
Noi abordări în imprimarea 3D a organelor – metoda SWIFT (scrierea sacrificială în țesuturile 
funcționale) 

Nevoia unui transplant de organe reprezintă o problemă la nivel național. 20 de persoane mor 
zilnic în așteptarea unui transplant de organe în Statele Unite și, în timp ce peste 40.000 de 
transplanturi sunt acum efectuate anual, există peste 107.000 de pacienți în prezent pe liste de 
așteptare a organelor. Progresele în imprimarea 3D au dus la o creștere în utilizarea acestei 
tehnici pentru a construi structuri de țesut viu în formă de organe umane. Cu toate acestea, toate 
țesuturile umane imprimate 3D până în prezent nu au densitatea celulară și funcțiile la nivel de 
organ necesare pentru a fi utilizate în repararea și înlocuirea organelor. 1 2 3 

Cu ajutorul cercetătorilor de la Harvard's Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering și 
John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), este creată o nouă tehnică 
numită SWIFT (scrierea sacrificială în țesuturile funcționale) acest obstacol major este depășit 
prin imprimarea 3D a unor canale vasculare în matrici vii compuse din blocuri de construcție a 
organelor derivate din celule stem (OBB), care produc țesuturi viabile, specifice organelor, cu 
densitate și funcți celulare ridicate. 2 3 4 

Co-autorul Mark Skylar-Scott spune că în loc să încerce să imprime 3D valoarea unui întreg organ 
de celule, SWIFT se concentrează doar pe imprimarea vaselor necesare pentru a susține o 
construcție de țesut viu care conține mari cantități de OBB, care pot fi utilizate în final terapeutic 
pentru a repara și înlocui organele umane cu versiuni cultivate în laborator care conțin celulele 
proprii ale pacienților. Prin formarea unei matrice dense din OBB-uri nu numai că se atinge o 
densitate mai mare asemanatoare cu cea a organelor umane, dar vâscozitatea matricei permite 
imprimarea unei rețele de canale perfuzabile în interiorul acesteia pentru a imita vasele de sânge 
care susțin organele umane.2 5 

Agregatele celulare utilizate, derivate de la celulele stem pluripotente, sunt amestecate cu o 
soluție de matrice extracelulară (ECM) adaptată pentru a face o matrice vie care este compactă 
prin centrifugare. La temperaturi scăzute de 0-4°C, matricea este suficient de moale pentru a se 
manipula fără a deteriora celulele, dar suficient de groasă pentru a-și menține forma - ceea ce o 
face mediul perfect pentru imprimarea 3D sacrificată. În această tehnică, o duză subțire se 
deplasează prin această matrice depunând un fir de „cerneală” de gelatină care împinge celulele 
în afară fără a le deteriora. Când matricea rece este încălzită la 37 ° C, se rigidizează pentru a 
deveni mai solidă în timp ce cerneala de gelatină se topește și poate fi spălată, lăsând în urmă o 
rețea de canale încorporate în structura țesutului care poate fi perfuzată cu medii oxigenate 
pentru a hrăni celulele. Cercetătorii au reușit să varieze diametrul canalelor de la 400 micrometri 
la 1 milimetru și le-au conectat fără probleme pentru a forma rețele vasculare ramificate în 
țesuturi.4 6 7  

Țesuturile specifice organelor care au fost tipărite cu canale vasculare încorporate folosind SWIFT 
și perfuzate în acest mod au rămas viabile, în timp ce țesuturile cultivate fără aceste canale au 
experimentat moartea celulară în nucleele lor în decurs de 12 ore. Cercetatorii au imprimat, 
evacuat și perfuzat o arhitectură a canalelor de ramificare într-o matrice formată din celule 
derivate din inimă și a circulat medii prin canale timp de peste o săptămână. În acest timp, OBB-
urile cardiace s-au contopit pentru a forma un țesut cardiac mai solid ale cărui contracții au 



devenit mai sincrone și de peste 20 de ori mai puternice, imitând trăsăturile cheie ale unei inimi 
umane.2 4 7 8 

În concluzie, metoda SWIFT reprezintă o importantă inovație în imprimarea organelor. Consider 
că, prin utilizarea acesteia și în alte țesuturi precum cele ale ficatului sau ale rinichilor se poate 
ajunge la rezultate impresionante, ce avansează crearea 3D a organelor umane, asemanatoare 
cu cele prezentate mai sus în țesutul cardiac. Astfel, această tehnică prezintă un potențial foarte 
mare de dezvoltare a tipăririi 3D a unor organe umane funcționale, ce poate rezolva o problemă 
cu impact național. 

 

Scrierea sacrificială în țesutul funcțional (SWIFT). (A)Ilustrație pas cu pas a procesului 
SWIFT.(B)(i)Cultură pe scară largă de microgode de aproximativ (ii) 2,5 ml de OBB pe bază de EB, 



compactate pentru a forma o (iii) matrice de țesut OBB compusă din aproximativ o jumătate de 
miliard de celule. Bara de scalare, 300 μm (i). Bara de scalare este de 200 μm (iii).(C) Time-lapse 
de scriere cu cerneală sacrificială (roșie) prin imprimare 3D încorporată într-o matrice EB 
observată de sub rezervor. (D) Vedere frontală a unei linii verticale de cerneală sacrificată tipărită 
într-o matrice EB. Bare de scară, 1 mm (C și D). (E) Exemple ale procesului SWIFT pentru diferite 
matrice bazate pe OBB compuse din următoarele: (i) EB, (ii) organoizi cerebrali și (iii) sferoide 
cardiace. Rândul 1: OBB-uri individuale cu markeri caracteristici. Rândurile 2 și 3: secțiuni 
transversale [așa cum este indicat în (D) de linia întreruptă] a feliilor imunotratate și, respectiv, a 
imaginilor cu câmp luminos, de tipurile OBB. Barele de scalare, 50 μm (rândul de sus) și 500 μm 
(rândurile de mijloc și de jos). (F)Generarea unei caracteristici elicoidale (vasculare) într-o matrice 
EB prin SWIFT: (i) reprezentarea CAD a sistemului și (ii) imaginea corespunzătoare a scrierii de 
cerneală sacrificată într-o matrice EB și (iii) secvența de imagine dobândită în timpul imprimării 
3D încorporate a unei cerneluri de sacrificiu (stânga), evacuarea cernelii de sacrificiu la incubare 
(mijloc) și perfuzie tisulară folosind medii (vopsite în albastru) prin canalele vasculare elicoidale 
imprimate.(imagine preluata din 4) 
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