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Santrauka
Trimatis spausdinimas, arba adityvus gaminimas
(angl. additive manufacturing) - tai vientiso, praktiškai bet kokios formos objekto gaminimo procesas
iš skaitmeninio modelio, kai skirtingomis formomis
sudedami sluoksniai. Nors ši technologija atsirado
dar XX amžiaus devintame dešimtmetyje, iki XXI
amžiaus antro dešimtmečio tokie spausdintuvai buvo
naudojami tik komerciniais tikslais. Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga apie trimačio
spausdinimo tipus, technologijas ir trimačio spausdinimo panaudojimo galimybes otorinolaringologijoje.
Įvadas
Trimatis, arba (3D) spausdinimas, arba adityvus gaminimas (additive manufacturing) – tai trimačio, vientiso,
praktiškai bet kokios formos objekto gaminimo procesas iš
skaitmeninio modelio, kai skirtingomis formomis sudedami
sluoksniai [1].
Nors ši technologija atsirado dar XX amžiaus devintame
dešimtmetyje ir iki XXI amžiaus antro dešimtmečio tokie
spausdintuvai buvo naudojami tik komerciniais tikslais. 3D
spaudinimo technologiją pradėjo amerikiečių mokslininkas Chuck Hull 1986 metais savo įkurtoje kampanijoje ,,3D
Systems Corp“ [2]. Per pastaruosius kelis dešimtmečius ši
technologija labai evoliucionavo, tapo populiari ir prieinama
visuomenei.
Yra labai daug 3D spausdinimo pritaikymo sričių – ji
svarbi architechtūroje, elektronikos pramonėje, komercinėje
gamyboje, edukaciniuose procesuose ir, žinoma, odontologijoje ir medicinoje. Proceso metu ,,sluoksnis po sluoksnio“ dėliojamos įvairios medžiagos, tokios kaip plastikas, metalas,
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keramika, nailonas, akrilas, popierius, gyvi audiniai [1-3].
Šio darbo tikslas - atlikti šiuolaikinės literatūros analizę
ir įvertinti trimačio spausdinimo technologijas, anatominius
modelius bei šio metodo panaudojimo galimybes otorinolaringologijoje.
Darbo metodika
Atlikta duomenų paieška elektroninėse mokslinių duomenų bazėse PubMed, MEDLINE, EMBASE 2013-2018
metų laikotarpiu bei internetiniuose puslapiuose. Paieškos
žodžiai: trimatis spausdinimas, 3D spausdinimas, adityvus
gaminimas, otologija, rinologija, laringologija, otorinolaringologija. Atlikta trisdešimt keturių paskutinio penkmečio
literatūros šaltinių apžvalga.
Rezultatai ir jų aptarimas
Technologijos. Šiandien yra daug 3D spaudinimo technologijų, tačiau kelios iš jų yra dažniausios:
• TIP - angl. thermal inkjet printing [3];
• FDM - angl. fused deposition modeling [4];
• SLS - angl. selective laser sintering [5].
TIP - ,,bekontaktė technika“. Šiuose spausdintuvuose,
kaitinant spausdintuvo galvutę, sukuriami maži oro burbulai,
kuriems subliūkštant sukuriami spaudimo pulsai, jie išstumia rašalo ,,lašus“ iš išstūmoklio. Dydis – nuo 10 iki 150
pikolitrų. Dydis priklauso nuo temperatūros, pulso dažnio,
rašalo klampumo (1pav.) [3].
Taikant FDM technologiją, vietoj ,,rašalo“ naudojami
išlydyti plastiko rutuliukai. Spausdintuvo galvutei judant
išstumiamas plonas būsimo objekto sluoksnis, procesas
kartojamas daug kartų [4]. Kadangi medžiaga kaitinama ją
išstumiant, ji sulimpa su prieš tai buvusiu sluoksniu. Sluoksniai laipsniškai kietėja (2 pav.).
SLS - spausdinimo medžiaga miltelių pavidalo. Lazeris
piešia objekto figūrą milteliuose, juos kaitindamas. KartoAdresas susirašinėti: Nora Šiupšinskienė, el. p. norai_s@yahoo.com
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jama pasluoksniui, kiekvienas sluoksnis dedamas aukščiau
prieš tai buvusio. Procesas kartojamas, kol baigiamas objektas (3 pav.) [5, 6].
Pastaraisiais metais 3D spausdinimas pradėtas naudoti
ir otorinolaringologijoje. Pradėta medicininių implantų,
protezų, edukacinių modelių gamyba pagal realių pacientų
duomenis. Taip pat audinių ir organų gamyba, farmaciniai
tyrimai [3-7].
Anatominiai modeliai. 3D spaudinimu sukuriami tikslūs
anatominiai modeliai pagal individualią organo struktūrą.
Modeliai gaminami pagal konkretaus paciento kompiuterinės
tomografijos (KT) ir magnetinio rezonanso tyrimo (MRT)
vaizdus [7-9]. Gaminiai iš dalies skaidrūs, pagaminti iš mažai

1 pav. Bekontaktės technikos (TIP) spausdinimo
schema: 1 - rašalas, 2 - rezistorius, 3 - burbulas,
4 - purkštukas. Iliustracija: Nauris Laukaitis

2 pav. FDM spausdinimo schema, kai vietoje
“rašalo” naudojami išlydyti plastiko rutuliukai:
1 – purkštukas, išskiriantis išlydytą plastiką, 2 –
nusėdusi medžiaga (sumodeliuota dalis), 3 – kontroliuojamas kilnojamasis stalas. Iliustracija: Nauris
Laukaitis

kainuojančios akrilo dervos ar polivilalkoholio medžiagų,
kurių sudėtyje yra vandens ir jų tekstūra yra panaši į gyvus
audinius, sukuriančius tikros chirurginės operacijos vaizdą.
Jie – ekonomiški, aiškios struktūros – galimai be šalutinių
ligų, juos galima naudoti neribotą kartų kiekį. Pavyzdžiui,
mokslininkų sukurti nosies, sinusų ir kaukolės pamato modeliai naudojami endoskopinių operacijų treniravimuisi [7, 1012]. Otorinolaringologijos rezidentai turi galimybę išmokti
tikslią operacijos techniką, atskirti simuliacinėse operacijose
tokias svarbias anatomines struktūras kaip antai pleištinį antį,
vidinę miego arteriją, regos nervą, turkišką balną ir pakylą.
[10-12]. O sukurti smilkinkaulio modeliai įgalina įsisavinti
visų ausies dalių anatomiją, detaliai įvertinti klausos kauliukų – plaktuko, priekalo ir kilpos topografinę anatomiją,
ovalųjį langą, speninę ataugą, pusratinius sraigės kanalus bei

3 pav. Stereolitografijos prietaisas, 1 – lazeris, 2
– skenavimo sistema, 3 – lazerio spindulys, 4 – sukietėjusi medžiaga, 5 – skysta medžiaga, 6 – platforma ir stūmoklis. Iliustracija: Nauris Laukaitis

4 pav. Trimačiu spausdintuvu pagamintas ausies kaušelio protezas.
A: kairio ausies kaušelio defektas; B – atkurtas ausies kaušelis,
atsižvelgiant į sveiką ausį (modelis iš Georgy G. Gion kompanijos
medicalartprosthetics.com pavyzdžių)
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identifikuoti veidinio nervo kanalo eigą [13]. Neseniai buvo
sukurti modeliai, skirti nosies tamponados praktikavimuisi.
Tokie modeliai sujungti su hidrauline sistema, todėl galima
stebėti priekines ir užpakalines etmoidines arterijas, stabdyti
kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies, pavyzdžiui, iš a.
sphenopalatina ir priekinės dalies kraujavimą – iš Kiesselbach rezginio [14]. Taip pat 3D modelių naudojimas padeda
pacientams geriau suprasti patalogijas, būsimas operacijas
ir jų rezultatus. Pagerėja bendradarbiavimas tarp gydytojo
ir paciento [15].
Otologija. 3D spausdinimas svarbus klausos atkūrimui.
Apie 60 proc. lėtinių vidurinės ausies ligų yra susiję su
klausos kauliukų defektais, kurie lemia kondukcinį klausos sutrikimą [7]. Klausai grąžinti, esant indikacijų, galima
naudoti klausos kauliukų protezus, kurie geresni už įprastus, plastiškesni, ilgaamžiai, stabilesni, individualiai sukurti
kiekvienam ligos atvejui [16-18]. 3D spausdinimą taip pat
galima panaudoti klausos reabilitacijoje. Yra du pagrindiniai
orinio laidumo šiuolaikinių klausos aparatų tipai: užausiniai
ir įausiniai (kanaliniai). Pastarieji yra efekyvesni, tačiau ir
brangesni, kadangi individualiai pritaikyti pagal paciento
ausies landą [7, 19]. Šiandien pasaulyje yra daugiau nei dešimt milijonų 3D spausdintuvu pagamintų klausos aparatų,
kurie yra patogesni ir pigesni nei naudojant įprastą gaminimo
technologiją [19-21].
Lėtinis vidurinės ausies uždegimas esti labai dažna patologija, kasmet paliečianti apie 30 mln. pacientų, iš kurių
daliai pasireiškia būgnelio perforacijos, reikalingos chirurginės intervencijos. Šiandien perforacijos uždarymui dažniausiai naudojama m. temporalis fascija ar ausies kaušelio
kremzlė [7]. Nors dažniausiai toks gydymas efektyvus, dėl
šių audinių, ypač fascijos struktūros, būdingų defektų, pasitaiko reperforacijų. Daugiasluoksnis būgnelio lopas, sukurtas
naudojant trimatį spausdinimą, gali pašalinti būgnelio plastikos naudojant m. temporalis fasciją trūkumus ir pagerinti
operacijos baigtis [22]. Kozin ir bendraautorių tyrimas atskleidė, kad trimačiu spausdinimu sukurtas būgnelio lopas
turi panašias į m. temporalis fasciją akustines savybes, o jo
mechaninės savybės yra geresnės už fascijos – sukurtas būgnelio lopas yra stipresnis ir atsparesnis deformacijoms [22].
Buvo atlikti tyrimai su šinšilomis ir 3D spausdintuvu sukurtais būgnelio lopais, naudojant fibroblastus ir epiderminius
augimo faktorius [23]. Rezultatai parodė, jog visų gyvūnų
gijimas sklandus, geros klausos galimybės. Remiantis šiais
rezultatais galima tikėtis ateityje 3D spausdinimo pritaikymo
būgnelio perforacijų gydyme.
Šią naują technologiją galima panaudoti ir išorinės ausies
rekonstrukcijai (4 pav.) [24, 25]. Apžvelgus užsienio literatūrą, rasta, jog yra trys pacientai, kuriems buvo atstatytas
išorinės ausies vaizdas naudojant 3D technologijas. Pagal

esamą išorinę ausį sukurtas tokios pačios struktūros, spalvos,
dizaino implantas.
Rinologija. 3D spausdinimas taip pat svarbus rinologijoje, pirmiausia gydant nosies defektus ir nosies pertvaros
perforacijas [26]. Pagal KT vaizdus sukuriamas virtualus
trūkstamos dalies brėžinys ir pagal jį sukuriamas silikoninis
protezas. Protezas gali būti didelis, nelygiais kraštais, atitinkantis perforaciją [27]. Literatūroje aprašomi mokslininkų
rezultatai – geri, nepriklausantys nuo chirurgo patirties.
Buvo atlikti tyrimai su triušiais, kuomet buvo panaudoti
3D spausdintuvo atspausdinti nosies pertvaros implantai, į
kuriuos įsodinti chondrocitai bei fibrinas [28]. Po trijų mėnesių stebėtas teigiamas efektas, nekilo uždegiminių reakcijų.
Taip pat 3D spausdinimu buvo sukurti apatinio žandikaulio implantai. Pirmasis buvo įsodintas 83 metų vyrui,
sergančiam apatinio žandikaulio osteomielitu, antrasis –
29 metų vyrui, patyrusiam motociklo avariją [29]. Be to,
SLS spausdintuvu buvo sukurtas titaninis implantas vyrui,
sergančiam ameloblastoma. Praėjus vieneriems metams,
nustatyti geri gijimo rezultatai – gera žandikaulio funkcija,
veido simetriškumas [7]. Paskelbti pirmieji duomenys apie
onkologinių pacientų, sergančių sinusų vėžiu, kuriems atlikta abipusė maksilektomija, pooperacinę gomurio defektų
rekonstrukciją trimačiu spausdintuvu sukurtais protezais
[25, 30].
Laringologija. 3D spausdinimu galima atkurti trachėjos
defektus [31]. Tracheomaliacija – dažna liga naujagimystėje,
sukelianti sunkiai gydomą kvėpavimo nepakankamumą.
JAV keliems kūdikiams buvo atspausdinti trachėjos-bronchų
įtvarai [32, 33]. KT tyrimų metų buvo nuskenuotos tikslios
trachėjų formos ir pagal juos sukurti kompiuteriniai tuščiaviduriai įtvarai SLS spausdintuvu iš polikaprolaktono. Gaminant įtvarus buvo atsižvelgta ne tik į tai, kad jie būtų lankstūs
ir jais galėtų judėti oras, bet ir kad atitiktų kiekvieno berniuko
augimo greitį, galėtų temptis. Praėjus metams pooperacinių
komplikacijų nebuvo registruota [7, 25]. Žvelgiant į ateitį,
tai galėtų būti puikus gydymo būdas onkologiniams pacientams, esant ūmioms būklėms, pavyzdžiui, gerklų stenozei,
nereikalaujantis papildomos imunosupresijos, sumažinantis
infekcijos riziką.
Naujausia sisteminė 3D spausdinimo medicinoje klinikinio veiksmingumo analizė, apėmusi laikotarpį iki 2017
metų sausio mėnesio ir išanalizavusi 350 atrinktų tyrimų
duomenis, parodė, kad visose medicinos srityse trimatis
spausdinimas buvo efektyvus [34]. Daugiausia tyrimų atlikta burnos ir veido ir žandikaulių chirurgijos srityse (58,3
proc. visų tyrimų), toliau sekė raumenų ir kaulų sistemos
tyrimai [23,7 proc.]. Tačiau autoriai pabrėžė, kad trūksta
gero dizaino, aukšto įrodymų lygio tyrimų, kurie tinkamai
pagrįstų trimačių printerių platesnį naudojimą medicinoje.
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Viena iš ateities vizijų būtų sukurti gerai funkcionuojančius organus, o tai dar nepavyksta dėl organų kraujotakos
subtilybių, galimybių spausdinti organų dalis tik iš vienos
medžiagos, nemaišant skirtingų medžiagų. Išsprendus šias
problemas, tikimasi gerų baigčių ne tik otorinolaringologijoje, bet ir visoje medicinoje, naudojant 3D spausdinimą
organų gamyboje ir implantavime.
Išvados
1. Šiandien trijų dimensijų spausdinimas otorinolaringologijoje naudojamas kuriant anatominius edukacinius modelius, planuojant sudėtingas operacijas bei individualių
protezų ir implantų gamybai.
2. Mokomieji anatominiai ir operaciniai modeliai įgalina
geresnį struktūrų vaizdinimą, gerina topografijos suvokimą;
jų pagalba galima išmokti naujų operacijų, treniruoti chirurginius įgūdžius, numatyti galimas operacijos rizikas ir
išmokti jas spręsti taip gerinant pacientų gydymo kokybę.
3. Priešoperacinis individualių modelių sukūrimas padeda planuoti būsimas sudėtingas operacijas, ypač onkologijoje, ir išvengti svarbių struktūrų pažeidimo operacijos metu.
4. Iki šiolei didelė dalis klinikinio pritaikymo tyrimų
panaudojant rekonstrukcinius lopus, protezus ar implantus
atlikti su gyvūnus ir tik nedaugelis yra pritaikyti tikriems
pacientams. Todėl ateityje reikia gero dizaino klinikinių tyrimų, kurie pagrįstų trimačio audinių spausdinimo klinikinę
ir ekonominę naudą.
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THE PERSPECTIVES OF THREE DIMENSIONAL
PRINTING IN OTORHINOLARYNGOLOGY
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Summary
Three dimensional 3D printing, also known as Additive Manufacturing (AM), refers to processes used to create a three dimensional objects’. Objects can be of almost any shape or geometry and typically are produced using digital model data from a 3D
model or another electronic data source, when layers are composed of different shapes. Although this technology appeared in the
middle of the nine decade of the 20th century until the second decade of the 21st century, such printers were used exclusively for
commercial purposes. This paper provides an literature overview
of the types of three dimensional printing, and the possibilities of
using it in otorhinolaryngology.
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