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Абстракт: 
Триизмерният печат е бързо развиваща се, 
прецизна и достъпна технология, която 
може да работи с широк набор от 
материали и позволява бързото и 
качествено изграждане на триизмерни 
модели с многообразни приложения в 
редица сфери. Всичко това дава много 
широк кръг от приложения, много от които 
за нуждите на медицината. Те позволяват 
изграждането на анатомично коректни 
демонстрационни, тренировъчни, 
диагностични и терапевтични модели, 
персонализирани инструменти и 
консумативи, синтетични тъкани и органи. 
Тази технология има огромен потенциал и 
ще окаже силно влияние върху развитието 
на медицината. 
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Abstract: 
3D printing is a fast developing, precise and 
reachable technology, which is able to operate 
with a variety of materials and to build 3D 
models with many purposes. Those qualities 
are allowing us to use this kind of technology 
in many fields of medicine. They unlock the 
potential for building models for 
demonstration, training and treating different 
diseases, or to personalize instruments, and 
even to create artificial tissues and organs. 
This technology has enormous potential for 
influencing the development of medicine. 
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3D печатането се осъществява чрез 
управляван от компютър робот. Желаният 
модел се изгражда чрез последователно 
добавяне на материал, слой по слой, като 
този процес е пространствено 
контролиран. 3D принтът успешно се 
съчетава с традиционни техники като 
шлифоване, струговане и модерния аналог 
– триизмерното фрезоване, като в 
последния случай добавянето и 
отнемането на материал могат да се 
осъществяват от една и съща машина. Най-
често се използва дигитален триизмерен 
модел – CAD (computer-aideddesign), като 
параметрите му се преобразуват в 
машинен код – CAM (computer-
aidedmanufacturing). Този код представлява 
последователността от действия, които 
трябва да извърши машината до 
изграждане на желания модел - „думите“ 
на машината. След завършване на 
продукта се извършва обработка, зависеща 
от конкретната технология, използваните 
материали и параметрите на самия печат. 
Механичната част на всеки 3D принтер 
представлява робот, движещ своето 
формиращо устройство (лазер, екструдер, 
инк-джет) по три или повече оси. Тези оси 
може да са разположени като Декартова 
координатна система (XYZ, Картезиански 
принтери) или да са паралелни на 
формиращото устройство (делта принтер). 
Движенията на този робот се извършват 
чрез серво или степенни електромотори. 
При изграждането на моделите върху 
материалите действа земната гравитация. 
В следствие на това отделните слоеве на 
формата имат нужда от стабилност до 
завършването й. Този крепеж се включва в 
стоежа, поддържа отделните му 
компоненти стабилни и се отстранява по 
време на финализирането. Колкото повече 
подпори се използват, толкова е по-
качествен крайният модел, като 
същевременно трябва да се предвиди и 
стратегията за тяхното отстраняване след 
приключване на принтирането. Крепежът 
може да се изгради от водноразтворими 
полимери, които в последствие да бъдат 
отстранени чрез вода. 

Триизмерният печат включва няколко 
сходни по своя принцип технологии1, 
които се обединяват в няколко големи 
групи, според вида материла, който се 
използва:  
 Лазерно 
спояване/полимеризиране (SLA, DLP, 
SLM, SLS и др.): Използва се ИЧ или УВ 
лазер, който споява/полимеризира 
частиците на използвания материал (метал, 
фотополимери, керамика, 
термопластмаси). Този метод е бърз и 
изключително точен – някой съвременни 
SLA (Stereolithography) принтери 
позволяват дебелина на слоя под 10 
микрона. Ограничението на технологията е 
възможността за използване само на един 
вид материал за определен модел. 
 Екструдиране (FDM, FFF, DIW и 
др.): Процесът наподобява силиконовите 
пистолети, използвани в бита и 
промишлеността – термопластичен 
материал се подава под формата на нишка 
или прах, разтопява се от главата на 
принтера (екструдера) и се полага през 
дюза като слой върху строителната основа. 
След полагането си температурата на 
материала спада, което води до неговото 
полимеризиране. Технологията позволява 
широк избор от материали – 
термопластмаси, гума, стъкло, силикон, 
глина за моделиране, керамика, метали и 
метални сплави, както и множество 
композитни (смесени) материали, като е 
възможно използването на няколко 
материала едновременно. Екструдерните 
принтери печатат с минимална дебелина 
на слоя 40-50 микрона. 
 Инк-джетинг: Принципът на 
работа е като мастилно-струйните 
принтери. Материалът се подава под 
формата на воден разтвор (хидрогел, зол), 
който под влиянието на химични и 
физични фактори преминава в гел. По този 
начин се формира биоразградима среда, 
позволяваща директното принтиране с 
клетки и клетъчни култури, намиращи се в 
хидрогела. На този принцип работят 
повечето съвременни биопринтери, които 
позволяват изграждането на прецизни 
биологични модели за нуждите на 
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медицината. 
Тази иновативна технология има 
множество приложения в медицината, 
повечето от които въпреки ранния си 
експериментален етап на развитие, водят 
до значими резултати. По-важните от тях 
са създадените учебни и терапевтични 
модели, тъканни структури, импланти и 
синтетичните органи, както и медицински 
инструменти и консумативи. При 
изграждането на подобни структури чрез 
фото 3D скениране или чрез томографско 
образно изследване се изготвя триизмерна 
визуализация на конкретна анатомична 
структура. Точността на този модел зависи 
от уменията на програмиста, качеството на 
томографските изследвания и 
използваната CAD програма. При идеални 
условия се получава анатомически 
коректен, стандартизиран модел, който 
може да се използва както за обучителни 
цели, така и за диагностично уточняване 
на конкретен медицински проблем и 
изграждане на терапевтична стратегия за 
неговото третиране2. При клиничните 
тренажори разликата с предходно 
споменатите модели е възможността за 
извършване на конкретна медицинска 
манипулация върху изградения обект, 
който имитира напълно реалната 
структура, орган или система. Това 
включва както прости манипулации като 
интравенозна и интрамускулна инжекция, 
поставяне на уретрален катетър, назо-
гастрична сонда, интратрахеална 
интубация и т.н., така и по-сложни 
манипулации като интравазални 
интервенции (поставяне на централен 
венозен път, поставяне на стент, 
отстраняване на тромб, клапно 
протезиране и т.н.). При по-комплексните 
модели е възможно извършване на 
тренировъчна операция, при действаща 
циркулация, пулсиращо сърце и дишащи 
бели дробове. До този момент са 
постигнати сравнително прости и 
ограничени като възможности клинични 
тренажори, но технологията тепърва 
започва да се развива3. 
От научна гледна точка чрез 3D 
принтиране е възможно изграждането на 

екстрацелуларния матрикс на практически 
всяка тъкан в човешкото тяло. Тъканните 
модели могат да бъдат изработени с 
материали, съдържащи клетъчни култури 
или да бъдат допълнително инокулирани с 
такива. Така матриксът може да бъде 
инкубиран при специални условия до 
достигане на определена степен на зрялост 
и диференциация, след което да бъде 
използван за експериментална цел за 
нуждите на биомедицинските проучвания. 
Това на практика дава възможност за 
директно изучаване на нови терапевтици 
върху истинска човешка тъкан, без това да 
носи опасност за здравето4.Триизмерният 
печат се очертава като мощен инструмент 
в производството на високо качествени 
импланти за нуждите на медицината. 
Поради богатия избор на материали е 
възможно производството на всички 
използвани до момента импланти и 
протези, които да бъдат съобразени както с 
анатомо-физиологичните особенности на 
конкретния пациент, така и да бъдат 
съобразени с особеностите на неговото 
заболяване. Освен това тези импланти 
могат да бъдат инокулирани с клетъчни 
култури по логиката на тъканните модели 
и да бъдат допълнително „подсилени“ с 
електроника. Това дава възможност за 
създаването на синтетични, живи органи и 
тъкани с възможности, многократно 
надхвърлящи тези на естествените. До 
момента е постигнато изграждане на 
прости синтетични формации като 
аурикула, носен хрущял, някой видове 
кости, трахея, пикочен мехур, уретер, 
кръвоносни съдове5-13.  
Ключов момент в биоинженерните науки е 
откриването на т. нар. графен . В своята 
същност  представлява двуизмерен 
монослой от въглеродни атоми, 
разпределени в хексагонална решетка14.  
Концепцията за този материал същестува 
още от 1947 г., като понятието „графен“ за 
първи път се използва през 1987г15.  По-
късно през 2004-та година Гейм и 
Новоселов публикуват за своите 
изследвания върху това откритие, като 
през 2010 получават и Нобелова награда за 
физика, след като създават ефективен и 
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достъпен метод за синтез на графен15.  
Графенът намира изключително много 
приложения в индустрията и енергетиката, 
като ролята му в областта на 
регенеративната медицина тепърва набира 
скорост.  Любопитна е способността му да 
направлява диференциацията на 
стволовите клетки в специфични клетъчни 
групи като неврони, олигодендроцити, 
остеобласти и адипоцити, както и в 
прогениторни клетки (невронални 
стволови клетки и мезенхимни клетки)16-18. 
Връзката между 3D принтирането и този 
вид материал е, че графенът притежава 
изключителна гъвкавост и 
биосъвместимост, което прави възможно 
създаването на комплексни структури и 
последващото им трансплантиране на жив 
реципиент.   
След създаването на „скелета“ остава 
последната стъпка за завършването на 
биотъканта – създаването на оптимална 
среда от растежни фактори и нутритивни 
елементи.  Shah et al демонстрират ефекта 
на графенов оксид върху диференциацията 
на неврони.  В това изследване графеновия 
оксид се депозира директно върху 
полимерна обвивка, последван от 
екстрацелуларен матриксен протеин 
(ламинин), който има есенциална роля за 
клетъчната адхезия, растеж и 
диференциация. В последствие биват  
регистрирани няколко ранни 
олигодендроцитни маркери (CNP, PDGFR, 
Olig1 and Olig2), което е пряко 
доказателство за развитието на 
биотъканта. Тъй като олигодендроцитите 
са известни с това, че са важна част от 
регенерацията на увредени части на 
невроналната мрежа, авторите твърдят, че 
тази методика ще има съществена роля за 
лечението  на ЦНС заболявания  и травми.  
Друг авторски колектив - Sung et al – 
съобщава за няколко студии, засягащи 3-
димензионални структури, създадени от 
графен и никел, които са биосъвместими за 
стволово-клетъчен растеж19. Те откриват, 
че тази структура индуцира остеогенезата 
и имат потенциал да култивират 
невронална тъкан (ускоряват клетъчната 
диференциация, невро- и 

астроцитогенезата20. Значението на всичко 
това е възможността материала сам по себе 
си да определя адхезията и 
диференциацията на използваните за 
инокулация клетъчни култури, което 
значително да подобри триизмерната 
структура на микро- и нанониво и от там – 
последващата съдба на импланта по 
отношение на инкубацията и 
трансплантацията му на реципиента.  
Все още съществуват ограничения за 
изграждането на по-сложни органи поради 
няколко съществени причини: 
 Най-добрата разделителна 
способност до момента (минимална 
дебелина на слоя) е 10 микрона, което не 
позволява изграждането на сложни 
структури като гломерули и чернодробни 
делчета например. 
 От естествените полимери до 
момента е възможно принтирането 
единствено на хидрофилни полимери 
(фибрин, колаген, алгинин и т.н.) в състава 
на хидрогел, докато хидрофобните 
полимери като еластин например все още 
представляват предизвикателство. 
 Все още не е възможно 
изграждането на пълноценна мрежа от 
кръвоносни съдове, което е основно 
условие за всеки паренхимен орган. 
 Необходимостта от специализирани 
екипи от медици, инженери и 
програмисти, поради сложността на 
цялостния процес.  
Бурното развитие на биотехнологиите 
повдига и доста морално-етични въпроси. 
Множество са примерите за грешки, 
допуснати при експлоатация на новите 
технологии. Кариерите на множество 
бележити учени са били заличавани, 
поради прибързани действия или 
заключения. Пример е проф. Паоло 
Макиарини, сочен за един от пионерите в 
регенеративната медицина. Той е създател 
на технология за изграждане на 
синтетичен трахеален имплант от 
биологични и синтетични материали, 
инокулирани със собствените стволови 
клетки на пациента. Той е обвинен в 
манипулирането на експерименталните 
резултати и неетично провеждане на 
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експериментални операции21. Основната 
причина за проваленото експериментално 
лечение е бил недобре проектиран и 
изпълнен 3D модел, като в резултат на 
това шест от деветте пациенти, на които са 
били присадени синтетични импланти са 
починали. Това показва от какво 
съществено значение е правилното и 
коректно изготвяне на 3D модела, както и 
нуждата от предварителни експерименти 
върху лабораторни животни, преди такава 
процедура да бъде изпълнявана върху 
хора. 
Въпреки тези грешки, според някой 
предвиждания до десет години ще е 
възможно триизмерното принтиране на 
черен дроб и бъбрек, до петнайсет-двайсет 
– на сърце и око, а момента дейността по 
създаването на синтетична кожа бележи 

значителен прогрес. Тези хипотези 
повдигат и по-сериозни въпроси, с които 
човечеството неминуемо ще се сблъска. 
След създаването на аналогични органи и 
системи няма да има ограничаване да се 
продължи с импланти, които да увеличат 
нормалните човешки способности – сила, 
издържливост, зрение, слух, интелект и 
други. Достъпът до тези технологии ще 
бъде ли равен, или те допълнително ще 
задълбочат разликата между съсловията. 
Наред с негативните аспекти, този вид 
технология предлага и редица решения на 
вече съществуващи проблеми като 
недостига на ресурси. Чрез нея човешкият 
организъм би могъл да бъде приспособен 
за живот в други условия, което 
неимоверно би разширило границите на 
възможностите на човечеството.  
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