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Τρισδιάστατη επανάσταση στην ιατρική
H

τεχνολογία έχει αρχίσει βέβαια να βρί-
σκει εφαρµογή και στις ορθοπεδικές 
επεµβάσεις. Τον περασµένο Μάιο, Γάλ-
λοι γιατροί στο νοσοκοµείο Jean Mermoz 

της Λυών χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά έναν 
«εκτυπωµένο» κλωβό σπονδυλεσίας, δηλαδή ένα 
εµφύτευµα που τοποθετείται ανάµεσα σε δύο 
σπονδύλους, για να τους ακινητοποιήσει και έτσι 
να αντιµετωπιστούν οι οσφυαλγίες ή τα κατάγµα-
τα στη σπονδυλική στήλη.
Η τεχνολογία έχει αρχίσει βέβαια να βρίσκει 
εφαρµογή και στις ορθοπεδικές επεµβάσεις. Τον 
περασµένο Μάιο, Γάλλοι γιατροί στο νοσοκο-
µείο Jean Mermoz της Λυών χρησιµοποίησαν για 
πρώτη φορά έναν «εκτυπωµένο» κλωβό σπονδυ-
λεσίας, δηλαδή ένα εµφύτευµα που τοποθετείται 
ανάµεσα σε δύο σπονδύλους, για να τους ακινη-
τοποιήσει και έτσι να αντιµετωπιστούν οι οσφυ-
αλγίες ή τα κατάγµατα στη σπονδυλική στήλη.

∆εν υπάρχει αφιέρωµα στην τρισδιάστατη εκτύ-
πωση το οποίο να µην αναφέρεται στην «τρίτη 
βιοµηχανική επανάσταση» που θα φέρει η συγκε-
κριµένη τεχνολογία, η οποία υπόσχεται πως στο 
µέλλον πολλά από τα προϊόντα που χρειάζεται ένα 
νοικοκυριό ή µια επιχείρηση δεν θα αγοράζονται 
έτοιµα, φτιαγµένα σε κάποιο εργοστάσιο.

Αντίθετα, θα παράγονται επιτόπου από έναν τρισ-

διάστατο εκτυπωτή, ο οποίος θα τοποθετεί δια-
δοχικές στρώσεις από το υλικό κατασκευής µέχρι 
να πάρει την τελική του µορφή το αντικείµενο, µε 
συνέπεια να έχει µικρότερο κόστος και να είναι 
απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες του χρή-
στη του.

Ωστόσο, πριν έρθει η «τρίτη βιοµηχανική επανά-
σταση», όλα δείχνουν πως θα προηγηθεί µια ίσως 
ακόµη σηµαντικότερη επανάσταση στην ιατρική 
– καθώς η τρισδιάστατη τεχνολογία δοκιµάζεται 
ολοένα περισσότερο, και µε µεγάλη επιτυχία, για 
τη δηµιουργία εµφυτευµάτων για χειρουργικές 
επεµβάσεις.

Κατασκευασµένα µε βάση τις διαγνωστικές εξε-
τάσεις των ασθενών, τα εµφυτεύµατα αυτά είναι 
«κοµµένα και ραµµένα» στην ανατοµία τους, κάτι 
που σηµαίνει πως µειώνεται η πιθανότητα επι-
πλοκών, αλλά και ο χρόνος ανάρρωσης. Πλε-
ονεκτήµατα που έδειξαν στην πράξη αρκετές 
επεµβάσεις που έγιναν µέσα στο 2014 και χρησι-
µοποίησαν για πρώτη φορά τέτοια εµφυτεύµατα, 
αποδεικνύοντας παράλληλα πως οι 3D εκτυπωτές 
µάλλον θα περάσουν πρώτα από τα χειρουργεία, 
πριν καταφθάσουν στα σπίτια µας.

Χαρακτηριστική περίπτωση, το ακριβές πλαστι-
κό οµοίωµα σχεδόν ολόκληρου του κρανίου µιας 


