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Summary
Background:

The aim of the study is to present the technique of making medical models, describe the process
of accomplishing this using stereolithography, a Rapid Prototyping method, and report our own
preliminary experiences using this technology.

Material/Methods:

Nine medical models were made at the Faculty of Mechanical Engineering of the Rzeszów
University of Technology using stereolithography technology. An SLA 250 device by 3D Systems
and SL-5170 resin were used. Images from CT and MR examinations performed in the Radiology
Department of the Collegium Medicum Jagiellonian University served as the data defining the
physical models.

Results:

Medical models were made with the help of stereolithography technology using equipment available
in Poland. Qualitative evaluation of the models showed very good correspondence with the imaged
anatomical elements.

Conclusions:

Using Rapid Prototyping technology in medicine may be beneficial for both physicians and patients.
However, for wide-spread use of this method in medicine it is necessary to develop optimal
protocols for available imaging modalities.
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Wst´p
Dzi´ki post´powi w zakresie konstrukcji urzàdzeƒ do diagnostyki obrazowej, rozwojowi komputerowego przetwarzania danych oraz technik wytwarzania modeli, sta∏o si´
mo˝liwe wykonanie dowolnie skomplikowanego fizycznego
modelu trójwymiarowego, na podstawie danych uzyskanych
w czasie badaƒ radiologicznych. Technologia pozwalajàca
na wierne odtworzenie rzeczywistoÊci w fizycznym modelu
okreÊlana jest jako Rapid Prototyping (RP – szybkie wykonywanie prototypu, tj. modelu). W przypadku zastosowania
technologii RP w medycynie, otrzymany produkt okreÊlany
jest jako model medyczny. Pod tym poj´ciem kryjà si´ fizyczne odwzorowania tkanek, modele protez, implantów, szablo-
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nów oraz innych przyrzàdów pomocnych przy planowaniu
i wykonywaniu zabiegów, szkoleniu i doskonaleniu procesu
leczenia oraz rehabilitacji pacjenta [1, 2].
Modele medyczne sà stosowane w celu:
– obrazowania problemu medycznego (np. przedstawienie
zasi´gu zmiany patologicznej),
– planowania zabiegu czy metody leczenia (symulacja),
– wykonania przyrzàdów, szablonów, implantów, przeszczepów kostnych, protez itp., wykorzystywanych w trakcie
leczenia [3, 4, 5].
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KorzyÊci wynikajàce ze stosowania modeli medycznych to:
– lepsza wizualizacja struktur anatomicznych oraz patologicznych pozwalajàca np. na dok∏adniejsze okreÊlenie
lokalizacji i zasi´gu guza,
– lepsza komunikacja pomi´dzy lekarzami a pacjentem
pozwalajàca na prezentacje temu ostatniemu istoty
zabiegu operacyjnego,
– mo˝liwoÊç symulacji skomplikowanego zabiegu chirurgicznego – jego etapy mogà byç przeçwiczone wczeÊniej
na modelu dla zmniejszenia ryzyka wystàpienia nieprzewidzianych sytuacji,
– mo˝liwoÊç przedoperacyjnego wykonania i dopasowania
na modelu prototypów implantów wykonanych z biokompatybilnego materia∏u.
W sumie zastosowanie techniki RP pozwalajàcej na wykonanie modeli medycznych daje korzyÊci zarówno dla lekarzy jak i pacjentów, polegajàce przede wszystkim na skróceniu czasu trwania zabiegu, zmniejszeniu jego ryzyka,
oraz skróceniu rehabilitacji [5].
Modele medyczne sà tworzone przy pomocy technik Rapid
Prototyping. OkreÊlenie to w Êrodowisku technologicznym
odnosi si´ do mo˝liwoÊci wykonania fizycznego modelu
Figure 1. Axial scan of
a standard CT
head examination.
Rycina 1. Obraz poprzeczny
standardowego
badania TK g∏owy.

cz´Êci lub urzàdzenia na podstawie jego projektu opracowanego przy u˝yciu systemu CAD (Computer Aided Design)
i zapisanego w formacie STL (STereoLithography) [6, 7].
Dzi´ki technologii RP mo˝liwe jest wykonanie rzeczywistych modeli fizycznych w skali 1:1 oraz ich wybranych
fragmentów w dowolnej skali oraz formie (przetwarzanie cyfrowe), w wielu ró˝nych materia∏ach. W stosowanej dotàd metodzie tradycyjnej, r´czne wykonanie modelu przez doÊwiadczonego pracownika zajmowa∏o kilka
dni lub nawet tygodni (dla bardziej skomplikowanych
modeli), a dok∏adnoÊç wykonania zale˝a∏a od indywidualnych umiej´tnoÊci. Tymczasem czas zu˝yty na wykonanie
modelu metodà RP jest znacznie krótszy i przez to metoda
ta jest relatywnie taƒsza, natomiast dok∏adnoÊç metody RP
okreÊlona jest przez wykorzystywanà technologi´ [8].
W porównaniu z przemys∏owym projektem CAD, proces
przygotowania danych definiujàcych model medyczny jest
bardziej z∏o˝ony – sk∏ada si´ z akwizycji surowych danych
w urzàdzeniu obrazujàcym, ich pierwotnej rekonstrukcji
w celu uzyskania obrazów 2D, wtórnej rekonstrukcji 3D
i wreszcie utworzenia na jej podstawie pliku STL [9]. Ka˝dy
z tych etapów ma znaczàcy wp∏yw na efekt koƒcowy,
a przez to mo˝liwoÊç praktycznego zastosowania uzyskanego modelu. Nale˝y przy tym zwróciç uwag´, ˝e ró˝ne
sà równie˝ wymagania stawiane modelom medycznym,
wynikajàce ze specyfiki konkretnych zastosowaƒ oraz
zapotrzebowania odbiorców. Modele medyczne sà stosowane w diagnostyce i leczeniu konkretnych pacjentów, a nie
w produkcji seryjnej, do przygotowania której s∏u˝à modele
przemys∏owe. Stàd dla ka˝dego konkretnego przypadku jest
tworzony osobny model medyczny [9, 5].
Celem pracy jest przedstawienie techniki modelowania
medycznego, opisanie procesu wykonania modelu medycznego jednà z metod RP – stereolitografii oraz przedstawienie w∏asnych, wst´pnych doÊwiadczeƒ w wytwarzaniu
modeli medycznych tà metodà.

Figure 2. Axial scan of
a high-resolution
CT, planned for
model making.
Rycina 2. Obraz poprzeczny
badania TK
wysokiej
rozdzielczoÊci,
zaplanowanego
dla wykonania
modelu.
Figure 3. 3D reconstruction.
Rycina 3. Rekonstrukcja 3D.

Materiał i metoda
Akwizycja i obróbka danych obrazowych dla modeli
medycznych
W pierwszym etapie nast´puje akwizycja danych przy
pomocy urzàdzeƒ do diagnostyki obrazowej (TK lub MR).
Istotne jest, aby protokó∏ obrazowania pozwala∏ na uzyskanie mo˝liwie najwy˝szej rozdzielczoÊci przestrzennej i kontrastowej. Przyk∏adowo, o ile w standardowym badaniu TK
g∏owy w cz´Êci aparatów stosowana jest matryca 340x340
pikseli (Ryc. 1), o tyle w badaniu generujàcym obrazy dla
modelowania medycznego wskazana jest matryca 512x512
albo 1024x1024 piksele [9] (Ryc. 2). Du˝ym problemem
w akwizycji danych mo˝e byç powstawanie artefaktów
– g∏ównie zniekszta∏ceƒ obrazu wyst´pujàcych przy znacznych ró˝nicach g´stoÊci badanego obiektu. (szczególnie
przy elementach metalowych) [10, 15] oraz tzw. efektu
cz´Êciowej obj´toÊci.
Uzyskane obrazy 2D (przekroje) podlegajà nast´pnie segmentacji, czyli wyodr´bnieniu tylko tych elementów, które b´dà
podstawà dla opracowania modelu medycznego (np. tylko
struktur kostnych). Etap ten jest zwykle wykonywany przez
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Figure 4. 3D mesh model.
Rycina 4. Model siatkowy.

radiologa. Nast´pnie generowane sà obrazy konturowe, zawierajàce informacje o zewn´trznych i wewn´trznych granicach
wyodr´bnionych elementów. Zbiór przekrojów konturowych
jest podstawà utworzenia reprezentacji trójwymiarowej
modelu (Ryc. 3). Konwersja danych do modelu siatkowego
[11] umo˝liwia pe∏nà manipulacj´ modelem w dowolnym
uk∏adzie wspó∏rz´dnych (Ryc. 4). Matematyczny model wirtualny w postaci modelu siatkowego jest bardzo dok∏adnym
odwzorowaniem trójwymiarowego obrazu prawdziwych
tkanek. Rzeczywiste powierzchnie tkanek sà przedstawione
jako elementarne powierzchnie zbudowane z pojedynczych
trójkàtów. Im wi´cej trójkàtów odwzorowuje powierzchni´
modelu, tym bardziej jest on zbli˝ony do rzeczywistoÊci, co
pociàga jednak za sobà znaczne zwi´kszenie obj´toÊci plików z danymi. Na tym etapie nast´puje równie˝ usuni´cie
z modelu elementów zb´dnych – zniekszta∏ceƒ, czy tkanek
nie zwiàzanych z tworzonym modelem.
Po weryfikacji poprawnoÊci powierzchni modelu nast´puje
dobranie parametrów technologicznych jego wykonania,
m.in. elementów pomocniczych, tymczasowo wspierajàcych
model. Ostatnim etapem obróbki komputerowej jest zamiana
obrazu 3D na szereg warstwic w formacie akceptowanym

Figure 6. The SLA 250 stereolithography device (3D Systems).
Rycina 6. Urzàdzenie do stereolitografii SLA 250 (3D Systems).
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Figure 5. Principle of the stereolithography technique.
Rycina 5. Zasada dzia∏ania techniki stereolitografii.

przez urzàdzenie RP [12, 7]. Warstwice, po dobraniu odpowiednich parametrów maszyny sà przekszta∏cane w zbiór
rozkazów sterujàcych pracà urzàdzenia. Na ich podstawie
maszyna tworzy, warstwa po warstwie, model fizyczny.

Wykonanie modelu medycznego metodà stereolitografii (SL)
Stereolitografia zosta∏a opracowana i wprowadzona na
rynek w 1987 r. przez firm´ 3D Systems Inc. [12]. W tej technologii tworzenie modelu realizuje si´ przez naÊwietlanie
promieniem lasera, warstwa po warstwie, Êwiat∏oczu∏ej
ciek∏ej ˝ywicy (Ryc. 5, 6).
Najcz´Êciej stosuje si´ ˝ywic´ akrylowà STEREOCOL Y-C
9300R firmy Vantico Ltd. [5], spe∏niajàca normy Unii Europejskiej oraz USA (certyfikat FDA). Pod wp∏ywem dzia∏ania
promienia laserowego zachodzi proces fotopolimeryzacji
– nast´puje miejscowe utwardzenie ciek∏ej ˝ywicy. Dodatkami chemicznymi inicjujàcymi reakcje fotochemiczne
zachodzàce w ˝ywicy sà zwiàzki karboksylowe lub ketonowe. W metodzie stosuje si´ lasery argonowe lub helowokadmowe o mocy oko∏o 20 mW i d∏ugoÊci fali ~350 nm.
Obszar naÊwietlania jest okreÊlony przez ciàg instrukcji
sterujàcych promieniem lasera. W ten sposób nast´puje
odwzorowanie wybranych struktur (np. kostnych) w poszczególnych przekrojach poprzecznych, zapisanych w postaci zbioru warstwic, jak opisano powy˝ej [9].
RównoczeÊnie z w∏aÊciwym modelem powstaje konstrukcja
podtrzymujàca go w czasie procesu wytwarzania (podpory). Oprócz funkcji mocujàcej, podpory u∏atwiajà póêniejszy
demonta˝ gotowego modelu z platformy roboczej (Ryc. 7).
Gotowy model po wyj´ciu z p∏ynnej ˝ywicy jest czyszczony
acetonem (Ryc. 8). Na tym etapie zostajà usuni´te zb´dne
ju˝ podpory konstrukcyjne oraz pozosta∏oÊci nieutwardzonej ˝ywicy. W koƒcowej fazie przeprowadza si´ naÊwietlanie modelu promieniowaniem UV w specjalnym piecu
(Ryc. 9). Ma ono zapewniç ca∏kowite (docelowe) utwardzenie materia∏u oraz zakoƒczenie reakcji fotochemicznych zainicjowanych wiàzkà lasera (Ryc. 10). W zale˝noÊci
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Figure 7. Model on a platform.
Rycina 7. Model na platformie.

Figure 8. Model cleaning.
Rycina 8. Czyszczenie modelu.

od przeznaczenia modelu, etap wykoƒczeniowy mo˝e si´
ró˝niç. Niektóre modele mogà wymagaç polerowania oraz
innych specjalistycznych zabiegów obróbkowych wynikajàcych z planowanego przeznaczenia. Koƒcowym etapem
procesu jest sterylizacja modelu.

Jagielloƒskiego: TK za pomocà wielorz´dowego spiralnego tomografu komputerowego Somatom Sensation 10 oraz
systemu MR Signa Horizon 1,5 T.

Zarówno normy EU jak i USA (FDA) zezwalajà na u˝ycie
tak wykonanych modeli medycznych jako elementów poglàdowych w czasie operacji, szablonów chirurgicznych i dentystycznych, przyrzàdów chirurgicznych, a tak˝e modeli
implantów czy przeszczepów kostnych. Zastosowanie ˝ywicy nie pozwala jednak do wykonywania implantów wszczepianych na sta∏e. Mo˝liwe jest jedynie zastosowanie tymczasowe, z chwilowym, np. w czasie zabiegu chirurgicznego
kontaktem z ludzkim cia∏em. Ponadto, ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci mechaniczne, modeli wykonanych metodà stereolitografii nie mo˝na poddawaç istotnym obcià˝eniom [13, 14].

DoÊwiadczenia w∏asne
W Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej
przy pomocy techniki stereolitografii wykonano 9 modeli
medycznych: 7 elementów kostnych i 2 wycinki uk∏adów
naczyniowych. Wykorzystano urzàdzenie SLA-250 firmy
3D Systems (Ryc. 6) i ˝ywic´ SL-5170. Jako dane obrazowe, definiujàce modele, s∏u˝y∏y badania wykonane
w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu

Figure 9. UV toughening of models.
Rycina 9. Piec UV do utwardzania modeli.

Dla jednoznacznego okreÊlenia po∏o˝enia poszczególnych
tkanek niepo∏àczonych wzajemnie, a nale˝àcych do tego
samego modelu, zaistnia∏a potrzeba pozostawienia pewnych elementów podpierajàcych. By∏o to szczególnie przydatne w modelach uk∏adów naczyniowych.
W ocenie jakoÊciowej, wykonane modele bardzo dobrze
odpowiada∏y obrazowanym elementom anatomicznym.
Ocena iloÊciowa dok∏adnoÊci wykonania modeli medycznych b´dzie przeprowadzona w trakcie dalszych badaƒ,
poprzez porównanie pomiarów modeli na maszynie
wspó∏rz´dnoÊciowej z pomiarami na êród∏owych obrazach
TK i MR.

Dyskusja
Po okresie wst´pnych prób, obecnie w Europie, USA i Japonii
prowadzone sà prace, zarówno nad rozwojem technologii RP
jak i znalezieniem optymalnych, medycznych zastosowaƒ.
Ze wzgl´du na najwi´kszà dost´pnoÊç urzàdzeƒ oraz szereg
zalet, najcz´Êciej stosowanà metodà RP jest stereolitografia
[8]. Przede wszystkim pojawi∏a si´ na rynku technologicznym

Figure 10. Medical models after toughening.
Rycina 10. Modele medyczne po utwardzeniu.
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jako jedna z pierwszych metod RP a obecnie zajmuje jego
70%. SL cechuje du˝a dok∏adnoÊç oraz mo˝liwoÊç wykonywania profili zamkni´tych. Ta ostatnia cecha stawia SL na
pozycji jedynej techniki pozwalajàcej wykonywaç modele
koÊci. PrzeêroczystoÊç u˝ywanej ˝ywicy a tak˝e mo˝liwoÊç
jej barwienia, równie˝ wybranych fragmentów to dodatkowe
zalety. Wykonanie modeli SL odbywa si´ stosunkowo szybko,
a materia∏ (˝ywica akrylowa Y-C 9300R) nie jest toksyczny.
Warto zwróciç tak˝e uwag´, ˝e stosowane ˝ywice idealnie
nadajà si´ do wykonywania modeli u˝ywanych do badaƒ
elastooptycznych [5, 8, 15]. Wadà jest to, ˝e urzàdzenia
do wykonywania modeli SL nie sà dostosowane do pracy
w Êrodowisku medycznym (np. zespó∏ sali operacyjnej).
Modele sà wykonywane poza szpitalem i dostarczane do konkretnego zastosowania. Technologia SL jest tak˝e droga, a stosowany w niej materia∏ nie mo˝e byç poddawany du˝ym
obcià˝eniom mechanicznym [13, 14].
Zalety jak i wady SL okreÊli∏y badania realizowane w ramach projektów Phidias Brite-EuRam, Biomodeling In
Australia czy Thematic Network Program. G∏ównym celem
programu badawczego Phidias, rozpocz´tego w 1998 r.,
by∏o okreÊlenie przydatnoÊci technik RP dla zastosowaƒ
medycznych oraz wskazanie mo˝liwych obszarów ich
zastosowania. PoÊrednim celem programu by∏a popularyzacja i promocja nowych technologii RP w Êrodowisku
medycznym. Aby tego dokonaç przeprowadzono eksperymenty w kilku oÊrodkach medycznych w Europie. Modele
by∏y wykonywane dost´pnymi dla danych oÊrodków technikami RP. Program by∏ koordynowany przez „Medizinischer
Dienst der Krankenversicherung Schleswig-Holstein” [5].
Pierwsze rezultaty w postaci wyników zebranych wÊród
ankietowanych lekarzy zaprezentowano w marcu 2002 [5].
Stereolitografia okaza∏a si´ byç najbardziej przydatnà
technikà do produkcji modeli medycznych.
Obecnie trwajà badania koncentrujàce si´, przede wszystkim, nad okreÊleniem wystarczajàcej dok∏adnoÊci dla
poszczególnych zastosowaƒ oraz metodami poprawy jakoÊci
wykonania modeli medycznych. (Phidias Network, Thematic
Network Program, prace koordynowane przez „Institute of
Medical Physics” University of Erlangen w Niemczech). Sà
to programy prowadzone m. in. przez J. Poukensa z University Hospital Maastricht w dziedzinie stomatologii [5]
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oraz Ch. Erbena, K.D. Vitta, J. Wulfa z Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung Schleswig-Holstein w zakresie dok∏adnoÊci metody [5]. Szczególnie wa˝ne sà badania
koncentrujàce si´ nad doborem optymalnych parametrów
na wszystkich etapach tworzenia modelu medycznego. Ju˝
teraz zdefiniowano, ˝e g∏ówne czynniki, wp∏ywajàce na
dok∏adnoÊç wykonania modeli SL to [16]:
– dla parametrów pomiaru: wielkoÊç matrycy obrazu,
gruboÊç warstwy, obszar obrazowania (FOV),
– dla parametrów obróbki danych: dobór parametrów
rekonstrukcji obrazów, rodzaj filtracji zniekszta∏ceƒ, sposób optymalizacji modelu STL,
– dla parametrów wykonania modeli: gruboÊç warstwy
utwardzanej laserem, rozmieszczenie elementów na p∏ycie
roboczej, dobór odpowiednich podpór wspierajàcych model
w trakcie procesu, czas utwardzania modeli w piecu UV.
Prowadzone badania w∏asne osiàgn´∏y etap weryfikacji
mo˝liwoÊci zastosowania SL w warunkach polskich. Potwierdzono wnioski innych oÊrodków, co do przydatnoÊci metody. Aktualnie brak jest natomiast mo˝liwoÊci porównania
dok∏adnoÊci otrzymanych modeli z wynikami przedstawionych oÊrodków. Nasze modele zosta∏y wykonane w celu
testowania metody na podstawie danych uzyskanych podczas standardowych badaƒ TK i MR, nie planowanych pod
kàtem wykonania modelu medycznego. Dla szerokiego rozpowszechnienia technologii Rapid Prototyping w medycynie konieczne jest zatem opracowanie zoptymalizowanych
pod tym kàtem protoko∏ów pomiarowych dla dost´pnych
urzàdzeƒ obrazujàcych, co b´dzie tematem dalszych badaƒ.

Wnioski
1. Przy zastosowaniu standardowych urzàdzeƒ diagnostycznych (TK, MR) oraz dost´pnych urzàdzeƒ do stereolitografii, w warunkach polskich mo˝na wytworzyç modele
medyczne.
2. Dla zastosowania tej techniki w medycynie konieczne jest
opracowanie optymalnych protoko∏ów, przede wszystkim
dla urzàdzeƒ diagnostycznych.
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