloridu alebo aj akrylátovými
lepidlami.

PLA
PLA (polymliečna kyselina) je veľmi rozšírený termoplastický materiál. Je základným
materiálom pre väčšinu domácich tlačiarní, pretože nevyžaduje vyhrievanú podložku tlačiarne
a spracováva sa pri nižšej teplote okolo 180-220°C. PLA je ideálne pre začiatočníkov pre svoju
nízku cenu, nenáročné požiadavky na tlač a dobrú výslednú kvalitu. Menším nedostatkom je
nižšia teplota, pri ktorej sa PLA začína roztápať, a to už okolo 60°C. Jednoznačným benefitom je
dopad na životné prostredie. PLA je biomateriál vyrábaný z kukuričného škrobu, takže sa
v prírode biodegraduje, a predsa má vlastnosti podobné plastom z ropy. Bonus predstavuje
sladká aróma počas procesu tlače.
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Obrázok č.5: Vlákno kyseliny polymliečnej
(Zdroj: Denisa Fialová, Ústav simulačného
a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
LF UK)

HIPS
HIPS (High Impact Polystyrene) sa používa ako podporný materiál najčastejšie pre ABS
všade tam, kde súčasti 3D modelu prečnievajú vo vyšších vrstvách tlače nad podložku a museli by
sa tlačiť vo vzduchu, čo nie je technicky možné. Pri tlači je potrebné mať tlačiareň minimálne
s dvomi extrudermi - pre konštrukčný materiál a pre podporu. Podporný materiál sa po vytlačení
jednoducho rozpustí v limonenovom rozpúšťadle.

PVA
PVA (polyvinylalkohol) je takisto jeden z podporných materiálov, ktorý sa dá ľahko
rozpustiť už v samotnej vode, preto je výhodné použiť ho pri veľmi komplexných modeloch alebo
modeloch s takmer uzavretými dutinami. Používa sa pri minimálne dvoch extruderoch v tlačiarni.
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Nylon
Nylon sa vyznačuje svojou mimoriadnou pevnosťou a zároveň zachovanou pružnosťou.
Tlač nylonom má vysoké nároky. Vyžaduje teplotu extrudera 230-280°C, čo nie každá tlačiareň
dokáže zabezpečiť. Okrem toho má aj veľmi zlú priľnavosť k podložke aj priľnavosť jednotlivých
vrstiev, kvôli čomu sa model môže rozpadnúť. Celkovo je tlač náročná a pomalá. Pozornosť treba
venovať aj uskladneniu nylonového vlákna, ktoré absorbuje vlhkosť okolitého prostredia, čo
výrazne znižuje jeho kvalitu.

Polykarbonát
Polykarbonát (PC) je v súčasnosti zrejme najtvrdší materiál, ktorý metóda FDM dokáže
používať. Je to vysoko pevný a trvanlivý filament s veľmi vysokou teplotnou odolnosťou až do
150°C. Tlač je náročná, vlákno nasáva vzdušnú vlhkosť z okolia, a tak musí byť po otvorení
adekvátne uskladnené. Vyžaduje vysokú teplotu extrudera a vlákno mäkne dlhšie. Ak teplota nie
je dostatočná alebo proces dostatočne pomalý, jednotlivé vrstvy nebudú na seba priliehať.

Materiál imitujúci drevo
Tieto vlákna sú kombináciou PLA s korkom alebo dreveným práškom, čo modelu dodáva
skutočný vzhľad dreva. Zvyčajne obsahuje okolo 30% dreveného materiálu, ale zloženie môže
varírovať pri jednotlivých typoch filamentov. K najznámejším patri BambooFill a Laywood.

Vlákna s prímesou kovu
Metalické filamenty sa vyrábajú pridaním jemného kovového prášku do základného
materiálu. Kovovým práškom býva meď, bronz, mosadz a nehrdzavejúca oceľ. Tento materiál je
prirodzene ďaleko ťažší ako bežné plastové filamenty. Okrem toho sa predávajú vlákna, ktoré
vzhľadom a farbou kov len imitujú, ale neobsahujú žiadnu metalickú prímes.
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Flexibilné filamenty
Flexibilných materiálov sa na trhu vyskytuje veľa. Zjednodušene sa dajú priblížiť
vlastnostiam gumy. Zaraďujú sa medzi nich úplne flexibilné ako aj semiflexibilné materiály. Ako
príklad môžeme uviesť SemiFlex, PolyFlex, NinjaFlex, FilaFlex, FlexPLA, TPU, TPE a mnohé ďalšie.
Navzájom sa líšia mierou flexibility ako aj elasticity, teda tým, že sa v rôznej miere dokážu
deformovať a natiahnuť.

Využitie 3D tlače v medicíne
3D printing počas svojej histórie preukázal mnoho výhod pri použití v priemyselných
odvetviach. Nové trendy neobišli ani medicínske odbory, kde prvým vytlačeným modelom boli
zubné implantáty v roku 2000 a odvtedy možnosti využitia prudko rastú. V súčasnosti vieme 3D
tlač uplatniť v odboroch kardiológie, stomatológie, ortopédie, traumatológie, oftalmológie,
rehabilitácie, neurochirurgie a mnohých ďalších. Okrem samotnej 3D tlače sa rozvíja aj biotlač,
ktorá pracuje so živými bunkami a umožňuje vytlačiť napríklad ušnice, cievy, bunkové kultúry,
časti orgánov. Dnes sa takto vyrobené bunkové tkanivá už používajú na testovanie nových liečiv.
Existuje predpoklad, že vďaka vyvíjaniu bunkových kultúr bude umožnené vytvárať nové orgány
pre pacientov, ktorí sú na zozname čakateľov na transplantáciu. Tlač buniek na základe vlastných
buniek pacienta predpokladá minimálne riziko rejekcie transplantátu a úspešnosť samotnej
operácie. Kým o takýchto metódach sa vedú široké diskusie, ostatné odbory medicíny využívajú
3D tlač na reálne zobrazovanie, edukáciu, plánovanie zákrokov, tvorbu implantátov a ďalších
pomôcok v liečbe a starostlivosti o pacientov.
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Obrázok č. 6: Vytlačené
3D modely
(Zdroj: Denisa Fialová,
Ústav simulačného
a virtuálneho
medicínskeho
vzdelávania LF UK)

Obrázok č. 7: Pri
tlačiarni (Zdroj: Michal
Marko, Ústav
simulačného
a virtuálneho
medicínskeho
vzdelávania LF UK)

13

Využitie 3D tlače v kardiológii
Zložitosť vrodených srdcových chýb prinútila kardiológov hľadať nové inovatívne metódy,
ako pochopiť priestorové vzťahy v srdci postihnutom malformáciou. V minulosti boli pokrokom
intervencie pomocou katétrov, avšak pochopenie abnormálnej srdcovej morfológie závisí najmä
od zobrazovacích techník, a to počítačovej tomografie (CT), magnetickej rezonancie srdca (CMR)
a 3D transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie (TTE, TEE). Limitáciou ostáva
zobrazenie 3D interpretácií na 2D obraze. Takéto interpretácie vytvárajú iba predpoklad
o priestorových vzťahoch bez konkrétneho hmotného modelu. Vytváranie modelov pomocou 3D
tlače má neporovnateľnú výhodu pre reálne pochopenie rozmiestnenia anatomických štruktúr
a patológií v rámci srdca, ktoré sú založené na získaných výsledkoch zobrazovacích metód.
Defekty septa
Defekty septa sú najčastejším typom vrodených srdcových chýb s prevalenciou 1/1500
narodených v prípade predsieňového septa (ASD), 1/1000 narodených má poruchu komorového
septa (VSD) a 1/2500 narodených trpí poruchou oboch prepážok (AVSD). V každej z týchto troch
kategórií nachádzame veľa variácií veľkosti, typu a polohy poškodenia.
Klinický manažment týchto porúch je založený a odvíja sa od možností, akými môžeme
dané septum zobraziť. Vytvorenie 3D modelu je veľkou pridanou hodnotou pri indikovaní a
plánovaní chirurgického zákroku a ďalšom manažmente pacienta. Pri zobrazovaní defektov
v predsieňach využívame najmä transtorakálnu echokardiografiu (TTE), pri ťažších defektoch
magnetickú rezonanciu (CMR) s použitím kontrastu, ktorá nám umožňuje zobraziť cievne
prepojenia v okolí defektu. Tieto zobrazovacie modality sú základom pre vytvorenie skutočného
3D modelu a znázornenie poškodených štruktúr predsieňového septa. Zobrazovanie defektov
septa v komorách sa opiera o rovnaké metódy. V prípade, že pacient utrpel infarkt myokardu
alebo je využitie týchto zobrazovacích techník riskantné z iného dôvodu, využívame multidetektorovú počítačovú tomografiu srdca (MD-CCT). Ak je tvorba 3D modelu užitočnou pri
manažmente pacienta s defektom septa, môžeme využiť hociktorú z týchto troch modalít.
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Fallotova tetralógia
Fallotova tetralógia je jednou z najčastejších vrodených vývojových chýb srdca, objavuje
sa u 28 zo 100 000 narodených detí. Rovnako ako v prípade vrodených defektov septa, 3D
printing predstavuje veľký prínos pri pochopení morfologických zmien, pri plánovaní a realizácii
chirurgických zákrokov a ďalšom manažmente postihnutého pacienta. Pri tvorbe modelu je
nevyhnutné vychádzať z 3D echokardiogramu, ktorý však neposkytuje dokonalé informácie
o malých defektoch. Využitím CT a MR angiografie získavame komplexné informácie o deformácii
a tieto sú základom pri tvorbe reálneho modelu. 3D printing našiel využitie aj pri tvorbe
náhradných chlopní pri regurgitácii z a. pulmonalis, nahrádza open-heart operáciu a poskytuje
umiestnenie chlopne na postihnuté miesto pomocou katétra, čo je pre pacienta veľkým
benefitom.

Obrázok č. 8: Použitie 3D
tlače v kardiológii na LF
UK
(Zdroj:
https://lekar.pluska.sk/cl
anky/3d-tlac-v-medicine)

Okrem týchto príkladov využitia 3D tlače pri vrodených poruchách nachádzame čoraz
širšie možnosti uplatnenia pri ochoreniach, ktoré vyžadovali rozsiahle chirurgické zákroky a sú
riešiteľné pomocou katétra. V roku 2002 sa uskutočnila prvá náhrada postihnutej aortálnej
chlopne. Model chlopne bol vytvorený stereolitografickou metódou a celý zákrok priniesol
závery, že využitie takýchto náhrad nadobudne v budúcnosti čoraz väčšie rozmery. Umelé
chlopne sú riešením stenóz a regurgitácií chlopní. Pre pacienta je veľkým benefitom oveľa menej
invazívny zákrok, pri ktorom odpadajú početné komplikácie. Využitím zobrazovacích techník (TTE,
TEE, CT, MR) vieme vytvoriť modely „šité“ pre konkrétneho pacienta, znížiť riziko a dosiahnuť
vysokú efektivitu pri zákrokoch a ďalšom manažmente pacienta.
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Využitie 3D tlače v neurochirurgii
Neurochirurgia je známa ako odbor, v ktorom zaváži každý jeden milimeter vykonaného
rezu. Preto je pre neurochirurgov neoceniteľnou pomocou, ak si dokážu danú patológiu pozrieť
3D ešte pred samotným začatím operácie. V dnešnej dobe sa zvyknú používať 3D modely na
rekonštrukciu cerebrálnych aneuryziem a ich okolitých ciev a mozgových štruktúr. Okrem
edukácie pacienta umožnia aj skrátiť celkovú dĺžku operácie. 3D tlač pomáha pri nádoroch mozgu
oddiferencovať tumorózne tkanivo od lebky, ciev, okolitého tkaniva. Okrem samotného
predoperačného plánovania sa modely používajú aj na tréning a simuláciu rôznych procedúr
v neurochirurgii.

Využitie 3D tlače v ortopédii, traumatológii a maxilofaciálnej chirurgii
Tieto odvetvia medicíny boli medzi prvými, kde sa v lekárskej praxi začala využívať 3D tlač.
Kostné štruktúry sa na rádiologických snímkach dajú ľahko odlíšiť od okolitých tkanív. Tento
kontrast rozpoznávajú aj automatické alebo semiautomatické algoritmy pre jednoduchú
segmentáciu kostí. Zavedenie používania kovových materiálov otvorilo ďalšie možnosti tlače.
Geometria kostí tváre a lebky je komplexná. Je zvyčajne namáhavé, aby jednotlivé kostné
implantáty a výplne dosahovali presnú veľkosť a tvar. Počítačovo generované snímky sú
využívané na rekonštrukciu kostných defektov. Technikou zrkadlenia sa môže predvídať
chýbajúca anatomická časť, ale väčšinou sa jedná o bilaterálny defekt, pri ktorom nie je možné ju
aplikovať. Existuje však počítačový algoritmus, ktorý dokáže zrkadliť a rekonštruovať, aj keď
pacient trpí bilaterálnym defektom. Kraniálne rekonštrukcie boli kedysi vykonávané využitím
autológnej kosti kalvy, ktorá bola odstránená pacientovi počas úvodnej operácie a uchovaná
v brušnej dutine alebo zmrazená. Tieto autológne kosti vykazovali dlhodobý problém v zmysle
dezintegrácie, poklesu, infekcie a taktiež pacienti pociťovali bolesti v okrajoch dezintegrovaného
defektu. Neskôr sa začali používať rozličné kovy a výrobky na báze akrylu. Tieto výrobky si
vyžadovali modelovanie in situ počas operácie, ktoré častokrát prinášalo ťažkosti vo forme
predĺženia operácie alebo kozmetických problémov. 3D kraniálne implantáty prekonali väčšinu
vyššie spomenutých komplikácií a preto sa s úspechom využívajú v medicíne.
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3D tlačiarne sú schopné produkovať na mieru šité pevné ortézy pri fraktúrach alebo
pohyblivé protézy po amputáciách, ako aj súčasti spevňujúce exoskelet. Pomôcky môžu byť plne
mobilné a dokážu pomôcť pacientom s parézou uchopovať predmety počas rehabilitácie.

Obrázok č. 9: Protéza
(Zdroj: http://medicalfuturist.com/3dprinting-in-medicine-and-healthcare/)

Aktuálne môžeme nájsť využitie aj na Slovensku. Príkladom je prvá operácia svojho druhu
v strednej Európe, ktorá sa uskutočnila v decembri 2017 v Univerzitnej nemocnici Martin.
Chirurgovia vďaka spolupráci s biomedicínskymi inžiniermi z Košíc implantovali 50-ročnému
pacientovi titánovú medzistavcovú platničku na úrovni krčnej chrbtice zhotovenú na mieru
metódou 3D tlače selective laser sintering. Pacient mal nadmerne opotrebovanú medzistavcovú
platničku a útlak na miechu a nervové korene. To mu spôsobovalo dlhoročné silné bolesti hlavy
a krčnej chrbtice s tŕpnutím ramien a rúk a stratou citlivosti na prstoch horných končatín. Bez
zákroku pacientovi hrozilo ochrnutie. Už dva týždne po operácii sa pacientovi obnovila citlivosť
prstov rúk, zlepšila sa hybnosť krku a tŕpnutie prestalo.
Obrázok č. 10: Titánová medzistavcová
platnička
(Zdroj:
http://www.tvnoviny.sk/domace/18958
77_unikatna-operacia-roman-50-dostalmedzistavcovu-platnicku-z-3d-tlaciarne)
Príkladom ďalšej úspešnej slovenskej operácie s použitím 3D tlače bolo odstránenie veľkej
časti hrudnej kosti pre nádor a jej nahradenie titánovým implantátom v januári 2018 na Klinike
hrudníkovej chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine.
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Dentálne implantáty
Na plánovanie rekonštrukcie zubného implantátu sa využíva softwér, ktorý zbiera
informácie z CBCT pomocou digitálnych skenov diagnostických voskov, virtuálnych výplní z
intraorálneho skenovania alebo diagnostických odliatkov. Registráciou obrázkov sa dá
naplánovať rekonštrukcia a dentálne implantáty môžu byť vyrobené tak, aby vyhovovali plánu
obnovy s najväčšou presnosťou. Zvyšuje sa tak miera individualizácie procesu pre konkrétneho
pacienta.

Využitie 3D tlače v oftalmológii
Trend využívania 3D tlače v medicíne neobchádza ani oftalmológiu, kde nachádza čoraz
širšie možnosti využitia pri rôznych prípadoch. Okrem toho, že poznáme možnosti ako vyrábať
okuliare a iné pomôcky pre oftalmologických pacientov, využitie nachádzajú 3D modely
používané priamo pri operáciách a zjednodušujú samotný zákrok.
Americkí inžinieri na Kennesaw State University v štáte Georgia vyvinuli špeciálne
spékulum, dilatátor držiaci očné viečka počas operácie, ktorý bol navrhnutý tak, aby pacientovi
spôsoboval minimálnu bolesť a chirurgovi uľahčoval prácu s inými nástrojmi. Toto je jeden
z mnohých príkladov ako pomocou 3D tlače dokážeme inovovať liečebné postupy.
Rovnaký progres nastal v samotnej diagnostike. Indická študentka Kavya Kopparapu
zhotovila špeciálnu šošovku, ktorá pomocou aplikácie v smartfóne dokáže znázorniť cievy na
očnom pozadí a diagnostikovať defekty na očnom pozadí s porovnateľnou kvalitou ako drahé
fundus kamery. Neoceniteľnú pomoc predstavujú práve v rozvojových krajinách, kde je náročné
so sebou priniesť drahé a objemné oftalmologické zariadenia.
Na Slovensku začala v roku 2015 prebiehať spolupráca medzi Klinikou oftalmológie LF UK
v Bratislave a Ústavom simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK. Cieľom tejto
spolupráce bolo poznať využitie 3D tlačeného modelu oka s uveálnym melanómom pre
stereotaktickú rádiochirurgiu. Pomocou softvéru na segmentovanie dát vytvorili na základe
údajov z CT a MR 3D model oka, ktorý bol následne vytlačený z polymliečnej kyseliny. Výsledkom
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bolo zistenie, že takéto 3D modely sú prínosom pri plánovaní optimálnej schémy ožiarenia, pri
ktorej je dôležité presne zadefinovať umiestnenie cielenej nádorovej hmoty a kritických štruktúr.
Ďalšie využitie predstavujú tvárové protézy a epitézy. Ich výrobou sa s úspechom venuje
Univerzita v Sheffielde. Zdokonalili metódu, pomocou ktorej dokážu tlačiť jednotlivé chýbajúce
súčasti tváre v rôznych farebných odtieňoch pokožky. Tvár pacienta je 3D naskenovaná, čím
odpadá náročný proces odoberania odtlačkov, pri ktorom môže vzniknúť útlak tkanív a nemusia
tak byť presné, čo vyžaduje ďalšie úpravy. V neposlednom rade sa zmierňuje aj pacientov
diskomfort. Ak je postihnutá len jedna časť tváre, môže sa použiť technika zrkadlenia, kedy je
defektná časť vymodelovaná pomocou kontralaterálnej zdravej. Model je vytlačený
v požadovanej farbe pomocou využitia farebného škrobového prášku a následne infiltrovaný
medicínskym silikónom, čo vytvorí trvanlivý a flexibilný model. V niektorých prípadoch je
potrebné vykonať ešte individuálne ručné úpravy pre úplnú satisfakciu pacienta. Výhodou je, že
po opotrebovaní sa dá nový model vyrobiť veľmi jednoducho s použitím predchádzajúcich dát.

Obrázok č. 11: Tvárové protézy v Sheffielde
(Zdroj: https://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-designblog/2013/nov/08/faces-3d-printing-prosthetics)

19

Zoznam literatúry
ANDELOVÁ, J. Vykonal jedinečnú operáciu na Slovensku. Zlatá éra 3D tlače prichádza, hovorí.
2018. Dostupné na: https://science.hnonline.sk/medicina/1670232-vykonal-jedinecnu-operaciuna-slovensku-zlata-era-3d-tlace-prichadza-hovori (Máj 2018)
BENSOUSSAN, H. The History of 3D Printing: 3D Printing Technologies from the 80s to Today.
2016. Dostupné na: https://www.sculpteo.com/blog/2016/12/14/the-history-of-3d-printing-3dprinting-technologies-from-the-80s-to-today/ (Apríl2018)
COWARD, C. Idiot’s Guides: 3D Printing. New York, USA: Penguin Group, 2015. 302s. eISBN
9781615647453.
DUDRÁKOVÁ, A. Implantát z 3D tlačiarne zmenil Romanovi život, unikátnu operáciu mu robili
v Martine. 2017. Dostupné na: https://myturiec.sme.sk/c/20712895/implantat-z-3d-tlaciarnezmenil-romanovi-zivot-unikatnu-operaciu-mu-robili-v-martine.html (Máj 2018)
FAROOQI, K. M. Rapid prototyping in cardiac disease, 3D printing the heart. Rutgers, New Jersey
Medical School: Springer International Publishing, 2017. 198s. ISBN 978-3-319-53522-7.
FURDOVÁ, A., ŠRAMKA, M., THURZO, A., FURDOVÁ, A. Early experiences of planning stereotactic
radiosurgery using 3D printed models of eyes with uveal melanomas. 2017. Dostupné na:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203052 (Apríl2018)
GOULDING, Ch. 3D printing of ophthalmology, medical devices and tools may be eligible for R&D
Tax credits. 2018. Dostupné na: https://3dprint.com/202011/3d-printing-ophthalmology/
(Apríl2018)
HUANG, W., ZHANG, X. 3D printing: Print the future of Ophthalmology. 2014. Dostupné na:
http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2129391 (Apríl 2018)
KELLY, J. 3D Printing, Built Your Own 3D Printer and Print Your Own 3D Objects. Indiana, USA:
Pearson Education, 2014. ISBN-13: 978-0-7897-5235-2.
20

MICALLEF, J. Beginning Design for 3D Printing. New York, USA: Apress, 2015. ISBN 978-1-48420947-9.
NOORANI, R. 3D Printing Technology, Applications, and Selection. Boca Raton, USA: Taylor &
Francis Group, 2018. 294s. ISBN 978-1-4987-8375-0.
RANDAZZO, M.,PISAPIA, M. J., SINGH, N., THAWAN, P. J. 3D printing in neurosurgery: A systematic
review. 2016. Dostupné na : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5122816/
(Máj2018)
RYBICKY, F. J, GRANT G. T. 3D Printing in Medicine. Cham, Switzerland: Springer International
Publishing AG, 2017. 139s. ISBN 978-3-319-61922-4.
Ultimate

3D

Printing

Materials

Guide.

2018.

Dostupné

na:

https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/ (Apríl2018)
VENTOLA, C. L. Medical Applications for 3D Printing: Current and Projected Uses. 2014. Dostupné
na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4189697/ (Apríl2018)
WAINWRIGHT, O. Faces to order: how 3D-printing is revolutionizing prosthetics. 2013. Dostupné
na: https://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2013/nov/08/faces3d-printing-prosthetics (Máj 2018)
WALRACK,

J.

Mind-blowing

Medical

3D

Printing

Applications.

Dostupné

na.

Dostupné

na:

http://blog.zmorph3d.com/medical-3d-printing-applications/ (Máj 2018)
WHITAKE,

M.

The

history

of

3D

printing

in

healthcare.

2015.

https://publishing.rcseng.ac.uk/doi/10.1308/147363514X13990346756481 (Apríl2018)

21

