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ÖZET
İlk olarak 1980'lerde ortaya atılmış ve 1993-1999 
yılları Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) adı 
verilen bir bilgisayar yazılımının yardımıyla[1] 
geliştirilen 3D baskı teknolojisi, hızlı prototip 
teknolojisi olarak adlandırılmış ve farklı baskı 
teknikleri ve malzemeleriyle çeşitli endüstrilerde 
iyi bir şekilde uygulanmıştır. 3D baskı 
teknolojisinin sağlık sektöründe kullanımı son 
yıllarda gelişen teknoloji ile çeşitlenmiş ve 
yaygınlaşmıştır. Günümüzde 3D baskılama 
teknolojisi kişiye özel tedavilerin geliştirilmesi, 
doku baskısı, protez, tıp eğitimi ve öğretimi, tıbbi 
araştırma, cerrahi planlama ve tedaviyle ilgili testler 
gibi uygulamaları ile biyomedikal alanında önemli 
bir yere sahiptir. Bu makalede amacım, 3D 
baskılamanın biyomedikal uygulamalardaki yerine 
vurgu yapmaktır.

Şekil 1: 3D Baskılama ile Kulak Dış Çeperi

1. GİRİŞ
3D baskı, 1980’li yıllarda çok çeşitli yeni 
uygulamalar için olanak sağlayan bir teknoloji 
olarak icat edildi[2]. 3D baskı, nesnelerin metal, 
seramik, polimer, canlı hücreler vb. materyaller 
kullanılarak 3D yazıcı ile üretildiği bir 
yöntemdir[3]. 3D baskı teknolojisi stereolitografi 
(SLA), erimiş biriktirme modellemesi (FDM), 
seçici lazer sinterleme (SLS) ve seçici lazer eritme 
(SLM) gibi farklı tekniklere dayanabilmektedir[3]. 
3D baskı teknolojisinin temel ilkesi nesnenin 3D 
görüntüsünün oluşturulmasına ve yazdırılmasına 
olanak sağlamaktır. Geliştirilen teknoloji ile 3D 
baskı, mikro yapılarda yüksek çözünürlük ve 
ayarlanabilirlikle karmaşık yapıya sahip yapıların 
hastaya özel anatomik seviyede üretimlerini 
sağlar[4,5]. Hedeflenen yüksek verimlilik için 
düşük maliyetli üretimi ile 3D baskı teknolojisi, 
doku mühendisliği modelleri, anatomik modeller, 
farmakolojik tasarım ve doğrulama modeli, tıbbi 
cihazlar ve aletler dahil olmak üzere çeşitli 
uygulamalar için önemli bir sağlık hizmetleri ve 
farmasötik üretim teknolojisi haline geldi[5]. 
Günümüzde 3D baskı teknolojisi, doku ve organ 

baskısı da dahil olmak üzere gelişmekte olan 
araştırma alanlarına klinik olarak uygun mevcut 
tıbbi ürünler ve platformlar sunmaktadır.

2.3D BASKI TEKNOLOJİSİ
3D yazıcılar, bilgisayar ortamında dijital olarak üç 
boyutlu çizimlerin katı halde nesneleri üretme 
sürecini sağlayan baskı makineleridir. 3D 
yazıcıların tarihi 1974 yılında David Jones’un New 
Scientist dergisindeki makalesi ile başlamıştır. 
Makalede sıvı haldeki plastik polimerin üzerine 
lazer tutularak lazerin geçtiği noktalarda katılaşma 
görülerek sıvı materyalin içerisinden istenilen 
formda katmanlı ürün ortaya çıkarılabileceği 
savunulmuştur. 1977 yılında Wyn Kelly Swainson, 
Jones’a ait olan bu fikrin patentini almıştır. 3D 
yazıcılar için çalışmalara bu yıllarda başlanmış 
fakat başarılı olunamamıştır. İlk olarak 1984 yılında 
3D yazıcılar Charles Hull tarafından Üç Boyutlu 
Sistem adlı firmanın öncülüğünde Stereolitografi 
(SLA) tekniği ile ortaya çıkmıştır. 1993-1999 yılları 
arasında ise Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) 
sistemli bilgisayar programları ortaya çıkmıştır 
sektörde hızlı bir gelişim başlamıştır[1]. . Üç 
boyutlu yazıcıların tarihsel süreci zamanla ortaya 
çıkan yeni yöntem ve tekniklerin eklenmesiyle 
birçok alanda uygulanarak devam etmiştir.

3.BİYOMEDİKAL ALANDA UYGULAMALAR
3D baskılama teknolojileri mikro boyutlarda 
yüksek çözünürlük, ayarlanabilirlik, düşük maliyet, 
hızlı prototipleme ve kompleks yapıları dahi 
nesneleştirebilme özellikleri ile sağlık dünyasında 
geniş bir pazar elde etti. 3D baskılama diş 
hekimliği, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp, 
mühendislik doku modelleri, tıbbi cihazlar, 
anatomik modeller ve ilaç formülasyonu dahil 
olmak üzere pek çok çeşitli uygulamalar ile sağlık 
ve tıp alanında lider bir üretim tekniği olmuştur.

3.1.DOKU MÜHENDİSLİĞİ
3D doku üretimi, doku mühendisliğinde uygulanan 
geleneksel yöntemlere kıyasla biyo-iskeletlerin, 
canlı doku ve organların imalatı için tercih 
edilmektedir. Bunun nedeni 3D biyo-baskı 
teknolojisinin, çok sayıda biyo-uyumlu 
malzemenin, farklı hücre türlerinin ve diğer 
destekleyici büyüme faktörlerinin 3D baskılama 
kapsamında karmaşık fonksiyonel canlı dokularını 
elde etmeyi sağladığı içindir. Buna rağmen 3D 
biyo-yazıcı, sınırlı bir alanda tanımlanmış mikro 
mimariye ve çeşitli hücre tiplerine sahip kompleks 
yapılar olan yerel organlara ve dokulara çok 
benzeyen 3D yapıların oluşturulmasıyla ilgili 
birçok zorluğun üstesinden henüz başarıyla 
gelememiştir. 3D doku üretimini iyileştirmek için, 
manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı 
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tomografiden elde edilen organ/doku görüntüleri ile 
CAD ve üretim teknolojilerini kullanarak, 
biyo-mimetik şekilli 3D yapılar üretmeye 3D 
biyo-baskıyı yönlendirmek gerekir. Başarılı bir 3D 
biyo-baskı için, birden çok hücre türünden oluşan 
doku/organ mikro ortamının daha iyi anlaşılması 
zorunludur. 3D biyo-yazıcı uygulamaları çok 
katmanlı cilt, kemik, vasküler greftler, kalp 
kapakçıkları vb. yapının oluşturulmasını içerir[8].

Şekil 2: 3D Baskılama ile Kalp Örneği

3.2.ANATOMİK VE FARMOKOLOJİK 
MODELLER
Anatomik yapılar 3D baskılama ile hastaya özel 
herhangi bir yerde kullanıcılar tarafından dahi 
düşük maliyetli bir şekilde basılabilir. Kullanıcı 
ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak tasarım ve 
üretimler uygun model ve boyutlarda, fonksiyonel 
ve estetik açıdan istenen özellikler ile 
gerçekleştirilebilmektedir[3]. Bununla birlikte yeni 
ilaçlar için gerçekleştirilecek farmakolojik testler, 
klinik öncesi tedavinin etkinliği ve karmaşık 
organların anlaşılması için anatomik yapılara 
ihtiyaç duyar. 3D baskılamadan önce bu çalışmalar 
için, geleneksel yöntemler, hayvan modelleri 
oluşturmak için bol miktarda fare ve diğer deney 
hayvanlarını kullanır. Tıbbi çalışmalar için hastadan 
türetilen doku/hücre modelleri, çoğu zaman büyük 
miktarda bağışıklık yetersizliği olan farelere mal 
olur. Bu tür tıbbi çalışmalar büyük miktarda zaman 
ve para gerektirir. 3D baskı uygulaması ile yüksek 
çözünürlüklü biyo-mimetik doku modelleri, 
geçmişe göre daha düşük maliyetle daha verimli bir 
şekilde üretilmektedir[5]. 3B baskı sayesinde etken 
maddelerin farklı zaman ve dozajlarda salınması 
mümkündür[3].

3.3.CERRAHİ/KLİNİK MODELLEME
Hastanın klinik görüntüleri tarafından 
yönlendirilen, özel tasarlanmış tıbbi cihazlar 
cerrahi/klinik müdahalede hastalara anatomik 
olarak uyum ve uzmanlara güvenlik hissi sunar. 3D 
baskı ile prototipleme teknolojisi; anatomik ve 
fizyolojik karmaşıklığına rağmen, yazılımsal 3D 
baskılama ile operasyon öncesi anatominin 
anlaşılmasını ve kavramsallaştırılmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca 3D baskılama ile geleneksel 
teknikler için mümkün olmayan karmaşık mikro 
yapılar üretebilmektedir[5]. Geleneksel yöntemler 
çerçevesinde konservatif(koruyucu) implantlar 
anatomik uyumsuzluk, yetersiz bağlanma gücü ve 
zayıf kemik büyümesi etkinliği gibi sorunları ortaya 
çıkardı. Tüm bu sorunlar, uygun yüzey ve mekanik 
özelliklere sahip implantlar üretebilen 3D 
teknolojisi ile çözülmüştür[5]. 3D baskının klinik 
ve ilgili temel araştırmaları giderek daha geniş bir 
şekilde etkilediğine inanılıyor.

Şekil 3: 3D Baskılama ile Kafatası Örneği

3.4. TIBBİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Tıbbi eğitim ve öğretiminde teknik bilgilerin 
teoride uygulamalı olarak desteklenmesi amacıyla 
doku/organ, hastalık ve klinik senaryo modellerinin 
3D baskılanması gerçekleşmektedir. Ameliyat 
öncesi basılı anatomik modeller, cerrahların ve tıp 
öğrencilerinin ameliyat için eğitim alma biçiminde 
çok faydalı olmuştur. Bu sayede vaka çalışmalarına 
sınırlı sayıda öğrencinin katılması problemi 
çözümlenir ve çoğulcu ve tekrarlanabilir 
uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Kadavra 
üzerinde uygulamalara alternatif oluşturma 
potansiyeli taşıyan 3D baskılama ile dokuların 
uygulamalar sırasında tahribata uğraması problemi 
de ortadan kalkmaktadır[9].
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teknolojisinin, çok sayıda biyo-uyumlu 
malzemenin, farklı hücre türlerinin ve diğer 
destekleyici büyüme faktörlerinin 3D baskılama 
kapsamında karmaşık fonksiyonel canlı dokularını 
elde etmeyi sağladığı içindir. Buna rağmen 3D 
biyo-yazıcı, sınırlı bir alanda tanımlanmış mikro 
mimariye ve çeşitli hücre tiplerine sahip kompleks 
yapılar olan yerel organlara ve dokulara çok 
benzeyen 3D yapıların oluşturulmasıyla ilgili 
birçok zorluğun üstesinden henüz başarıyla 
gelememiştir. 3D doku üretimini iyileştirmek için, 
manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı 
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3.5.TIBBİ ARAŞTIRMA
Tıbbi araştırmalara yönelik hipotezler öncelikle 
in-vitro daha sonrasında ise deney hayvanı 
çalışmaları ile test edilmektedir. Ancak, hipotez 
konusu insanda kullanılacak ve biyolojik cevap 
oluşturacak bir ürünün geliştirilmesi ise 
çalışmaların sonucu in-vitro veya deney hayvanı 
çalışmaları ürün hakkında istenen bilgiyi elde 
etmede yeterli olmayabilir. Bu problemin 
giderilmesi amacıyla doku ve organların 3D 
baskılama ile üretilmesi hem hücre cevaplarının 
anlamlılığını artırmakta hem de maliyeti 
düşürmektedir[3].

4.SONUÇ
Günümüzde 3D baskı, sağlık sektörü ve akademi 
tarafından yaygın olarak benimsenmektedir. 3D 
baskının sağladığı hastaya özel tasarımların 
üstünlüğü, yüksek karmaşıklık, uygun üretkenlik ve 
düşük maliyetli üretim yöntemleriyle 3D baskı, 
tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kabul gören 
üretim teknolojisidir. Tüm yazı göz önüne 
alındığında biyomedikal uygulamalarda 3D 
baskılama teknolojisinin vaz geçilmez bir yeri 
olduğu kesinlikle söylenebilir.
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