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Vysvetlivky, zoznam skratiek 
 
 
 

2D dvojdimenzionálny / dvojrozmerný 
3D trojdimenzionálny / trojrozmerný 
4D štvordimenzionálny / štvorrozmerný 
ABS akrylonitrilbutadiénstyrén 
AM Aditívna výroba (Additive Manufacturing) 
CBCT Cone Beam Computed Tomography 
CT Computed Tomography - počítačová tomografia 
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 
DMEK Descemet membrane endothelial keratoplasty 
DMLS Priame spekanie laserom (Direct metal laser sintering) 
DSAEK Descemet stripping automated endothelial keratoplasty 
EBM Tavenie vysokoenergetickým elektrónovým lúčom (Electron beam 

melting) 
FDA Food and Drug Administration 
FDM fused deposition modelling 
FFF fused filament fabrication 
FOV Veľkosť skenovaného poľa, napr. pri CBCT (Field of View) 
HIPS High Impact PolyStyrene 
HU Hounsfieldove jednotky/ Haunsfield Unit 
IT informačné technológie 
LF UK Lekárska fakulta Univerzity Komenského 
LOM laminated object manufacturing 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
MR magnetická rezonancia 
OCT optická koherenčná tomografia 
PEEK polyether ether ketón 
PET pozitrónová emisná tomografia 
PLA polymliečna kyselina 
PMMA polymetylmetakrylát 
PVA polyvinylalkohol 
RTG röntgen 
SLA stereolitografia 
SLM selective laser melting 
SLS selected laser sintering 
STL standard triangle language/ standard tessellation language 
ŠVOČ Študentská vedecká odborná činnosť 
TCA trikalciumfosfát 
USG ultrasonografia 
UV ultrafialový 
WFIRM Wake Forest Institute for Regenerative Medicine 
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ÚVOD 

Trojdimenzionálna (3D) tlač zažíva v posledných rokoch na celom svete prudký vzostup, 

ale jej začiatky sa viažu k 80-tym rokom minulého storočia. Technológia sa neustále vyvíja a 

zlepšuje, čo prináša možnosť vyrábať širšie spektrum trojrozmerných modelov z rôznych typov 

materiálov. 

3D tlač sa z pôvodne priemyselného využitia úspešne implementuje od 90-tych rokov 

minulého storočia aj do medicíny, kde sa používa v oblastiach kraniofaciálnych rekonštrukcií, 

maxilofaciálnej chirurgie, stomatológie, plastickej a rekonštrukčnej medicíny, rehabilitácie, 

ortopédie a traumatológie, neurochirurgie, kardiológie, pneumológie, otorinolaryngológie a 

oftalmológie. 3D modely v medicíne umožňujú zhmotnenie skutočných priestorových 

anatomických pomerov zdravých aj patologických štruktúr, čím sa 3D modely stávajú novým 

typom zobrazovacej metódy, ktorá sa uplatňuje vo vzdelávaní pacientov a ich príbuzných, 

študentov medicíny, zdravotníkov. Zobrazovanie má svoju úlohu aj v predoperačnom 

plánovaní, kedy si chirurgovia môžu vopred dohodnúť postup a poznanie štruktúr môže 

urýchliť trvanie zákroku. Za pomoci 3D tlače je možné navrhnúť a zostrojiť rôzne 

individualizované pomôcky na mieru pacientov alebo pre špecifické potreby lekárov, 

simulátory na trénovanie zákrokov a lacnejšie, ľahko prenosné verzie vybraných 

diagnostických prístrojov. Rozvoj nastáva aj v technológii bioprintingu, vďaka ktorej viaceré 

odvetvia medicíny hlásia objavy, ktoré nás približujú k tvorbe funkčných tkanív a orgánov na 

transplantáciu a rekonštrukčné operácie, čo by eliminovalo mnohé riziká transplantátov od 

darcov. 

3D tlač sa uplatňuje aj v zložitom procese plánovania liečby malígneho melanómu 

uveálneho traktu. Uveálny melanóm je najčastejší vnútroočný nádor v dospelej populácii 

pochádzajúci z melanocytov uvey. Stereotaktická rádiochirurgia je efektívny spôsob liečby 

uveálneho melanómu, ale proces jej plánovania je náročný. V snahe zefektívniť plánovanie 

ožarovania melanómu sa pomocou 3D tlačiarne s dvomi extrudérmi vytvoria dvojfarebné 

modely s farebným zvýraznením patologickej štruktúry. Modely preniesli 2D informácie z 

počítačovej tomografie do reálneho 3D priestoru s možnosťou uchopenia modelu a reálneho 

uvedomenia si pomerov a umožnili aj názorné vzdelávanie. 
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1. HISTÓRIA 3D TLAČE 

Pre hlbšie pochopenie fungovania 3D tlače popíšeme, ako tento proces vznikal a rozvíjal 

sa. Rozmach 3D tlače v posledných rokoch vzbudzuje dojem, že 3D tlačiarne patria k 

technologickým novinkám, ale počiatky sa viažu na 80-te roky minulého storočia. V povedomí 

širokej verejnosti sa 3D tlač zviditeľnila pre mnohonásobný nárast počtu dostupnejších 

domácich 3D tlačiarní [1]. 

Najväčšiu časť iniciálnej práce tohto odvetvia odviedli profesor Hideo Kodama z Japonska 

a Charles Hull z Kalifornie [2]. Kodama objavil v roku 1981 techniku nazývanú rapid 

prototyping. Ako prvý opísal postup prikladania vrstvy materiálu na ďalšiu vrstvu, čím dal 

podklad vzniku stereolitografii (SLA) [3]. Snažil sa prezentovať svoju prácu na viacerých 

národných a medzinárodných stretnutiach, ale pre nezáujem vedeckej komunity sa projektom 

prestal zaoberať. Niekoľko rokov zostala jeho práca nepovšimnutá, až v roku 1995 získal 

britské ocenenie pre mimoriadnych vynálezcov, ktoré zdieľal s Charlesom Hullom [2]. 

Otcom 3D tlače a zakladateľom technológie 3D tlače je označovaný Charles Hull. 

Prelomová myšlienka sa zrodila, keď pracoval na vytvorení rezistentnejších náterov za pomoci 

tekutých materiálov, ktoré zatvrdnú po ožiarení ultrafialovým (UV) svetlom. Pokúšal sa vynájsť 

prístroj, ktorý dokáže naniesť tekutý materiál vo vrstve, ožiari ju UV lúčmi svetla, následne 

nechá zatvrdnúť a potom nanesie novú vrstvu na predchádzajúcu [4]. Opakovaním tohto 

procesu vrstvenia v roku 1983 dokázal po mesiacoch práce vyrobiť prvý 3D model 

nekomplikovanej nádobky. Patent obdržal v roku 1987 za vytvorenie stereolitografického 

aparátu používajúceho UV lúče na zatvrdnutie vrstiev prototypu z fotopolymérov. Aparát si 

pomocou softvéru rozdelí 3D model do vrstiev konkrétnej hrúbky, ktoré dokáže prístroj nanášať 

jednu na druhú konštruujúc tak hmotný 3D objekt. Aby celý proces fungoval, musel vyriešiť 

otázku, aký formát súboru by mal virtuálny model mať, aby ho stereolitografický aparát dokázal 

rozpoznať a vytlačiť. Charles Hull spolupracoval s firmou Albert Consulting Group, s ktorou 

vynašli STL formát (standard triangle language/ standard tessellation language), ktorý zvládne 

interpretovať hociktorá 3D tlačiareň. Keďže nepožiadali o patent na STL formát tak ako pri 

SLA procese, formát mohol využívať ktokoľvek, a preto zostal STL formát zlatým štandardom 

až do dnešnej doby [1]. Charles Hull založil v Kalifornii  spoločnosť 3D Systems, ktorá 

pokračuje s vývojom a predajom SLA tlačiarní dodnes. V roku 2014 bol uvedený do siene slávy 

pre vynálezcov [2]. 
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Obr. 1 Prvý stereolitografický aparát z dielne Charlesa Hulla a prvý model, ktorý dokázal vytlačiť v roku 
1983. Zdroj: FAROOQI, K. M. 2017. Rapid Prototyping in Cardiac Disease. Cham: Springer 
International Publishing AG, 2017. 196s. ISBN 978-3-319-53522-7. 

 

Dr. Carl Deckard v roku 1987 ako postgraduálny študent na Texaskej univerzite v 

Austine vyvinul pod dohľadom profesora Josepha Beamana nový spôsob 3D tlače známy ako 

selected laser sintering (SLS). SLS používa vysokovýkonný CO2 laser na fúziu 

termoplastického práškového materiálu od plastov, cez kovy až po keramiku. V procese 

vrstvenia sa nanáša vrstva prášku, ktorá je po stmelení pokrytá ďalšou vrstvou. SLS vie 

pracovať s väčším spektrom materiálov a dosahuje vysokú presnosť modelov [5]. 

Scott Crump a jeho manželka Lisa vytvorili v roku 1989 najznámejšiu metódu 3D  tlače 

fused deposition modeling (FDM) [5] popri experimentoch so zmiešavaním vosku a plastov v 

domácej kuchyni [2]. FDM vytvára jednotlivé vrstvy modelov nanášaním kontinuálneho 

termoplastického filamentu [1] vychádzajúceho z trysky hlavice tlačiarne, ktorá sa pohybuje 

nad podložkou v osi x, y, z [5]. Vlákno je z materiálu, ktorý má schopnosť skvapalniť sa pri 

určitej teplote a následne okamžite stuhnúť pri tlači [2]. Crump vytvoril aj jeden z hlavných a 

najčastejšie využívaných materiálov známy pod skratkou ABS, čo je akrylonitrilbutadiénstyrén 

[6]. Scott a manželka Lisa založili s cieľom zdokonaľovať  a rozvíjať svoj objav spoločnosť 

Stratasys, ktorá bola a stále zostáva lídrom medzi výrobcami 3D tlačiarní [7]. 

V roku 1993 Emanuel Sachs z Massachusetts Institute of Technology (MIT) vymyslel 

nový spôsob 3D tlače s názvom inkjet, pri ktorom tryska tlačiarne produkuje drobné kvapôčky, 

ktoré po nanesení na podložku stuhnú vo vrstve [5]. Na princípoch tejto metódy bola rozvinutá 

aj biotlač pracujúca so živými bunkami, ktorej cieľom je vytvoriť funkčné tkanivo a smeruje k 

tvorbe zložitejších orgánov vhodných na transplantáciu [1]. 
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V priebehu týchto rokov boli 3D tlačiarne zložité a finančne veľmi nákladné zariadenia. 

Situácia sa menila od roku 2005, kedy Dr. Adrian Bowyer z University of Bath v Spojenom 

kráľovstve založil otvorený medzinárodný projekt RepRap [5], ktorého cieľom bolo vytvoriť 

cenovo dostupnú 3D tlačiareň produkujúcu vlastné komponenty, ktorá tak vytlačí svoju 

ozajstnú kópiu, samoreplikuje sa. Prvá ich tlačiareň bola skonštruovaná v roku 2007 a niesla 

názov Darwin [2]. Funguje na báze fused filament fabrication (FFF), čo je v podstate totožné  s 

FDM, ale patent na FDM vtedy ešte stále patril spoločnosti Stratasys. Darwin nemal síce 

dokonalú presnosť a kvalitu pri tlači, ale dokázal, že 3D tlačiarne nemusia byť finančne 

nákladné a patria do rúk širokej verejnosti. RepRap prerástol do súčasnosti a hoci nie je  možné 

tlačiť všetky komponenty tlačiarne, projekt signifikantne rozmnožil množstvo 3D tlačiarní vo 

svete [1]. 

 
3D tlač a súvisiace pojmy 

Pojmy ako „3D tlač“, „Rapid prototyping“ či „Additive manufacturing“ označujú 

automatizovanú tvorbu 3D fyzických objektov. Tieto pojmy sú, rovnako ako celé odvetvie, 

pomerne nové a existuje medzi nimi značný „pojmologický“ neporiadok. Pojem 3D tlače bol 

medzi odborníkmi dlho používaný na označenie technológií používajúcich lacné materiály  ako 

sadra, papier, živica. V súčasnosti sa čoraz častejšie používa v zovšeobecnenom voľnejšom 

význame, ktorý je určený pre väčšinu technológií tlače 3D modelov. Pre lepší prehľad slúži 

zoznam skratiek na konci tohto článku. Medzinárodný štandard prijatý v roku 2009 označil 

všetky procesy 3D tlače, ktoré dovtedy niesli vlastné špecifické označenia, na základe princípu 

ich technológie za “aditívne”. Teda v protiklade ku klasickým procesom,      v ktorých hrá 

kľúčovú úlohu orezávanie/odoberanie materiálu pre získanie potrebného tvaru (Cerec). Preto 

„Additive manufacturing“ (AM) je všeobecne uznávaný a zjednocujúci termín pre celé 

technologické odvetvie. 

Pojmy ako „3D tlač“, „Rapid prototyping“, „Stereolitografia“ , „FreeForm Fabrication“, 

"LaserSintering", "FusedDepositionModelling" a mnohé iné sa môžu zdať neprehľadnou 

spleťou, označujú však iba rôzne druhy „Aditívnej Výroby“ (Additive Manufacturing - AM) , 

teda automatizovanú tvorbu 3D fyzických objektov pomocou vrstvenia ich rezov. Aditívna 

Výroba je medzinárodným štandardným označením zastrešujúcim najrozličnejšie technológie 

zdieľajúce túto črtu. 
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1.1 PSEUDO-3D ZÁZNAM A ZOBRAZOVANIE 

3D tlač spočíva na pilieroch trojrozmerných záznamov (CBCT skeny, laserové skeny 

modelov, stereoskopické skeny tváre), 3D spracovania a exportu do tlače. Ak vnímame 3D tlač 

ako jediný skutočný(hmotný) spôsob 3D zobrazenia, je potrebné vysvetliť iné spôsoby, ktoré 

obvykle nesú prefix „pseudo“. Pre pochopenie témy 3D zobrazovania je potrebné porozumieť 

vnímaniu tretieho rozmeru človekom. Zjednodušene princíp spočíva v zaznamenaní mierne 

odlišného obrazu každým okom a spracovanie tohto rozdielu mozgom. Bežné zobrazenie na 

monitore či vytlačené na papieri ako ho dnes poznáme sa považuje za  2D. Už pri prvom 

pohľade na pacienta oči v spolupráci s mozgom vyhodnotia jeho základné črty. Hmotne 

reprodukovať každý 3D záznam by bolo nepraktické a neekonomické, preto sa hľadajú spôsoby 

zobrazenia 3D záznamu tak, aby mozog potrebný priestorový vnem zaznamenal. V súčasnosti 

sú najrozšírenejšie spôsoby „pseudo-3D“ zobrazení, ktoré poskytnú každému oku iný obraz, 

avšak neumožňujú akomodáciu očí, či zmenu uhla pohľadu, ktorými si mozog pri hodnotení 

tretieho rozmeru zvykne pomáhať. Pseudo-3D záznam je v porovnaní k skutočnému 3D 

záznamu (napríklad CBCT alebo sken tváre či modelov) iba oklieštená informácia obrazu pre 

ľavé a pravé oko. Neobsahuje možnosť otáčať trojrozmerný model. Takýto pseudo-3D záznam 

môže byť napríklad 3D fotografia alebo videozáznam (nesprávne označované ako 3D). Takáto 

fotografia v podstate obsahuje dva obrázky a jej zobrazenie  môže byť rôzne. Napríklad v 

podobe starého formátu označovaného ako “anaglyf“, kde sa  oba obrázky prelínajú cez seba a 

ich „rozkódovanie“ pre mozog umožňujú okuliare s červeným a modrým filtrom (Obr. 2). 
 
 

Obr. 2 Anaglyf, starší spôsob pseudo-3D zobrazenia 
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Počítačová tomografia (CT) - CT skenery boli jednými z prvých prístrojov schopných 

detailne zobraziť skryté trojrozmerné prostredia u ľudí. Od objavenia sr. G.N.Hounsfieldom v 

roku 1972 sa ich využitie postupne vyvíjalo. Zo začiatku slúžili najmä ako tomografické 

rekonštrukcie rezov. V deväťdesiatych rokoch sa vďaka technickému pokroku v konštrukcii 

skenerov, ako aj zvyšujúcemu sa výkonu počítačov, úspešne presadili 3D vizualizácie skrytej 

anatómie. 3D anatómiu možno zobraziť vďaka softvérovým aplikáciám – programom (napr. 

Invivo5, Dolphin 3D, Mimics alebo bezplatný iCat vision 1.9). Získaný trojrozmerný záznam 

anatómie (napr. 3D sken tváre alebo 3D RTG = CBCT sken) je možné klasicky vytlačiť na 

papier alebo zobraziť na bežnom monitore počítača, čím však prichádza o tretí rozmer – hĺbku. 

Tretí rozmer je vnem. Je to spôsob, ktorým mozog vníma hĺbku. Na to, aby mozog mohol 

vnímať hĺbku je nutné, aby došlo k retinálnej disparite – teda, aby každé oko vnímalo mierne 

odlišný obraz rovnakého pohľadu/scény. Odlišný v tom zmysle, aby medzi obrazmi, ktoré 

vnímajú pravé a ľavé oko, bol posun v horizontálnej rovine. Táto vzdialenosť medzi 

korešpondujúcimi prvkami ľavého a pravého obrazu sa označuje ako paralaxa. Preto až 

doposiaľ skutočná trojrozmerná reprodukcia trojrozmerných vecí narážala na bariéru 

dvojrozmerných platforiem ako papier či klasický monitor. Tieto 2D rozhrania nedokázali 

zabezpečiť vyššie spomínaný hĺbkový vnem mozgu. V súčasnosti komerčné 3D televízory, 

projektory či monitory dokážu navodiť tento vnem, aj keď iba v obmedzenej miere. Dokážu 

navodiť vnímanie hĺbky tým, že pre každé oko poskytnú mierne odlišný obraz na základe 

spomínaného princípu paralaxy. Tento spôsob zobrazenia dokáže zobraziť ako skutočné 3D 

záznamy, tak aj pseudo-3D záznamy, preto je dôležité odlišovať záznam od spôsobu 

zobrazenia. 

Napríklad zobrazenie rekonštruovaného CBCT záznamu pacienta, ktorý je skutočný 3D 

záznam (obsahuje informáciu o polohe každého voxelu) je v súčasnosti pri prehliadaní na 

bežnom monitore alebo papieri zobrazený 2D. Pseudo-3D záznam síce dokáže navodiť vnem 

vnímania hĺbky, ale obsahuje iba informáciu o pixeloch z dvoch rozdielnych obrázkov pre 

každé oko. Ak sa rozhodneme 3D záznam zobraziť pomocou pseudo-3D zobrazenia, je 

potrebné uvedomiť si, že pri konverzii na pseudo-3D záznam prídeme o väčšinu priestorovej 

informácie. Jediná priestorová informácia je uložená práve v posune jednotlivých párov pixelov 

medzi pravým a ľavým obrázkom. A ani pri najnovších spôsoboch pseudo-3D zobrazenia, 

napríklad pomocou aktívnych clonových okuliarov, nezistíme informáciu o priestorovej polohe 

všetkých voxelov daného 3D modelu, či už pôjde o 3D fotografiu alebo video z 3D kamery. 
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Pri pseudo-3D zobrazení je výraz „pseudo“ oprávnený aj z toho dôvodu, že človek aj pri 

posune hlavy, či zmene akomodácie oka, vidí stále iba tie isté dva nezmenené 2D obrazy a nie 

skutočný 3D objekt. Spomenutý novší spôsob pseudo-3D zobrazenia spočíva v použití 

monitoru s vysokou frekvenciou, v súčasnosti najčastejšie 120hz, čo sa komerčne nahradzuje 

výrazom „3D“. 120hz je prakticky dvojnásobok frekvencie klasických LCD monitorov a práve 

táto vysoká frekvencia umožňuje rýchlo za sebou striedať obrázky určené pre ľavé a pravé oko. 

Clonové okuliare tieto rýchlo striedajúce sa obrázky zase rozdeľujú pre každé oko rýchlym 

zakrývaním jedného z očí. Frekvencie sú tak rýchle, že ľudské oko to bežne nepostrehne. 

Človek by bez použitia clonových okuliar vnímal obraz ako rozmazaný. Staršie spôsoby v snahe 

dosiahnuť pseudo3D efekt na papieri, monitore či premietacom plátne používali rôzne metódy. 

Jeden z najrozšírenejších bol už spomenutý anaglyf (Obr. 2), ktorý využíval modro-červené 

okuliare. Tieto umožnili každému oku viac vnímať inú časť červeno- modrého obrázku. Ďalším 

zo starších spôsobov bolo použitie polarizačných okuliarov, ktoré podobne filtrovali odraz z 

premietacieho plátna v kine pre každé oko pomocou polarizačných skiel. 

Pseudo-3D zobrazovanie je nedokonalý a kompromisný spôsob zobrazenia trojrozmernej 

reality, založený na oklamaní vnímania. Je to síce efektívny spôsob ako pomocou 2D platforiem 

evokovať 3D dojem, ale pre uzavretie cyklu od 3D záznamu k presnej 3D reprodukcii je to iba 

praktická medzizastávka. 

 
Rozbitie vzťahu konvergencie a akomodácie 

Konvergencia a akomodácia očí sú za normálnych okolností v reálnych podmienkach 

navzájom prepojené (Obr. 3). Objekt, na ktorý oči konvergujú je zároveň aj objekt, na ktorý 

oko akomoduje. Avšak pri stereoskopickom zobrazení sa tento vzťah zachováva iba pre body s 

nulovou paralaxou, kedy oči konvergujú i akomodujú na zobrazovaciu rovinu. V prípade 

pozitívnej, resp. negatívnej, paralaxy oči konvergujú za, resp. pred zobrazovaciu rovinu, zatiaľ 

čo sú oči nútené akomodovať na zobrazovaciu rovinu, aby bol vnímaný obraz ostrý. Je to taktiež 

jediná inkonzistencia, ktorej sa nedá pri stereoskopickom zobrazovaní vyhnúť. Obmedzenie 

akomodácie očí pri pseudo-3D zobrazeniach, napríklad v 3D kine, sa nezriedka prejavuje 

nevoľnosťou či únavou. 
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Obr. 3 Konvergencia: blízko (1), ďaleko (2) 

 
Skutočný 3D záznam a jeho zhmotnenie 

Pre vytvorenie skutočnej, hmatateľnej 3D reprodukcie je potrebná 3D tlač. 3D tlačiarne, 

podobne ako 3D RTG, prešli za posledné desaťročie intenzívnym vývojom a okrem zlepšovania 

ich parametrov sa významne zvyšuje aj ich ekonomická dostupnosť. V priebehu najbližších 10 

rokov možno očakávať prvé 3D tlačiarne určené pre domácnosti. Už aj v súčasnosti bežne 

fungujú aplikované procesy „rapid prototypingu“ – rýchlej tvorby prototypov, ktoré bežne 

využívajú napríklad študenti architektúry, ktorí potrebujú „zhmotniť” vlastné 3D modely. Pre 

presnú trojrozmernú tlač je v Čechách na Slovensku k dispozícii niekoľko komerčných služieb, 

u ktorých cena služby obvykle záleží na čase, objeme,  zvolenom materiáli a samozrejme 

vybranej technológii aditívnej tlače. 

 
Spracovanie 3D záznamov 

V pomyselnom cykle od zaznamenania do konečnej reprodukcie je práve medzi prvým 

krokom (3D RTG diagnostikou) a posledným (3D tlačou) najdôležitejšia časť – spracovanie 3D 

záznamov. Široký pojem „spracovanie“ zahŕňa ich možné úpravy, fúzie, rôzne vizualizácie, 

analýzy, simulácie a aj ich export pre tlač. Pre efektívne a presné spracovanie 3D záznamov sú 

potrebné špecializované programy, ktoré umožnia uloženie záznamu do formátu vhodného pre 

3D tlač. V súčasnosti je najpoužívanejším formátom vhodným pre tlač formát STL. Ďalšie 3D 

formáty pre segmentované modely sú .OBJ prípadne .PLY. Samotné vizualizácie a jednoduché 

analýzy 3D skenov umožňuje množstvo programov, nezriedka bezplatných, zatiaľ čo pre ich 

úpravy, spájanie či virtuálne simulácie slúžia viac sofistikované programy (napr. Mimics 

Innovation Suite od Materialise® alebo Medical Design Studio od Anatomage®). Medzi 

kľúčové vlastnosti týchto programov patrí schopnosť segmentovať DICOM záznamy, vytvárať 

virtuálne 3D modely a upravovať ich. Ďalej tiež schopnosť spájať rôzne 3D modely (napr. 

model zubov, model tváre a model lebky), importovať 3D modely 
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(napr. laserovým skenerom digitalizovaný sadrový model) a najmä exportovať 3D modely - 

čo je rozhodujúce pre 3D tlač. 

Väčšina digitálnych zobrazovacích technológií, vrátane CBCT, zaznamenáva dáta v 

podobe série prierezových 2D obrázkov. „Hrúbka“ týchto obrázkov vlastne definuje 

rozlišovaciu schopnosť takého skenu. Napríklad klasický CT sken s rozlišovacou schopnosťou 

1 milimeter urobí prierezové 2D obrázky s rozostupom 1 milimetra (Obr. 4). Takže sken v 

rozsahu 30 milimetrov bude mať presne 30 obrázkov – rezov. Takéto obrázky obsahujú 

informáciu o celom skenovanom rozsahu (reze) a obvykle sa na nich zameriavame na dobre 

zaznamenané oblasti – napríklad na CT skene sú to kosti. Najpoužívanejší formát ukladania 

týchto 2D rezov/obrázkov je DICOM. Ich „naukladaním na seba“ sa za pomoci počítačového 

programu zrekonštruuje 3D model. 
 
 

Obr. 4 Niekoľko CT rezov (2D obrázkov), ktorých vzdialenosť „X“ je rozlišujúcou schopnosťou CT 
prístroja 

 

V rámci spracovania/rekonštrukcie 3D skenov s cieľom 3D tlače možno identifikovať tieto 

základné kroky: 

1. Import natívnych medicínskych skenov (DICOM). 

2. Nastavenie prahových rozsahov (thresholding images). 

3. Editovanie samotného záznamu (rezov alebo 3D záznamu). 

4. Separácia jednotlivých 3D súčastí (Region growing / Regioning). 

5. Export do STL formátu. 

Hlavička DICOM súboru obsahuje textové informácie o pacientovi, vyšetrení a 

technických detailoch záznamu. Tieto „metadáta“ sú dôležité nielen z technického aspektu,  ale 

treba na ne pamätať pri anonymizácii záznamov. CT skeny rekonštruujú lineárne koeficienty 

utlmenia RTG lúča, čím vytvoria mapu pixelov (linear x-ray attenuation). Túto 
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mapu pixelov poznáme ako dvojrozmerný DICOM obrázok (Obr. 4). Útlm je zobrazený 

pixelmi v odtieňoch sivej, ktorej škála je známa ako Hounsfieldová. Možnosť nastavenia 

prahových rozsahov na tejto škále, odlišujúc tak niektoré tkanivá, sa označuje ako 

„thresholding“. Nastavenie týchto rozsahov je kľúčové pre ohraničenie jednotlivých štruktúr, 

na RTG najlepšie zubov a kostí. Ak „thresholding“ nepostačuje na vytvorenie želanej podoby 

3D modelu, nasledujú ďalšie úpravy, ktorými možno editovať jednotlivé 2D rezy skenu alebo 

samotný 3D objem. Po segmentácii je možné vyňať jednotlivé objemové rozsahy a izolovať ich 

ako objekty („Regioning“). Napríklad oddelením kosti sánky od ostatného záznamu tkanív 

lebky je možné izolovať a uložiť ju ako 3D model (Obr. 5). Pre vygenerovanie STL formátu   

je potrebné rekonštruovať záznam trojrozmerne. Súčasné programy umožňujú trojrozmernú 

vizualizáciu záznamu, táto forma však obvykle nie je pripravená pre tlač. Pre samotný export 

do trojuholníkovej mriežky (STL) je potrebné „naskladanie“ segmentovaných 2D 

obrázkov/rezov čím vznikne povrch, ktorý je následne zadefinovaný v podobe mriežky zloženej 

z trojuholníkov. Počet trojuholníkov, ktoré definujú povrch, možno ovplyvňovať a čím je väčší, 

tým je povrch detailnejší. Vo všeobecnosti sú počty trojuholníkov povrchovej mriežky 

obrovské a kladú vysoké nároky na počítač. 
 
 

Obr. 5 Oddelenie sánky od zvyšku 3D CBCT a jej uloženie ako 3D modelu 
 

V prípade skenov tváre stereoskopickými kamerami je obvykle výstupom priamo 

povrchová mriežka bez objemu, obvykle súbor OBJ alebo STL, ktorý možno použiť priamo pre 

tlač (umelo sa nastaví hrúbka napr. 4mm), alebo pre spojenie s CBCT ako 3D model. Povrchová 

mriežka z trojuholníkov reprezentuje reliéf povrchu a fotografia zase textúru tohto povrchu 

(Obr. 6). 
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Obr. 6 Sken tváre stereoskopickou kamerou 3DMD z 59134 trojuholníkov (A); textúra premietnutá na 
povrch definovaný mriežkou zloženou z trojuholníkov (B); zväčšená mriežka z trojuholníkov 
definujúca reliéf ucha (C) 

 

Pre editáciu a export celohlavového 3D záznamu napríklad z maximálneho FOV z i-Cat 

CBCT skenu je okrem potrebných programov vhodná PC konfigurácia s aspoň 4 jadrovým 64-

bitovým procesorom, 12 GB RAM a 2 GB profesionálnou grafickou kartou. V súčasnosti medzi 

najpoužívanejšie programy v oblasti dizajnu  a editácie 3D záznamov  patria programy v 

nasledovnom prehľade: 
 
 

Názov programu, výrobca, web Určenie 

Mimics, od spoločnosti Materialise, 

www.materialise.com 

pre import z rôznych diagnostických prístrojov, editáciu a export pre tlač 

3Matic, od spoločnosti Materialise, 

www.materialise.com 

dizajn a manipulácia s STL súbormi pre výrobu komplexných 

protetických zariadení 

Veolcity, od Javelin 3D, 

www.javelin3D.com 

pre import z rôznych diagnostických prístrojov, editáciu a export pre tlač 

Analyze, od Analyze Direct, 

www.analyzedirect.com 

pre import z rôznych diagnostických prístrojov, editáciu a export pre 

tlač, určený najmä pre výskum 

3D doctor, od Able Software, 

www.ablesw.com 

pre import z rôznych diagnostických prístrojov, editáciu a export pre tlač 

Invivo 5 s nadstavbou MD studio, od 

Anatomage, www.anatomage.com 

zamerané na maxilofaciálne aplikácie, umožňuje import, editácie a STL 

export 

 
Samotný postup od CBCT skenu k tlači je v prevažnej väčšine prípadov nasledovný: 

1. CT-CBCT sken, 

2. import dicom formátu, 

3. nastavenie prahových rozsahov “Thresholding“, 

4. 2D a 3D editácie, 

http://www.materialise.com/
http://www.materialise.com/
http://www.javelin3d.com/
http://www.analyzedirect.com/
http://www.ablesw.com/
http://www.anatomage.com/
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5. separácia jednotlivých 3D súčastí “Regioning”, 

6. špecifické úpravy na STL mriežke, 

7. vygenerovanie a import súboru do softvéru zabezpečujúceho tlač, 

8. spracovanie tlačových súborov, 

9. vytlačenie modelov, 

10. záverečné úpravy „Finishing“ vytlačených modelov. 

Medzi špecifické úpravy na STL mriežke patrí: 

• orezávanie 3D objemu (Volumetric sculpting), 

• oplošťovanie mriežky (Mesh flattening), 

• vyhladzovanie mriežky (Mesh smoothing), 

• vypĺňanie mriežky (Mesh filling) (Obr. 7), 

• vyťahovanie mriežky (Mesh pulling), 

• orezávanie mriežky (Mesh cutting), 

• kopírovanie mriežky (Mesh mirroring) (Obr. 8), 

• tranformácie veľkosti mriežky(Mesh transform and scaling) (Obr. 8), 

• redukcia detailov mriežky, teda zníženie počtu trojuholníkov, ktoré ju definujú 

(Mesh decimation). 
 
 

Obr. 7 Vypĺňanie mriežky: pôvodné (hore) a po úprave (dole) 



17  

 

Obr. 8 Zmenšená kópia modelu sánky z CBCT môže byť skopírovaná aj zrkadlovo 
 

Napríklad zrkadlovým skopírovaním zdravého kondylu a vytlačením biokompatibilným 

materiálom možno vytvoriť individualizovaný implantát deformovaného kondylu druhej 

strany. 

 
1.2 MEDICÍNA A 3D TLAČ 

V 90-tych rokoch 20. storočia sa začala písať spoločná história 3D tlače a medicíny, ktorá 

otvorila nové možnosti [8]. Vedecké skupiny z Kanady, Spojených štátov  amerických, Walesu 

a Nemecka začali spolupracovať na experimentoch s použitím 3D tlače v rekonštrukčnej 

medicíne hlavy a krku. Prišli na spôsob, ako konvertovať DICOM snímky (Digital Imaging and 

Communications in Medicine = medzinárodný informačný štandard používajúci sa na 

vytváranie, uchovávanie, spracovávanie, prenos, zobrazenie a tlač zdravotníckych obrazových 

záznamov) na súbor STL zrozumiteľný 3D tlačiarňam. Veľmi rýchlo vznikali rôzne laboratóriá 

experimentujúce s 3D tlačiarňami a ďalšie odborné skupiny, ktoré 3D tlač posunuli na novú 

úroveň. Mayo klinika v USA pod vedením Jane Matsumoto a Jonathana Morrisa bola prvou, 

ktorá do laboratória pre 3D tlač zakomponovala oddelenie rádiológov, a tak sa stali jednými z 

najskúsenejších priekopníkov celosvetovo zabezpečujúc medicínske modely, 

individualizované pomôcky a nástroje, predoperačné možnosti plánovania, virtuálne simulácie 

zákrokov, vzdelávanie pacientov a zdravotníkov. Organizácia a infraštruktúra na Mayo klinike 

slúži ako vzor pre mnohé medicínske centrá vznikajúce po celom svete. 3D tlač v medicíne 

funguje aj vďaka vývoju tlačiarní, ktoré dokážu tlačiť viacerými farbami, multifarebne a 

rôznymi materiálmi [9]. S úspechom sa 3D tlač využíva v oblastiach kraniofaciálnych 

rekonštrukcií, maxilofaciálnej chirurgie, stomatológie, plastickej  a rekonštrukčnej medicíny, 

rehabilitácie, ortopédie a traumatológie, neurochirurgie, 
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kardiológie, pneumológie, otorinolaryngológie a oftalmológie [1]. Buduje a rozširuje sa sieť 

centier a organizácií orientovaných na 3D tlač, vznikajú skupiny odborníkov, laboratóriá, 

organizujú sa konferencie, pribúdajú vedecké publikácie a odborná literatúra [9]. 

Využitie 3D tlačených objektov má veľkú perspektívu najmä v chirurgických odboroch a 

to vo viacerých oblastiach. Od tlače polymérov, ktoré sú s obľubou využívané vo výučbe, 

predoperačnom plánovaní komplexných kazuistík, najmä pri deformitách, tumoroch a úrazoch 

pohybového aparátu, až po čoraz populárnejšiu tlač peroperačne využiteľných cieličov (surgical 

guides). Tie sú sterilizovateľné, umožňujú priamy kontakt so živým tkanivom a s precíznosťou 

napomáhajú pri resekciách a osteotómiách, čím podporujú koncept miniinvazívnej chirurgie. 

3D tlač v medicíne sa vo všeobecnosti rozdeľuje na modelovanie bioprototypov a na 

anatomické modelovanie. Cena za 3D RTG sánky sa v časoch pred nástupom CBCT 

pohybovala v USA medzi $800 a $1200 za CT sken. V roku 2009 klesla vďaka príchodu CBCT 

technológie na hladinu medzi $150 a $300 za 3D RTG sken. Druhým výrazným trendom 

posledných rokov bol rozmach AM procesu (Additive Manufacturing), ktorým je možné 

vytvárať napríklad plne funkčné chirurgické nástroje alebo plnohodnotné chirurgické 

implantáty. Existuje množstvo komerčných postupov, z ktorých dva našli širšie využitie pri 

tlači modelov z nehrdzavejúcej ocele, zliatin titánu alebo zliatin chrómkobaltu. Sú to: 

EBM(electron beam melting) tavenie vysokoenergetickým elektrónovým lúčom a DMLS 

(direct metal laser sintering) priame spekanie kovu. EBM sa presadil viac v oblasti tvorby 

implantátov a DMLS viac pri tvorbe prototypov chirurgických nástrojov. Postup EBM je v 

rámci EÚ akceptovaný a certifikovaný pre tvorbu väčšiny implantátov. Postup DMLS je tiež 

schválený, v EÚ najmä pre protetiku(korunky a mostíky), ale aj pre niektoré implantáty. 

Anatomické modelovanie obvykle vychádza z CT alebo čoraz častejšie z CBCT dát. Menej 

často bývajú použité dáta z magnetickej rezonancie (MR) aj vzhľadom na veľmi obmedzenú 

schopnosť MR vizualizovať kosti, najčastejšie pre malý obsah vody (Obr. 9). MR však dosahuje 

výborný kontrast pri zobrazovaní mäkkých tkanív a môže byť použité vo fúzii   s CT resp. 

CBCT skenom. Moderné MR skenery (3 Tesla a viac) dokážu dosiahnuť rozlíšenie pod 1mm. 

Anatomické modely sú bežne využívané pri plánovaní chirurgického zákroku v rámci 

neurochirurgie, maxilofaciálnej chirurgie, plastickej, ortopedickej a ORL chirurgie. 

Najčastejšie využitie anatomických modelov v týchto oblastiach je ohýbanie kovových platní 

pre fixáciu, vytvárania individualizovaných tvárových implantátov či meranie a plánovanie 

distraktorov. 
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Obr. 9 Snímok MR otvorený v programe Invivo5/Anatomage bez vizualizácie kostí 

 

Výhody využívania anatomických modelov sú napríklad: 

1. individualizácia implantátov podľa špecifík pacientovej anatómie, 

2. skrátenie chirurgických zákrokov vďaka 3D plánovaniu, 

3. dosiahnutie lepších výsledkov založených na schopnosti optimalizovať 

rekonštrukciu kosti. 

V súvislosti s 3D tlačou je možné stretnúť sa s nasledovnými výrazmi: 

• Selective laser sintering (SLS) – selektívne laserové zapekanie - laser s veľkým 

výkonom "skenuje" jednotlivé prierezy modelovanej súčiastky. Pri ohreve 

modelovacej zmesi dôjde k spájaniu jednotlivých častí. Po ohreve celej plochy a jej 

premene na kompaktnú vrstvu sa posunie celý model o vrstvu ďalej a celý proces 

sa zopakuje znovu. 

• Fuse deposition modeling (FDM) - tryska do ktorej sa odvíja plast alebo kovové 

vlákno. V tryske dochádza k nataveniu materiálu a tým sa dá tento materiál nanášať 

do požadovanej vrstvy. Obyčajne sa na tvorbu modelov používajú nízkotaviteľné 

materiály, ako vosk, ABS, PMMA, PVC a iné. 

• Stereolitografia - zariadenie "natiera" na seba jednotlivé vrstvy živice, ktorá je 

"vysušená" pod UV lampou. Používajú sa hlavne polyméry vytvrditeľné UV 

žiarením. 

• Multi Jet Modeling (MJM) - hlava zariadenia je tvorená viacerými tryskami, ktoré 

nanášajú v požadovaných vrstvách na seba roztavený materiál. 

• Laminated object manufacturing (LOM) - zo zlepenej papierovej masy sa 

vyrezávajú modely. 
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3D tlač – v užšom význame sa jedná o jednoduché využite už dostupnej technológie tlače 

pomocou tlačiarenských hláv, len s tým rozdielom, že tlačová hlava nanáša vrstvy materiálu na 

seba. Bežne používanými tlačiacimi médiami sú sadra a živica (rýchlovytvrditeľná). 

 
1.3 BIOTLAČ V MEDICÍNE 

Implementácia biotlače v medicíne sa spája so sériou pokusov pod vedením vedeckého 

tímu Detskej nemocnice v Bostone patriacej pod lekársku fakultu na Harvardovej univerzite. V 

roku 2000 tím ako vôbec prvý na svete manuálne zhotovil syntetické náhrady orgánov, ktorými 

boli močové mechúre pre 7 pacientov. Kľúčové bolo vytvoriť základnú kostru (tzv. scaffold) z 

kolagénu a syntetického polyméru, následne scaffold kolonizovali bunkami získanými od 

pacientov a nechali ich rásť až do vytvorenia fungujúcich orgánov. Keďže  bunky pochádzali 

od samotných pacientov, imunitný systém ich nerozpoznával ako cudzie, a tým nedošlo k 

rejekcii nového orgánu. Prvé pokusy boli úspešné, aj 10 rokov od implantácie náhradných 

mechúrov sa nevyskytovali žiadne závažné zdravotné komplikácie [10]. Proces konštruovania 

scaffoldu ručne bol však veľmi zložitý a časovo náročný, preto člen tímu Anthony Atala prišiel 

s nápadom automatizácie. Atala sa presunul v roku 2004 do novovznikajúcej inštitúcie s 

názvom Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM). Tu na základe inkjet 

stolovej 3D tlačiarne, ktorá nanesie na podložku materiál v podobe kvapôčok, vybudoval 

prístroj schopný tlačiť na mieru scaffoldy ako základ ľudských orgánov [11]. Odvtedy sa proces 

biotlače neustále zefektívňuje, na trh prichádzajú nové typy biotlačiarní a stále viac vedcov po 

celom svete s úspechom zhotovuje ďalšie modely tkanív a orgánov ako cievy, chrupavky, koža, 

pečeň, pankreas, oblička, srdcové chlopne aj celé srdce, očnú rohovku a ďalšie. Stále sa pracuje 

na tom, aby takéto tkanivá a orgány boli dostupné pre klinické použitie v praxi [12]. 
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2 PRINCÍPY A TECHNOLÓGIA 3D TLAČE 

3D tlač sa z prvotného priemyselného používania dostala aj do oblasti medicíny, kde 

nachádza stále väčšie možnosti uplatnenia. Existujú viaceré spôsoby 3D tlače, ktoré sa líšia 

technologicky, používanými materiálmi, rýchlosťou tlače, presnosťou a pevnosťou modelov a 

cenou. Základný princíp tlače trojrozmerných modelov je postup nanášania materiálu vrstvu po 

vrstve na podložku vytvárajúc tvar výsledného objektu. Proces sa označuje ako additive 

manufacturing alebo rapid prototyping, čo znamená, že na začiatku tlače nie je žiadny kus 

hmoty, z ktorého by model vznikal, ale len čistá podložka. 3D tlačiareň nanesie na základe 

softvérových informácií na podložku prvú vrstvu materiálu horizontálne v dvojrozmernom (2D) 

priestore v osi x a y a následne sa posunie o jednu vrstvu vo vertikálnom smere do osi z, čím 

vytvorí 3D rozmer a postup sa opakuje až do sformovania modelu. Existujú rôzne typy  3D 

tlače, ale spôsob nanášania materiálu po vrstvách je rovnaký [1]. Takmer všetky typy je možné 

zaradiť do 2 kategórií: 

       extrúzna tlač: materiál prechádza tryskou hlavice (extrudéra) 

       tlač na princípe fotopolymerizácie: tekuté materiály tuhnú (fotopolymerizujú) po 

ožiarení [13]. 
 
 

Obr.   10 Extrúzna tlačiareň (A), tlačiareň využívajúca princíp fotopolymerizácie (B). Zdroj: 
https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/technology-spotlights/3d-printing-of- 
carbon-fiber-reinforced-composites.html 

 
2.1 EXTRÚZNA 3D TLAČ 

Pri extrúznej tlači dochádza k zahrievaniu materiálu až po jeho teplotu topenia a po 

prechode tryskou opäť stuhne na podložke vo vrstve, v akej ho 3D tlačiareň naniesla. Do tejto 

skupiny patria najpoužívanejšia fused deposition modelling (FDM), inkjet tlač a čiastočne aj 

PolyJet tlač [13]. 

http://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/technology-spotlights/3d-printing-of-
http://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/technology-spotlights/3d-printing-of-
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2.1.1 Fused deposition modelling 

Fused deposition modelling je najrozšírenejší spôsob 3D tlače. Niekde sa označuje ako 

fused filament fabrication (FFF), čo je rovnaká technológia, ale názov FFF vznikol počas 

trvania patentu na FDM. Princíp fungovania sa môže zjednodušene prirovnať k tavnej pištoli  s 

lepidlom, ak sa materiál, ktorý je vo forme filamentu/vlákna, prirovná k tyčinkovej náplni 

lepidla. FDM funguje na základe vrstvenia. Na hlavici (extrudéri) tlačiarne je na cievke 

uchytený termoplastický materiál v podobe filamentu. Extrudér je poháňaný motorčekom, ktorý 

zabezpečí nastavenú konštantnú teplotu pre roztopenie vlákna na viskóznu tekutinu a jeho 

vytlačenie cez horúci koniec trysky na podložku. Tryska sa pohybuje v tesnej vzdialenosti nad 

podložkou v osi x a y a po vytlačení jednej vrstvy sa posunie vertikálne v osi z, aby vytvorila 

ďalšiu vrstvu až do vyprodukovania reálneho 3D modelu. Pri niektorých tlačiarňach podložka 

nie je statická, ale pohybuje sa v súlade s tlačou. Existujú 3D tlačiarne, ktoré majú viac ako 1 

extrudér, pričom v každom môže byť  použitý iný filament odlišnej  farby alebo materiálu. 

Existuje veľké množstvo rôznych materiálov, najčastejšie sa používajú vlákna PLA (kyselina 

polymliečna), ABS (akrylonitrilbutadiénstyrén) a PMMA (polymetylmetakrylát) ako 

biokompatibilný materiál. PLA je nenáročný na použitie a zabezpečí pomerne kvalitný 3D 

model. Vyrába sa z kukuričného škrobu, takže je v prírode biodegradovateľný. Nevýhodou je 

nižšia tepelná odolnosť, začína sa roztápať okolo 60°C. ABS je vysoko mechanicky odolný 

materiál, 3D modely sú stabilné a pevné. Nevýhodou je mierne sa zmenšujúci objem pri 

ochladzovaní, čo novšie tlačiarne eliminujú vyhrievanou podložkou. ABS sa dá lepiť acetónom, 

toluénom, metylénchloridom a akrylátovými  lepidlami. Dostupné sú aj rôzne semiflexibilné a 

flexibilné vlákna alebo vlákna s prímesou kovového prášku. Tlač podporného materiálu (tzv. 

support) je potrebné navrhnúť tam, kde časti modelu vyčnievajú nad podložku, pretože nie je 

možné vytlačiť vrstvu materiálu voľne  do priestoru. Podporný materiál môže byť samotný 

filament, z ktorého sa tlačí model, ale na záver je potrebné jeho manuálne odlamovanie, pri čom 

hrozí poškodenie modelu. Ak má tlačiareň aspoň 2 extrudéry, môže sa do druhého vložiť ľahko 

rozpustiteľný materiál ako napr. PVA (polyvinylalkohol), ktorý sa rozpúšťa vo vode a umožní 

tlač komplikovaných modelov [1]. 

 
2.1.2 Inkjet a PolyJet 

Inkjet sa podobá bežnej 2D atramentovej tlačiarni, ale namiesto atramentu z extrudéra 

tlačiarne vychádza materiál v podobe kvapiek [1]. Tlačiareň využíva tepelný, 

elektromagnetický alebo piezoelektrický pohon na tvorbu kvapiek rôznej veľkosti, ktoré 
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postupne ukladá na podložku, kde tuhnú do podoby výsledného 3D modelu. Táto  metóda 

tlače je základ pre biotlač s použitím buniek [14]. 

Metóda tlače PolyJet sa dá zaradiť do obidvoch skupín. Tlačiareň nanáša materiál z hlavice 

tak ako pri extrúznych tlačiarňach, ale materiál musí byť ožiarený UV žiarením, aby nastala 

fotopolymerizácia a stuhol do pevného modelu. Výhodou je, že tlačiarne dokážu tlačiť 

multifarebné modely so vzájomným prechodom farieb [15]. 

 
2.2 3D TLAČ NA PRINCÍPE FOTOPOLYMERIZÁCIE 

Materiál použitý na zostrojenie modelu je v tekutej forme a po presne zameranom  ožiarení 

UV žiarením alebo laserom dochádza k vytvoreniu väzieb, ktoré zabezpečia vznik pevného 

modelu. Do tejto skupiny sa zaraďuje stereolitografia (SLA), selective laser sintering (SLS) a 

selective laser melting (SLM). 

 
2.2.1 Stereolitografia 

Stereolitografia ako najstaršia metóda 3D tlače používa princíp polymerizácie 

fotosenzitívnej živice vplyvom UV lasera. Prístroj presne zameriava lúče ultrafialového 

žiarenia, aby vytvoril jednu vrstvu modelu v 2D priestore a následne sa vytvrdený materiál na 

podložke opäť ponorí do tekutej živice, ktorá polymerizovaním vytvára novú vrstvu pri ďalšom 

ožiarení. Stereolitografické tlačiarne vďaka použitiu výkonného lasera tvoria 3D modely s 

hladkým povrchom a nepozorovateľnými rozdielmi medzi vrstvami, ale majú vyššiu cenu. 

Existujú viaceré typy živíc s odlišnými vlastnosťami výsledného modelu [1]. 

 
2.2.2 Selective laser sintering a selective laser melting 

Materiál používaný pri metóde tlače selective laser sintering (SLS) a selective laser melting 

(SLM) sa odlišuje tým, že má podobu prášku. Tlačiareň nanáša na podložku pomocou 

zabudovaného valca vrstvu práškového materiálu, ktorá je ožiarená vysoko výkonným laserom. 

Následne valec nanáša ďalšiu vrstvu materiálu až do vytvorenia kompletného 3D modelu. Takto 

vzniknuté modely sa vyznačujú veľkou pevnosťou. 

Pri metóde SLS laser teplom zapeká/zatvrdzuje práškový materiál do tuhej podoby. SLS 

tlačiareň musí dosiahnuť takú teplotu, aby materiál nedosiahol svoju teplotu topenia, ale 

spôsobila len fúziu čiastočiek do výsledného tvaru objektu, takzvané spekanie. SLS tlačiareň 

dokáže pracovať s rôznymi materiálmi ako sú plasty, kovy a ich zliatiny, keramika a ďalšie. 

Selective laser melting (SLM) sa podobá na predchádzajúcu metódu, ale laser musí 

vyprodukovať také veľké teplo, aby materiál dosiahol svoju teplotu topenia. Nedochádza k 



24  

spekaniu práškového materiálu, ale k jeho roztaveniu a následnému stuhnutiu do tvaru modelu. 

Veľa materiálov nemá po roztopení vhodné vlastnosti na vytvorenie presného 3D modelu, aj 

tlač so zliatinami je komplikovaná pre rôznu teplotu topenia jej prímesí. SLM tlač je vhodná na 

tvorbu modelov z kovov ako titán, oceľ, hliník, chróm, kobalt, zlato, meď          a volfrám [1]. 

 
2.3 PRINCÍP FUNGOVANIA BIOTLAČE 

3D bioprinting používa počas tlače dva typy materiálov, ktoré sa rozdeľujú na živé a 

neživé. Neživý biomateriál predstavuje opornú kostru (tzv. scaffold) pre vznikajúce tkanivo a 

živý materiál reprezentujú samotné bunky vytvárajúce príslušné tkanivá. Biomateriál 

najčastejšie vo forme hydrogélu je vytvorený pre interakciu so živým systémom, ktorému  slúži 

ako extracelulárna matrix. Živá zložka je suspenzná zmes buniek jedného alebo  viacerých 

typov v závislosti od výsledného tkaniva  [16]. Hmota či už  zložená zo živých,  alebo neživých 

súčastí, ktorou tlačiareň tvorí tkanivový model, sa označuje ako bioink. Bioink musí poskytovať 

vhodné biologické prostredie a mechanickú podporu pre bunky a zároveň spĺňať fyzikálne a 

mechanické požiadavky pre proces biotlače [17]. 

V praxi sa používajú viaceré typy biotlače, ktoré sa líšia rozlišovacou schopnosťou, 

životaschopnosťou buniek, ako aj rýchlosťou tlače, ku ktorým sa zaraďujú štyri základné 

techniky 3D biotlače [18]: 

1. Inkjet tlačiarne boli vytvorené okolo roku 2000 [17], kedy vznikli modifikáciou stolových 

2D atramentových tlačiarní, u ktorých bol atramentový zásobník vymenený za zásobník 

obsahujúci biomateriál a bunky (tzv. bioink). Bioink je vylučovaný tryskou používajúcou 

tepelný, piezoelektrický alebo elektromagnetický pohon na emitovanie drobných kvapiek cez 

malý otvor trysky [18]. Inkjet tlačiarne dokážu tlačiť kvapky rôznej veľkosti od menej ako 1pl 

po viac ako 200pl rýchlosťou 1-10 000 kvapiek za sekundu. Inkjet tlačiarne majú pomerne 

dobré rozlíšenie, vysokú rýchlosť tlače pri zachovanej nižšej cene. Nevýhodami sú zanášanie 

sa trysiek, nerovnaká veľkosť jednotlivých kvapiek a obmedzený rozsah použiteľných 

materiálov, ktoré musia byť málo viskózne pre formovanie kvapiek. Kvapkami je obmedzená 

aj hustota buniek (<10 miliónov buniek na ml). Tlačiarne sa používajú na tlač kostných štruktúr 

a chrupaviek [17]. 

2. Laserom asistovaná biotlač využíva techniku označovanú ako laserom indukovaný transfer 

vpred (laser-induced forward transfer) [19]. Technológia usmerňuje laserové impulzy cez 

vrstvy látok obsahujúce aj bioink na substrát. Nachádza sa tu vrstva titánu alebo zlata pre 

absorbovanie energie z laseru, aby nedošlo k poškodeniu buniek. Biomateriál a bunky sú 
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umiestnené v spodnej časti vrstiev a po odparení laserovým impulzom vytvoria 

vysokotlakovú bublinu, ktorá poháňa jednotlivé kvapôčky k substrátu naspodku [18]. 

Laserom asistovaná biotlač nepotrebuje trysky, a preto viskozita materiálu nie je rozhodujúca. 

Laserom asistovaná biotlač môže vytvoriť hustotu okolo 108 buniek na ml s rýchlosťou 

1600mm/s. Táto metóda biotlače má veľmi vysokú rozlišovaciu schopnosť, ale limitáciami sú 

nízka životaschopnosť buniek poškodených laserom, častá prítomnosť kovových rezíduí z 

absorpčnej vrstvy vo výslednom modeli a tiež vysoká cena lasera. Používa sa na tlač kožných 

štruktúr [17]. 

3. Extrúzna biotlač je na rozdiel od predchádzajúcich vhodná na konštruovanie veľkých 3D 

štruktúr [19]. Metóda je podobná klasickej FDM tlači. Extrúzne tlačiarne používajú vzduchový 

alebo mechanický tlak na umiestňovanie kontinuálnych vlákien materiálov pri vytváraní 

objektu vrstvu po vrstve, čo umožňuje aj vysoko viskóznym materiálom prejsť cez trysku. 

Vytlačené modely majú lepšiu integritu oproti ostatným metódam biotlače a je možné vytlačiť 

aj štruktúry s fyziologickou denzitou buniek. Extrúzna biotlač je najvýhodnejšia z hľadiska 

pomeru ceny a výsledného efektu, preto patrí k najpoužívanejším [17]. Bola využitá na 

vytvorenie nervových, srdcových a pečeňových tkaninových štruktúr, proximálnych tubulov 

obličky, ako aj vetviacej sa vaskulárnej siete [20]. 

4. Stereolitografická biotlač používa proces fotopolymerizácie, počas ktorého UV žiarenie 

alebo laser smerujú na tekutý fotopolymér, ktorý sa ožiarením zosieťuje do vytvrdenej vrstvy a 

proces sa opakuje pre každú vrstvu [18]. Celá jedna vrstva vznikne naraz, čo urýchli proces, ale 

zároveň znemožňuje použitie rôznych materiálov potrebných pre zložitejšie štruktúry. UV 

žiarenie môže ovplyvniť proliferáciu buniek a poškodiť ich DNA, čomu musí predchádzať 

špeciálne upravený biomateriál. Metóda má veľmi vysoké rozlíšenie [17]. Stereolitografická 

biotlač bola použitá na tvorbu modelov kostného tkaniva a srdcových chlopní [19]. 

3D bioprinting učinil veľké pokroky, ale je stále potrebné vytvárať a zlepšovať nové 

biomateriály aj metódy biotlače na ceste k tlači náhradných tkanív a orgánov pre klinickú prax 

[17]. 
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Obr.  11 Základné metódy biotlače. Zdroj: vlastná úprava podľa 
https://www.researchgate.net/figure/Examples-of-different-bioprinting-methods-A-Inkjet- 
bioprinters-deposit-small-droplets_fig1_322367114 

http://www.researchgate.net/figure/Examples-of-different-bioprinting-methods-A-Inkjet-
http://www.researchgate.net/figure/Examples-of-different-bioprinting-methods-A-Inkjet-
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3 VYUŽITIE 3D TLAČE V KARDIOCHIRURGII 

Trojdimenzionálna tlač  má konkrétne  využitie v rôznych oblastiach, napr. v kardiológii  a 

kardiochirurgii pri tvorbe 3D modelov srdca pred operačnými výkonmi. S rýchlym rozvojom 

trojdimenzionálnej (3D) tlače a presných zobrazovacích metód srdca je dnes možné vytvárať 

prototypové modely vrodených srdcových chýb. Najčastejším zdrojom dát pre vytvorenie 

týchto modelov sú technológie, ktoré zobrazujú priečne rezy srdca ako je počítačová tomografia 

alebo magnetická rezonancia s vysokým rozlíšením. Pre presnejšie zobrazenie anatomických 

štruktúr sa pri zobrazovaní aplikuje kontrastná látka intravenózne. 3D tlač prináša možnosť 

tieto štruktúry zhmotniť a prispieva tým k lepšej orientácii chirurga pred danou operáciou a 

takisto slúži aj na účely vzdelávania [21]. 

 
3.1 VYUŽITIE 3D TLAČE V KARDIOVASKULÁRNYCH ODBOROCH 

V oblasti kardiovaskulárnych odborov je 3D tlač technológiou, ktorá sa rapídne rozvinula 

len nedávno. Stala sa spojením medzi 3D tlačiarňou a vývojom materiálov, neinvazívnymi 

zobrazovacími metódami, automatizovaným projektovaním (CAD) a štrukturálnymi 

chirurgickými výkonmi. 

Najčastejším zdrojom dát pre vytvorenie modelov srdca sú technológie, ktoré dokážu 

poskytnúť zobrazenie vo vysokom  rozlíšení  - ako  je 3D echokardiografia,  CT  alebo MR.  V 

komplexných prípadoch však tieto štandardné metódy nemajú dostatočnú schopnosť 

prezentovať anatomické vzťahy medzi jednotlivými štruktúrami pre potreby chirurgického 

prístupu a riešenia. 3D tlač prináša možnosť tieto vzťahy zhmotniť a prispieva tým k lepšej 

orientácii chirurgického tímu pred danou operáciou. Presné modely následne dokážu poslúžiť 

aj na účely vzdelávania a skúmania funkcie srdcových chlopní a ciev v kontexte ich patológie. 

Táto kapitola je zhrnutím rôznych možností aplikácie 3D tlače ako novej modality pre 

zobrazovanie, plánovanie a samotné prevedenie chirurgických výkonov v kardiovaskulárnych 

odboroch [22]. 

 
3.2 FUNKČNÉ A ŠTRUKTURÁLNE MODELY SRDCA V KARDIOCHIRURGII A 

KARDIOLÓGII DOSPELÝCH 

Nedávne štúdie popisujú prípady presných modelov srdca u pacientov s dysfunkciou 

aortálnej chlopne. Príkladom je štúdia autorov Maragiannisa et al., ktorí na základe 

dvojdimenzionálnych dát z počítačovej tomografie vytvorili osem špecifických multi- 

materiálových modelov pacientov so závažnou aortálnou stenózou (AS). 
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Každý model dobre replikoval anatomickú geometriu degeneratívnej stenotickej vady 

chlopne s verným zobrazením depozitov kalcia, hrubnutia cípov a tvaru ústia chlopne.  Modely 

boli následne evaluované pomocou Dopplerovej a katetrizačnej metódy. Funkčné zhodnotenie 

modelov ukázalo, že štandardne vypočítaná plocha aortálnej chlopne nemusí byť fixnou 

hodnotou a u niektorých pacientov sa plocha ústia chlopne menila so stúpajúcim prietokom. 

Tieto špecifické modely dokážu poskytnúť kontrolovateľné a reprodukovateľné prostredie pre 

testovanie prietoku pri špecifických podmienkach, potenciálne pri vyšetrovaní podmienok pri 

AS s nízkym gradientom, alebo validáciu 4D MR srdca pri kvantifikovaní trans-valvulárneho 

prietokového objemu. 

Taktiež modely aortálnej chlopne s aortálnou regurgitáciou v diastole boli použité na 

porovnanie klinických meraní Dopplerovou metódou a in vitro. Presné modely aortálnej 

chlopne a koreňa aorty dokážu poskytnúť podmienky pre simuláciu výkonov implantácie 

chlopňovej náhrady pomocou trans-katetrizačnej metódy (TAVR) in vitro. Tieto sú užitočné 

pri evaluácii klinicky náročných situácií ako je napríklad kvantifikácia závažnosti 

paravalvulárnej insuficiencie v kontrolovaných podmienkach alebo pre plánovanie implantácie 

endovaskulárneho stentu [23]. 

Ďalšie možnosti uplatnenia sa postupne začínajú používať pri modelovaní mitrálnej 

chlopne. Mitrálna chlopeň je komplexná a zložitá štruktúra, o ktorej nie je možné premýšľať 

izolovane. Jej pochopenie vyžaduje precíznu znalosť chlopne, subvalvulárneho aparátu, ich 

anatomický vzťah a funkciu, nakoľko sú odlišné v rámci každého typu patológie. Autori 

Daemen et al. vytvorili desať modelov mitrálnej chlopne pre potreby plánovania a simulovania 

chirurgickej plastiky mitrálnej chlopne u pacientov s mitrálnou regurgitáciou. Modely boli 

vytvorené na základe dát z 3D trans-ezofageálnej echokardiografie. Celkom 6 modelov z tuhého 

plastu a 4 modely zo silikónového materiálu bolo použitých na overenie špecifík defektu 

chlopne či simuláciu a tréning operačného postupu. Potvrdili tým, že dané modely dokážu 

významne podporiť rozhodovací proces pred plánovaným výkonom. Taktiež ukázali, že v 

určitých špecifických prípadoch je 3D echokardiografia lepšiou zobrazovacou modalitou pre 

tvorbu 3D modelov v porovnaní s CT a MR [24]. 

Pre porovnanie, v špecifických prípadoch je práve CT správnou modalitou pre zobrazenie 

patológie mitrálnej chlopne, ako ukazuje 3D model mitrálnej stenózy s extenzívnymi 

kalcifikáciami anulu, ktorý bol vytvorený v Kardiocentre Fakultnej nemocnice Královské 

Vinohrady a 3. Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe v roku 2019. Model mitrálnej 

chlopne sa skladá z dvoch častí – flexibilnej silikónovej chlopne a rigidnej časti anulu (viz obr. 

nižšie), ktorá je vytvorená presne na základe CT zobrazenia kalcifikácií. 
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Obr.  12  3D model mitrálnej stenózy s extenzívne kalcifikovaným anulusom (zelená). Zdroj: archív 

autorov 
 

V nedávnej dobe sa objavujú aj štúdie zobrazujúce koronárne artérie pomocou 3D tlače v 

rôznych aplikáciách. Javan et al. poukázali na to, že 3D modely sú vhodné na vizualizáciu 

koronárnych artérií na základe dát z CT angiografie. Tieto boli použité nielen na zobrazenie 

stenotických úsekov, ale aj posúdenie perfúzie v priebehu určitých častí srdcového cyklu [25]. 

Nielen štrukturálne vady srdca a ciev sú podnetom pre tvorbu 3D modelov. 

Jedným z najnovších využití sú modely u pacientov s poruchami srdcového rytmu pre 

plánovanie ablácie v rôznych anatomických častiach srdca ako napríklad pľúcne vény či ľavá 

predsieň [26]. 

V Kardiocentre Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lekárskej fakulty Karlovej 

Univerzity v Prahe bol v roku 2019 vytvorený 3D model ľavej predsiene pre potreby plánovania 

perioperačnej kryoablácie u pacientov s perzistujúcou fibriláciou predsiení, konkrétne tzv. 

cryoMAZE. Model bol vytvorený pre potreby zjednotenia protokolu pre optimálny prístup k 

ablačným líniám, či už epikardiálnym alebo endokardiálnym. 
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Obr. 13 3D model ľavej predsiene u pacienta pred plánovaným ablačným výkonom pre fibriláciu predsiení, 
priečny rez. PV right – výtok pravých pľúcnych žíl, PV left – výtok ľavých pľúcnych žíl, Left 
Auricle – uško ľavej predsiene, Ao – bulbus aorty a ascendentná aorta. Zdroj: archív autorov 

 
3.3 VYUŽITIE 3D TLAČE V DETSKEJ KARDIOCHIRURGII 

Vrodené chyby srdca a veľkých ciev sa v populácií vyskytujú veľmi často. Ich incidencia 

je 6-8/1000 živonarodených detí, čo na slovenské pomery pri natalite 50-60 000 detí ročne 

znamená cca 400-500 narodených detí s vrodenou chybou srdca a veľkých ciev ročne. Väčšina 

z týchto detí vyžaduje realizáciu, či už kardiochirurgického alebo katetrizačného intervenčného 

zákroku, už v priebehu 1. roku života [21]. 

Základnou zobrazovacou modalitou v detskej kardiológii je echokardiografia 

(zobrazovanie pomocou ultrazvuku). Tá má však tiež svoje limitácie prejavujúce sa zhoršenou 

kvalitou zobrazenia najmä extrakardiálnych cievnych štruktúr (aorty a jej vetvy, pľúcne vény, 

pľúcne artérie, duté žily). V týchto prípadoch sa efektívne využíva CT-angiografia so 

schopnosťou detailného zobrazenia aj tých najmenších štruktúr. Avšak ako aj echokardiografia, 

tak aj CT-angiografia prinášajú informáciu iba v 2D priestore, a tak si operatér pred zákrokom 

reálny 3D model iba predstavuje vo svojom vnímaní z videných 2D obrazov. 

V štúdii autorov z Bratislavy [21] sa publikovali výsledky využitia 3D tlače na aplikáciu 

nových metód diagnostiky vrodených ochorení srdca a prínos 3D tlače pri rozhodovaní sa o 

následnej liečbe pacienta. Porovnali presnosť porovnávaním rozmerov 3D modelu s rozmermi 

srdcových defektov pomocou softvéru (SW). Pri nálezoch prípadov vrodených anomálií srdca 

vyžadujúcich vytvorenie 3D modelov pracovali s dátami z CT-angiografie, ktorá vďaka 
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použitiu kontrastnej látky predstavuje najlepšiu dostupnú možnosť zobrazenia vhodného na 

vytváranie virtuálneho 3D modelu v porovnaní s modelmi vytvorenými na základe počítačovej 

tomografie bez podania kontrastnej látky alebo magnetickej rezonancie. Pomocou softvéru na 

segmentovanie dát vytvorili 3D model náplne srdca s viditeľnými anatomickými štruktúrami 

vnútornej steny myokardu a tiež veľkých ciev, ktorých usporiadanie je mimoriadne dôležitou 

súčasťou modelu srdcovej anomálie. Na vytvorenie fyzického 3D modelu 1:1 využili aditívnu 

technológiu fused deposition modeling (FDM), ktorá sa zakladá na princípe nanášania 

materiálu vo vrstvách. Ako materiál zvolili polymliečnu kyselinu (PLA), ktorej vlastnosti 

zaručujú nízku deformáciu modelu pri prudkej zmene teploty v procese 3D tlače a tým 

prispievajú k presnosti fyzického 3D modelu. Výška jednej vrstvy vo vertikálnej osi bola 

100μm, čo zabezpečilo ideálny pomer medzi presnosťou a rýchlosťou tlače . 

Presnosť merania bola realizovaná na základe porovnania meraní vysegmentovaného 

modelu vo formáte STL pomocou programu Innovmetricspolyworks a vytlačeného fyzického 

3D modelu posuvným meradlom. Porovnávané hodnoty spracovali do štatistickej podoby a 

štatistika zahŕňala päť rôznych rozmerov, individuálne stanovených pri každom sledovanom 

srdci. 

Pacienti, u ktorých bolo výhodné vytvorenie 3D modelu, boli vybratí na základe závažnosti 

ich ochorenia, zriedkavosti anomálie a náročnej priestorovej orientácie presného uloženia a 

veľkosti defektu pre chirurga alebo kardiológa. Modely, ktoré následne vytlačili a merali ich 

presnosť, boli zhotovené na základe nasledovných diagnóz: 

U prvého pacienta CT angiografiou bola potvrdená diagnóza interupcie 4. aortálneho 

oblúka a perzistujúci piaty aortálny oblúk s koarktáciou. Chirurgická resekcia koarktácie a 

rozšírenie end-to-end anastomózy bola uskutočnená bez komplikácií v postoperačnom  období. 

Perzistujúci piaty oblúk je extrémne vzácna anomália prvýkrát popísaná Van Praaghom v r. 

1969, ktorý ju definoval ako dva paralelné aortálne oblúky prebiehajúce nad sebou. 

Echokardiografia nejasne naznačovala anatomickú zložitosť anomálie, preto bola zhotovená 

CT angiografia s následnou 3D rekonštrukciou v podobe fyzického 3D modelu pre plné 

pochopenie zložitosti anomálie. 3D model prispel k rozhodnutiu o ďalšom postupe pri liečbe 

pacienta, na základe čoho sa rozhodlo namiesto komplexnej operácie vykonať iba resekciu 

koarktácie. 

U druhého pacienta so suspektným window duct, ktorý je popisovaný ako krátka, široká a 

nereštriktívna komunikácia označovaná aj ako  perzistentný ductus  arteriosus  a  je  mätúci pri 

klinickom vyšetrení pripomínajúc distálne aortopulmonálne okno, bol na CT angiografii 
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potvrdený nález veľkej komunikácie medzi konkávnym transverzálnym oblúkom aorty a 

pulmonálnou artériou s dĺžkou 5 mm. Rozšírenie komunikácie začínalo od regio truncus 

brachiocephalicus s priebehom až do régia ľavej artérie subclavia bez účasti aortálneho istmu a 

pravej pulmonálnej artérie. CT 3D data set bol použitý na tlač modelu srdca a veľkých ciev, 

ktorý signifikantne pomohol pri následnom presnom chirurgickom plánovaní. Merania veľkostí 

a lokalizácie cievnej komunikácie in vivo boli plne korešpondujúce s 3D modelom, čo prispelo 

k zvoleniu chirurgického postupu následne uskutočneného bez komplikácií v postoperačnom 

období. 

U tretieho pacienta Truncus arteriosus communis typ I podľa Van Praagha bol 

charakterizovaný výstupom jedného pulmonálneho trunku z ľavej strany spoločného trunku s 

následným vetvením na ľavú a pravú pulmonálnu artériu z pulmonálneho trunku. Na základe 

3D modelu bola verifikovaná detailná anatómia tejto chyby, a následne úspešne zrealizovaná 

operácia pozostávajúca z odpojenia kmeňa pľúcnice zo spoločného trunku, jeho našitia na 

výtokový trakt pravej komory a uzáveru defektu komorového septa. 

U štvrtého pacienta Truncus arteriosus communis typ IV podľa Van Praagha bol 

definovaný na základe koexistencie spoločného arteriálneho trunku a prerušeného aortálneho 

oblúka. Jeho veľmi komplexné chirurgické riešenie spočíva v realizácii napojenia 

proximálneho pahýla aortálneho oblúka s distálnym pahýlom descendentnej aorty. V tomto 

konkrétnom prípade echokardiografia odhalila prítomnosť tzv. jednokomorového srdca (nie je 

vytvorená medzikomorová prepážka) a veľmi pravdepodobnej anomálie aortálneho oblúka.  Až 

CT-angiografia a následný 3D-model verifikovali nález truncus arteriosus communis typ IV 

podľa Van Praagha, na základe čoho sa pre extrémnu komplexnosť vrodenej chyby srdca a 

veľmi zlej pooperačnej prognózy pacienta ustúpilo od liečby. 

U piateho pacienta s Fallotovou tetralógiou sa postoperačne vyskytli reziduálne 

komplikácie, konkrétne stenóza ramien pľúcnice rozšírených záplatou z perikardu. Mierna 

stenóza pravého ramena, no najmä kolienkovitá stenóza ľavého ramena pľúcnice, bola kvôli 

svojmu komplikovanému priebehu okrem echokardiografie ťažko zobraziteľná aj pomocou 

katetrizačnej angiografie a následne sa rozšírila implantovaným stentom. Až 3D model umožnil 

kardiológom v priestore preskúmať a zmerať zakrivenú stenotickú pľúcnu artériu a exaktne tak 

naplánovať katetrizačnú implantáciu stentu s voľbou optimálneho stentu. 

U šiesteho pacienta sa zistila heterotaxia (nie stranové uloženie orgánov v brušnej a hrudnej 

dutine), ktorá je často asociovaná s totálnym anomálnym návratom pľúcnych vén, v tomto 

prípade infradiafragmatického typu. Pľúcne žily konvergujú za ľavou predsieňou a formujú 

descendentnú žilu, ktorá zostupuje pred ezofágom v hiatus oesophageus. Následne sa 
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vlieva do portálneho venózneho systému alebo do vena cava inferior. 3D model bol využitý 

pri plánovaní operácie, na základe ktorého bol zvolený postup. 

U siedmeho pacienta aneuryzma ascendentnej aorty vzniknutá po reimplantácii odstupu 

pravej koronárnej artérie bola spojená s vysokým rizikom akútnej disekcie. V tomto prípade 18 

mesačného pacienta je prítomnosť pulzácie vyšetrením palpáciou a inšpekciou okrem 

zobrazovacích metód potvrdením kritickej veľkosti aneuryzmy. 3D model aneuryzmy 

vychádzajúcej z oblasti pravého aortálneho sínusu slúžil ako vodítko pre chirurga na detailné 

naplánovanie operácie – resekcie aneuryzmy. Pri jej následnej realizácii veľkosť aneuryzmy 

nameranej in vivo chirurgom plne korelovala s jej veľkosťou na 3D-modeli. 

Až 3D modeling v 1:1 formáte umožňuje operatérovi chytiť si srdce s cievami v ruke, 

poprezerať si ho z každej strany v reálnom 3D priestore, a následne tak detailne naplánovať či 

už kardiochirurgický, alebo katetrizačný intervenčný zákrok. 3D modeling je výborne 

využiteľný nielen pri zobrazovaní natívnych vrodených chýb srdca, ale aj pri zobrazovaní 

reziduálych pooperačných nálezov, akými sú napríklad stenózy operovaných ciev [21]. 

Nezanedbateľným je aj edukačný význam 3D modelov v rámci výučby študentov medicíny 

na Lekárskej fakulte UK, pretože možnosť chytiť a vidieť 3D štruktúru raritných prípadov je 

veľkým  prínosom  a  prispieva  k  lepšiemu  pochopeniu  vrodených  chýb srdca v porovnaní 

s ťažkým poskladaním si priestorového usporiadania výlučne pomocou 2D zobrazenia. 

Vytlačené 3D modely anatomických štruktúr pacientov je možné technicky zostrojiť a 

presne zobraziť sledované anomálie. Na základe vysokej zhody (rozdiely medzi meraniami sa 

s 95%-nou pravdepodobnosťou nachádzajú v intervale -0,56 až 0,93 mm, čo je z klinického 

hľadiska zanedbateľná hodnota), je možné využiť tieto modely pri manažmente diagnostiky a 

liečby u daných pacientov a zvoliť tak ideálny operačný postup. 3D modely zostrojené na 3D 

tlačiarni na základe dát z CT-angiografie reprezentujú nový metodický prostriedok 

procedurálneho plánovania u detí s vrodenými srdcovými anomáliami [21]. 
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Obr. 14 Prerušený aortálny oblúk typu A, aortopulmonárne okno II. Typu. Zadný pohľad; LPA - ľavá 
pľúcna artéria; RPA - pravá pľúcna artéria; Ao asc. – vzostupná aorta; Ao desc. - zostupná aorta; 
PDA - patent ductus arteriosus; čierna hviezdička - aortopulmonárne okno (prepojenie vzostupnej 
aorty a RPA), biela hviezdička – prerušený aortálny oblúk typu A (chýbajúca komunikácia medzi 
aortálnym oblúkom a zostupnou aortou). Zdroj: 
https://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/14519 

 
 

Obr. 15 Fallotova tetralógia s viacerými aortopulmonálnymi kolaterálami, retroesofágeálna pravá artéria 
subclavia po predchádzajúcej rekonštrukcii chirurgického centrálneho skratu (Hillel Laks). 
Anterolaterálny (ľavý bočný) pohľad; RV - pravá komora; LV - ľavá komora; RVOT - výtokový 
kanál pravej komory; AoA - aortálny oblúk; Shunt - Hillel Laksov shunt; LPA - ľavá pľúcna 
artéria; biela hviezdička - pravá pľúcna artéria; čierna hviezdička - ľavostranná aortopulmonálna 
kolaterála. Zdroj: https://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/14519 

http://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/14519
http://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/14519
http://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/14519
http://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/14519
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4 VYUŽITIE 3D TLAČE V ORTOPÉDII 

Myšlienka 3D tlače v ortopédii vznikla už v 80. rokoch, dnes táto populárna a rýchlo  sa 

rozvíjajúca technológia spôsobila prevrat takmer v každom priemysle od módy, architektúry, 

leteckého priemyslu, prípravy potravín, ale aj v medicíne. Práve tu, rapídne preniká nielen do 

výskumu, ale už aj do bežnej klinickej praxe, priamo k pacientom. Aj keď   je to stále iba 

začiatok, práve medicína, farmácia a biotechnologický priemysel budú v najbližších rokoch 

pravdepodobne najviac rastúce trhy. Očakáva sa dlhá cesta technických pokrokov a etických 

otázok, pokým sa dosiahne tlač ľubovoľných živých tkanív, či dokonca celých orgánov, ktoré 

by vedeli nahradiť tie poškodené. Maxilofaciálna chirurgia a ortopédia môžu z 3D technológie 

profitovať azda najviac a až reálne klinické výstupy overia jej  skutočnú hodnotu. 

 
Prototypovanie individuálnych ortéz a protéz, korzetov 

Proces výroby spočíva v spracovaní výsledkov konvenčných zobrazovacích techník ako 

je CT, MR, USG, ich transformácie do 3D počítačovách objektov a následne do hmatateľných 

solídnych objektov (tzv. prototypov). Takto vytvorený anatomický model je obvykle z plastu v 

mierke 1:1. Takéto realistické modely umožňujú predoperačné zavedenie rozličných 

implantátov, testovacie resekcie, osteotómie kostí, korekcie deformít v spinálnej chirurgii, ale 

aj priame odskúšanie implantátov, vrátane skrutiek, dláh, endoprotéz rôznych tvarov a veľkostí. 

Zaujímavé je aj využitie pri predoperačnom plánovaní resekcií tumorov a komplexných, 

najmä intraartikulárnych zlomeninách. V detskej ortopédii prinášajú modely benefit pri 

napíklad diagnostike patologických stavov bedra a acetabula, Perthesovej choroby, morbus 

Blount, vrodených deformitách celého skeletu, tumoroch a to najmä vďaka možnosti priamej 

vizualizácie okolitých štruktúr a ciev. Modely reálnych kazuistík sa už aj na Slovensku 

využívajú pri výučbe študentov medicíny, ale aj lekárov v špecializačnej príprave. Viaceré 

zahraničné štúdie dokazujú, že vo forme vizuálneho a taktilného vnímania študenti lepšie 

pochopia patologický proces, mechanizmus úrazu, lepšie klasifikujú a precíznejšie plánujú 

následný operačný výkon. 

3D tlač individualizovaných ortopedických pomôcok zaznamenáva v posledných 

rokoch veľký záujem najmä u väčších komerčných spoločností. Mnohé z nich tieto doplnkové 

služby ponúkajú ku svojim implantátom a iným produktom. Pri použití moderného 3D skenera, 

sú takmer neobmedzené možnosti využitia z hľadiska funkčnosti, dizajnu a materiálu 

(poúrazové, pooperačné dlahy alebo skoliotické či poopeačné korzety) sa v niektorých 
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krajinách používajú štandardne a ponúkajú zaujímavú alternatívu ku klasickej sadrovej alebo 

termoplastovej dlahe. Perspektívne by mohli byť trendom rôzne individuálne vložky do 

topánok, individuálna ortopedická obuv, až po celé robotické končatiny. 

 
Prototypovanie šablón a cieličov (surgical guides) 

Individualizované inštrumenty, a najmä osteotomické cieliče a šablóny rozličných 

tvarov a použitia, aj keď zatiaľ len vo fáze klinických testovaní sa tešia veľkej obľube 

operatérov. Sú presne prispôsobené anatomickým pomerom každého pacienta, vyrobené z 

medicínsky licencovaných materiálov, ktoré sú biokompatibilné, sterilizovateľné a môžu byť 

priamo použité na operačnom sále, t.j. byť v kontakte s otvorenou ranou bez akýchkoľvek rizík 

toxicity či prenosu infekcie. 

Doposiaľ boli úspešne použité cieliče, pri zavádzaní skrutiek do pediklov, pri 

osteotómiách klavikuly, femuru, tibie, humeru alebo pri komplexných resekciách tumorov a 

osteotómiach v oblasti panvy. Takisto v súčasnosti prebieha viacero štúdií zameraných na 

využiteľnosť a presnosť individuálnych cieličov pri celkovej náhrade bedrového a kolenného 

kĺbu. Proces tvorby takýchto individalizovaných pomôcok je v porovnaní s tvorbou 

anatomických modelov z CT a MR snímok podstatne náročnejší. Vyžaduje si moderné 

plánovacie programy pre ortopédiu a spoluprácu medicínsky vzdelaných odborníkov v spojení 

s odborníkmi v technických odboroch. 

Individualizované kĺbové a spinálne impantáty, revízne implantáty a osteosyntetický 

materiál (custom made implants) sa vyvíjajú spolu s rozvojom produktov z kovu, zliatin a iných 

implantovateľných materiálov a je to jedna z najperspektívnejších vízii 3D tlače v ortopédii, 

najmä ak anatomické pomery (stratové poranenia kosti, tumory, revízne operácie) neumožňujú 

použitie konvenčných implantátov. Moderné tlačiarňe pracujú sa materiálmi ako napr. titánové 

zliatiny (Grade CP1/2, Ti6Al4V ELI), kobalt chróm (CoCrMo, ASTM F75) alebo chirurgická 

oceľ (316L), pričom mnohé z nich sú v dnešnej dobe komerčne používané a schválené a 

testované priamo v klinickej praxi. Technologický vývoj tlačiarní, ale aj výskum v oblasti 

osteointegrácie umožňuje aditívnu výrobu poréznych materiálov najmä s perspektívou využitia 

v oblasti spongióznych kostí, napr. panva, acetablárne komponenty,  celé stavce alebo 

interspinálne disky. 

V minulosti už boli vyskúšané dlahy tlačené z ocele alebo titánu a momentálne sa 

problematika upriamuje na 3D tlač materiálu PEEK (polyether ether ketón), ktorý má extrémne 

vysokú teplotu topenia (343°C), je dostatočne pevný, odolnejší voči škrabancom ako titán či 

oceľ, chemicky inertný, opakovateľne sterilizovateľný a biokompatabilný. Navyše 
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takýto implantát je röntgentranparentný a umožňuje relatívne veľkú variabilitu, napr. v 

dizajnovaní dlahovej osteosyntézy alebo pri spondylochirurgických operáciách. 

Tkanivové inžinierstvo a 3D tlač biodegradabilných materiálov môže v budúcnosti 

priniesť revolučné zmeny v liečbe pohybového aparátu. Cesta ku klinickej aplikácii bude dlhá. 

Celá problematika smeruje k možnosti náhrady živých tkanív a dokonca, aj keď to zatiaľ znie 

futuristicky, tak aj perspektívne celých orgánov. Cieľom tkanivového inžinierstva a 

regeneratívnej medicíny je izolácia rôznych typov buniek, vrátane nediferencovaných 

kmeňových buniek a ich následná kultivácia v laboratórnych podmienkach a osadenie na 

špecifických nosičoch (tzv. skafoldoch). Tie fungujú ako nosné matrice, pričom bunkám 

neposkytujú iba mechanickú oporu, ale významne ovplyvňujú ich adherenciu a proliferáciu. 

V kontexte ortopedickej aplikácie je významný ich vplyv na diferenciáciu na bunky 

jednotlivých tkaniv pohybového aparátu. V súčasnosti sa pri príprave skafoldov využívajú 

mnohé prírodné a syntetické polymérne látky. Podľa charakteru aplikácie môžu byť pripravené 

v rôznych formách, napríklad vo forme špongií, vlákien alebo hydrogélov. Špeciálne vyrobené 

tlačiarne (bioprintery), schopné fungovať aj v sterilných laboratórnych podmienkach dokážu 

nanášať a umiestňovať bunky do predvolených štruktúr. Biokeramické materiály spomenuté 

vyšie (napr. hydroxyapatit) sú v súčasnosti preferovaným materiálom na skladbu kosti, či už 

samotne alebo v rôznych pomeroch s TCA (trikalciumfosfát), a aj tie je možné tlačiť v 

preddefinovanej porozite. V klinickom použití majú stále svoje limitácie a to najmä krehkosť, 

kvôli ktorej by na rozdiel od tlačeného titánu nemohli byť použité vo váhonosných častiach tela 

[27]. 

 
4.1 PRÍKLAD VYUŽITIA 3D TLAČE V ORTOPÉDII 

Klinický príklad využitia bežnej FDM 3D tlače pre vyhotovenie presného anatomického 

modelu u inveterovanej zlomeniny pätovej kosti u 17 ročného chlapca. Plánovanie 

rekonštrukčného zákroku na päte bolo mimoriadne náročné práve z dôvodu lokalizácie fraktúry 

calcanea a zložitých okolitých anotomických vzťahov. Operáciu v roku 2018  plánoval docent 

MUDr. Vladimír Popelka, PhD. Na základe verného 1:1 modelu talokalkaneárnej oblasti. 

Model bol rezaný a obsahoval aj všetky vnútorné štruktúry kosti. Pre plánovanie operácie boli 

zhotovené 2 výtlačky - calcaneus osobitne a komplet model: 

1. prvý model - calkaneus: biele PLA, support tiež PLA (Obr. 16) 

2. druhý model - komplet kostná anatómia: červené ABS, support biely HIPS (Obr. 17) 
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Obr. 16 Calkaneus: biele PLA 
 

Podklady žiadané od operatéra: 

• CT reálneho pacienta. 

• Inštrukcie operatéra (presnosť, farba, účel, atď.). 

Popis zvoleného materiálu: 

• PLA model bol tlačený s priemerom struny 3 mm a v rozlíšení 0,1 mm spôsobom 

FDM (Fused deposition modelling). Obvykle CT rozlíšenie je limitujúce a 

pohybuje sa pri lepších CT/CBCT medzi 0.5 – 0.15 mm. PLA bolo zvolené pre 

detailnosť a minimálnu posttlačovú kontrakciu (v porovnaní k ABS), farba biela, 

support rovnako PLA, jednoducho sa odlomí. 

• PLA – PolyLactic Acid je biodegradovateľný termoplastický alifatický polyester 

derivovaný z biomasy, typicky z fermentovaných rastlinných cukrov (corn, 

cassava, sugarcane, sugar beet pulp). Bod topenia má 150 až 160 °C a je 

nerozpustný vo vode. 
 
 

Obr. 17 Komplet kostná anatómia: červené ABS, support biely HIPS 
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Popis zvoleného materiálu: 

• ABS tlačené v rozlíšení 0,2mm na vrstvu s priemerom struny 3mm metódou FDM 

(Fused Deposition Modelling). 

• HIPS (High Impact PolyStyrene) – použitý ako biely support, ktorý bude 

rozpustený v Limonesole (Lemonesol je biologicky rozložiteľná tekutina, vyrábaná 

z oleja získavaného z citrusových šupiek). Lemonesol rozpustí HIPS, bez 

vedľajších dopadov na kvalitu materiálu ABS. ABS (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene) je známy ako LEGO. Je to polymér vyrábaný z ropy, pevný a mierne 

ohybný plast s pomerne vysokou teplotou topenia. Vďaka dobrým mechanickým 

vlastnostiam má široké využitie hlavne pri mechanicky namáhaných modeloch. 

Ľahko sa rozpúšťa v acetóne, ktorý môže slúžiť tiež ako lepidlo pri spájaní častí 

alebo pri povrchovej úprave a leštení modelu. 

• ABS Bod topenia: 220-250°C 

• HIPS Bod topenia: 230-245°C 
 

Postup pre 3D FDM tlač týchto modelov: 

1. Analýza a segmentácia CT (Obr. 18) 

Cieľom je vygenerovanie 3D modelu v podobe STL na základe intervalu 

Hounsfieldovej stupnice. 

2. Spracovanie STL v 3D modelovacom programe napr. Meshmixer. 

Cieľom je úprava modelu v zmysle opravy mesh, spojenia segmentov a prípravy 

pre 3D tlač. 

3. 3D slicing a 3D tlač v 3D tlačovom programe, napr. Simplify3D. 

Cieľom je „rozkrájanie“ STL modelu na vrstvy a vytvorenie sekvencie ich 

zhmotnenia v jazyku 3D tlačiarne, zaplánovanie opôr (support-ov) a iné. 

4. Postprocesné úpravy vytlačeného modelu. 

Cieľom je úprava povrchu modelu (vyhladenie povrchu, očistenie support-u a 

iné.) 
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Obr. 18 Segmentácia CT pre vytvorenie 3D modelov na tlač 
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5 VYUŽITIE 3D TLAČE V ZUBNOM LEKÁRSTVE 

3D tlač bola jedna z prelomových technológií v medicíne, ktoré otvárali tretie tisícročie. 

Zubné lekárstvo bolo od nepamäti úzko späté s technológiami, a preto nie je prekvapením, že v 

ňom 3D tlač zaujala svoje pevné miesto. 3D tlač kráčala ruka v ruke s digitalizáciou procesov 

a od prvotných krokov s 3D tlačou modelov zubov až do súčasnosti, kde bežne tlačíme 

individualizované pomôcky od kovu cez keramiku až po biomateriály. Rekonštrukčné zákroky 

nahradzujúce častí tkanív v zubnom lekárstve ešte stále spoliehajú na dominantne nebiologické 

materiály pre ich mechanickú pevnosť, trvácnosť a možnosť presného opracovania. Rovnako 

estetické zákroky nahradzujúce či dopĺňajúce volia materiály s rovnakými vlastnosťami. Je 

však veľmi pravdepodobné, že presadenie biotlače v zubnom lekárstve je len otázka času. 

Jednotlivé špecializácie majú vlastné okruhy zákrokov, ktoré sa líšia nielen tkanivami v 

ktorých sa zákrok uskutočňuje, ale rozdiel je aj vo funkcii či spôsobe vykonania zákroku. 

Spoločným menovateľom naprieč jednotlivými sub-špecializáciami zubného lekárstva je práve 

digitalizácia anatómie a všetkých procesov. Samotná 3D tlač už neslúži tak často k plánovaniu, 

toto už ostáva v plne digitálnom prostredí, ale jej aplikácie sú buď  pre zhmotnenie šablón 

(„guides“), alebo zhmotnenie samotných rekonštrukčných prvkov, individualizované 3D 

tlačené keramické bezpreparačné fazety, alebo 3D tlačená individualizovaná náhrada kosti z 

titánu či peek-u. 3D tlačené šablóny kopírujú nejakú časť anatómie pacienta, ktorej 3D sken 

obvykle máme. Po priložení dosadá veľmi presne, jediným správnym spôsobom a obvykle 

pôsobí ako navigácia, ktorá umožní verne zreprodukovať zákrok simulovaný vo virtuálnom 

prostredí, obvykle nejakom softvéri. Najčastejšími zdrojmi 3D skenov v zubnom lekárstve sú 

dnes intraorálne skenery, CBCT, CT, tvárové a iné optické skenery. Aplikácie sa líšia medzi 

maxilofaciálnou chirurgiou, parodontológiou, endodonciou, konzervačnou stomatológiou, 

protetikou či ortodonciou. 

Spojenie “3D tlač” bolo pre väčšinu zubných lekárov pred rokom 2010 veľmi neobvyklé. 

Slovo “tlač” bolo spojené s predstavou niečoho plošného. Technologický posun však priniesol 

nové možnosti a jednou z nich bolo aj „zhmotňovanie“ modelov , ktoré sa dnes bežne  označuje 

ako 3D tlač. Nie je to tak dávno, čo sa v zubnom lekárstve presadila digitálna 

fotodokumentácia(2D), na ktorej pozíciu už dnes má ambície 3D fotografia a video. Skutočný 

potenciál technológií sústredených na tretí rozmer sa postupne odhaľuje. Je to práve ortodoncia, 

ktorá s tretím rozmerom pracuje veľmi intenzívne a z pokroku v tejto oblasti bude čerpať 

benefity. Výrazný posun v oblastiach 3D diagnostiky, 3D simulácií či 3D CAD CAM systémov 

umožnil práve pokrok v IT oblasti. Výrazne klesá technická aj ekonomická 
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náročnosť procesu digitalizácie ortodontických modelov, ktorá bola doposiaľ hlavnou brzdou 

vo využívaní digitálnych modelov v zubnom lekárstve. 3D záznam skeletu lebky bol ešte pred 

pár rokmi doménou klasickej CT technológie s pomerne vysokou radiačnou záťažou a 

mimoriadnou ekonomickou náročnosťou CT prístroja. Príchod CBCT technológie spolu s 

dostatočným výkonom počítačov a rôznych softvérov výrazne priblížil 3D záznam bežnej 

klinickej praxi. Aktuálny boom pseudo-3D zobrazovacích technológií v zábavnom priemysle 

naštartoval všeobecne rozmach v oblasti 3D a zvýšil aj ekonomickú dostupnosť týchto 

technológií pre iné oblasti. Tento článok sa tiež zaoberá spektrom možností použitia „3D  tlače“ 

v zubnom lekárstve, ktoré je mimoriadne široké a najbližšie roky prinesú množstvo rôznych 

aplikácií, ktoré budú pravdepodobne postupne nahradzovať jednotlivé laboratórne postupy. 

Tendencia vývoja smerom k individualizovaným ortodontickým aparátom či implantátom je 

posilnená práve zvyšovaním dostupnosti 3D tlače. 

Nad vytlačením farebného textu či fotografie na laserovej tlačiarni sa dnes už nikto 

nepozastavuje a je dnes úplne bežná. Tento postup by však niekomu v časoch písacích strojov 

či chemicky vyvíjaných fotografií prišiel podobne nepredstaviteľný, ako je dnes 3D tlač. Je 

možné predpokladať, že dostupnosť 3D tlače sa v neďalekej budúcnosti  zvýši natoľko, že  bude 

rovnako samozrejmá, ako je dnes klasická 2D tlač. Pre počítačovo gramotného ortodontistu 

nebude ťažké nadizajnovať a vytlačiť prvok individualizovaného fixného či snímateľného 

aparátu, implantát alebo protetickú náhradu. Mnohé z týchto vecí sú možné už dnes, aj keď 

reálne aplikácie súčasnej 3D tlače sa doposiaľ sústreďovali viac do technických oblastí mimo 

medicíny. Hlavnou brzdou rozmachu 3D tlače v medicíne boli doposiaľ vysoké vstupné 

náklady (hardvérové, softvérové aj materiálové). 

Relatívny nedostatok a v niektorých prípadoch až absencia princípov e-health v kurikule 

stomatológov, či výrazne oneskorená implementácia novších prvkov IT do postgraduálneho a 

ďalšieho vzdelávania vedú k nízkej počítačovej gramotnosti stomatológov aj v klinickej praxi. 

Spolu s nedostatočným hardvérovým a softvérovým vybavením kliník a ambulancií majú za 

následok vytesňovanie počítačových technológií mimo oblasť bežnej - praktickej ortodoncie. 

V súčasnosti už počítačové vizualizácie, analýzy a simulácie nie sú len doménou vedeckej 

časti ortodoncie, ale sú čoraz viac súčasťou bežnej klinickej ortodoncie. Už súčasné aplikácie 

IT v zubnom lekárstve ponúkajú okrem možností sofistikovanej 3D diagnostiky či 3D tlače aj 

široké spektrum analýz a simulácií. Využitie týchto možností bude za niekoľko rokov v 

ortodontickej liečbe samozrejmým štandardom. Preto je práve táto oblasť veľkou výzvou pre 

univerzitné vzdelávanie a miera IT gramotnosti ortodontistu priamo ovplyvní jeho pozíciu v 

liečebnom procese na ďalšie desaťročia. „Outsourcing“ zložitejších či nových 
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technologických procesov nemôže v zubnom lekárstve pokračovať donekonečna. Spôsob 

fungovania služieb ako napríklad E-modelsTM, InvisalignTM či IncognitoTM, ktoré na seba 

preberajú určitý úsek liečebného procesu, by mal mať obmedzenú životnosť. Prínos týchto 

služieb spočíva v preklenutí obdobia, kým sa jednotlivé technológie rozšíria a stanú 

ekonomicky dostupnejšie. Rýchlosť presadzovania inovácií v zubnom lekárstve závisí aj od 

postgraduálneho vzdelávania, ktoré by možnosť individualizácie liečby prostredníctvom 3D 

tlače nemalo ignorovať. 

Inovácie v technológiách a materiáloch otvárajú nové možnosti v zubnom lekárstve. 3D 

tlač spočiatku našla uplatnenie zväčša v zubných laboratóriách, ale čoraz viac sa objavuje aj 

priamo v ambulancii. Ortodontické aparáty vyrobené na 3D tlačiarni sú vyrábané z priesvitného 

materiálu. Dnes firmy vyprodukujú milióny strojčekov za rok. Sú estetickejšie ako klasické 

kovové aparáty, a preto sa rýchlo stali populárnymi medzi pacientmi. Pomocou intraorálneho 

digitálneho skenu sa vytvorí plán liečby a jednotlivé strojčeky sú vytlačené z polyuretánovej 

živice na 3D tlačiarni. Síce neviditeľné strojčeky majú obmedzenejšie indikácie ako tie 

klasické, ich výhodou je však okrem estetiky aj kratšia doba liečby alebo jednoduchšie čistenie 

a starostlivosť. 

Nová 3D tlačiareň, špeciálne vyvinutá pre odbor zubného lekárstva, dokáže vytvoriť nielen 

zubnú výplň, ale až päťčlenný mostík za menej ako 20 minút. Špeciálnou technológiou 

Photoshade reprodukuje prirodzenú farbu zuba v rôznych odtieňoch A1 až A3.5. 3D zariadenie 

ušetrí čas a umožňuje ošetrujúcemu ponúknuť okamžité riešenia pri kariéznych léziách a 

protetických prácach. Digitálny workflow začne s intraorálnym skenom, z čoho softvér vytvorí 

virtuálny model chrupu. Lekár si vyberie typ náhrady a nastaví farbu podľa individuálnych 

požiadaviek každého pacienta. Kombináciou odtieňov zabezpečí prirodzený vzhľad. Najväčšou 

výhodou je umožnenie zhotovenia protetických náhrad počas jednej návštevy. Presnosť tlače je 

40 mikrónov, čo zabezpečí dokonalý okrajový uzáver. Použitý materiál má porovnateľné 

mechanické vlastnosti s hybridnými kompozitmi. 

V rámci implantológie pred zavedením implantátu do kosti je potrebné naplánovať hrúbku 

a dĺžku titánovej skrutky, smer a hĺbku vŕtania. Pomocou intraorálneho skenu sa vytvorí situácia 

v ústach pacienta v počítači, zakreslí sa miesto implantátov a na 3D tlačiarni sa vytlačí 

chirurgická šablóna. Šablónu chirurg nasadí to úst pacienta, a tým presne určí bod a smer 

zavedenia implantátu. Dramaticky sa tak zlepší precíznosť a úspešnosť implantológie [28]. 

V zubnom lekárstve má v budúcnosti perspektívu tlač modelov priamo z 3D RTG. Túto 

možnosť prinesú už možno najbližšie generácie CBCT skenerov, ktoré by dokázali zvýšiť 
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kontrast a redukovať artefakty vznikajúce najčastejšie v oblastiach amalgámom sanovaných 

zubov. Takto získané modely by mohli nahradiť tie súčasné (Obr. 19). Je však 

pravdepodobnejšie, že v tom čase už budú bežné softvérové analýzy modelov bez potreby ich 

tlače (Obr. 20). Výhodou by bola redukcia laboratórnej fázy výroby a opracovania modelov, 

ako aj samotných klinických odtlačkov u pacienta. Podobne aj minimalizácia nárokov na 

archiváciu. Podmienkou je však jednoduchosť vytvorenia a spracovania, presnosť reprodukcie 

a analýz, ako aj nižšie finančné a časové nároky v porovnaní so súčasným procesom. Tieto 

podmienky budú pravdepodobne v priebehu najbližšej dekády naplnené. Samotná potreba 

„hmotných“ modelov bude postupne ustupovať do pozadia. Hlavnou príčinou bude fakt, že 

digitálne spracovanie digitalizovaných alebo pôvodne digitálnych 3D modelov je už v 

súčasnosti vo svete bežné a efektívne, aj keď na Slovensku málo rozšírené. 
 
 

Obr. 19 Digitálny model zubov z CBCT skenu a jeho transpozícia s 2D fotografiou tváre aplikovanej na 
vrstvu CBCT zodpovedajúceho koži 
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Obr. 20 Analýzy digitálnych modelov 

 

Programy podobné emodels® alebo Ortholab® ponúkajú okrem klasických meraní zubov 

na modeloch či Boltonovej analýzy, aj mnohé ďalšie možnosti ako napríklad: simuláciu 

artikulátora, vizualizáciu mapy okluzálnych kontaktov s gradientom podľa intenzity kontaktu, 

vytváranie virtuálnych ortodontických set-upov či export 3D modelov do iných analytických 

softvérov (Obr. 20). Po exporte takéhoto digitálneho 3D modelu je napríklad možná aj jeho 

fúzia s CBCT a rôzne virtuálne simulácie zobrazujúce napríklad predpokladanú reakciu 

mäkkých tkanív. Niektoré dôvody pre hmotné ortodontické modely, či už klasické alebo 

vytlačené, prežijú dlhšie. Príčinou nebudú ani tak zažité manuálne analýzy modelov, ako skôr 

dlho neprekonaná potreba skutočných – hmotných podporných prvkov – nosičov, pre potreby 

rôznych laboratórnych postupov. Postupov, ktorých ekonomickosť nebudú metódy 3D tlače 

vedieť prekonať a ktoré budú zároveň upevnené dlhoročnými skúsenosťami. Podobne aj v 

rámci liečby snímateľnými aparátmi možno predpokladať zachovanie starých laboratórnych 

postupov spoliehajúcich sa na klasické modely. Využitie 3D tlače pri liečbe snímateľnými 

aparátmi je otázna, ale ani ju nemožno do budúcnosti vylúčiť. 
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Presnosť 3D tlače sa v súčasnosti pohybuje rádovo v desiatkach mikrónov - čo je pre 

väčšinu ortodontických aplikácií plne postačujúce. Ako už bolo spomenuté, využitie 3D tlače  

v technických vedách má za sebou roky skúseností. Aplikácia 3D tlače v medicíne bola až do 

konca minulého storočia pomerne limitovaná citlivosťou živých tkanív na RTG diagnostiku a 

s tým súvisiacou relatívnou nepresnosťou získavaných 3D skenov, hardvérovými a 

softvérovými limitáciami pri spracovaní týchto záznamov ako aj náročnosťou 3D tlače. V 

súčasnosti s pokrokom na všetkých týchto úrovniach otvorila 3D tlač v medicíne doslova ďalšiu 

dimenziu. Súčasné aplikácie nie sú obmedzené iba na reálne 3D vizualizácie na hmotných 3D 

modeloch konkrétnych anatomických oblastí, ale vynára sa množstvo rôznych CAD/CAM 

možností. 3D tlač individualizovaných implantátov, dláh či navádzačov, ďalej  tlač presných 

3D modelov napríklad pre simulácie ortognátnych operácií alebo výučbových či 

demonštračných modelov. 

 
Materiály pre 3D tlač (AM) 

Pri 3D tlači modelov s plánovaným medicínskym využitím možno použiť  rôzne  materiály, 

musia však spĺňať prísne kritériá. Niektoré nemetalické postupy 3D tlače dokážu produkovať 

modely klasifikované do 6. triedy podľa USP (United States Pharmacopeial Convention), ktorá 

sa používa na hodnotenie miery biokompatibility. 6.trieda umožňuje sterilizáciu a obmedzenú 

in vivo expozíciu materiálu živým tkanivám (na obdobia kratšie než 24 hodín). Využitie týchto 

materiálov je často peroperačné, avšak je potrebné zdôrazniť, že materiály tejto klasifikácie 

nemožno automaticky považovať za implantáty. Zatiaľ žiaden komerčne predávaný materiál 

pre ne-metalické procesy aditívnej 3D tlače nie je klasifikovaný ako implantovateľný. 

Rozdelenie materiálov na výrobu 3D modelu: 

1. s nízkymi teplotami tavenia - SLS, MJM, 

2. s vysokými teplotami tavenia - EBM, 

3. spájané na základe fyzikálno-chemických vlastností - stereolitografia, LOM™, 3D 

tlač (sadra a živica). 

 
Prínosy a potenciál 

3D tlač má aj v zubnom lekárstve veľké množstvo príležitostí. V súčasnosti je 

stereolitografia považovaná za štandard v oblasti 3D anatomického modelovania. Bola prvou 

AM metódou, ktorá produkovala presné anatomické repliky kostí. Väčšina chirurgov preferuje 

priesvitné modely pred nepriesvitnými. Ťažko však stereolitografiu označiť za 
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najlepšiu, nakoľko ostatné AM technológie progredujú a každý z procesov má svoje 

špecifické výhody a nevýhody. Perspektíva vývoja v oblasti 3D tlače anatomických modelov 

v posledných rokoch nabrala trend prechodu k lacnejším 3D tlačiarňam, čoho cieľom je 

redukovať ceny tlače jednotlivých modelov. Medzi ekonomickejšie varianty 3D tlačiarní patrí 

napríklad Dimension od Stratasys, Eden od Objet alebo ZPrinter 310 Plus od Z Corp. Podľa 

aktuálnych informácií sa ceny 3D tlačených anatomických modelov v USA za posledných 5 

rokov znížili z typickej úrovne $1500 - $2500 za SL, LS a FDM model – pod 1500 dolárov. 

Je viac než pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať. 

Nakoľko sa presnosť medicínskych záznamov používaných na 3D tlač pohybuje rádovo v 

desatinách milimetra (napr. CBCT i-CAT celohlavový sken 0,3 mm) presnosť tlače nie je 

limitujúci faktor. Táto sa u 3D tlačiarní obvykle pohybuje v stotinách až tisícinách milimetra. 

Pri 3D tlači sú dôležitejšie kvalitatívne aspekty estetiky a mechanickej odolnosti modelu. 

3D tlač otvorí dimenziu individualizovaných súčiastok (napr. implantátov špecifických pre 

anatómiu pacienta alebo ortodontických aparátov s dizajnom špecifickým pre daného pacienta 

a potrebný efekt). V súčasnosti si bežný ortodontista nevie predstaviť, že by až v   takej miere 

rozhodoval o podobe ortodontického aparátu. Mnohým vyhovuje systém prefabrikovaných 

zámkov alebo systémy centralizovanej produkcie individualizovaných aparátov ako napríklad 

Incognito alebo Invisalign, aj keď je s nimi obvykle spojená aj znížená miera kontroly nad 

časťou liečby. Je možné, že s možnosťou jednoduchého definovania dizajnu (napríklad výberu 

z preddefinovaných šablón) zámku vrátane jeho bázy a slotu dôjde čiastočne k návratu k 

niekdajšej širšej škále vplyvu ortodontistu na biomechanické princípy liečby. V prípade tlače 

individualizovaných zámkov fixného aparátu je vhodná metóda EBM, ktorá dosahuje vysokú 

presnosť a jemnosť materiálu. V prípade titánových implantátov tvorených touto metódou 

netreba zdôrazňovať výhody individualizovaného implantátu pred prefabrikovaným z 

veľkovýroby. Už v súčasnosti sú ceny individuálnych chirurgických implantátov, ktoré sú 

tlačené procesom EBM, porovnateľné s cenami prefabrikovaných. Použitie prefabrikovaných 

implantátov v chirurgii si obvykle vyžaduje ich peroperačnú úpravu, ich ohnutie, prípadne inú 

modifikáciu. Skutočný potenciál AM metód pracujúcich      s implantovateľnými kovmi sa 

ukázal v roku 2007, keď taliansky výrobca implantátov „Adler Ortho“ začal s masovou výrobou 

bedrových kĺbov práve metódou EBM v objeme niekoľko tisícov kusov ročne. 

Kľúčovou vlastnosťou povrchu individualizovaného implantátu napríklad v 

stomatochirurgii je jeho drsnosť. Práve povrchová štruktúra ovplyvňuje mieru stability 

implantátu po implantovaní. Výhody EBM procesu pre tvorbu implantátov sú: 1. presnosť a 
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možnosť tvorby detailnej povrchovej štruktúry implantátu, 2. ekonomická tlač implantátov, 3. 

tlač takých implantátov, ktoré možno certifikovať v rámci EÚ. 

Medzi ďalšie využitia 3D tlače AM metódami patrí napríklad produkcia chirurgických a 

iných nástrojov. Pre tento účel je vhodná metóda DMLS, ktorá ponúka vysokú presnosť, nižšie 

náklady a širší výber kovov vrátane nehrdzavejúcej ocele. 

Ďalším zo spôsobov využitia 3D tlače v súvise s ortodontickou liečbou bude rýchla lacná 

tlač individualizovaných držiakov individualizovaných zámkov, vodiacich šablón, úponov, 

zavádzačov implantátov, mikroimplantátov či operačných dláh. 

Napríklad pri potrebe rekonštrukcie povrchu neurokránia je vždy cieľom doplniť celkovú 

geometriu lebky. Softvérové spracovanie obvykle umožní nielen presné spracovanie, ale aj 

dizajn prvkov potrebných pre retenciu (Obr. 21). 
 
 

Obr. 21 Rekonštrukcia povrchu neurokránia dopočítaná pomocou softvéru, individualizovaná anatómii 
pacienta (A); individualizovaný mandibulárny implantát (B) 

 
5.1 SKENOVANIE TVÁRE PRE PODPORU 3D TLAČE V ZUBNOM LEKÁRSTVE 

Stereoskopické skenery tváre sú komerčne k dispozícii už niekoľko rokov. Jeden z 

hlavných dôvodov ich neustáleho vývoja je biometria. Jeden z najekonomickejších spôsobov 

skenovania je skenovanie laserom, ktoré má však slabiny pri snímaní zrkadliacich sa 
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povrchov alebo je nebezpečné z biologického hľadiska. Laserové skenovanie je tiež 

problematické pri snímaní povrchov s ostrými hranami, prechodmi či medzerami. Presnosť je 

pre využiteľnosť skenov tváre v klinickej praxi kľúčová. Stereoskopický skener tváre sa v 

súčasnosti v zubnom lekárstve využíva predovšetkým vo výskume a pri plánovaní ortognátnych 

chirurgických zákrokov. Napríklad 3DMD skener využíva 4 kamery spolu s premietnutím 

textúry pre vyhodnotenie zakrivení (aktívna stereofotogrametria) a to všetko pri 2 

milisekundovej expozícii (Obr. 22). Celý proces spracovania trvá asi 10 sekúnd. Okrem 

samotného 3D modelu tváre dokáže vytvoriť aj farebnú textúru obvykle od ucha k uchu. 

Snímaný subjekt nemusí ostať nehybný, ale je potrebné, aby umiestnil hlavu do žiadanej 

pozície. Skener má ohniskovú vzdialenosť približne 30 centimetrov. Presnosť 3DMD je 

približne 0.1 mm. 
 
 

Obr. 22 Príklad 3DMD skenu tváre - model s textúrou a bez (hore); skenovanie 3DMD stereoskopickou 
kamerou (dole) 

 

Stereoskopické skenery sú výhodné svojou neinvazivitou v porovnaní s CBCT a preto sú 

frekventovane používané pri hodnotení rastu pacienta alebo efektu liečby na mäkké tkanivá. 

Pre svoju ekonomickú náročnosť ostávajú predovšetkým v rovine výskumu a do bežnej 

klinickej praxe zatiaľ neprenikajú. 

Stereoskopický skener DI3D™ FCS-100 využíva metódu pasívnej stereofotogrametrie. 

Táto umožňuje vytvorenie extrémne presných 3D modelov z jedného páru fotografií. 

Nevyžaduje projekciu žiadnej mriežky na tvár ani žiadnu formu laserového skenovania. 
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Výsledkom je mimoriadne rýchly proces skenovania prirovnateľný k bežnému  fotografovaniu, 

avšak za použitia niekoľkých prekalibrovaných digitálnych fotoaparátov  (Obr. 23). 
 
 

Obr. 23 Výsledok DI3D skenu tváre - model s textúrou a bez (hore); DI3D™ FCS-100 systém so štyrmi 10-
megapixelovými fotoaparátmi vytvorí 10 megapixelové povrchové textúry (dole) 

 

Stereofotogrametria umožňuje vypočítať 3D koordináty každého bodu na objekte. Tieto  

sú stanovené výpočtom medzi dvoma fotografiami urobenými z rozdielnych pohľadov. Na 

fotografiách sa identifikujú páry identických bodov. Priamka pohľadu z objektívu na daný bod 

3D objektu má v tom bode priesečník s analogickou priamkou z druhého objektívu. Pomocou 

triangulácie sú vypočítané priestorové koordináty pre každý pixel danej fotografie. Triangulácia 

vypočítava neznámu polohu bodu pomocou známych uhlov priamok (uhol pohľadu objektívu) 

vychádzajúcich zo známych bodov (poloha objektívu) namiesto priameho výpočtu vzdialeností. 

V prípade DI3D skenera je tak pri použití 10 megapixelových fotoaparátov možné 

zmapovať 10 miliónov bodov z jedného stereopáru fotografií. Pre ďalšie manipulácie s 3D 

skenom tváre je potrebné konvertovať ho do polygonálnej mriežky, čo väčšina softvérov 

umožňuje. Na túto polygonálnu mriežku môže byť namapovaná textúra s vysokým rozlíšením 

(fotografia tváre). 
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FaceSCAN3D od 3D-Shape je stereoskopický skener využívajúci aktívnu 

stereofotogrametriu s premietnutím obrazca na skenovanú tvár (Obr. 24 v strede). Presnosť 

tohto skenera je približne 0,1 mm a doba skenovania celej tváre, od ucha k uchu s uhlom vačším 

ako 180 stupňov, je°0,8 sekundy (Obr. 24). 
 
 

Obr. 24 Sken tváre - model s textúrou a bez (hore); premietaná textúra pri skenovaní (v strede); 
FaceSCAN3D od 3D-Shape (dole) 

 
3D analýza a 4D záznam tváre 

Tvárové skeny možno analyzovať na základe vzájomných rozdielov medzi jednotlivými 

skenmi, vizualizovať tieto rozdiely (Obr. 25), objemovo merať vzájomné rozdiely , merať 

plochy a lineárne vzdialenosti bodov, tiež trojrozmerne hodnotiť symetriu tváre. 4D záznam 

tváre predstavuje časovú sekvenciu 3D záznamov tváre. Obvykle funguje na princípoch 

pasívnej stereofotogrametrie, teda využíva párové snímanie dvoch kamier v odtieňoch šedej a 

prípadne doplnkovú synchronizovanú kameru pre zachytenie povrchovej textúry. Výsledkom 

je časová sekvencia polygónových mriežok. Takúto sekvenciu možno využiť napríklad pri 

analýze žuvacích pohybov. 
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Obr. 25 DI3D softvér zobrazuje rozdiely analyzovaných skenov tváre. Zdroj: www.DI3D.com 
 

Výhody pasívnej stereofotogrametrie pred 3D skenovaním 

Technika skenovania sa obvykle spája s laserovým skenovaním. 3D skenovanie 

(predovšetkým 3D laserové) sa považuje za extrémne presný spôsob 3D zaznamenania 

povrchu. Pri skenovaní ľudskej tváre má pasívna stereofotogrametria niekoľko výhod pred 3D 

skenovaním: 

• Okamžité zachytenie obrazu: možné zachytiť živé, pohybujúce sa organizmy. 

• Vysoké rozlíšenie: Základom sú fotografie vo vysokom rozlíšení. 
 

Výhody pasívnej stereofotogrametrie pred aktívnou 

Aktívna a pasívna stereofotogrametria sú si podobné. Aktívna sa však spolieha na 

“Structured Light”, teda využíva premietanie známeho obrazca na tvár. Potom spätným 

nasnímaním obrazca zistí zakrivenie. Aktívna stereofotogrametria má často problémy pri 

skenovaní tvárí tmavšej pleti, zarastených tvárí, fúzov a podobne. V týchto oblastiach nie je 

deformácia premietaného obrazca viditeľná a chýba tak informácia o priestorovom zakrivení. 

 
Použitý materiál a technológie 

Pre potreby tohto článku bol uskutočnený vyššie popísaný proces - od záznamu po 3D tlač. 

Zoskenované a vytlačené dva modely (sken tváre a sken skeletu lebky). 

Pre 3D RTG skenovanie bol využitý CBCT typ iCat, rozsah skenu zodpovedal 

maximálnemu FOV tohto prístroja a bol zložený z 576 rezov pri rozlíšení 0,3 mm. CBCT 

http://www.di3d.com/
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sken obsahoval artefakty spôsobené amalgámovými výplňami a posun medzi prvou a 

poslednou snímkou CBCT skenu nepresiahol 2 mm. 

3D záznam z CBCT bol zrekonštruovaný v softvéri MD Studio/Invivo 5 od Anatomage. 

Zámerne neboli aplikované žiadne objemové úpravy, orezávania alebo deformácie konečnej 

STL mriežky. Cieľom bolo posúdiť bezprostrednú hmotnú reprodukciu CBCT skenu bez úprav. 

Pre tlač bola využitá 3D tlačiareň Spectrum Z510 (Obr. 26), ktorá dokáže pomerne rýchlo 

produkovať prototypy s vysokým rozlíšením a plnofarebne. Vytlačené modely skenu tváre a 

lebky boli zmenšené na 70% pôvodnej veľkosti a boli tlačené bez farieb. 
 
 

Obr. 26 3D tlačiareň Spectrum Z510 
 

Náklady na materiál podľa oficiálnych údajov firmy zaoberajúcej sa 3D tlačou (Hmat 

s.r.o.) pri 3D tlači 70% veľkosti lebky neprekročili 50 € / 1 lebku (pri tlači 6 kusov naraz). Pri 

tejto veľkosti bolo možné tlačiť až 6 lebiek naraz a tlač trvala 10h. V prípade tlače 100% 

veľkosti CBCT záznamu bolo možné tlačiť 4 lebky naraz a na tlač by bolo potrebných 18h.  Pri 

tlači 4 lebiek naraz náklady na materiál na jednu lebku neprekročili 100 €. 

Parametre 3D tlačiarne Spectrum Z510 (Obr. 26) sú nasledovné: 

• Čas stavania: 2-4 vrstvy za minútu 

• Maximálna stavebná veľkosť: 254 x 356 x 203 mm 

• Hrúbka vrstvy: Nastaviteľné užívateľom v čase tlačenia od 0.089 do 0.203 mm. 

• Materiál: Vysoko výkonné kompozitá, priame odlievanie. 

• Rozlíšenie: 600 x 540 dpi. 

• Rozmery a hmotnosť prístroja: 107 x 79 x 127 cm, 204 kg 

Použité rozlíšenie pri tlači uvedených modelov bolo: X,Y: 600x540dpi, Z: 0,1mm vrstva 

(256dpi). Bol použitý kompozitný materiál z131 na báze sadry a plastu, pre pevnosť 

impregnovaný cyanakrylátom. 
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Zo všetkých troch skenov k dispozícii bol vybraný sken od DI3D™ pre homogénnosť a 

detailnosť svojej povrchovej mriežky. Bola mu dodaná hrúbka 4 mm, v ktorej boli vynechané 

reliéfne zárezy komplementárne s prislúchajúcimi výbežkami lebky. Pozícia skenu tváre a 

CBCT bola orientovaná pomocou prelínania povrchu CBCT zodpovedajúceho povrchu tváre a 

samotného skenu tváre. Táto vzájomná orientácia bola nastavená v spomínanom softvéri od 

spoločnosti Anatomage. Týmto bolo umožnené spojiť vytlačený sken tváre so skenom lebky 

do jedného celku (Obr. 27). 
 
 

Obr. 27 Zabezpečenie komplementarity vnútorného reliéfu vytlačeného skenu tváre ku skeletu lebky (šípky) 
 

Pre posúdenie presnosti reprodukcie boli zmerané a vzájomne porovnané vybrané lineárne 

vzdialenosti na každom z modelov (reálnom, virtuálnom a vytlačenom): 

• Najväčšia vonkajšia a najmenšia vnútorná vzdialenosť medzi 16 a 26. 

• Vzdialenosť medzi dolným rezákovým stredom a meziálnou hranou 36. 

• Vzdialenosť medzi dolným rezákovým stredom a meziálnou hranou 46. 

Naše skúsenosti pred 10 rokmi: 

• Vytlačený model skenu tváre: Obr. 27, Obr. 28, a Obr. 29. 

• Vytlačený model lebky: Obr. 27, Obr. 28, Obr. 29, Obr. 30 a Obr. 31. 
 
 

Obr. 28 Priloženie vytlačených modelov lebky a tváre (A,B); sken tváre odfotený z vnútra (C) – zvýraznený 
nedostatok 2D reprodukcie (bez informácii o hĺbke mozog ťažko rozoznáva medzi predným a zadným 
pohľadom) 
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Obr. 29 Zvýraznenie vnútorného povrchu tvárového skenu (modro) so zárezom pre lebku (A-D); pohľad 

zozadu pri zložení modelu lebky a tváre (C); pohľad zvnútra ťažko rozpoznateľný na Obr. 28 pre 
chýbajúcu informáciu o hĺbke (D), mozog bežne interpretuje tento pohľad ako predný pohľad na 
tvár 

 
 

Obr. 30 Model lebky vytlačený priamo z CBCT bez úprav – viditeľné vynechania v STL mriežke 
generovanej z CBCT by mohli byť opravené viacerými spôsobmi, napr. filtrami „wrap the surface“  
alebo  lokálne „mesh filling“  (bublinky pri povrchu processus mastoideus  komunikujú     s okolím, 
čoho následkom je nekonzistencia povrchu) 

 
 

Obr. 31 Poloha kondylu v jamke (vľavo), viditeľné výpadky vrchnej klenby orbity podobne ako pri iných 
tenkých lamelárnych kostiach s hrúbkou pod 0,5 mm (vpravo) 

 

Pri posudzovaní presnosti reprodukcie medzi reálnym modelom, virtuálnym 3D modelom 

a vytlačeným modelom boli porovnané lineárne vzdialenosti: 

• Najväčšia vonkajšia a najmenšia vnútorná vzdialenosť medzi 16 a 26. 

• Vzdialenosti medzi dolným rezákovým stredom a meziálnymi hranami 36 a 46. 

Výsledky sú uvedené v nasledovnom poradí: realita, virtuálny model a vytlačený model- 

prepočítaný zo 70% na 100%: 

A) Najmenšia vnútorná vzdialenosť medzi prvými hornými molármi = 30,10 mm : 

29,50 mm : 29,60 mm. 
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Najväčšia vonkajšia vzdialenosť medzi 16 a 26 = 51,50 mm : 51,40 mm : 51,43 

mm. 

B) Vzdialenosť medzi dolným rezákovým stredom a meziálnou hranou 36 = 50,00 

mm : 50,53 mm : 50,70 mm. 

C) Vzdialenosť medzi dolným rezákovým stredom a meziálnou hranou 46 = 49,50 

mm : 52,10 mm : 52,14 mm. 

 
Diskusia k ukážke 

Jediná výraznejšia diskrepancia nameraných rozmerov sa vyskytla pri meraní vzdialenosti 

dolného rezákového stredu a meziálnej hrany 46, čo mohlo byť ovplyvnené artefaktmi na CBCT 

z rozsiahlych amalgámových výplní zubov 45 a 46. 

V ľudskom tele neexistujú štandardné anatomické veľkosti. Práve unikátnosť jednotlivých 

častí bude dôvodom rozmachu AM technológií nielen v oblasti implantológie. Pomalší nástup 

bol pravdepodobne spôsobený nedostatkami tlačových hmôt používaných v začiatkoch 3D 

tlače. Existuje však predpoklad, že postupom času náklady na 3D tlačiarne klesnú tak výrazne, 

že si ich zaobstarajú nielen laboratóriá, ale aj samotní zubári. 

Pri meraní lineárnych vzdialeností na virtuálnom modeli situáciu komplikoval výskyt 

artefaktov v CBCT zázname, ktoré však možno pomocou rôznych algoritmov výrazne 

redukovať. 

Procesy AM otvárajú nový priestor najmä pre prvky/súčiastky potrebné iba v určitých 

obmedzených množstvách nevhodných pre masovú výrobu. Možnosti, ktoré tieto technológie 

ponúkajú, nútia k zváženiu a prehodnoteniu zažitých postupov, ktoré sa vyformovali pod 

vplyvom prefabrikátov dodávaných trhom. Navyše tieto procesy nie sú tak naviazané na 

centralizované výrobné zariadenia. Výroba bude vyžadovať už iba možnosť elektronicky poslať 

dáta najbližšiemu poskytovateľovi AM procesu schopnému ich spracovať a zhmotniť 

vybraným AM procesom. Síce v súčasnosti AM procesy predstavujú len malé percento výroby, 

ich rozmach je mimoriadne rýchly. Pod ich vplyvom možno predpokladať aj redukciu objemu 

prác v laboratóriu. 

Príkladom úspechu AM technológie je aj systém Invisalign, ktorý pomocou 

stereolitografických 3D tlačiarní začal produkovať svoje dlahy pre ortodontických pacientov. 

Obrat spoločnosti Invisalign presiahol v roku 2009 tristo miliónov dolárov. 

So stúpajúcou rýchlosťou AM sa postupne stane čas “doručenia” (z tlačiarne k lekárovi) 

najdlhší časový interval. Toto sa budú snažiť tlačiari-výrobcovia riešiť regionálnym 

umiestňovaním svojich tlačiarní. 
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Zhodnotenie praktických skúseností 

Priama 3D tlač z CBCT musí byť posudzovaná v závislosti od plánovaného účelu tlačeného 

3D modelu. Pre zachovanie tenkých lamelárnych kostí vo vytlačenom modeli je nevyhnutné 

upraviť CBCT tak, aby sa zabezpečila kontinuita povrchov a vytlačené neohraničené 

ostrovčeky hmoty „nevypadli“. Presnosť 3D tlače je vyhovujúca. 

 
Poznámky: 

AM je proces výroby častí nanášaním jednotlivých vrstiev materiálu namiesto jeho 

orezávania/odstraňovania. 

Cone Beam CT je novšia technológia počítačovej tomografie s približne 10-násobne nižšou 

záťažou. 

DICOM je štandardný open-source formát digitálnych snímok v medicínskej diagnostike. 

DMLS je aditívny proces, ktorý laserovým lúčom speká kovový prášok (obvykle v 20- 

mikrónových vrstvách). 

EBM je aditívny proces, pri ktorom vysokoenergetický lúč skenuje vrstvu prášku 

(najčastejšie kovové prášky), čím dochádza k jej lokálnemu nataveniu a kompaktovaniu. 

 
5.2 PRÍKLADY VYUŽITIA 3D TLAČE V MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGII 

Maxilo-faciálna chirurgia v súčasnosti využíva 3D tlač najmä na zhotovovanie 

individualizovaných implantátov vrátane 3D tlače skafoldov (lešení) pre biologické 

kolonizácie, ako aj 3D tlač operačných šablón a presných anatomických modelov. 

Príkladom jednoduchej klinickej aplikácie 3D tlače je napríklad 3D tlač sterilizovateľného 

modelu frakturovanej časti lebky pre per-operačné modelovanie rekonštrukčnej titánovej 

sieťky. 3D tlačený bol aj samotný fragment - komplementárny doplnok vlomeného úlomku 

čelovej kosti. Zaujímavosťou tohto prípadu bol spôsob domodelovania ideálneho klenutia čela. 

Išlo o asymetrickú pacientku, preto bol dopočet robený špeciálnou metódou maximálnej 

symetrie z nepoškodených regiónov čela (Obr. 32). 3D tlač bola realizovaná biokompatibilnou 

sterilizovateľnou živicou s presnosťou 50 mikrónov na 3D tlačiarni Form2 od spoločnosti 

Formlabs. 
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Obr. 32 1. vytvorenie zrkadlovej kópie časti lebky inverznej horizontálne k zelenému originálu; 2. čo 
najpresnejšie manuálne zapolohovanie oboch modelov; 3. počítačové spresnenie polohovania 
modelov cez aproximáciu podľa definovanej plochy; 4. finálna kontrola vzájomnej aproximácie 
originálneho a zrkadlového fragmentu; 5. finálne porovnanie diferencií – vpáčený fragment v 
zelenom origináli je viditeľný; 6. diferenciálny fragment, ktorým možno doplniť lebku a použiť  na 
modelovanie mriežky; 7. vizualizácia diferenciálneho fragmentu; 8. 3D vytlačená lebka zo 
sterilizovateľnej biokompatibilnej živice; 9. samotný proces 3D tlače živicou Dental SG s 
presnosťou 50 mikrónov na 3D tlačiarni Form2 

 
5.3 PRÍKLADY VYUŽITIA 3D TLAČE V ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDII – ORTODONCII 

Čeľustná ortopédia - ortodoncia bola 3D tlačou mimoriadne pretvorená. Z predošlej 

kapitoly je zrejmé, že interdisciplinárna príprava ortognátnych chirurgických prípadov sa 

presunula do virtuálneho prostredia a realizuje sa pomocou 3D tlačených operačných šablón 

generovaných priamo z tohto prostredia. 

Úplne základné kroky takejto prípravy sú: 

1. virtualizácia pacienta – skenovanie, analýzy a simulácie, 

2. 3D tlač operačných šablón, 

3. 3D tlač modelov, skelet/tvár. 
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Uveďme si príklad ortognátnej prípravy. Pokiaľ sa nejedná o prístup „surgery first“, ktorý 

má viacero obmedzení, tak predoperačná ortodontická fáza pripraví tvary oblúkov na samotnú 

operáciu. Je bežné, že po ortognátnom zákroku a zahojení nasleduje finálna ortodontická úprava 

s cieľom maximalizovať mikroestetiku a stabilitu výsledku. 

Postup základných krokov pre prípravu operačnej dlahy je nasledovný: 

A) Príprava podkladov napr. pre bimax (pacient už nemá zavádzajúce attachmenty): 

a. čerstvý predoperačný CBCT, 

b. IO sken v podobe STL – osobitne horný a osobitne dolný, 

c. Predoperačné fotografie EO + IO (ideálne tvárový sken), 

d. 3D   kefalometrická   analýza   predoperačného CBCT + plán zmeny 

parametrov(SNA,SNB,atď..) pre posun segmentov, 

B) namapovať IO skeny v INVIVO na povrchy zubov (najprv manuálny posun, potom 

Mesh registration, potom exportovať ako STL - výstupom bude to isté STL, ale v 

inej polohe, 

C) v INVIVO MD STUDIO odsegmentovať segmenty (napr. maxila, mandibula a 

uložiť ako STL) v tomto kroku je vhodné odrezat artefakty okolo zubov aj s nimi 

samotnými – máme už presnejšie z IO skenu, CBCT najmä pri rôznych 

interferenciách ako zubné výplne obsahuje množstvo artefaktov a nie je tak  presné 

ako IO sken, 

D) v programe Meshmixer otvoriť STL KOST+STL IO SKEN a spojiť (už sú v 

správnej polohe), 

E) následne si do pracovného INV súboru naimportovať v Meshmixer-i spojený 

segment (kosť + zuby) a tými posunúť do novej polohy podľa kefalo parametrov - 

z tejto novej polohy ich nanovo exportovať, ale označiť ich ako pooperačné, 

F) v Meshmixer-i potom vytvoriť prvú a prípadne aj druhú operačnú dlahu na základe 

ich vzájomnej kombinácie polôh. 

Jeden z trikov pri bodovaní IO skenu je bodovať ho tak, že bodujeme ľavým tlačidlom  len 

na “bezpečné” povrchy zubov, ktoré sú bez artefaktov resp. attachmentov (viď Obr. 33) – 

funkcia „Mesh registration“ ich aproximuje. Ukončujeme bodovanie pravým tlačidlom.. 

Nakoniec je potrebné exportovať - uložiť sken ako STL. 
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Obr. 33 Fúzia IO skenu a CBCT segmentovaného modelu mandibuly -- vieme, že sme fúziu vykonali 
správne, ak zubné kontúry splynú a z modelu vidíme medzi zubami akurát ďasno – papily prípadne 
prestreľujúce artefakty z vyplní 

 
 

Obr. 34 Ortognátne plánovanie s 3D tlačou: 1. 3D kefalometrická analýza s vizualizáciou profilu dýchacích 
ciest; 2. Segmentované a posunuté modely v softvéri; 3. Vizualizácia 3D modelov posúvaných 
segmentov vrátane operačnej dlahy; 4. Ergonomické modelovanie operačnej dlahy s vytvorením 
úchytov; 5. 3D tlač operačnej dlahy a jej rezervného klonu (pri monomaxilárnej operácii); 6. 3D 
tlač sánky pred a po plánovanom zákroku 
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Samotné ortognátne plánovanie sa realizuje vo virtuálnom prostredí, ktoré simuluje 

artikuláciu, posuny či zmeny proporcií mäkkých tkanív. Generovanie operačných dláh je 

plynulý proces s možnosťou plnej individualizácie. Vytvorenie presného fyzického modelu 

pred samotnou operáciou je jednoduché, ale nie je však už tak obvyklé ako v minulosti. 3D tlač 

operačných dláh sa obvykle nerealizuje z dlhodobo kompatibilných živíc. Podmienkou je ich 

sterilizovateľnosť a postačuje relatívne krátkodobá biokompatibilita. 

3D tlač v ortodoncii sa neobmedzuje na operačné prípady, ale zahŕňa aj široké spektrum 

individualizácií. Napríklad individualizované power-arms a power-caps, čo sú prvky, ktoré 

korešpondujú s anatómiou zuba pacienta a spresňujú prenosy biomechanických vektorov na 

vybrané zuby. Efektívnejší posun zuba v ortodontickom liečebnom pláne môže predstavovať 

nemalé zredukovanie potrebnej dĺžky liečby. U väčšiny prípadov individualizovaných prvkov 

zhmotňovaných 3D tlačou sa jedná o vytvorenie individualizovanej bázy takéhoto prvku, ktorá 

je obvykle prilepená k povrchu zubu. Keďže takýto materiál ostáva v ústach, je potrebná jeho 

maximálna a dlhodobá biokompatibilita ako aj odolnosť. Séria obrázkov nižšie objasňuje 

spôsob vytvorenia takéhoto prvku. 
 
 

Obr. 35 Tvorba individualizovaných Power-arms a Power-caps: 1. 3D model zubov s „attachmentmi“ a 
„button cut-outmi“ pre nalepenie powerarmu; 2. virtuálny model pri polohovaní powerarmu; 3. 
vizualizácia finálnej polohy powerarmu a jej vnútornej dutiny pre vyššiu pevnosť; 4. generovanie 
individualizovanej bázy; 5. finálna podoba individualizovanej bázy power-armu; 6. sušenie a 
dovytvrdzovanie 3D tlačených power-arms s presnosťou 50 mikrónov; 7. viacero powerarms pre 
biomechanicky náročné posuny 
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6 VYUŽITIE 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII 

Trojdimenzionálna tlač prechádza vďaka svojmu všestrannému využitiu z technických 

odborov aj do viacerých oblastí medicíny [29]. Svoje postavenie si buduje aj v oblasti očného 

lekárstva, kde sa neustále rozširujú možnosti použitia klasickej 3D tlače aj 3D biotlače v  snahe 

zjednodušiť a zefektívniť mnohé procesy, ako aj podporovať individualizovaný prístup šitý na 

mieru pacienta [1]. 

 
6.1 OKULIARE A KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY 

Rozvoj 3D tlačiarní s vysokým rozlíšením umožnil tlač šošoviek a okuliarov, ktorá je pri 

správne zvolenom postupe rýchlejšia, menej nákladná a je možné prispôsobenie na mieru 

pacienta. Kontaktné šošovky sa dajú použiť ihneď po dokončení tlače bez potreby ďalšieho 

manuálneho brúsenia a leštenia [30]. Mnohé voľne dostupné úložiská ponúkajú 3D modely 

rôznych typov okuliarov a niektoré spoločnosti ponúkajú možnosť vytlačiť si model rámu 

okuliarov, pričom dodajú optické komponenty. 

Individuálny dizajn okuliarov bol navrhnutý pre 5-ročnú pacientku s deformitou tváre v 

dôsledku Goldenharovho syndrómu. Pacientka mala závažnú deformitu nosa, orofaciálny 

rázštep, predĺženú interpupilárnu vzdialenosť a bilaterálne epibulbárne dermoidy lokalizované 

v temporálnej časti limbu, ktoré znemožňovali aplikáciu kontaktných šošoviek alebo operačnú 

korekciu. Topografia tváre bola získaná stereofotografickou metódou, kedy fotoaparáty 

zachytávajú snímky pacienta simultánne z 5 pozícií. Z týchto snímok bol vygenerovaný 

virtuálny 3D model povrchu tváre pacienta, ktorý bol vytlačený na stereolitografickej tlačiari. 

Na fyzickom 3D modeli tváre bol manuálne vytvorený iniciálny dizajn okuliarov. Virtuálny 3D 

model okuliarov bol vygenerovaný na základe zaznamenaných parametrov tváre a aplikovaním 

rozmerov manuálne vytvorených prvotných okuliarov. Pred tlačou bol pokusne model 

okuliarov virtuálne nasadený na model tváre a nasledovala stereolitografická tlač modelu 

okuliarov za použitia akrylovej živice. Po vykonaní postprocesných úprav, ako sú odstránenie 

podporného materiálu a leštenie rámu, boli okuliare odskúšané na fyzickom 3D modeli tváre a 

odovzdané pacientke s dobrým výsledným kozmetickým aj optickým efektom [31]. 
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Obr. 36 Virtuálny model tváre a okuliarov (vľavo), skutočný model okuliarov na pacientke (vpravo). 
Zdroj: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cxo.12795 

 

Blefaroptóza je častý klinický problém, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu života pacientov, 

keď horná mihalnica obmedzuje rozsah zrakového poľa. Chirurgické riešenie môže byť náročné 

pri progresívnych myopatiách, kde hrozí recidíva [32]. Ak chirurgický zákrok zlyháva alebo 

nie je možný, alternatívou je použitie pomôcok, ktoré mechanicky držia hornú mihalnicu. 3D 

tlač dokáže nahradiť manuálnu výrobu týchto pomôcok s redukciou nákladov. Pomôcka bola 

vyrobená individuálne na základe nameraných parametrov mihalníc a rozmerov rámu 

pacientových okuliarov. 3D model sa skladá z dvoch klipov pripevňujúcich sa na okuliare a 

oblúka, ktorý ich spája a nadvihuje mihalnice. Pacient po 5 mesiacoch používania počas dňa 

udával subjektívne zlepšenie zraku a neboli zaznamenané žiadne zmeny očného povrchu, keďže 

pacient bol poučený o potrebe lubrikácie [33]. 
 
 

Obr. 37 Pacient s blefaroptózou a pomôckou vytvorenou na 3D tlačiarni. Zdroj: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01676830.2018.1445760?journalCode=iorb20 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01676830.2018.1445760?journalCode=iorb20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01676830.2018.1445760?journalCode=iorb20
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U pacientov po odstránení obsahu očnice (napr. po nádore) sa po zhojení aplikuje 

individuálne zhotovená epitéza, ktorú je možné upevniť špeciálnym lepidlom, pomocou 

magnetických implantátov alebo v prípade rozsiahlejších epitéz ich uchytením na rám okuliarov 

[34]. 
 
 

Obr. 38 Pacient po exenterácii očnice (A), pacient s epitézou očnice po exenterácii (B, C, D). Zdroj: archív 
autorov 

 

Rigidné kontaktné šošovky permeabilné pre vzduch slúžia na korekciu zraku u pacientov 

s refrakčnými chybami, keratokonom a po transplantácii rohovky. Štandardný proces výroby 

šošovky začína analýzou výsledkov keratometrie a topografie rohovky, hodnotením potreby 

dioptrií, nasleduje testovanie štandardných kontaktných šošoviek, vykoná sa fluorescenčné 

farbenie a na záver sa určia parametre budúcej šošovky. Vytvorenie vhodnej kontaktnej šošovky 

môže byť komplikované u pacientov s veľkou mierou nepravidelnosti povrchu rohovky, kedy 

je potrebné opakované skúšanie šošoviek pre nájdenie ideálnych parametrov. Opakované 

testovanie okrem diskomfortu zvyšuje riziko zanesenia infekcie, preto bola vytvorená nová 

metóda s použitím 3D tlače. Prvým krokom je získanie vstupných dát o vonkajšom povrchu 

rohovky z topografie, nasleduje 3D rekonštrukcia a tvorba virtuálneho modelu a tlač 3D modelu 

rohovky. 3D model rohovky slúži ako predloha na zhotovenie a úpravu výslednej kontaktnej 

šošovky. Predbežné výsledky experimentu ukázali, že táto  metóda redukuje počet skúšaní 

kontaktných šošoviek [35]. 

 
6.2 EDUKAČNÉ MODELY 

K efektívnej výučbe zdravotníkov prispievajú 3D modely presných anatomických štruktúr, 

pričom na 3D tlačiarni je možné ten istý virtuálny model vytlačiť opakovane, a tak zabezpečiť 

dostupnosť pomôcok. DICOM dáta umožňujú získať informácie o vnútorných pomeroch 

neinvazívnym spôsobom, sú výhodné aj na zobrazenie anatomickej abnormality alebo patológie 

u konkrétneho pacienta. Okrem DICOM dát môže virtuálny 3D model 
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vzniknúť aj naskenovaním povrchov. Preparáciou kadáverov boli odstránené niektoré 

povrchové útvary pre vizualizáciu vnútorných štruktúr, ktoré boli následne naskenované 

skenerom zachytávajúcim farebné odtiene, čím vznikli virtuálne 3D modely bez potreby 

väčších úprav. Skenovaním vypreparovaných kadáverov a použitím multifarebnej 3D tlače 

vznikli veľmi presné anatomické 3D modely zachytávajúce kosti, očnú guľu, okohybné 

svalstvo, slznú žľazu a okolité cievy a nervy. Takýto presný model sa môže nachádzať v 

akejkoľvek kancelárii alebo učebni bez nutnosti riešenia konzervačných postupov a etických 

otázok na rozdiel od výučby na kadáveroch [36]. 
 
 

Obr.   39 Vypreparované kadávery (hore), vytlačené anatomické 3D modely (dole). Zdroj: 
https://www.researchgate.net/figure/fig1_272512711 

 

3D tlač sa uplatnila aj pri tvorbe nového typu hračiek s názvom Fittle primárne určených 

pre deti od 3 do 5 rokov zo závažným poškodením zraku. Hračky majú podobu skladačiek s 

reliéfom Braillovho písma a pri správnom zostavení objektu získajú tvar predmetu, ktorý je na 

hračke vyhláskovaný. Naprieč objektom vedie jedna kontinuálna línia pod písmenami, aby 

dieťa vedelo, ktorou stranou má písmo čítať. Virtuálne 3D modely hračiek sú voľne dostupné 

a reprodukovateľné s cieľom výučby Braillovho písma [37]. 

 
6.3 DIAGNOSTICKÉ PRÍSTROJE 

Prvý prístroj na zobrazenie a zachytenie očného pozadia napojený na smartfón (Welch 

Allyn’s iExaminer) schválila FDA (Food and Drug Administration) v roku 2013, odkedy 

vznikli aj ďalšie zariadenia na smartfón, ktoré využívajú princíp nepriamej oftalmoskopie. 

Existujú voľne dostupné 3D modely adaptérov na smartfón, ktoré si môže stiahnuť a vytlačiť 

http://www.researchgate.net/figure/fig1_272512711
http://www.researchgate.net/figure/fig1_272512711
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ktokoľvek za zlomok ceny drahých fundus kamier [38]. Princíp všetkých modelov je podobný, 

zariadenie je na jednom konci pripojené na smartfón, obvykle sú modely optimalizované pre 

iPhone, a na druhý koniec sa vkladá 20D šošovka, ktorá drží v presne nastavenej vzdialenosti 

od šošovky kamery. Okrem 3D modelu a 20D šošovky je potrebný koaxiálny zdroj svetla v 

smartfóne a aplikácia, ktorej softvér umožňuje zachytiť digitálne snímky s nastavením intenzity 

a zamerania svetelného zdroja. Požiadavky na prácu so  svetlom spĺňa napríklad aplikácia 

Filmic Pro, s ktorou boli zaznamenané videá očného pozadia vo vysokom rozlíšení, z ktorých 

je ľahké urobiť kvalitné snímky. Technológia umožňuje diagnostiku širokého spektra patológií 

očného pozadia [39]. 

3D tlač prispieva aj k vyšetreniu a fotodokumentácii predného segmentu oka pomocou 

diagnostického mikroskopu na smartfón. Aparát sa skladá z dvoch separátnych optických 

komponentov, šošovky umiestnenej v osi kamery smartfónu na zväčšenie pozorovaného 

objektu a kolektora lúčov z trojitého zrkadlového systému, ktorý odráža lúče a premieta ich pod 

45˚ uhlom na objekt záujmu. Pridanie optických filtrov, ktoré zmenia farbu svetelných lúčov 

(modrého kobaltového filtra a filtra na elimináciu červenej) je voliteľné. 3D tlačou je vytvorený 

základ aparátu, ktorý drží jeho komponenty v správnej pozícii. Finančne nenákladný prístroj 

umožňuje vyšetrenie predného segmentu oka a po pridaní filtra aj  detekciu epiteliálneho 

defektu rohovky [40]. 

Ľahko reprodukovateľné zariadenia umožňujú porovnávať snímky pacienta a hodnotiť 

progresiu ochorenia s časovým odstupom. Digitále snímky je jednoduché zdieľať medzi 

viacerými odborníkmi, čo predstavuje prínos pre telemedicínu [41]. Výhodou je aj ľahká 

prenosnosť prístrojov pre diagnostiku v rozvojových krajinách, kde nie sú dostupné štandardné 

oftalmologické zariadenia [42]. 
 
 

Obr. 40 Adaptér na smartfón pre vyšetrenie očného pozadia (A), nález na očnom pozadí u pacienta s 
glaukómom zachytené smartfónom (B), štandardnou fundus kamerou (C). Mikroskop na smartfón 
(D) pre vyšetrenie predného segmentu oka zachytáva pacienta s kataraktou (E). Zdroj: 
https://3dprint.com/242483/ophthalmology-researchers-explore-progress-in-bioprinting/ 
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6.4 PREDOPERAČNÉ PLÁNOVANIE 

Orbitálna dekompresia je komplexný zákrok vykonávaný u pacientov so závažným 

exoftalmom, ktorého najčastejšou príčinou je orbitopatia asociovaná s tyreopatiou. 

Nedostatočné odstránenie kosti neposkytne adekvátny dekompresný efekt, zatiaľ čo nadmerné 

alebo nesprávne situované odstránenie môže viesť ku komplikáciám ako unikanie 

cerebrospinálneho moku, krvácanie, meningitída, preto je výhodné predoperačné plánovanie na 

3D modeli vytvorenom na základe pacientových CT snímok. Chirurgovia získavajú reálnu 

predstavu o anatomických pomeroch a na modeli si môžu vyskúšať dekompresiu bez  časového 

obmedzenia a s možnosťou experimentovania. 3D model orbity vytvorený z PLA sa správal 

podobne ako skutočná laterálna stena orbity pri použití 4mm diamantového vrtáku. Mediálna 

stena a dno modelovej orbity boli rigidnejšie než u skutočnej očnice. Okrem dekompresie je 

možné natrénovať si aj reparačné techniky pri náhodnej perforácii ako aplikácia 

hydroxyapatitového kostného cementu, kostného vosku alebo fibrínového lepidla. 3D modely 

boli vytvorené aj u pacientov s fraktúrou orbity a uplatnili sa pri nácviku zavádzania titánových 

implantátov. Zavádzanie skrutiek do modelu z PLA bolo porovnateľné s natívnou kosťou. 

Predoperačný nácvik na 3D modeloch v porovnaní so zvieracími alebo kadaveróznymi 

tkanivami prináša benefit v podobe skutočnej pacientovej topografie [43]. 

Najčastejšou príčinou trieštivej zlomeniny orbity je trauma, pri ktorej náhle vzniknutý tlak 

vedie k poškodeniu stien orbity. Cieľom rekonštrukčnej operácie je obnova pôvodnej štruktúry 

stien orbity so zabezpečením dostatočného objemu orbity a stability očnej gule. Vizualizácia 

skutočných pomerov pomocou 3D modelu kostných štruktúr z CT zobrazenia pomáha v 

predoperačnom plánovaní zavedenia implantátu, ako aj v zostrojení ideálneho tvaru a rozmerov 

implantátu. 3D model slúži počas operácie ako anatomická predloha na tvarovanie implantátu 

z porózneho polyetylénu alebo titánového implantátu s dvomi vrstvami porózneho polyetylénu, 

ktorý je následne zavedený do orbity na prekrytie defektu [44,45]. Štúdia ukázala, že tvarovanie 

implantátu pomocou 3D modelu orbity viedlo k precíznejšiemu umiestneniu implantátu za 

kratší čas a zmiernenie pooperačného exoftalmu bolo úspešnejšie v porovnaní s tradičným 

postupom [44]. Iný prístup rekonštrukcie zlomeniny orbity spočíva v tlači 3D modelu 

implantátu, ktorý slúži ako prototyp pre tvorbu definitívneho implantátu. 3D tlačiareň nedokáže 

vytlačiť porózny polyetylén zabudovaný v titáne, preto je 3D model vytlačený z bežne 

dostupného materiálu pre tlač. Materiál definitívneho implantátu sa vloží medzi 2 vytlačené 

modely reprezentujúce výsledný tvar a povrch implantátu. Na ich základe je definitívny 

implantát zrezaný a vytvarovaný. Tento postup je prínosom najmä pre menej skúsených 

chirurgov [46]. 
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Obr. 41 Technika prípravy implantátu na rekonštrukciu fraktúry orbity, virtuálny 3D model kostných 

štruktúr a implantátu (a), formovanie definitívneho implantátu podľa vytlačenej predlohy (b-d). 
Zdroj: https://www.semanticscholar.org/paper/Generation-of-customized-orbital-implant- 
templates-Kang-Kwon/78b6dfe0b9e6264712adcc0150fc0d46c70fbdd2 

 

Príkladom využitia 3D tlače v predoperačnom plánovaní je aj prípad korekcie migrujúceho 

očného implantátu u 16- ročného pacienta, ktorému bola prvotne vykonaná eviscerácia pre 

bolestivosť slepého oka. Jeho personalizovaný implantát napriek dvom neúspešným pokusom 

o reparačný zákrok zostal decentralizovaný a nestabilný. Spodná hrana implantátu spočívala na 

dolnom okraji mihalnice, čo bolo dôvodom častého vypadávania. Možnosťou bolo použiť 

podkožné tukové tkanivo pacienta, čo však neakceptoval. Rozhodli    sa pomocou 3D tlače 

vytvoriť nový implantát, ktorý tlačí ten pôvodný do správnej polohy. Na základe CT snímok 

pacienta vytvorili a vytlačili 3D model orbity a jej okolia, ktorý použili ako predlohu pre 

vytvorenie implantátu vyhovujúceho tvaru z PMMA. Implantát počas operácie umiestnili 

subperiostálne a pôvodný implantát navrátili do svojej pozície. Oba implantáty zostali na 

správnom mieste aj 2,5 roka od zákroku [47]. 

http://www.semanticscholar.org/paper/Generation-of-customized-orbital-implant-
http://www.semanticscholar.org/paper/Generation-of-customized-orbital-implant-
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Obr. 42 Vzhľad očného implantátu pred operáciou (A), po operácii (B), CT pacienta zachytávajúce oba 

implantáty (C), vytlačený 3D model ako predloha pre implantát (D). Zdroj: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6300751/ 

 
6.5 SIMULÁCIA CHIRURGICKÝCH ZÁKROKOV 

3D tlač má svoje postavenie aj pri vzdelávaní chirurgov. Edukácia počas reálnych operácií 

je komplikovaná veľkosťou operačného poľa a limitovaným prístupom asistenta. 3D tlačiarne 

sa používajú na tvorbu komponentov chirurgických simulátorov, ktoré prispievajú k 

zlepšovaniu techniky operatérov bez rizika poškodenia pacienta [43]. 

Na tréning keratoplastiky technikou DMEK (Descemet membrane endothelial 

keratoplasty) bol navrhnutý a vytlačený 3D model prednej komory oka s otvorom 

predstavujúcim dúhovku [48]. DMEK je lamelárna keratoplastika používaná pri dysfunkcii 

endotelu rohovky, počas ktorej je nahradená len Descemetova membrána a endotel bez strómy 

darcovskej rohovky [49]. V simulácii boli použité rohovky od kadaveróznych darcov, ktoré 

neboli vhodné na transplantáciu kvôli nedostatočnej denzite endotelových buniek. Náročnosť 

zákroku je možné upraviť zmenou hĺbky prednej komory. Priemer modelovej dúhovky bol 

11mm a polomer zakrivenia výsledného modelu bol 6,4mm, čo zodpovedá hĺbke prednej 

komory 3,1mm. Veľkosť zrenice sa pohybovala od 1,5 do 2,3mm imitujúc miotickú zrenicu. 

Po vytlačení 3D modelu boli osadené rohovky a 5 chirurgovia s úspechom otestovali na 10 

simulovaných zákrokoch výučbový potenciál 3D modelu [48]. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6300751/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6300751/
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Obr.   43 Virtuálny a reálny 3D model prednej očnej komory na simuláciu DMEK. Zdroj: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aos.13852 

 
6.6 CHIRURGICKÉ POMÔCKY 

Viaceré prototypy chirurgických nástrojov boli navrhnuté a vyrobené v 3D tlačiarni. 

Výhodou oproti klasickej výrobe je, že dizajn virtuálneho modelu sa dá v softvéri ľahko upraviť 

podľa požiadaviek chirurgov a opätovne vytlačiť [50]. 

Dr. Donny W. Suh vytvoril inštrument v podobe háku používaný pri operáciách tesných 

extraokulárnych svalov, ktoré bývajú u pacientov s Gravesovou chorobou, strabizmom, 

kongenitálnou fibrózou extraokulárnych svalov a traumatickým zjazvovaním. Nástroj je 

modifikáciou tradičného háku podľa Jamesona. Nový inštrument má dĺžku 125 mm oproti 

tradičnému (133 mm) a rukoväť je ohnutá v 30˚ uhle, čo umožňuje väčšiu rotáciu háku a 

maximálnu expozíciu svalov. Poloostrý hrot je zakončený tak, aby zjednodušil izoláciu svalu 

od skléry a aby zachytený sval neskĺzol. Tradičný hák musí nadvihnúť sval od skléry, a tým 

vytvoriť miesto pre prechod ihly. Nový hák má v 8mm dlhej horizontálnej časti 0,55mm širokú 

drážku pre bezpečný prechod ihly medzi sklérou a svalom, čo minimalizuje riziko perforácie 

skléry a ruptúry svalu [51]. 
 
 

Obr.  44 Jamesonov hák (vľavo) a Suhov hák (vpravo). Zdroj: 
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Suh-Muscle-Hook%3A-A-New-Muscle-Hook-for- 
Tight-Luo-Morgan/4b13a2f5c24151cceead6520852b7701854f8f09/figure/4 

 

Dr. Brett Kotlus venujúci sa okulofaciálnej plastickej chirurgii pre potrebu svojej praxe 

navrhol a za pomoci 3D tlače vytvoril dva nové nástroje z chirurgickej ocele pre 

http://www.semanticscholar.org/paper/The-Suh-Muscle-Hook%3A-A-New-Muscle-Hook-for-
http://www.semanticscholar.org/paper/The-Suh-Muscle-Hook%3A-A-New-Muscle-Hook-for-
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blefaroplastiku. Prvý inštrument (Eyelid Wand) je jednoduchá pomôcka, ktorá vďaka 

zakriveniu nadvihne nadbytočnú kožu hornej mihalnice, a tak demonštruje počas konzultácie 

zákroku výsledok blefaroplastiky pacientovi. Druhý nástroj (Pinch Blepharoplasty Marking 

Forceps) je zahnutá pinzeta s guľatými hrotmi, pomocou ktorej sa zakresľuje prebytočná koža 

mihalnice na odstránenie [52]. 
 
 

Obr. 45 Nástroje pre blefaroplastiku od Dr. Kotlusa: Eyelid Wand (hore), Pinch Blepharoplasty Marking 
Forceps (dole). Zdroj: https://www.3ders.org/articles/20160206-cosmetic-surgeon-dr-kotlus- 
designs-3d-printed-surgical-tools-for-eyelid-surgeries.html 

 

Laura Ruhala et al. vytvorili nový typ očného spekula s cieľom eliminovať diskomfort 

a bolesť pacienta [53]. Vychádzali z poznatkov štúdie, ktorá dokázala signifikantný efekt v 

eliminácii bolesti pri použití vibračnej anestézie počas operácie mihalníc [54]. Spekulum je 

možné ovládať aj zafixovať jednou rukou, aspirovanie sĺz a vibračná anestézia sú voliteľné. 

Ramená nástroja z chirurgickej ocele sú pevné a zahnuté v dvoch rovinách, aby vyvíjali 

konštantný tlak na mihalnice a majú priestor na vloženie aspiračnej tuby. Zdroj vibrácií, na 

ktorom sa dá meniť intenzita a frekvencia, je umiestnený vedľa otočného mechanizmu. Puzdro 

zdroja je navrhnuté tak, aby nasledovalo zakrivenie tváre a vibrácie ovplyvňovali nervové 

receptory v laterálnej časti orbity. Navrhnutý prototyp nebol klinicky testovaný [53]. 

http://www.3ders.org/articles/20160206-cosmetic-surgeon-dr-kotlus-
http://www.3ders.org/articles/20160206-cosmetic-surgeon-dr-kotlus-
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Obr.  46 Očné spekulum s vibračnou anestéziou. Zdroj: 
https://www.researchgate.net/publication/320745137_Design_of_an_Eye_Speculum_With_Vibrati 
onal_Anesthesia_for_Pain_Management 

 

Pomocou 3D tlače vznikla nová komôrka na uchovanie a transport predpripravenej 

darcovskej rohovky počas operácie Descemet stripping automated endothelial keratoplasty 

(DSAEK) [55]. DSAEK je typ lamelárnej keratoplastiky, ktorá je indikovaná u pacientov s 

defektami rohovkového endotelu bez signifikantného jazvovatenia rohovky. Prvým krokom 

procesu je príprava darcovskej rohovky v očnej tkanivovej banke, kde sa automatickým 

mikrokeratómom vykoná zrezanie veľmi tenkej vrstvy rohovky pozostávajúcej z endotelu, 

Descemetovej membrány a zadnej časti strómy rohovky, ktorej hrúbka sa zmeria pachymetriou 

alebo optickou koherenčnou tomografiou (OCT). Následný bezpečný transport je kľúčový pre 

zachovanie životaschopnosti štepu a úspešnosti zákroku. Pacientovi je selektívne odstránený 

endotel a Descemetova membrána. Darcovský štep zložený tak, aby sa nepoškodil endotel, sa 

vkladá tunelovou incíziou na rozhraní rohovky a skléry v hornom nazálnom alebo hornom 

temporálnom kvadrante [56]. Pre bezpečný transport a jednoduchšie narábanie s tenkou vrstvou 

rohovky bola navrhnutá a na 3D tlačiarni vytvorená nová ochranná komôrka. Pomôcka sa 

skladá z puzdra zabezpečujúceho konštantnú polohu a životaschopnosť tkaniva a jeho 

príchlopky, ktorá je pórovitá pre prechod média, nádoby s vekom na kultivačné médium a 

úchytky puzdra v tvare pera. Komôrka bola otestovaná v laboratóriu s 20 rohovkami, ktoré 

neboli vhodné na transplantáciu z dôvodu nedostatočnej denzity endotelových buniek alebo 

kontraindikácie darcov a 14 rohovkami, ktoré boli transplantované pacientom. 20 rohoviek na 

laboratórne testovanie bolo narezaných mikrokeratómom, ich hrúbka bola zmeraná OCT, boli 

uzavreté v komôrke 7 dní pri 31˚C a následne hodnotené. Pri simulovanom transporte zostali 

všetky rohovky na určenom mieste. Výsledky ukázali 2,3% (+-3,21%) stratu endotelových 

buniek [55], čo je v súlade s predchádzajúcimi publikovanými dátami [57]. 14 pacientom bola 

indikovaná transplantácia rohovky DSAEK pre Fuchsovu 

http://www.researchgate.net/publication/320745137_Design_of_an_Eye_Speculum_With_Vibrati
http://www.researchgate.net/publication/320745137_Design_of_an_Eye_Speculum_With_Vibrati
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endotelovú dystrofiu, pseudofakickú bulóznu keratopatiu, zadnú polymorfnú dystrofiu rohovky 

a predchádzajúcu DSAEK. Štepy boli zatvorené v puzdre komôrky s endotelovou stranou 

smerujúcou k príchlopke a stromálnou časťou dotýkajúcou sa kontaktnej šošovky alebo prednej 

stromálnej lamely tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia endotelových buniek. Systém 

bol uzavretý a situovaný do sterilnej nádoby s transportným médiom. Na operačnej sále boli 

štepy vybrané pomocou perovitej úchytky, zvyšky média boli odstránené a rohovky boli 

transplantované pacientom. Neboli prítomné žiadne komplikácie počas príprav v očnej 

tkanivovej banke, počas operácie ani pooperačne [55]. 
 
 

Obr.   47 Virtuálny a reálny 3D model komôrky na transport rohovky pre DSAEK. Zdroj: 
https://www.researchgate.net/figure/Development-of-three-dimensional-software-fi-les-to-be- 
customised-and-printed-A-and-B_fig1_275464159 

 

Dr. Canabrava navrhol a vytlačil 3D model prstenca, ktorý slúži na perioperačné 

roztiahnutie zrenice. Prstenec má pravidelný kruhový tvar v rozsahu 300˚. Zvyšných 60˚ je 

voľných pre intraokulárne vkladanie a polohovanie prstenca, ktorý sa vsúva do prednej očnej 

komory. Prstenec má 8 výbežkov - 4 smerujúce nahor a 4 nadol na uchytenie prstenca z oboch 

strán pupilárneho okraja dúhovky, čo umožní dilatovať zrenicu do priemeru 6,5mm. Prstenec 

bol vytvorený pre použitie počas operácie katarakty a dnes sa vyrába z biokompatibilného 

materiálu PMMA [58]. 

http://www.researchgate.net/figure/Development-of-three-dimensional-software-fi-les-to-be-
http://www.researchgate.net/figure/Development-of-three-dimensional-software-fi-les-to-be-
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Obr. 48 Prstenec na dilatáciu zrenice podľa Canabrava. Zdroj: http://www.scielo.br/scielo.php?script= 

sci_arttext&pid=S0004-27492018000300202 
 

Eduardo V. Navajas a Martin ten Hove zostrojili prototypy troch 3D modelov trokár- 

kanyla pre vitreoretinálne operácie, ktoré vytlačili z modifikovaného ABS materiálu a odskúšali 

ich použiteľnosť na prasacích očiach. Kanyly mali tupé konce a jedna sa počas zavádzania 

zlomila v dôsledku použitého materiálu. Použitie mechanicky odolného materiálu vhodného na 

sterilizáciu a 3D tlačiarne s vyšším stupňom rozlíšenia by mohlo priniesť lepší výsledok v 

budúcnosti [59]. 

Čiastočne sa 3D tlač uplatnila pri vývoji mikrostentov pre minimálne invazívnu operáciu 

glaukómu, ktoré drénujú komorový mok z prednej komory suprachoroidálne. Bol vytvorený 

mikrostent s chlopňou na reguláciu odtoku a s povrchom uvoľňujúcim látky, ktoré majú 

zabrániť fibrotizácii. 3D tlačiareň bola použitá na výrobu injektora na princípe kanyly s 

mikrostentom a mandrénu, ktorý umožní zaviesť mikrostent na správne miesto [60]. 

 
6.7 PROTÉZY A EPITÉZY 

Pacienti po enukleácii bulbu alebo exenterácii orbity často trpia psychicky. Kozmetická 

pomôcka v podobe protézy alebo epitézy, ktorá na prvý pohľad defekt zakryje, je pre nich 

veľkým benefitom. 

3D tlač sa dá použiť pri tvorbe očného implantátu v podobe krycej, povrchovej protézy 

skléry. Protéza je navrhnutá na prekrytie enukleácie bulbu alebo nedokonalého oka, ktoré je 

objemovo zdeformované kongenitálnou alebo získanou patológiou. Krycia protéza je vyrobená 

na základe informácií získaných z kontralaterálneho nepostihnutého oka. Bola použitá 

topografia rohovky, pri ktorej bol prístroj schopný zaznamenať aj veľkú časť skléry. Digitálne 

informácie o povrchovej časti oka boli použité na tvorbu virtuálneho 3D modelu. Protéza je 

vytlačená biokompatibilným materiálom najčastejšie PMMA a manuálne sa na ňu dokreslia 

zrenica a dúhovka v príslušnej farbe [61]. V prípade, že už existuje fyzický model zhotovený 

na mieru pacienta, je možné priamo ten previesť na virtuálny 3D model jeho zosnímaním na 

CT [62] alebo použiť metódu skenovania objektu a následne vytlačiť novú 

http://www.scielo.br/scielo.php?script
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protézu. 3D tlač zjednodušuje komplikovaný proces manuálnej výroby protézy a výhodou pre 

pacienta je, že nemusí podstúpiť proces tvorby odtlačkov a redukuje sa počet návštev u lekára 

[61]. 
 
 

Obr. 49 Očné protézy zhotovené 3D tlačou. Zdroj: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor 
_verejne.php?file_id=193879 

 

Epitézy sú voľbou u pacientov po exenterácii orbity, kde spĺňajú krycí a kozmetický efekt. 

Pri klasickom manuálnom postupe výroby epitézy je potrebné odobrať pacientovi odtlačky s 

použitím alginátu alebo silikónu, čo okrem diskomfortu nemusí byť spoľahlivý postup, keďže 

tkanivo sa môže deformovať pri tvorbe odtlačkov alebo materiál môže unikať  do dutín a takto 

vyrobený konečný model je potrebné ešte upravovať v prítomnosti pacienta [63]. Virtuálny 3D 

model pre budúcu tlač sa získava naskenovaním zdravej polovice tváre a jej digitálnym 

zrkadlením v špecializovanom softvéri. Naskenovaním defektnej strany tváre  sa získavajú 

informácie o povrchu defektu. Spojením obidvoch skenov vznikne virtuálny 3D model epitézy, 

ktorý sa pred tlačou ešte upraví do požadovanej formy. 3D tlačiareň dokáže vytlačiť definitívny 

model zo silikónu obohateného o pigment zhodujúci sa s farbou kože a dúhovky pacienta, ale 

riasnice a obočie sa pridávajú manuálne. Výhodou epitézy vytvorenej 3D tlačou je možnosť 

uchovania virtuálneho modelu a jeho opätovné vytlačenie v prípade potreby [64]. 
 
 

Obr. 50 Epitézy vytvorené 3D tlačou. Zdroj: https://lifeinnaples.net/magazinewp/2019/04/27/worlds-first- 
prosthetic-3d-eye-is-latest-breakthrough-for-bascom-palmer/ 

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor
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6.8 MODELY SIETNICE NA PODKLADE OPTICKEJ KOHERENČNEJ TOMOGRAFIE 

3D modely anatomickej štruktúry sietnice získané na podklade OCT a vytlačené 

stereolitografickou tlačiarňou slúžia na reálnu vizualizáciu priestorových pomerov. Hlavný cieľ 

je edukácia lekárov, študentov aj pacientov. Pri použití OCT angiografie bol vytvorený 

niekoľkonásobne zväčšený 3D vaskulárny model, ktorý zobrazuje typickú anatómiu 

povrchových ciev ležiacich v línii vnútorného povrchu sietnice, vertikálne vetvy do hlbších 

vaskulárnych sietí a foveolárnu avaskulárnu zónu [65]. Dáta z OCT boli použité aj na 

vytvorenie zväčšeného dvojfarebného 3D modelu zobrazujúceho cievnu architektúru a 

pigmentový choroidálny tumor [66]. 
 
 

Obr. 51 3D model vaskulárnej štruktúry sietnice a pigmentový choroidálny tumor (červenou vpravo). 
Zdroj: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aos.13637 

 

Na podklade OCT a SLA tlače bol vytvorený aj trojrozmerný model zachytávajúci 

patologickú epiretinálnu membránu. Model vytvorený z transparentnej živice zobrazil aj miesta 

adhézie a trakcie, čo poslúžilo k tvorbe predoperačného plánu na odstránenie membrány [67]. 
 
 

Obr.  52 3D model epiretinálnej membrány. Zdroj: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aos.13179 
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6.9 BIOPRINTING OČNÝCH ŠTRUKTÚR 

Bolo objavené, že gliové a gangliové bunky sietnice potkanov je možné  vytlačiť  pomocou 

piezoelektrickej inkjet biotlačiarne. Síce tlač zredukovala počet buniek kvôli sedimentácii vo 

vnútri tlačiarne, ale potvrdili, že v tryske tlačiarne, kde sú bunky najviac ohrozené, nedochádza 

k deštrukcii alebo signifikantnému poškodeniu buniek počas ejekcie a formovania kvapiek. 

Proces tlače neovplyvnil životaschopnosť ani fenotypové vlastnosti buniek [68]. V ďalšej štúdii 

na gangliových bunkách potkanov elektrostatický materiál v laminín - bohatom hydrogéli 

Matrigel s 0,2% alginátom sa preukázal ako vhodný substrát na umiestňovanie buniek do 

vhodnej pozície počas tlače termálnou inkjet biotlačiarňou. Zachovali sa aj funkčné 

elektrofyziologické vlastnosti buniek a bol zaznamenaný rast neuritov [69]. Nie je však známe 

správanie sa ľudských buniek v takomto tkanivovom modeli. V komplikovanej štruktúre 

sietnice musia byť jednotlivé typy buniek v presnej pozícii a navzájom kooperovať, okrem toho 

je potrebné vytvoriť aj fungujúcu vaskulárnu sieť. Hoci je tlač gliových a gangliových buniek 

významný objav, pred vytvorením kompletnej sietnice treba prekonať ešte mnohé prekážky 

[70]. 

Výskum biotlače ľudskej rohovky postúpil a očakáva sa, že o niekoľko rokov budú 

dostupné rohovky potenciálne vhodné na transplantáciu. Kľúčovou úlohou je nájsť vhodný 

biomateriál pre tlač rohovky, ktorý spĺňa štrukturálne aj funkčné nároky tkaniva. Boli 

testované viaceré prírodné biomateriály s dobrou biokompatibilitou a syntetické biomateriály 

s výhodnými mechanickými vlastnosťami [71]. 3D model rohovkovej strómy už bol úspešne 

vytlačený. Parametre prvej rohovky boli odobraté pomocou topografie rohovky pacienta, čím 

získali informácie o tvare a rozmeroch, na základe ktorých vytvorili 3D virtuálny model 

podpornej štruktúry na zjednodušenie procesu biotlače. Tento podporný model bol 3D 

tlačiarňou vytlačený z ABS, následne ho pokryli vrstvou želatíny a biotlačiareň produkovala 

do jeho vnútra model rohovky, ktorá takto získala požadovaný tvar. Gél zložený z alginátu 

sodného a metakrylovaného kolagénu typu I sa ukázal byť ideálny biomateriál, udržiava 

bunky strómy živé a zároveň zabezpečuje dostatočnú poddajnosť pre prechod tryskou 

biotlačiarne a dostatočnú pevnosť pre udržanie tvaru rohovky. Stromálne bunky získané od 

kadaveróznych darcov bez histórie traumy alebo patológie rohovky boli zmiešané s gélom, 

aby vytvorili substanciu (bioink), ktorú je možné vytlačiť na biotlačiarni v koncentrických 

kruhoch do pripraveného podporného modelu s vrstvou želatíny. Samotný proces tlače na 

inkjet biotlačiarni trvá menej ako 6 minút. Výsledný model strómy rohovky si udržal 

požadovaný tvar a vysokú životaschopnosť buniek, ale sú potrebné ešte ďalšie štúdie [72]. 
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Obr. 53 Podporný model, proces biotlače a výsledný model strómy rohovky. Zdroj: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014483518302124 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014483518302124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014483518302124
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7 PRÍPRAVA 3D MODELU PRE STEREOTAKTICKÚ RÁDIOCHIRURGIU 

Samotnej tlači hmotného trojdimenzionálneho modelu predchádza séria niekoľkých za 

sebou nasledujúcich krokov. Základom je získať virtuálny 3D model objektu, ktorý je možné 

navrhnúť v počítačových programoch, získať naskenovaním existujúceho objektu alebo 

najčastejšie v prípade medicínskych modelov použiť dáta zo zobrazovacích vyšetrovacích 

metód. V ďalších krokoch sa použijú špecializované softvéry  na  vygenerovanie požadovaného 

virtuálneho 3D modelu s odstránením nadbytočných štruktúr, nasledujú úpravy modelu a potom 

zadávanie inštrukcií pre 3D tlačiareň. 
 
 

Obr. 54 Jednotlivé kroky tvorby 3D modelu Zdroj: archív autorov 
 
7.1 VSTUPNÉ DICOM DÁTA 

Prvým krokom pre tvorbu virtuálneho modelu je získanie kvalitných vstupných dát v 

univerzálnom DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formáte, ktoré v 

lekárstve poskytujú zobrazovacie metódy [73]. Tie dokážu zaznamenať priestorový obraz 

anatomických štruktúr, s ktorým ďalej pracujeme. Môže sa zdať, že akékoľvek dáta získané 

pomocou zobrazovacích metód sú vhodné pre tlač 3D modelov, ale nie je to tak. Kvalita 

vstupných dát je rozhodujúcim faktorom určujúcim presnosť a výsledný vzhľad fyzického 3D 

modelu. Pri digitálnych snímkach rozhoduje rozlišovacia schopnosť zariadení, kvalita záznamu 

požadovaných tkanív aj samotný výber zobrazovacej metódy. Najčastejšie sa používajú snímky 

získané z CT a MR zachytávajúce série snímok za sebou, ktoré komplexne zaznamenávajú 

štruktúry v trojrozmernom priestore. Na niektoré účely je možné použiť aj 2D dáta získané 

ultrasonografiou, optickou koherenčnou tomografiou alebo topografiou rohovky [74]. 

 
7.1.1 Počítačová tomografia 

Počítačová tomografia je neinvazívna zobrazovacia metóda , ktorá využíva digitálne 

spracované dáta po prechode röntgenového žiarenia v mnohých priemetoch vyšetrovanou 

časťou pacienta. CT patrí medzi tomografické metódy, počas vyšetrenia vzniká séria snímok- 
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skenov susediacich vrstiev objektu navzájom vzdialených 0,5-5 mm [75]. Základný princíp je 

založený na prechode zväzku röntgenového žiarenia a jeho zoslabenia pri prechode rôznymi 

tkanivami. Zväzok lúčov vychádzajúci zo zdroja RTG žiarenia prechádza pacientom, v rôznej 

miere sa absorbuje a zvyšok dopadá na detektory. Zdroj röntgenového žiarenia a detektory sú 

uložené oproti sebe v prstenci (gantry), ktorý rotuje o 360˚ okolo pacienta ležiaceho na 

vyšetrovacom stole. Pacient na stole pomaly prechádza v horizontálnom smere otvorom gantry, 

čím vzniká nadväzujúci špirálový pohyb. Detektory žiarenia prevedú dopadajúce lúče na 

elektrický signál a ten odošlú do počítača, ktorý na monitore vygeneruje digitálny obraz 

snímkovanej vrstvy. Miera oslabenia lúčov v jednotlivých tkanivách vypočítaná prístrojom sa 

označuje ako denzita a udáva sa v Hounsfieldových jednotkách HU v škále od -1000 do 

+1000, ktoré sú reprezentované intenzitou šedej farby na snímke [76]. 

Vyšetrenie orbity umožňuje zistiť presné vzájomné vzťahy a lokalizáciu vnútroočných 

expanzívnych procesov, používa sa na diagnostiku myozitídy okohybných svalov, nádorov, 

zápalov slzného aparátu oka, zobrazenie cudzích telies a kostných štruktúr pri zlomeninách 

orbity [77]. 

 
7.1.2 Magnetická rezonancia 

Základom neinvazívneho vyšetrenia magnetickou rezonanciou je prítomnosť extrémne 

silného magnetického poľa. Vo vnútri veľkého magnetu sa nachádza tunel pre umiestnenie 

pacienta. Prístroj vyšle krátky rádiofrekvenčný impulz do tela pacienta. Po ukončení pôsobenia 

impulzu sa špeciálnymi cievkami sníma slabý signál, ktorý vytvára pacientovo telo a ten sa 

použije na rekonštrukciu obrazu [77]. 

Kľúčovú úlohu majú jadrá atómov s nepárnym protónovým číslom, v ľudskom organizme 

má veľké zastúpenie hlavne atóm vodíka, protón 1H. Bez pôsobenia vonkajšieho magnetického 

poľa rotujú protóny neustále neusporiadaným pohybom okolo svojej osi, čo sa nazýva spin. 

Keď sa vloží pacient do silného vonkajšieho magnetického poľa, dôjde jeho vplyvom k 

usporiadaniu spinov protónov, ktoré sa zoradia paralelne s vonkajším magnetickým poľom. 

Aplikácia rádiofrekvenčných impulzov dodá protónom energiu a vychýli ich magnetický vektor 

o určitý uhol od osi externého magnetického poľa. Po  ukončení série rádiofrekvenčných 

impulzov dochádza postupne k návratu excitovaných protónov do pôvodného stavu. Signál 

snímaný v tkanivách je elektromagnetické vlnenie, ktoré registrujú prijímacie cievky a na 

základe jeho veľkosti prístroj konštruuje obraz [75]. Kontrast obrazu je daný rozdielnym 

magnetizmom tkanív, ktorý závisí  od hustoty protónov  v nich [77]. 
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Magnetická rezonancia sa používa pri zobrazovaní intraokulárnych aj extraokulárnych 

štruktúr. Obe vyšetrovacie metódy MR aj CT majú významné postavenie v diagnostike 

oftalmologických pacientov [29]. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou má citlivejšie rozlíšenie 

pri zobrazovaní mäkkých tkanív, je však časovo i finančne náročné a nevhodné pre pacientov s 

implantovanými elektrickými prístrojmi a feromagnetickými telesami. Výhodou počítačovej 

tomografie je rýchlosť vyšetrenia a jej väčšia dostupnosť, predstavuje ale ionizačnú záťaž pre 

pacienta [75]. 
 
 

Obr. 55 Axiálne snímky hlavy zobrazujúce orbity: pomocou počítačovej tomografie CT (A), pomocou 
magnetickej rezonancie MR (B). Zdroj: https://www.researchgate.net/figure/A-Normal-axial-CT- 
scan-of-the-orbits-B-Normal-axial-MRI-T2-scan-of-the-orbits_fig1_23666073 

 
7.1.3 Ultrasonografia 

Ultrasonografia USG používa na zobrazovanie odraz mechanického vlnenia na rozhraní 

tkanív s odlišnou akustickou impedanciou. Ultrazvuk sa pri prechode tkanivami absorbuje, 

rozptyľuje a odráža. Intenzita zachyteného odrazu je úmerná rozdielu hustoty prostredí. 

Ultrazvuk vysiela piezoelektrický kryštál uložený v sonde a po prechode tkanivami 

zaznamenáva naspäť aj odraz vlnenia [75]. V oftalmológii používaný B sken zobrazuje 

anatómiu aj patológické štruktúry oka. Dokáže vizualizovať vzájomné rozloženie, hranice, 

tvary aj veľkosti očných štruktúr [78]. Zobrazenie ultrasonografiou je možné použiť na 

vytvorenie 3D modelu, ale postup je veľmi komplikovaný a výsledok neistý. Tým, že sa  sonda 

pohybuje posúvaním po povrchu, obraz nie je zaznamenávaný z fixného miesta a nie je istý ani 

presný uhol a poloha sondy. Preto je vytvorenie trojrozmerného modelu náročné a 

http://www.researchgate.net/figure/A-Normal-axial-CT-
http://www.researchgate.net/figure/A-Normal-axial-CT-
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nesie riziko značnej chybovosti. USG sa všeobecne neodporúča ako preferovaný zdroj 

obrazových záznamov pre 3D tlač [74]. 

 
7.1.4 Optická koherenčná tomografia 

Metóda OCT je neinvazívna a nekontaktná vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje 

zaznamenať priečne rezy predného očného segmentu a sietnice. Princíp je podobný 

ultrasonografii, ale OCT má 10-100 násobne vyššiu rozlišovaciu schopnosť. Využíva 

infračervené žiarenie, ktoré sa odráža od očných štruktúr a od referenčného zrkadla. Odrazené 

lúče prístroj deteguje, spracúva, ukladá a na ich základe generuje priečne dvojdimenzionálne 

rezy, ktoré sa zobrazia na monitore. Vyšetrenie sietnice umožní hodnotiť makulu, vrstvu 

nervových vlákien sietnice, pigmentový epitel sietnice a choroideu. Je možné zmerať hrúbku 

sietnice a vrstvy nervových vlákien. OCT sa používa na diagnostiku vitroretinálnych ochorení 

ako sú makulárne diery, edém makuly, vekom podmienená makulárna degenerácia, epiretinálna 

membrána, cievne patológie, choroidálny tumor [79]. 2D snímky získané pomocou OCT boli 

použité na tvorbu reálnych 3D modelov vaskulárnej štruktúry sietnice, pigmentového 

choroidálneho tumoru a epiretinálnej membrány [65–67]. 

 
7.1.5 Topografia rohovky 

Topografia rohovky je neinvazívne vyšetrenie, ktoré slúži na analýzu morfológie rohovky. 

Dnešné topografy umožňujú vyšetriť predný aj zadný povrch rohovky, zobraziť jej zakrivenie 

a vytvoriť farebnú mapu povrchu rohovky. Topografia sa používa na diagnostiku keratokonu, 

pellucidnej marginálnej degenerácie, astigmatizmu a na plánovanie a hodnotenie operačných 

výkonov na rohovke [80]. Informácie o povrchových parametroch rohovky slúžia k 3D tlači 

kontaktných šošoviek na mieru pacienta, k výrobe protéz a epitéz a k biotlači. 

 
7.1.6 Malígny melanóm uveálneho traktu 

Malígny melanóm uveálneho traktu je najčastejší intraokulárny tumor u dospelých. Takmer 

vždy je primárnym očným nádorom, zriedka sa vyskytuje ako sekundárny očný tumor v podobe 

metastázy. Uveálny melanóm pochádza z buniek melanocytov cievovky, vráskovcového telesa 

alebo dúhovky. Najčastejšie je lokalizovaný v cievovke (75-85% nádorov), menej často vo 

vráskovcovom telese (9-16% nádorov) a v dúhovke (6-9% nádorov) [81]. Incidencia uveálneho 

melanómu vo svete je o 30% vyššia u mužov ako u žien, najvyššia je u kaukazskej/europoidnej 

rasy, kde sa uvádza okolo 6 prípadov/milión obyvateľov, zatiaľ čo u mongoloidnej rasy je to 

0,39/milión a u afroamerickej 0,31/milión. V Európe sa 
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incidencia v jednotlivých krajinách líši od 2 do 8 prípadov na milión obyvateľov [82]. Pacienti 

v iniciálnych štádiách sú často bez subjektívnych ťažkostí. Z príznakov sa objavujú rôzne 

problémy s videním, tumor môže byť viditeľný ako tmavý uzlík na dúhovke alebo pri 

nepigmentovaných melanómoch ako oblasť so zmenenou farbou, zrenica sa môže javiť 

zmenšená alebo deformovaná a pacienti môžu pociťovať bolesť. Platí, že čím je skoršie 

stanovená diagnóza, tým je k dispozícii viacero liečebných metód a prognóza pacienta býva 

lepšia [29]. Problémom je, že do 50% pacientov máva prítomné vzdialené metastázy 

predovšetkým v pečeni, v pľúcach, v kostiach, v koži a iných mäkkých tkanivách. Prítomnosť 

metastáz ovplyvňuje prognózu v najväčšej miere [82]. Na potenciálnu prítomnosť malígneho 

melanómu môže upozorniť viacero vyšetrení ako vyšetrenie štrbinovou lampou, meranie 

vnútroočného tlaku, centrálnej ostrosti zraku, záznam očného pozadia fundus kamerou, 

vyšetrenie zorného poľa perimetrom, ultrasonografia, angiografia a optická koherenčná 

tomografia. Počítačová tomografia a magnetická rezonancia umožnia posúdiť rast nádoru aj 

mimo očných štruktúr do retrobulbárneho priestoru. Pozitrónová emisná tomografia PET okrem 

uveálneho melanómu zobrazí aj orgánové metastázy [29]. Pri výbere vhodnej liečebnej 

modality rozhoduje predovšetkým veľkosť/objem melanómu a jeho lokalizácia, na základe 

čoho sa zvolí dispenzarizácia, brachyterapia, externá rádioterapia, fotokoagulácia, 

laserkoagulácia, kryokoagulácia, hypertermia, chirurgická resekcia alebo radikálna liečba v 

podobe enukleácie bulbu alebo exenterácie orbity [81]. 

 
7.1.7 Stereotaktická rádiochirurgia 

Liečba malígneho melanómu uveálneho traktu stereotaktickou rádiochirurgiou je externá 

rádioterapia, pri ktorej je do cieľového tkaniva aplikovaná veľmi presne zameraná jednorázová 

dávka ionizačného žiarenia. Stereotaktická rádiochirurgia sa používa u melanómov, ktoré sa 

nachádzajú na zadnom póle očnej gule, nie sú vhodné na brachyterapiu alebo mikrochirurgický 

zákrok, s eleváciou do 7mm a ako paliatívna terapia u väčších nádorov. Na začiatku procesu sa 

pacientovi na hlavu naloží stereotaktický rám, ktorý sa pevne pripevní. Rám slúži nie len na 

imobilizáciu oka podviazaním priamych očných svalov upevnením stehov na rám, ale aj na 

orientáciu počas procesu plánovania ožarovania aj samotného ožarovania. Pacient s naloženým 

rámom podstúpi CT a MR vyšetrenie na získanie priestorových informácií. V plánovacom 

programe je vykonaná fúzia CT a MR snímok, aby zakresľovanie štruktúr bolo čo 

najjednoduchšie a najpresnejšie. Následne sa snímku po snímke manuálne zakresľujú 

rádiosenzitívne štruktúry a cieľové tkanivo. Najviac citlivé na efekt ožiarenia sú mozgový 

kmeň, chiasma opticum, zrakové nervy a šošovky. Plánovanie 
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nasmerovania zväzkov lúčov ionizačného žiarenia prebieha v plánovacom softvéri,  ktorý zvolí 

ideálne rozloženie lúčov pre zasiahnutie nádorového tkaniva s čo najmenším efektom na 

rádiosenzitívne štruktúry. Počas ožarovania je pacient pripevnený stereotaktickým rámom k 

stolu, na ktorom leží. Zdroj žiarenia sa pohybuje okolo pacienta a v pohybe je aj stôl, čo 

zabezpečí sumáciu zväzkov v cieľovom tkanive a nižšiu dávku žiarenia v okolitom zdravom 

tkanive. Štandardne sa melanóm pri stereotaktickej rádiochirurgii ožaruje dávkou 35,0 Gy. Po 

ožarovaní  je  potrebné  pacienta  dispenzarizovať,   či   bol   zákrok  úspešný  a  nedochádza  k 

recidíve [81]. Môžu sa vyskytnúť komplikácie ako je rozvoj katarakty, postradiačná retinopatia, 

optikoneuropatia, konjuktivitída a blefaritída, syndróm suchého oka a glaukóm na podklade 

neovaskularizácie dúhovky, ktorý je vedúcou príčinou sekundárnej straty zraku a môže vyústiť 

do potreby enukleácie bulbu [83]. 

Manuálne zakresľovanie cieľového tkaniva a rádiosenzitívnych štruktúr sa vykonáva do 

CT a MR snímok na základe subjektívneho uváženia odborníkov. Počas plánovania má tím 

odborníkov pred sebou snímky na monitore v 2D zobrazení. Uplatnenie reálnych 3D modelov 

s farebným odlíšením malígneho melanómu uvey umožní vizualizáciu skutočných 

priestorových pomerov, a tým môže napomôcť zefektívniť proces plánovania stereotaktickej 

rádiochirurgie. Okrem toho vysvetlenie ochorenia pacientovi na 3D modeli podporí pochopenie 

vlastného stavu, čo môže znižovať stres, ktorý zákrok prináša. 

Už je dostupná technológia, ktorá umožní prezentovať reálne dvojfarebné trojrozmerné 

modely oka u pacientov postihnutých malígnym melanómom uveálneho traktu s farebným 

diferencovaním patologických štruktúr od okolitého zdravého tkaniva. Na vytvorenie modelov 

sa používa trojdimenzionálna tlačiareň s dvomi extrudérmi, ktoré umožnia súbežnú tlač dvomi 

farebnými vláknami metódou tlače fused deposition modelling. Účelom dvojfarebných 

modelov je zhmotniť vnútroočné štruktúry u pacientov podstupujúcich liečbu stereotaktickou 

rádiochirurgiou, a tým zefektívniť manažment plánovania liečebného procesu.  

Zobrazovacou metódou, ktorá poskytla vstupné informácie o anatomických pomeroch u 

každého pacienta, bola počítačová tomografia realizovaná v deň plánovania a uskutočnenia 

stereotaktickej rádiochirurgie na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Vyhotovené 

boli axiálne (transverzálne) snímky hlavy pacientov v štandardnom formáte DICOM. 

Rozlišovacia schopnosť zobrazovacieho zariadenia bola 1mm. 

V ďalšom kroku sa využil na segmentáciu modelov špecializovaný softvér Invivo 6. Invivo 

6 analyzoval CT snímky vo formáte DICOM, na ich podklade vygeneroval  anatomicky presný 

trojrozmerný model a umožnil ponechať len požadované štruktúry pre čonajlepšiu vizualizáciu  
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 štruktúr. Model bol po segmentácii uložený vo formáte STL, ktorý je čitateľný pre 3D tlačiarne. 
 
 

Obr. 56 Segmentácia 3D modelu v programe Invivo6. Zdroj: archív autorov 
 

Drobné nedokonalosti 3D modelu v STL formáte sa upravili v 3D modelovacom programe,  

v tomto  prípade  bol  použitý   Meshmixer.   Každá   úprava   bola   porovnávaná so vstupnými 

CT snímkami, aby sa nenarušila presnosť zobrazených informácií. V prípade tvorby 

komplexného anatomického 3D modelu program Meshmixer umožnil rozdeliť očnú guľu na  

dve  polovice,  aby  bol  jasne  viditeľný  a  farebne  odlíšený  malígny  melanóm.  Do programu 

sa importovali jednotlivé segmenty oka aj okolitej kosti, ktoré sa v ňom spojili do jednotného 

celku. 

Slicing 3D modelu pred tlačou sa vykonal v programe Ultimaker Cura, v ktorom sa 

nastavili parametre pre 3D tlačiareň a zapracoval podporný materiál (support), bez ktorého by 

sa 3D model počas tlače deformoval. 
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Obr. 57 Slicing 3D modelu so zapracovaným podporným materiálom v programe Ultimaker Cura. Zdroj: 

archív autorov 
 

Po prevedení všetkých úprav boli 3D modely vytlačené na 3D tlačiarni Sigmax, ktorá 

používa metódu tlače FDM. Tlačiareň Sigmax pracuje s dvomi extrudérmi, čo umožnilo 

kontinuálnu tlač dvomi rôznymi termoplastickými filamentami odlišnej farby alebo aj  rôzneho 

materiálu. Pre tlač modelov boli zvolené viaceré typy vlákien. Najväčšia časť  štruktúr sa 

vytlačila pomocou bieleho vlákna PLA (kyseliny polymliečnej), ktoré bolo  zvolené pre 

jednoduchú manipuláciu, dobrú detailnosť a vysokú stabilnosť modelov. Tumor je vytlačený 

za použitia červeného vlákna ABS (akrylonitrilbutadiénstyrénu). Ako podporný materiál  sa  

využil  pri  tlači  zadného  segmentu  oka  ľahko  olamovateľný  PLA   filament   a pri tlači 

predného očného segmentu aj kostnej štruktúry vlákno PVA (polyvinylalkoholu) rozpúšťajúce 

sa vo vode, ktoré bolo zvolené kvôli zložitosti štruktúr. 

Po dokončení tlače sa poodlamovali nadbytočné časti PLA podporného materiálu a vo vode 

sa rozpustil PVA podporný materiál. Jemnými pilníkmi a šmirgľom boli zahladené minimálne 

povrchové nedokonalosti výsledných 3D modelov. 
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Obr. 58 3D model pred odstránením podporného materiálu a po prevedení postprocesných úprav. Zdroj: 

archív autorov 
 

Prínosom týchto modelov je práve ich dvojfarebnosť, ktorú umožnila simultánna tlač 

dvomi extrudérmi  tlačiarne,  kedy  je  možné  naraz  použiť  dva  farebne  odlišné  materiály,  

a tak zvýrazniť patologickú časť od zdravého tkaniva, čo nebolo  pred zavedením tlačiarní  bez 

dvoch  extrudérov  do  praxe  možné.  Takýto  dvojfarebný  model  nachádza  uplatnenie  v 

procese plánovania stereotaktickej rádiochirurgie, kedy pri samotnom zakresľovaní štruktúr má 

tím odborníkov k dispozícii  fúziu  CT a MR snímok, ktorá na obrazovke poskytuje len  2D 

zobrazenie. 

Reálne uvedomenie si 3D pomerov môže pomôcť rýchlejšie a presnejšie naplánovať proces 

ožarovania. Okrem toho 3D model má veľký zmysel pri edukácii pacientov o ich vlastnom 

ochorení, ako aj edukácii študentov zdravotníckych odborov, lekárov a celého tímu 

zúčastňujúceho sa plánovania terapie. 

 
7.2 SEGMENTOVANIE 3D MODELU 

Segmentovanie býva najnáročnejším krokom pri vytváraní modelu a vyžaduje si najvyššiu 

mieru koncentrácie. Séria snímok získaných zobrazovacími metódami poskyuje komplexné 

priestorové informácie o všetkých tkanivách v danej časti organizmu. Segmentácia predstavuje 

extrakciu špecifických anatomických štruktúr, ktoré je potrebné zachytiť 3D modelom a 

vytlačiť. Cieľom segmentácie je zo vstupných pacientových dát v DICOM formáte vytvoriť 

anatomicky presný virtuálny 3D model štruktúr, ktoré sú objektom nášho záujmu a uložiť 

trojrozmerný model vo formáte, ktorý dokáže čítať 3D  tlačiareň. Zlatým štandardom je STL 

(standard triangle language/ standard tessellation language) formát [13]. 

Na segmentáciu je na trhu dostupných viacero softvérov, v medicíne patria k 

najpoužívanejším otvorené softvéry 3D Slicer a OsiriX [73]. Pre jednoduchšiu manipuláciu bol 

využitý softvér Invivo 6. V princípe však všetky programy pre segmentáciu pracujú rovnako. 

Po vložení DICOM snímok umožní softvér vykresliť priestorový model všetkých 



88  

zachytených štruktúr. Je potrebné prejsť snímky jednu po druhej a presne označiť objemy a 

hranice útvarov, ktoré má výsledný model obsahovať. Na získanie cieľového modelu  je možné 

použiť viacero segmentačných techník ako napríklad: 

• Manuálna segmentácia: 

do každej snímky sa manuálne zakresľujú hranice jednotlivých objektov. 

• Thesholding: 

čiernobiely obraz vykresľuje rôzne tkanivá rôznym odtieňom šedej na základe ich 

denzity. V škále šedej sa zvolí intenzita, ktorá zodpovedá cieľovému objektu a treba ju 

ponechať a naopak zvyšok je potrebné vylúčiť. Táto technika je účinná, ak je objekt 

dobre rozlíšiteľný od iných tkanív. 

• Cropping: 

odstránenie alebo odrezanie určitej časti zobrazených štruktúr. 

• Region growing: 

metóda založená na rozpoznávaní okrajov, pri ktorej sa vyplnia oblasti, ktoré 

korešpondujú so zvoleným bodom. Funguje dobre, ak sú hranice štruktúr kontrastné. 

• Parametric models, snakes: 

algoritmus sa pokúša modelovať okraje a vykresliť tak kontúry objektu pokiaľ sú 

dobre rozlíšiteľné [13]. 
 
 

Obr. 59 Práca s modelom v programe 3D Slicer. Zdroj: archív autorov 
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7.3 ÚPRAVY 3D MODELU PRED TLAČOU 

Segmentáciou sa odstránili neželané anatomické štruktúry a vznikol priestorový model 

požadovaných tkanív vo formáte STL. Pre získanie čo najkvalitnejšieho a najpresnejšieho 

výsledného modelu sa vykonávajú pred 3D tlačou ešte drobné úpravy nedokonalostí, pričom 

každá z nich je veľmi presne kontrolovaná v korelácii s pôvodným DICOM obrazom [9]. V 

rámci úprav sa realizuje vyhladenie povrchu modelu, ktorý býva často schodovitý kvôli 

rozlíšeniu zobrazovacích metód. Dokážu sa opraviť vzniknuté medzery alebo drobné chyby, 

artefakty, pospájajú sa jednotlivé časti modelu, ak boli segmentované zvlášť. Na takéto opravy 

slúžia viaceré voľne dostupné modelovacie programy, ako napríklad Blender alebo Meshmixer 

[13]. 

Definitívny 3D model je potrebné ešte otvoriť v tlačovom programe, ako napríklad 

Simplify3D alebo Ultimaker Cura, pre nastavenie detailov 3D tlače. Model je rozkrájaný (tzv. 

slicing) na jednotlivé vrstvy konkrétnej hrúbky, v ktorých tlačiareň bude nanášať materiál na 

podložku. Hrúbka vrstiev korešponduje s kvalitou 3D tlače a výsledného modelu a  ovplyvňuje 

dĺžku času tlače [1]. Ďalej sa nastaví hustota vnútornej výplne modelu, teplota tlače vhodná pre 

použitý materiál, rýchlosť tlače a zapracuje sa oporný materiál. Na základe všetkých 

nastavených inštrukcií 3D tlačiareň vytvorí výsledný hmotný 3D model [13]. 

 
7.4 POSTPROCESNÉ ÚPRAVY 

Fyzický 3D model môže po dokončení tlače vyžadovať ešte dodatočné manuálne úpravy. 

Býva potrebné odstrániť podporný materiál (tzv. support) manuálne alebo rozpustením v 

príslušnom rozpúšťadle v závislosti od použitého materiálu. Niekedy je potrebné odstrániť 

zvyšky nadbytočného termoplastického filamentu alebo vyhladiť povrch modelu [9]. 
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ZÁVER 
 
 

3D tlač v medicíne sa neustále rozvíja a jej možnosti použitia pribúdajú. Je možné, že o 

niekoľko rokov sa vytváranie 3D modelov pre svoju všestrannosť a stále väčšiu dostupnosť 

stane bežnou súčasťou lekárskej praxe a prenesie sa aj do výučby študentov. Tvorba virtuálnych 

3D modelov vhodných na tlač sa môže realizovať pomocou modelovania vlastných objektov v 

grafických softvéroch alebo naskenovaním už existujúcich objektov s možnosťou priamej tlače 

alebo realizovania ďalších úprav. Pre medicínu je však špecifické získavanie vstupných dát o 

konkrétnych pacientoch s použitím viacerých zobrazovacích metód. V oftalmológii sa 

najjednoduchším riešením zdajú byť DICOM snímky z počítačovej tomografie a magnetickej 

rezonancie, ale v závislosti od potrieb sa uplatňujú aj ultrasonografia, optická koherenčná 

tomografia a topografia rohovky. Následná tvorba virtuálneho 3D modelu vyžaduje základné 

schopnosti práce so softvérom na segmentáciu, modelovacím softvérom a softvérom na slicing 

virtuálneho modelu a nastavenie parametrov 3D tlačiarne. 

Trojrozmerné zobrazovanie anatomických štruktúr, ako aj výroba vlastných modelov 

rozvíjajú individuálny prístup lekára k pacientovi, a tým obohacujú individualizovanú medicínu 

šitú na mieru pacienta. 

Dnes nachádzajú rôzne metódy 3D tlače uplatnenie takmer vo všetkých odvetviach 

medicíny. Na podklade 3D tlače sa rozvinul bioprinting s tlačou živých buniek, ktorý umožňuje 

potenciálne vytlačiť ľudské tkanivá a bunky vhodné na výskum aj transplantácie. Postupne 

vznikli viaceré spôsoby biotlače a neustále sa okrem procesu tlače skúma aj vytvorenie 

ideálneho bioink pre konkrétne tkanivo s cieľom zabezpečiť vhodné zloženie extracelulárnej 

matrix pre prežívanie a fungovanie buniek a zároveň slúžiť ako ideálna mechanická opora. 

V očnom lekárstve 3D tlač nahrádza manuálnu výrobu rôznych štandardných pomôcok, 

akými sú napríklad okuliare a kontaktné šošovky. Význam 3D tlač okuliarov a šošoviek 

nadobúda u pacientov s tvárovými deformitami a inými odlišnosťami od štandardnej populácie, 

pre ktorých nie je vhodný klasicky vyrábaný tvar pomôcok. Benefit v podobe zmiernenia 

diskomfortu z opakovanej potreby skúšania pomôcky pri klasickom procese výroby sa 

zaznamenal pri výrobe kontaktných šošoviek aj protéz a epitéz. 

Edukačný účel 3D modelov sa uplatňuje pri názornom vzdelávaní pacientov na modeli 

zobrazujúcom ich konkrétne ochorenie, ako aj pri vzdelávaní študentov a zdravotníkov. Modely 

môžu slúžiť ako základná anatomická pomôcka prakticky pre kohokoľvek bez 
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potreby riešenia etických otázok ako pri výučbe na kadáveroch. Adaptéry na smartfón, ktoré je 

možné vytlačiť aj z voľne dostupných úložísk 3D modelov, slúžia na vyšetrenie a zaznamenanie 

vyšetrenia predného očného segmentu aj očného pozadia. 

3D tlač má uplatnenie v očnej chirurgii. Je možné zhotoviť chirurgické nástroje a pomôcky 

nie len na mieru pacienta, ale aj podľa požiadaviek a praktických skúseností konkrétnych 

lekárov. Oftalmológovia môžu použiť 3D tlač k predoperačnému plánovaniu na zobrazenie 

anatomických pomerov štruktúr orbity, svalov, nervov a ciev, ktoré môžu byť ťažko 

hodnotiteľné na rádiologických 2D snímkach. Vopred zhotovený 3D model na základe 

vstupných dát pacienta umožní lekárovi vopred získať predstavu o priestorových pomeroch a 

pripraviť sa na zákrok so zvolením najvhodnejšieho postupu. V biotlači sietnice boli 

zaznamenané pokroky, ale komplexná sietnica ešte nebola vytvorená. 
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