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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή και σύγκριση των ροµποτικών 

χειρουργικών συστηµάτων µε έµφαση στα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα  da Vinci, 

Zeus και  Hermes, καθώς και τα προβλήµατα και οι προοπτικές που συνεπάγονται. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στην εξέλιξη των ροµπότ και των 

ροµποτικών χειρουργικών συστηµάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα είδη των ροµπότ που συναντώνται στην 

Ιατρική, καθώς και οι κλινικές εφαρµογές τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο διευκρινίζεται, τα χειρουργικά ροµπότ είναι ουσιαστικά, συστήµατα 

που ελέγχονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στο ίδιο κεφάλαιο τα χειρουργικά ροµπότ 

ταξινοµούνται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε το γενικότερο πλαίσιο του ρόλου 

τους στην χειρουργική υποβοηθούµενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε χειρουργικά 

συστήµατα CAD/CAM (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing) και 

σε χειρουργικούς βοηθούς (surgical assistants). Επίσης γίνεται µια σύντοµη περιγραφή 

λειτουργίας, σε δύο ροµποτικά συστήµατα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, στο 

αυτόνοµο ροµποτικό σύστηµα ROBODOC και στο ροµποτικό σύστηµα πλοήγησης 

HipNav που έχουν εφαρµογή στην ορθοπεδική. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές αρχές των ροµποτικών χειρουργικών 

βοηθών. Γίνεται λόγος για την ελάχιστα επεµβατική χειρουργική και τις εφαρµογές τις 

στην ιατρική και τα  πλεονεκτήµατα της σε σχέση µε την κλασική χειρουργική. Επίσης 

αναλύονται οι βασικές µονάδες από τις οποίες αποτελούνται τα ροµπότ χειρουργικοί 

βοηθοί, ο τρόπος ελέγχου τους και  µερικές γενικές σκέψεις που αφορούν το σχεδιασµό 

τους. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο οι ροµποτικοί χειρουργικοί βοηθοί ταξινοµούνται σε δύο 

κατηγορίες. Στα απλά χειρουργικά συστήµατα στα οποία ανήκει το ροµπότ AESOP 

(αυτοµατοποιηµένο ενδοσκοπικό σύστηµα βέλτιστης τοποθέτησης και συγκράτησης). 

Και στα πολύπλοκα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα da Vinci και Zeus. Ενώ 

περιγράφονται αναλυτικά τα µέρη από τα οποία αποτελούνται, ο τρόπος λειτουργίας 

τους, κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι οµοιότητες και οι διαφορές µεταξύ 

τους. Ακόµα, γίνεται λόγος για το σύστηµα τηλεσυνεργασίας Socrates, το κέντρο 
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ελέγχου Hermes. Ενώ το κεφάλαιο τελειώνει µε τα πλεονεκτήµατα της ροµποτικής 

χειρουργικής και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση των ροµποτικών 

χειρουργικών βοηθών. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την εκπαίδευση των χειρουργών στα ροµποτικά 

χειρουργικά συστήµατα, για την ασφάλεια που πρέπει να προσφέρουν τα ροµποτικά 

χειρουργικά συστήµατα, για τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται τα προβλήµατα 

που σχετίζονται µε αυτήν, για διάφορες στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για τη 

βελτίωση της ασφάλειας ενός ιατρικού ροµπότ και για άλλα θέµατα που αφορούν την 

ασφάλεια. 

Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο αναφέρεται η χρήση των ροµποτικών χειρουργικών 

βοηθών στην τηλεχειρουργική και ο σκοπός της, καθώς και τα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την εφαρµογή των ροµπότ στην τηλεχειρουργική. Ακόµα περιγράφονται 

νέες τεχνολογίες που διάφορα Πανεπιστήµια και Ινστιτούτα ερευνών προσπαθούν να τις 

ενσωµατώσουν στους ροµποτικούς χειρουργικούς βοηθούς. Τέτοιες τεχνολογίες είναι οι 

haptic και force feedback. Επίσης παρουσιάζονται τα ροµποτικά συστήµατα που έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε χειρουργικές επεµβάσεις στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο τελειώνει µε  τα 

συµπεράσµατα για τα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα που συνάγονται από την 

έρευνα που έγινε.  
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ 

ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα έκαναν την εµφάνιση τους στα χειρουργικά 

δωµάτια ως επιδέξιοι χειρουργικοί βοηθοί και ως απάντηση στην απαίτηση των 

χειρουργών να βρεθούν τρόποι να αντιπαρέλθουν τους περιορισµούς της ελάχιστα 

επεµβατικής χειρουργικής τεχνικής (MIS) για την οποία θα γίνει λόγος σε παρακάτω 

κεφάλαιο. Η πρόοδος της τεχνολογίας της πληροφορίας, της ροµποτικής και της 

χειρουργικής, βοήθησαν σηµαντικά το τµήµα της έρευνάς που αφορά την κατασκευή 

χειρουργών-ροµπότ ή αλλιώς ροµποτικών χειρουργικών συστηµάτων. 

Η πρώτης γενιάς χειρουργικών ροµπότ έχει ήδη εισαχθεί σε αρκετά χειρουργικά 

δωµάτια ανά τον κόσµο. Για να φτάσουµε όµως να µιλάµε για χειρουργικά ροµπότ 

προηγήθηκαν σηµαντικά γεγονότα. 

Πρώτη φορά η λέξη ροµπότ χρησιµοποιήθηκε το 1920 από ένα Τσεχοσλοβάκο 

θεατρικό συγγραφέα των Karel Capek στο έργο του «Rossum’s Universal Robots» (εικ. 

1). H λέξη ροµπότ προέρχεται από την τσέχικη λέξη robota, που σηµαίνει «κουραστική 

δουλειά».  

 

 

 

 

Εικόνα 1. Το πρώτο ροµπότ που παρουσιάστηκε 

στο κόσµο στο θεατρικό έργο «Rossum’s Universal 

Robots». 
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Το 1938 σχεδιάζεται από τους Αµερικανούς Willard Pollard και Harold Roselund ο 

πρώτος προγραµµατιζόµενος µηχανισµός βαφής τοίχων µε σπρέι. Τέσσερα χρόνια 

αργότερα το 1941 ο Isaac Asimov ένας συγγραφέας επιστηµονικής φαντασίας 

χρησιµοποιεί τη λέξει «ροµποτικά» (robotics) για να περιγράψει την τεχνολογία των 

ροµπότ και προβλέπει την πρόοδο µιας ισχυρής βιοµηχανίας ροµπότ. Ένα χρόνο µετά 

στο έργο του “Runaround” ορίζει τους τρεις νόµους της ροµποτικής. Το 1951 στη Γαλλία 

ο Raymond Goertz σχεδίασε το πρώτο τηλεχειριζόµενο αρθρωτό βραχίονα για την 

Υπηρεσία Ατοµικής Ενέργειας. Το σχέδιο βασιζόταν σε ένα µηχανισµό που αποτελούταν 

από ατσάλινα χονδρά καλώδια και τροχαλίες. Αυτό γενικά θεωρήθηκε ως  ορόσηµο στη 

τεχνολογία ανάδρασης δύναµης. Το πρώτο προγραµµατιζόµενο ροµπότ  σχεδιάστηκε το 

1954 από τον George Devol ενώ καθόρισε τον όρο «πλήρης αυτοµατοποίηση» 

(Universal Automation) τον οποίο έδωσε αργότερα ως όνοµα για την εταιρεία του- 

Unimation-την πρώτη εταιρεία για ροµπότ που σύστησε το 1956 µε τον Joseph 

Engelberger. Ενώ το 1959 παρουσιάστηκε η πρώτη σέρβο-µηχανική κατασκευή  

υποβοηθούµενη από κοµπιούτερ στο Μ.Ι.Τ. Το 1960 η εταιρεία Unimation εµπορεύεται 

το πρώτο ροµπότ κινούµενο µε κυλίνδρους το οποίο ονοµάζεται Versatran. Το 1962 η 

εταιρεία General Motors αγοράζει το πρώτο βιοµηχανικό ροµπότ από την εταιρεία 

Unimation και το τοποθετεί στη γραµµή παραγωγής. Ερευνητικά εργαστήρια τεχνητής 

νοηµοσύνης άνοιξαν το 1964 στο M.I.T., στο Ινστιτούτο Ερευνών του Στάνφορντ (SRI) 

και στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου. Το1968 το SRI κατασκευάζει τον ροµπότ 

Shakey, ένα κινούµενο ροµπότ ελεγχόµενο από τεχνητή νοηµοσύνη, µε «ικανότητα 

όρασης», ελεγχόµενο από ένα υπολογιστή στο µέγεθος ενός δωµατίου. ∆ύο χρόνια 

αργότερα (1970) ο καθηγητής Victor Scheinman του Πανεπιστήµιου Στάνφορντ 

σχεδιάζει τον Πρότυπο ροµποτικό Βραχίονα που ελέγχονταν από υπολογιστή και ήταν ο 

πρώτος ηλεκτρικά κινούµενος βραχίονας. Σήµερα η κινηµατική του διαµόρφωση 

παραµένει γνωστή ως Πρότυπος Βραχίονας. Ο Τ3 ήταν το 1973 ο πρώτος εµπορικά 

διαθέσιµος µικροελεγκτής βιοµηχανικού ροµπότ σχεδιασµένος από τον Richard Hohn. 

Ένα χρόνο αργότερα (1974), ο καθηγητής Victor Scheinman, ο σχεδιαστής του πρότυπου 

βραχίονα ή βραχίονα Stanford, σχεδιάζει τον Vicarm βραχίονα για βιοµηχανικές 

εφαρµογές ο οποίος ελέγχεται από µικροελεγκτή. Τον ίδιο χρόνο σχεδιάστηκε ένας 

ροµποτικός βραχίονας, ο Silver arm ο οποίος ήταν κατάλληλος για τη συναρµολόγηση 
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µικρών κοµµατιών χρησιµοποιώντας ανάδραση δύναµης µε τη βοήθεια ενός αισθητήρα 

επαφής και πίεσης. Το 1976 ροµποτικοί βραχίονες χρησιµοποιήθηκαν στα µη 

επανδρωµένα διαστηµικά οχήµατα Viking 1 και 2 ενώ στο βραχίονα Vicarm 

ενσωµατώνεται ένας µικροελεγκτής. Το 1978 η εταιρεία Unimation χρησιµοποιώντας 

την τεχνολογία του Vicarm αναπτύσσει την πρώτη πλήρως  προγραµµατιζόµενη µηχανή 

συναρµολόγησης PUMA (Programmable Universal Machine For Assembly) η οποία 

µπορεί να βρεθεί σε πολλά εργαστήρια ερευνών ακόµα και σήµερα (εικ.2). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Puma προγραµµατιζόµενη µηχανή 

συναρµολόγησης. 

 

 

 

 Παράλληλα η πρόοδος στη χειρουργική είχε επικεντρωθεί στην τεχνική της ελάχιστα 

επεµβατικής χειρουργικής (minimally invasive surgery ή MIS). Είδη από το 1970 οι 

γυναικολόγοι είχαν αγκαλιάσει την τεχνική της λαπαροσκόπησης. Η πρώτη 

λαπαροσκοπηκή χολοκυστεκτοµή έγινε από τον Erich Muhe στη Γερµανία το 1985. Το 

1987 έγινε η πρώτη λαπαροσκοπηκή χολοκυστεκτοµή σε λιοντάρια στη Γαλλία 

χρησιµοποιώντας τεχνική video από τον Phillipe Mouret. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

της πληροφορίας και της ροµποτικής υπόσχονταν να διευκολύνουν τις πολύπλοκες 

λαπαροσκοπηκές επεµβάσεις. Έτσι το1993 το πρώτο ροµπότ που χρησιµοποιήθηκε στην 

ενδοσκοπική χειρουργική, ο AESOP της εταιρείας Computer Motion που αναγνώριζε 

φωνητικές εντολές ήταν πια εµπορικά διαθέσιµο. Το 1998 παρουσιάστηκε από την 

εταιρεία Computer Motion το ροµποτικό σύστηµα Zeus. Ήταν το σύστηµα που 

χρησιµοποιήθηκε  για την πραγµατοποίηση της πρώτης πλήρης ενδοσκοπικής 

ροµποτικής επέµβασης και της πρώτης επέµβασης ανοικτής καρδιάς, αορτοστεφανιαίας 
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παράκαµψης (bypass).Το  1999 τα ολοκληρωµένα χειρουργικά συστήµατα που είχαν 

αναπτυχθεί ήταν ηµιαυτόνοµα κατάλληλα για νευρολογικές και ορθοπεδικές επεµβάσεις 

ένα από αυτά ήταν και το NeuroMate. H πρώτη επέµβαση αποκατάστασης µιτροειδούς 

βαλβίδας καρδιάς κλειστού θώρακα πραγµατοποιήθηκε µε το ροµποτικό χειρουργικό 

σύστηµα daVinci (της εταιρείας Intuitive Surgical) τον Οκτώβριο του 1999 στη Γερµανία 

από τον γιατρό Schueler. Ενώ στις 11 Ιουλίου του 2000 ο Οργανισµός Τροφίµων και 

Φαρµάκων των Η.Π.Α (FDA) επιτρέπει τη διάθεση του και στην Αµερικάνικη αγορά για 

γενικές λαπαροσκοπικές επεµβάσεις (το Νοέµβριο του 2002 εγκρίθηκε πάλι από το FDA, 

για επεµβάσεις αποκατάστασης µιτροειδούς βαλβίδας καρδιάς). Στις 13 Μαρτίου του 

2000 ο γιατρός Francois Labore διευθυντής  της καρδιολογικής χειρουργικής στ 

ινστιτούτο Mutualiste Montsouris στο Παρίσι, χρησιµοποιώντας το ροµποτικό σύστηµα 

Zeus, πραγµατοποίησε επτά πλήρως ενδοσκοπικές παιδιατρικές επεµβάσεις (ductus 

arteriosis). µε ροµποτικό σύστηµα. Τον επόµενο χρόνο το Σεπτέµβριο του 2001, το 

ροµποτικό σύστηµα SOCRATES πραγµατοποίησε την πρώτη υπερατλαντική 

τηλεχειρουργική επέµβαση που θεωρήθηκε τεράστιο βήµα στην ιστορία της ιατρικής. 

Τον Οκτώβριο του 2002 εγκρίθηκε από τον FDA, το ροµποτικό σύστηµα Zeus από την 

εταιρεία Computer Motion που ήταν κατάλληλο για λαπαροσκοπικές και 

θωρακοσκοπικές επεµβάσεις. Οι εταιρείες Computer Motion και   Intuitive Surgical στις 

7 Μαρτίου του 2003 ανακοίνωσαν την συγχώνευση τους µετά από µια δικαστική 

διαµάχη που είχε ξεκινήσει το Μάιο του 2000 και που διήρκησε τρία χρόνια µε 

αλλεπάλληλες µηνύσεις µεταξύ τους. 
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2. ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
 

Η λέξη ροµπότ φέρνει στο νου πολλές διαφορετικές σκέψεις και εικόνες ίσως και 

αντικρουόµενες. Κάποιοι µπορούν να σκεφτούν ένα µεταλλικό ανθρωποειδές, άλλοι ένα 

βιοµηχανικό βραχίονα και άλλοι µία χαµένη θέση εργασίας.  

Ένας απλός ορισµός που θα µπορούσε να δοθεί για  αυτή τη λέξη είναι και ο κάτωθι:  

Ροµπότ είναι ένα µηχάνηµα που µπορεί να προγραµµατιστεί για να 

πραγµατοποιήσει διάφορες εργασίες, οι οποίες συνήθως αφορούν συνήθως 

µετακίνηση ή χειρισµό αντικειµένων. Τα ροµπότ µπορεί να είναι απλά µηχανήµατα 

έως και ιδιαιτέρως πολύπλοκα ελεγχόµενα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Εικόνα 3. Ταξινόµηση των ιατρικών ροµπότ 
 

Τα περισσότερα ροµπότ έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ένα « χέρι βοηθείας ». 

Βοηθούν τους ανθρώπους να φέρουν εις πέρας δύσκολες, επικίνδυνες ή ακόµα και 

βαρετές δουλειές. Τα περισσότερα ροµπότ σήµερα είναι ροµποτικοί βραχίονες έχουν 

κατασκευαστεί όµως και ροµπότ ανθρωποειδή. 
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Στο πεδίο της ροµποτικής ιατρικής, η λέξη ροµπότ είναι ασαφώς καθορισµένη, έχουν 

πολλές διαφορετικές εφαρµογές και ποικίλουν από υπέρ-απλουστευµένα εργαστηριακά 

ροµπότ, έως και άκρως περίπλοκα χειρουργικά ροµπότ που µπορούν είτε να βοηθήσουν 

το χειρουργό είτε να εκτελέσουν επεµβάσεις από µόνα τους. 

Οι λόγοι που κρύβονται πίσω από το ενδιαφέρον για την υιοθέτηση των ιατρικών 

ροµπότ είναι πολλοί. Υπάρχει µεγάλη οµοιότητα σχετικά µε την αυτοµατοποίηση που 

αφορά την κατασκευαστική βιοµηχανία και την ροµποτική ιατρική. ∆εν µπορεί να 

ειπωθεί ότι οι εφαρµογές των ιατρικών ροµπότ είναί οι ίδιες αλλά ότι τα πλεονεκτήµατα 

που προσφέρουν είναι παρόµοια. Τα ροµπότ «εφοδιάζουν» την βιοµηχανία όντας 

πολυτιµότερα ακόµα και από τον πιο αφοσιωµένο και σκληρά εργαζόµενο υπάλληλο, 

εκτελώντας δουλειές, µε µεγάλη ταχύτητα, επαναληψιµότητα, αξιοπιστία και µε χαµηλό 

κόστος. 

Ένα ροµπότ βοηθός για παράδειγµα που συγκρατεί ένα εργαλείο παρατήρησης για το 

χειρουργό δεν θα κουραστεί για όσο χρόνο και αν διαρκέσει. Θα τοποθετήσει µε 

ακρίβεια το εργαλείο, χωρίς τρέµουλο και θα είναι ικανό να πραγµατοποιήσει την ίδια 

εργασία που έκανε για εκατοστή φορά, το ίδιο καλά µε την πρώτη φορά.  

Η χρήση των ροµπότ δεν περιορίζεται στο χώρο των χειρουργείων του νοσοκοµείου, 

αλλά έχουν δείξει την χρησιµότητα τους σε µεγάλο αριθµό ιατρικών εφαρµογών (εικ. 

3). 

 

 

2.1 Εφαρµογές των ροµπότ στην Ιατρική 
 

Εργαστηριακά ροµπότ:Τα εργαστηριακά ροµπότ εκτελούν εκατοντάδες τεστ (π.χ. 

εξετάσεις αίµατος για τον ιό HIV) παράλληλα, εξοικονοµώντας χρόνο και επιτρέποντας 

στο ανθρώπινο δυναµικό να απασχοληθεί για άλλους σκοπούς. Χρησιµοποιούνται 

κυρίως για την ικανότητα τους να πραγµατοποιούν επαναληπτικές εργασίες, σε υψηλές 

ταχύτητες, είναι αξιόπιστα και δεν « κουράζονται ». 
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Εικόνα 4. Ροµπότ σε νοσοκοµείο ακολουθεί το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί 

ηλεκτροφόρο καλώδιο. 

Νοσοκοµειακά Ροµπότ: ∆εδοµένου ότι το προσωπικό του νοσοκοµείου δεν επαρκεί, 

κινητά ροµπότ µπορούν να βοηθήσουν µεταφέροντας ή διανέµοντας φάρµακα στα 

νοσοκοµεία ή ακόµη και να βοηθήσουν µε το να σηκώσουν ή να µεταφέρουν ασθενείς. 

Λόγω της µεγάλης ποικιλίας αναγκών, το ροµπότ χρησιµοποιούνται για να σηκώσουν 

από βαριά φορτία καθαρού ή ακάθαρτου ρουχισµού µέχρι ελαφρά σετ φαρµάκων ή 

αποστειρωµένων εργαλείων. Η χρήση κινούµενων ροµπότ αντιµετωπίζει δυσκολίες 

πλοήγησης. όπως το που βρίσκεται το ροµπότ και πως θα κινηθεί προς τον προορισµό 

του. Μία λύση είναι το ροµπότ να κινείται σε σταθερές ράγες κάτι τέτοιο έχει δύο 

µειονεκτήµατα αφενός µεν θα ήταν επικίνδυνο για την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο 

και του προσωπικού µια και θα είναι πιθανό να προκληθούν ατυχήµατα αφετέρου δε το 

ροµπότ θα έχει µικρή ευελιξία. Άλλη λύση είναι το ροµπότ να ακολουθεί το µαγνητικό 

πεδίο που δηµιουργεί ηλεκτροφόρο σύρµα χωµένο στο πάτωµα (εικ. 4) όµως και αυτή η 

λύση έχει ως µειονέκτηµα τη µικρή ευελιξία (τουλάχιστον όµως δεν θα εµποδίζει). Και οι 

δύο αυτές λύσεις θεωρούνται ξεπερασµένες. Τώρα πια χρησιµοποιούνται αισθητήρες 
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(υπερήχων, υπερύθρων, laser) ή τεχνητής όρασης για τον προσδιορισµό της θέσης στο 

χώρο και «ηλεκτρονικοί χάρτες » για πλοήγηση. 

Ροµπότ αποκατάστασης: Τα ροµπότ αποκατάστασης είναι ροµπότ που βοηθούν 

άτοµα µε µόνιµα ή µε προσωρινά προβλήµατα, άτοµα δηλαδή µε ειδικές ανάγκες:  

- 

- 

Ροµποτική βοήθεια στην Φυσιοθεραπεία: Τα ροµπότ αυτά συνήθως 

αποτελούνται από ροµποτικούς βραχίονες ειδικού σχεδιασµού (εικ. 5) που 

κινούν το προβληµατικό άκρο του ασθενούς βάσει καταλλήλου προγράµµατος. 

Πολύ συχνά δε παρακολουθούν την πορεία αποκατάστασης µε την βοήθεια 

αισθητήρων δύναµης. Το πλεονέκτηµα τους είναι ότι δεν µειώνεται η ένταση 

της θεραπείας όσο και αν διαρκεί. Ενώ µειώνεται το επίπεδο επέµβασης του 

φυσιοθεραπευτή εξοικονοµώντας έτσι άµεσα έξοδα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Ροµποτική βοήθεια στη φυσικοθεραπεία. 

Βοήθεια κίνησης  για ασθενείς και ανθρώπους µε κινητικές βλάβες: 

Αφορά αναπηρικές καρέκλες µε µικρό η µεγάλο βαθµό αυτονοµίας, που 

παρέχουν κάποιες διευκολύνσεις στον ασθενή όπως να κινούνται µε 

περισσότερη ασφάλεια  π.χ. ανίχνευση εµποδίων, αποφυγή πτώσης κ.λ.π. Για 

παράδειγµα η αναπηρική καρέκλα VTT (εικ. 6), που σχεδιάστηκε στη 
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Φιλανδία και διαθέτει, αισθητήρες υπερήχων για αποφυγή εµποδίων, 

αισθητήρες φωτός για ανίχνευση κενού  και αποφυγή πτώσης και 

ηλεκτρονική πυξίδα για πλοήγηση. Ακόµη, µπορεί να φέρουν ένα 

ροµποτικό βραχίονα που συνήθως είναι τοποθετηµένος στο πλάγιο µέρος της 

αναπηρικής καρέκλας. Οι βραχίονες αυτοί, βοηθούν τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες να πραγµατοποιήσουν εργασίες που δεν µπορούν να κάνουν από 

µόνοι τους, όπως το να σηκώσουν το πιρούνι µε το φαγητό και να το 

τοποθετήσουν στο στόµα ή να γυρίσουν µια σελίδα. Ένα τέτοιο παράδειγµα 

είναι η αναπηρική καρέκλα MANUS (εικ. 7) που σχεδιάστηκε στην 

Ολλανδία µε ροµποτικό βραχίονα 6 βαθµών ελευθερίας µε µέγιστο άνοιγµα 

βραχίονα περίπου 80cm Και ικανότητα ανύψωσης έως και 2 κιλά. Τέλος έχει 

σχεδιαστεί ακόµα αναπηρικό καρότσι που µπορεί να ανεβαίνει και να 

κατεβαίνει σκάλες και να κινείται χρησιµοποιώντας µόνο τις δύο από τις 

τέσσερις ρόδες του αυτό είναι το iBOT (εικ. 8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.Αναπηρική καρέκλα VTT. 
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Εικόνα 7. Αναπηρική καρέκλα MANUS. 

 

Εικόνα 8. Αναπηρικό καρότσι iBOT. 

- Σύστηµα υποβοήθησης κίνησης ασθενών µε εξασθενηµένη όραση: Το PAM 

–AID διαθέτει ένα βασικό αισθητήρα Laser για ανίχνευση εµποδίων. Μπορεί 

να λειτουργήσει, είτε παθητικά προειδοποιώντας απλώς τον χρήστη για 
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επερχόµενα εµπόδια, είτε ενεργητικά επεµβαίνοντας στους τροχούς στρίβοντας 

ή φρενάροντας (εικ. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Σύστηµα PAM –AID. 
 

Βιο-Ροµπότ: έξυπνα ροµπότ σαν τεχνητή µορφή ζωής. 

 

Υπάρχουν τρία πεδία στη γενική ιατρική που η χρήση των ροµπότ είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιµη:  

 

I. ∆ιάγνωση 
Τα ροµπότ µπορεί να φανούν χρήσιµα στην εκτέλεση καθοδηγούµενων βιοψιών  (εικ. 

10) υπερήχων ή υπολογιστικής αξονικής τοµογραφίας (CAT). Η χρήση ηµιαυτόµατων 

συσκευών χρησιµοποιείται ευρέως σε κακοήθεις όγκους του στήθους όπου το 

στερεοτακτικό εργαλείο επιτρέπει την πραγµατοποίηση βιοψίας όταν καθοδηγείται από 

µια µαγνητική τοµογραφία. Με παρόµοιο τρόπο τα ροµπότ µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

σε βιοψίες στο συκώτι, στο προστάτη κ.α. 
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Εικόνα 10. Σύστηµα 

ροµποτικά υποβοηθούµενης 

βιοψίας. 

 

 

 

 

II. Χειρουργική 
Ο τοµέας της θεραπείας βρίσκει εξαιρετική τη χρησιµότητα της ροµποτικής 

χειρουργικής σε επεµβάσεις ελάχιστης παρεµβατικότητας. Με τη βοήθεια τόσο των 

απλών όσο και των πιο πολύπλοκων χειρουργικών συστηµάτων που θα εξεταστούν 

παρακάτω.  

H ροµποτική χειρουργική έχει εφαρµογές στη: 

Μακροχειρουργική: Σε επεµβάσεις, ωτορινολαρυγγολογικές, σπονδυλικής στήλης, 

µεταµόσχευσης, αγγειολογικές. 

Μικροχειρουργική: Σε επεµβάσεις στον εγκέφαλο, οφθαλµολογικές, µικροαγγειακές 

και στην ελάχιστα επεµβατική χειρουργική (θωρακοσκοπικές, ενδοσκοπικές, 

αρθρωσκοπικές, λαπαροσκοπικές επεµβάσεις κ.α.). 

Πρόσφατα, οι παρακάτω επεµβάσεις τις γενικής χειρουργικής ωφελήθηκαν από τη 

ροµποτική τεχνολογία: 

Χολοκυστεκτοµή. • 

• 

• 

Επεµβάσεις αντιµετώπισης παχυσαρκίας. 

Θεραπεία ασθένειας MRGE. 
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Θεραπεία αχαλαζίας. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

i. 

ii. 

Πυελική λεµφοαδενεκτοµή. 

Αγγειακή και σαλπιγγική µικροαναστόµωση. 

Νεφρεκτοµή ζωντανού δότη. 

Σκωληκοειδεκτοµή. 

Προστατεκτοµή. 

Αρθρωπλαστική ισχίου και γονάτου. 

Νευροχειρουργική. 

 

Τηλεχειρουργική: Με τη χρήση της ροµποτικής χειρουργικής και των 

τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών επιτυγχάνεται η εφαρµογή της τηλεχειρουργικής οι 

οποία µπορεί να διακριθεί στις εξής κατηγορίες: 

Επεµβάσεις τηλεδιάσκεψης ( Surgical Teleconsulting ) 

Παρά τη σχετικά νέα ορολογία ο όρος τηλεδιάσκεψη υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. 

Τεχνικά ακόµα και ένα τηλεφώνηµα στο γιατρό για να µας δώσει µια συµβουλή, 

περιλαµβάνεται στη σφαίρα της τηλεδιάσκεψης. Τα τελευταία χρόνια παρόλα αυτά, η 

µέθοδος αυτή έχει διευρυνθεί, µε γιατρούς που λαµβάνουν µέρος σε « ζωντανές » 

τηλεδιασκέψεις ή συµµετέχουν σαν παρατηρητές σε χειρουργικές επεµβάσεις.   

Ειδικότερα, η τεχνική αυτή περιλαµβάνει την µετάδοση µιας επέµβασης που 

βιντεοσκοπείται, προς ένα ειδικό που βρίσκεται µακριά ακόµα και σε άλλη χώρα, µε 

σκοπό να συζητηθούν οι δυσκολίες της επέµβασης που την ίδια στιγµή 

αντιµετωπίζονται. Σε απλές περιπτώσεις, χρησιµοποιείται τηλεφωνικό δίκτυο για 

µετάδοση φωνής, δεδοµένων και fax. Η αµφίδροµή οπτικοακουστική γραµµή 

επικοινωνίας µεταξύ των δύο τερµατικών επιτυγχάνεται µε υπηρεσίες ψηφιακού δικτύου 

( Integrated Services Digital Network ή ISDN ) σε πολύπλοκες περιπτώσεις συνήθως 

προτιµούνται δίκτυα Ethernet.  

Επεµβάσεις τηλεβοηθούµενες (Surgical Teleassistance) ή τηλεχειριζόµενες 

επεµβάσεις 

Η χειρουργική τηλεβοήθεια αφορά τον έλεγχο από µακριά (ο γιατρός βρίσκεται στο 

ίδιο δωµάτιο µε τον ασθενή), ενός χειρουργικού εργαλείου ή ενδοσκοπίου από έναν 
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ειδικό µε το αντικείµενο. Αφορά ροµποτικά χειρουργικά τηλεχειριζόµενα συστήµατα 

που χρησιµοποιούνται για την συγκράτηση, την τοποθέτηση ενός ενδοσκοπίου ή και 

χειρουργικών εργαλείων. Παράδειγµα τέτοιων συστηµάτων είναι τα ροµποτικά 

συστήµατα Aesop, da Vinci και Zeus. Η πληροφορία ελέγχου για το ροµπότ µεταδίδεται 

αµφίδροµα µε γραµµές ISDN ή ευρείας περιοχής ISDN ( Broadband ISDN ή B-ISDN ). 

iii. Τηλεχειρουργικές επεµβάσεις 

Αυτές χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση µιας επέµβασης ή µέρους µιας επέµβασης 

κατά την οποία ο χειρουργός µπορεί να απουσιάζει από το χειρουργικό δωµάτιο. 

Χρησιµοποιούνται πολύπλοκα ροµποτικά συστήµατα τα οποία αποτελούνται από τη 

µονάδα του « αφέντη » και τη µονάδα « υπηρέτη-δούλου ». Η µονάδα του « αφέντη », 

αποτελεί την χειρουργική κονσόλα που παίζει το ρόλο του χειρουργού, ενώ ή µονάδα του 

« δούλου » είναι υπεύθυνη για την µετατροπή των εντολών ελέγχου, σε πραγµατικές 

χειρουργικές κινήσεις. Η επικοινωνία και η µεταφερόµενη πληροφορία µεταξύ των δύο 

µονάδων λαµβάνει χώρα µέσω τοπικών δικτύων ( LAN ) ή µέσω ασύγχρονων µεθόδων 

µεταφοράς δεδοµένων δικτύων ( Asynchronous Transfer Mode ή ATM ). 

Οι επεµβάσεις µε τηλεχειρισµό έχουν πολλές εφαρµογές: από την εκτέλεση 

πολύπλοκων διαδικασιών που πραγµατοποιούνται µόνο σε µερικά κέντρα του κόσµου, 

χωρίς να χρειαστεί οι ασθενείς να µετακινηθούν από της περιοχή διαµονής τους, µέχρι 

την πιθανότητα  πραγµατοποίησης ακόµα και απλών χειρουργικών επεµβάσεων από 

απόσταση φθάνοντας έτσι ακόµα και τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές στο κόσµο. 

 

III. Εκπαίδευση 
Με την εξέλιξη της ενδοσκοπικής χειρουργικής νέες ανάγκες προέκυψαν όσον αφορά 

την διδασκαλία και την εκπαίδευση, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας της 

πληροφορίας.(IT- Information Technology). 

Οι βελτιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις τεχνικές παραγωγής εικόνας, όπως η 

δηµιουργία εικονικής πραγµατικότητας και τρισδιάστατων ολογραφικών 

ανακατασκευών, συνέβαλλαν στην ανάπτυξη ειδικών συστηµάτων εξοµοίωσης 

χειρουργικών επεµβάσεων. Τα συστήµατα αυτά, µπορούν χρησιµοποιώντας 
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πληροφορίες ανατοµίας, να παραστήσουν φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις ενός 

εικονικού ασθενή. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήµατος είναι: 

Η πιστή αναπαραγωγή των κινήσεων και των διαδικασιών µιας επέµβασης. • 

• 

• 

• 

Η ακριβής αναπαραγωγή της αίσθησης της αντίστασης της δύναµης ( λόγω της  

επαφής µε τα εσωτερικά όργανα ). 

Η χρήση ίδιων εργαλείων µε αυτά που χρησιµοποιούνται σε κανονικές 

εγχειρήσεις 

Και η δυνατότητα εξοµοίωσης κρίσιµων καταστάσεων µε ποικίλες χειρουργικές 

τεχνικές. 
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3. ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Τα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα, είναι κατά πρώτο συστήµατα της χειρουργικής 

που στηρίζονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Computer Integrated Systems-CIS) 

και κατά δεύτερο ιατρικά ροµπότ. 

 

 
Εικόνα 11. Σχεδιάγραµµα κατηγοριών ροµποτικών χειρουργικών συστηµάτων. 

 

Με άλλα λόγια, το ροµπότ από µόνο του είναι ένα στοιχείο ενός µεγαλύτερου 

συστήµατος, σχεδιασµένο να βοηθήσει  το χειρουργό να φέρει εις πέρας µια χειρουργική 

επέµβαση που µπορεί να περιλαµβάνει, προεγχειριντικό σχεδιασµό,  εγγραφή του προ 
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σχεδιασµένου πλάνου κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, χρήση ενός συνδυασµού 

ροµποτικής βοήθειας και χειροκίνητα ελεγχόµενων εργαλείων για την εφαρµογή του 

πλάνου και  τη µετεγχειρητική εξακρίβωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της.  

Τα χειρουργικά ροµπότ µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε πολλούς τρόπους όπως: 

από το βαθµό αυτονοµίας τους (π.χ. σε προ-προγραµµατιζόµενα, σε τηλεχειριζόµενα), 

από το συγκεκριµένο ανατοµικό µέρος στο οποίο στοχεύουν η την τεχνική (π.χ. 

νευροχειρουργικά, ορθοπεδικά, λαπαροσκοπικά κ.α.), από τον τρόπο που λειτουργούν αν 

για παράδειγµα βοηθούν τον γιατρό να αποφεύγει λανθασµένες κινήσεις κατά τη 

διάρκεια της επέµβασης ή αν επεµβαίνουν µε ροµποτικούς βραχίονες στον ασθενή ενώ ο 

χειρουργός βρίσκεται µακριά από το χειρουργικό τραπέζι (η πρώτη περίπτωση αφορά 

ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα πλοήγησης Navigation  Surgery Systems, ενώ η 

δεύτερη περίπτωση αφορά ροµποτικά συστήµατα τηλεχειρισµού αφέντη – δούλου Tele-

operation Robotic Systems Master – Slave Manipulators) κ.α. 

Στο κεφάλαιο αυτό, τα ροµπότ θα ταξινοµηθούν (εικ. 11) σε δύο κατηγορίες ανάλογα 

µε το γενικότερο πλαίσιο του ρόλου τους στην χειρουργική υποβοηθούµενη από 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι  έχουµε δύο µεγάλες κατηγορίες:  

Τα χειρουργικά συστήµατα CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided 

Manufacturing). 

• 

• Και τους χειρουργικούς βοηθούς (surgical assistants). 

Η εργασία αυτή, αφορά τη δεύτερη κατηγορία συστηµάτων γι’ αυτό θα γίνει 

περιληπτικά λόγος για την πρώτη κατηγορία και αναλυτικά για την δεύτερη κατηγορία 

στα επόµενα κεφάλαια. 

 

 

3.1 Ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα CAD/CAM 
 

Τα ροµποτικά συστήµατα CAD/CAM επεξεργάζονται την απεικονιστική πληροφορία, 

συνήθως, συνήθως της Μαγνητικής ή της Υπολογιστικής Τοµογραφίας, είναι δυνατή η 

χρήση απεικονιστικών µοντέλων για το προεγχειριντικό σχεδιασµό, την τροποποίηση ή 

τη βελτιστοποίηση της εγχειρητικής στρατηγικής αλλά και την εκπαίδευση νέων 

χειρουργών µέσω των εξοµοιωτών σε νέες χειρουργικές τεχνικές.  
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Ο προεγχειρητικός σχεδιασµός, τυπικά αρχίζει µε δισδιάστατες ή τρισδιάστατες ιατρικές 

εικόνες που λαµβάνονται µαζί µε πληροφορία για τον ασθενή. Αυτές οι εικόνες µπορούν 

να συνδυαστούν µε γενικές πληροφορίες για την ανθρώπινη ανατοµία για να παραχθεί 

ένα µοντέλο στον υπολογιστή διαφορετικό για κάθε ασθενή που κατόπιν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σχεδιασµό της επέµβασης. Στο χειρουργικό δωµάτιο, η πληροφορία 

αυτή εγγράφεται στον ασθενή µε τη χρήση τρισδιάστατου εντοπισµού, εικόνες υπερήχων 

ή ακτίνες-x, ή τη χρήση του ίδιου του ροµπότ. Εάν είναι απαραίτητο, το χειρουργικό 

σχέδιο µπορεί να αναβαθµιστεί και µετά ένα ή περισσότερα «βήµατα κλειδιά» της 

διαδικασίας, πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια του ροµπότ. Επιπρόσθετες εικόνες ή µε 

τη βοήθεια εντοπισµού του ασθενούς από το σύστηµα µπορούν να βεβαιώσουν  ότι το 

χειρουργικό πλάνο εκτελέστηκε επιτυχώς και να βοηθήσει στο µετεγχειρητικό έλεγχο της 

έκβασης της διαδικασίας. 

Σε πολλές χειρουργικές εφαρµογές συµπεριλαµβανοµένου τη κρανιοπροσωπική 

χειρουργική και την ορθοπεδική χειρουργική είναι αναγκαία η χρήση τέτοιων 

ροµποτικών συστηµάτων, συστηµάτων δηλαδή CAD/CAM που προγραµµατίζονται και 

ελέγχονται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο τα δεδοµένα που καταχωρούνται 

µπορεί να είναι µια αξονική, η µαγνητική τοµογραφία του ασθενή. Τα δεδοµένα 

µετατρέπονται σε τρισδιάστατα µοντέλα του ασθενή. Τα συστήµατα αυτά µπορεί να 

είναι: είτε ενεργά, δηλαδή συστήµατα που εκτελούν κάποιο σηµείο της επέµβασης µόνα 

τους όπως το ροµποτικό σύστηµα ROBODOC, είτε ηµιενεργά, συστήµατα πλοήγησης τα 

οποία επιτρέπουν τον ακριβή προσανατολισµό των χειρουργικών εργαλείων ακόµα και 

σε επεµβάσεις MIS (χρησιµοποιούνται για µεγαλύτερη ακρίβεια και για να καθορίσουν 

τα όρια επέµβασης, να καθοδηγήσουν το χειρουργό, προστατεύοντας τους ιστούς που 

δεν πρέπει να τραυµατισθούν και να έρθουν σε επαφή µε το χειρουργικό εργαλείο. Είναι 

εξαιρετικά χρήσιµα σε επεµβάσεις αφαίρεσης ιστών στη νευροχειρουργική όπου ένα 

λάθος έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και σε πολύπλοκες επεµβάσεις ανακατασκευής 

ιστών όπως στην αρθρωπλαστική ισχίου (ένα τέτοιο σύστηµα είναι και το HipNav που 

θα αναλυθεί παρακάτω). 

 Τυπικά παραδείγµατα της ροµποτικής χειρουργικής CAD/CAM παρουσιάζονται 

παρακάτω 
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3.1.1 Ροµποτικό σύστηµα ROBODOC  
Τα ενεργά συστήµατα είναι αυτόνοµα ροµποτικά συστήµατα που υπό την επίβλεψη 

του χειρουργού και την καθοδήγηση ειδικών υποδοχέων εκτελούν συγκεκριµένες φάσεις, 

δηλαδή συγκεκριµένους χειρουργικούς χρόνους κατά τη διάρκεια µιας εγχείρησης ή 

ακόµη και ολόκληρες εγχειρήσεις. Παρά την αυτονοµία τους, είναι αυτονόητη η 

παρουσία του έµπειρου χειρουργού που παρακολουθεί την χειρουργική πράξη έτοιµος 

ανά πάσα στιγµή να παρέµβει προκειµένου να διακόψει ή να τροποποιήσει τη λειτουργία 

του ροµποτικού βραχίονα. 

 Ένα από τα πρώτα επιτυχή CAD/CAM ροµπότ ήταν το  σύστηµα ROBODOC (εικ. 

12 ) που χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται ακόµα σε αρθρωπλαστικές. Αναπτύχθηκε 

κλινικά από την εταιρεία Integrated Surgical Systems, από ένα πρότυπο που 

αναπτύχθηκε στην  IBM Research στα τέλη του 1980. Επιλέχτηκε να εξετασθεί επειδή, 

το σύστηµα αυτό έχει ένα αριθµό χαρακτηριστικών που βρίσκονται και σε άλλα 

χειρουργικά ροµπότ CAM/CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. ROBODOCTM 

 26



                                              Ροµποτικά Χειρουργικά Συστήµατα (da Vinci, Zeus, Hermes). 

Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται ευρέως στην ολική αρθρωπλαστική ισχίου, κατά 

την οποία αντικαθιστάται η πάσχουσα άρθρωση µε µία τεχνητή πρόθεση. 

 Το ROBODOCTM χρησιµοποιώντας την πληροφορία της Υπολογιστικής 

Τοµογραφίας (CT) επιτρέπει στο χειρουργό να σχεδιάσει προεγχειρητικά στον 

υπολογιστή την τρισδιάστατη κοιλότητα που επιθυµεί να δηµιουργηθεί (εικ. 13). 

Ακολούθως, το σχέδιο εργασίας αποθηκεύεται σε µια κασέτα και µεταφέρεται στο 

ροµποτικό βραχίονα, ένα υψηλής ταχύτητας ορθοπεδικό εργαλείο που λαξεύει την 

επιθυµητή κοιλότητα µε εξαιρετική ακρίβεια. Κατά την εγχείρηση ο χειρουργός εκκινεί 

τον βραχίονα και απλώς παρακολουθεί την οµαλή εκτέλεση του προεγχειρητικού 

σχεδίου. Μετά το πέρας της λειτουργίας του βραχίονα, αυτός αποµακρύνεται από το 

χειρουργικό πεδίο, τοποθετείται η πρόθεση και η εγχείρηση ολοκληρώνεται µε το 

συνηθισµένο τρόπο. 

Στην αρθρωπλαστική επέµβαση µε ROBODOC, ο χειρουργός επιλέγει το µοντέλο και 

το µέγεθος του εµφυτεύµατος βασιζόµενος στην ανάλυση των προεγχειρητικών εικόνων 

αξονικής τοµογραφίας (CT) και ενεργά καθορίζει την επιθυµητή θέση κάθε µέρους της 

άρθρωσης, σε σχέση µε της συντεταγµένες της αξονικής. Η επέµβαση προχωράει 

κανονικά έως το σηµείο που τα οστά του ασθενή πρέπει να  ετοιµαστούν για να δεχθούν 

το εµφύτευµα. Το ροµπότ τοποθετείται πάνω από το χειρουργικό τραπέζι. Τα οστά του 

ασθενή προσαρµόζονται στη βάση του ροµπότ µέσω µιας ειδικά σχεδιασµένης συσκευής 

που τα κρατάει ακίνητα. Και η µετατροπή µεταξύ του ροµπότ και των συντεταγµένων 

(CT), καθορίζεται είτε αγγίζοντας πολλαπλά σηµεία στην επιφάνεια των οστών του 

ασθενή είτε αγγίζοντας προεµφυτευµένα σηµεία αναφοράς (λεπτές καρφίτσες) των 

οποίων οι συντεταγµένες (CT) καθορίζονται από την επεξεργασία εικόνας. 

Το χέρι του χειρουργού οδηγεί το ροµπότ σε µια αρχική θέση χρησιµοποιώντας  ένα 

αισθητήρα δύναµης που τοποθετείται µεταξύ του ροµποτικού µέρους που συγκρατεί  το 

εργαλείου και του χειρουργικού εργαλείου κοπής. Το ροµπότ κατόπιν σµιλεύει  το οστό 

στο επιθυµητό σχήµα (για να επέλθει η ανάπτυξη οστίτη ιστού, η κοιλότητα στο µηριαίο 

οστό πρέπει να σχηµατισθεί µε τέτοια ακρίβεια ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ του 

οστού και της µεταλλικής επιφάνειας να είναι 0,25 χιλιοστά (εικ. 14)), ενώ ταυτόχρονα 

απεικονίζονται σε µόνιτορ οι δυνάµεις κοπής, η κίνηση των οστών και άλλες παράµετροι 

ασφαλείας. Ο χειρουργός επίσης βλέπει σε οθόνη την εξέλιξη της επέµβασης και µπορεί 
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να διακόψει το ροµπότ οποιαδήποτε στιγµή. Εάν η διαδικασία σταµατήσει για 

οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει ένα αριθµός διαδικασιών αποκατάστασης του λάθους που 

επιτρέπουν να επαναληφθεί από την αρχή η διαδικασία ή να ξαναξεκινήσει η επέµβαση 

σε ένα από τα αρκετά καθορισµένα σηµείου ελέγχου. Αφού γίνει το επιθυµητό σχήµα 

στο οστό η επέµβαση προχωράει  µε τον κλασικό τρόπο δηλαδή µε το χέρι του 

χειρουργού. 

Το σύστηµα εφαρµόστηκε κλινικά το 1992 για την εµφύτευση πρόθεσης µηριαίου 

οστού σε ολική αρθρωπλαστική ισχίου. 

 

Εικόνα 13. Σχεδιασµός (προεγχειριντικά) στον υπολογιστή της επιθυµητής κοιλότητας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 14 Επιθυµητή απόσταση µεταξύ οστού και µεταλλική πρόθεσης. 
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3.1.2 Ροµποτικό σύστηµα πλοήγησης HipNav για αρθρωπλαστική 

ισχίου 

 
Οι Ορθοπεδικοί χρησιµοποιούν συστήµατα οδήγησης σε ολικές αρθρωπλαστικές 

ισχίου ή γονάτου που  κάνουν µικρότερες τοµές. 

Το σύστηµα πλοήγησης HipNav (Hip Navigator), επιτρέπει στο χειρουργό να 

πραγµατοποιήσει µε ακρίβεια την καλύτερη τοποθέτηση εµφυτεύµατος κοτύλης 

(διαφορετικό για κάθε ασθενή) κατά την διάρκεια µιας επέµβασης ολικής 

αρθρωπλαστικής ισχίου (εικ. 15). 

 

 

 
ιστά την κοτύλη 

κη). 
 

 
εφαλή 

. 
 Την ενδοµηριαία 
πρόθεση.

Γενικά οι προσθέσεις 
αποτελούνται από 4 
µέρη: 
Το µέρος που 
αντικαθ
(ηµισφαιρική θή
Τη θήκη (που 
αντικαθιστά το χόνδρο 
της αρθρικής επιφάνειας) 
Το µέρος που 
αντικαθιστά την κ
του ισχίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15. Πρόθεση ολικής αρθρωπλαστικής ισχύου. 

 

Το σύστηµα HipNav περιλαµβάνει: 

i. Ένα προεγχειριντικό σχεδιαστή. Ο οποίος επιτρέπει στο χειρουργό µε κατάλληλο 

χειρισµό να καθορίσει την θέση της κοτύλης µέσα στη λεκάνη, βασιζόµενος σε 

αξονικές τοµογραφίες του ασθενή που λαµβάνονται πριν την εγχείρηση. 

ii. Ένα εξοµοιωτή του εύρους κίνησης. Ο υπολογισµός του εύρους κίνησης της 

κεφαλής του ισχίου από τον εξοµοιωτή, βασίζεται σε παραµέτρους της 

τοποθέτησης του εµφυτεύµατος που παρέχονται από τον προεγχειριντικό 
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σχεδιαστή. Η ανάδραση που παρέχεται από τον εξοµοιωτή µπορεί να βοηθήσει το 

χειρουργό στον βέλτιστη τοποθέτηση του εµφυτεύµατος  που διαφέρει από 

ασθενή σε ασθενή. 

iii. Και ένα σύστηµα ανίχνευσης και οδήγησης της κίνησης των χεριών του 

χειρουργού κατά τη διάρκεια της επέµβασης: Αυτό το σύστηµα χρησιµοποιείται 

για την ακριβή τοποθέτηση του εµφυτεύµατος στην προκαθορισµένη βέλτιστη 

θέση, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται ο ασθενής στο εγχειριντικό τραπέζι. 

Οι στόχοι που εκπληρώνει αυτό το σύστηµα είναι: 

1. Να µειώσει τις εξαρθρώσεις που ακολουθούν µια ολική αρθρωπλαστική ισχίου 

λόγω της κακής τοποθέτησης της κοτύλης. 

2. Να καθορίσει και να αυξήσει το «ασφαλές»  εύρος της κίνησης. 

3. Να µειώσει τα υπολείµµατα εφαρµογής που παράγονται από την επαφής της 

κεφαλής του µηριαίου µε την επιφάνεια της κοτύλης. 

4. Να ανιχνεύσει σε πραγµατικό χρόνο τη θέση της λεκάνης και της κοτύλης 

κατά τη διάρκεια της επέµβασης.   

Αυτή η πληροφορία θα βοηθήσει το χειρουργό να επιτύχει πιο αξιόπιστη και ακριβή 

τοποθέτηση της κοτύλης. 

Το µέγεθος του εµφυτεύµατος επιλέγεται µε απλές ακτινογραφίες που λαµβάνονται 

από τον ασθενή ενώ το είδος του εµφυτεύµατος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως η ηλικία, η εργασία που κάνει ασθενής κ.α. 

 

 

3.1.2.1 Περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος 

Το πρώτο βήµα που γίνεται χρησιµοποιώντας το HipNav είναι µια προεγχειρητική 

σάρωση µε αξονικό τοµογράφο  που χρησιµοποιείται  για να καθορίσει την 

συγκεκριµένη γεωµετρία του οστού του ασθενή. Βοηθά το χειρουργό να καθορίσει τον 

βέλτιστο προσανατολισµό για τον κάθε ασθενή της ισχιακής πρόθεσης και να επιτύχει µε 

ακρίβεια την επιθυµητή τοποθέτηση κατά την εγχείρηση.  

Οι εικόνες που λαµβάνονται από τον αξονικό τοµογράφο χρησιµοποιούνται στο 

σχεδιαστή ο οποίο ς επιτρέπει στο χειρουργό να καθορίσει το κατάλληλη τοποθέτηση και 
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µέγεθος του εµφυτεύµατος. Ο χειρουργός µπορεί να τοποθετήσει στον σχεδιαστή τις 

τοµές της που έχουν ληφθεί από τον αξονικό όπως φαίνεται στην εικόνα 16.  

 

Εικόνα 16. Αξονικές τοµές του ασθενή εισάγονται στο σύστηµα. 

Αφού ο χειρουργός επιλέξει τη θέση του κοτυλικού εµφυτεύµατος χρησιµοποιείται  

ένας εξοµοιωτής εύρους κίνησης για να καθορίσει  τις θέσεις του µηριαίου οστού 

(έκταση, κάµψη, απαγωγή, προσαγωγή, έσω και έξω περιστροφή) που θα µπορεί να 

πραγµατοποιήσει µε το συγκεκριµένο σχέδιο, και τη συγκεκριµένη θέση του 

εµφυτεύµατος. Ο χειρουργός βασιζόµενος  σε αυτό το εύρος πληροφορίας της κίνησης 

µπορεί να επιλέξει ν α τροποποιήσει την επιλεγµένη θέση ώστε να πετύχει τη βέλτιστη 

τοποθέτηση της θήκης για το συγκεκριµένο ασθενή. Το εύρος της κίνησης που 

πραγµατοποιεί ο εξοµοιωτής είναι µια κινηµατική ανάλυση που καθορίζει το πλαίσιο του 

ασφαλούς εύρους κίνησης. Το καλύτερο, εξειδικευµένο για κάθε ασθενή σχέδιο 

χρησιµοποιείται από το σύστηµα  HipNav στο χειρουργικό δωµάτιο την ηµέρα της 

επέµβασης. Το σύστηµα HipNav επιτρέπει στο χειρουργό να καθορίσει που βρίσκονται η 

λεκάνη και η κοτύλη σε συντεταγµένες στο χειρουργικό δωµάτιο, ανά πάσα στιγµή καθ’ 

όλη τη διάρκεια της επέµβασης. Γνωρίζοντας της θέση της λεκάνης σε όλες τις φάσεις 

της εγχείρησης, και ειδικά κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και εµφύτευσης της 

κοτύλης, επιτρέπει στο χειρουργό να την τοποθετήσει µε ακρίβεια σύµφωνα µε το 

προεγχειριντικό πλάνο. Εναλλακτικά, χρησιµοποιώντας το σύστηµα ο χειρουργός µπορεί 
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να ευθυγραµµίσει το µέλος σε ένα αποδεκτή πρότυπη θέση  που επιτρέπει 45o απαγωγή 

και 20ο κάµψη.  

Υπάρχουν αρκετές συσκευές που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της επέµβασης 

για να επιτρέψουν στο χειρουργό να εκτελέσει µε ακρίβεια το προεγχειριντικό σχέδιο, 

Μια συσκευή είναι µια Optotrak κάµερα που παρακολουθεί  και ανιχνεύει τη θέση 

ειδικών διόδων που εκπέµπουν φως (LEDS). Αυτές οι δίοδοι µπορούν να προσαρτηθούν 

στα οστά σε εργαλεία η  σε άλλο εξοπλισµό του χειρουργείου επιτρέποντας υψηλή και 

αξιόπιστη παρακολούθηση θέσης. Το Optotrack µπορεί να πετύχει ακρίβειες περίπου 0.1 

mm µε ταχύτητα 100 µετρήσεις το δευτερόλεπτο ή ακόµα και περισσότερες. 

Με σκοπό να καθορισθεί την τοποθεσία της λεκάνης και της κοτύλης του 

εµφυτεύµατος κατά τη διάρκεια της επέµβασης, στόχοι του Optotrack προσαρµόζονται 

σε κάποιο από τα χειρουργικά εργαλεία. Η λεκάνη παρακολουθείται προσαρτώντας ένα 

στόχο σε ένα µέρος  της λεκάνης και εισάγοντας τη συσκευή (Optotrack) σε ένα σηµείο 

στο λαγόνιο οστό. Η κοτύλη παρακολουθείται τοποθετώντας ένα δεύτερο στόχο στη 

λαβή ενός HGP II που τοποθετεί και συγκρατεί τη θήκη της κοτύλης. Και ένας τρίτος 

στόχος απαιτείται από το σύστηµα HipNav για να καθορίσει τις συντεταγµένες του 

χειρουργικού δωµατίου (π.χ. πάνω, κάτω, αριστερά δεξιά) λαµβάνοντας υπόψη τη θέση 

του χειρουργού.  

Αρκετά βήµατα «κλειδιά» είναι απαραίτητα για τη χρήση του συστήµατος οδήγησης 

της επέµβασης  HipNav. Ένα από τα πιο σηµαντικά είναι η εγγραφή της προεγχειρητικής 

πληροφορίας (π.χ. αξονικές τοµές και προεγχειριντικό σχέδιο) για τη θέση του ασθενή 

στο τραπέζι του χειρουργείου. Ένας περιορισµός των σύγχρονων συστηµάτων εγγραφής 

που χρησιµοποιούνται στην ορθοπεδική, είναι η ανάγκη να εµφυτευτούν  χειρουργικά 

καρφίτσες µέσα στο κόκαλο πριν ληφθούν οι προεγχειρητικές εικόνες. Μια εναλλακτική 

τεχνική που ερευνάται χρησιµοποιεί τη γεωµετρία επιφάνειας για να πραγµατοποιήσει 

εγγραφή. Με αυτή την προσέγγιση, οι επιφάνειες του οστού (όπως η λεκάνη ή η κοτύλη)  

µπορούν να χρησιµοποιηθούν  για να ευθυγραµµίσουν µε ακρίβεια την προεγχειρητική 

θέση του ασθενή στο προεγχειριντικό σχεδιασµό χωρίς τη χρήση καρφιτσών ή άλλων 

επεµβατικών διαδικασιών.  Χρησιµοποιώντας αυτή την τεχνική , είναι απαραίτητο να 

αντιληφθούν πολλαπλά σηµεία στην επιφάνεια του οστού µε ένα όργανο που µετατρέπει 

την πληροφορία αυτή σε ψηφιακή. Αυτά τα σηµεία δεδοµένων κατόπιν, συνδυάζονται  
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και δηµιουργούν µια γεωµετρική περιγραφή της οστικής επιφάνειας του ασθενή 

προερχόµενη από εικόνες αξονικής τοµογραφίας που χρησιµοποιήθηκαν για να 

σχεδιαστεί η επέµβαση. 

Το µοντέλο της επιφάνειας της λεκάνης κατασκευάστηκε από δεδοµένα αξονικής 

τοµογραφίας µε τεχνικές που περιγράφηκαν παραπάνω. Τα διακεκριµένα σηµεία 

συλλέχθηκαν χρησιµοποιώντας ένα όργανο (που µετατρέπει την πληροφορία αυτή σε 

ψηφιακή) το οποίο φυσικά έρχεται σε επαφή µε τα ενδεδειγµένα σηµεία (εικ. 17).  Ο 

σκοπός αυτής της διαδικασία είναι να καθορίσει είναι να καθορίσει ένα µετασχηµατισµό 

εγγραφής που ευθυγραµµίζει µε τον καλύτερο τρόπο  τα διακριτά σηµεία µε το µοντέλο 

της επιφάνειας. Μια αρχική εκτίµηση  αυτή της µετατροπής αρχικά καθορίζεται µε το 

χέρι  ειδικευµένα ανατοµικά όρια για να πραγµατοποιηθεί αντίστοιχη εγγραφή σηµείων. 

Αφού καθοριστεί αυτή η αρχική εκτίµηση,  ο βασιζόµενος στην επιφάνεια αλγόριθµος  

εγγραφής χρησιµοποιεί τα δεδοµένα πριν και κατά τη διάρκεια της επέµβασης για να 

βελτιώσει την αρχική εκτίµηση µετατροπής. 

Αφού καθοριστεί η θέση της λεκάνης µέσω της εγγραφής, ανάδραση οδήγησης µπορεί 

να παρέχεται στο χειρουργό σε µια οθόνη τηλεόρασης. Αυτή η ανάδραση 

χρησιµοποιείται από το χειρουργό για να τοποθετήσει µε ακρίβεια το εµφύτευµα της 

κοτύλης µέσα στην κοιλότητα της κοτύλης. 

Η εγγραφή επίσης επιτρέπει να ανιχνεύεται η θέση της λεκάνης κατά τη διάρκεια της 

επέµβασης µε τη χρήση του συστήµατος Optotrack. Η ικανότητα της ανίχνευση επιτρέπει 

στους χειρουργούς να καταγράψουν τη θέση της λεκάνης κατά τη διάρκεια της 

επέµβασης και ειδικά σε στιγµές « κλειδιά » όπως τη στιγµή της εµφύτευσης του µέρους 

της κοτύλης ή κατά τη διαρκεί του ελέγχου του εύρους κίνησης.  

Μια από τις συχνότερες (1-5%) πρώιµες επιπλοκές της αρθρωπλαστικής του ισχίου 

είναι το εξάρθρηµα του ισχίου, η επίπτωση της οποίας παραµένει σταθερή και οφείλεται 

στην κακή τοποθέτηση (ως προς τον προσανατολισµό) της πρόθεσης. Στις εγχειρήσεις 

αυτές, ο σχεδιασµός της εγχείρησης από το χειρουργό γίνεται µε τη βοήθεια απλών 

προσθοπίσθιων και πλάγιων ακτινογραφιών του ισχίου µε τις οποίες εκτιµάται το 

επιθυµητό µέγεθος της κεφαλής. Η πληροφορία όµως που λαµβάνεται για τον 

προσανατολισµό της πρόθεσης στον τρισδιάστατο χώρο από τις δισδιάστατες 

ακτινογραφίες είναι ουσιαστικά ελάχιστη.  
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Εικόνα 17. Χρησιµοποιώντας συνηθισµένα 

χειρουργικά εργαλεία που φέρουν οπτικούς 

σηµαντήρες το HipNav επιτρέπει στο χειρουργό 

να προσανατολίσει  στο χώρο της πυέλου, 

εξασφαλίζοντας την κατάλληλη θέση και 

προσανατολισµό, σύµφωνα µε τον 

προεγχειριντικό σχεδιασµό. 

 

 

Το σύστηµα HipNav µε την επεξεργασία της προεγχειρητικής Υπολογιστικής 

Τοµογραφίας, καθορίζει την οστική γεωµετρία του συγκεκριµένου ασθενούς και 

εξασφαλίζει την ασφαλή επιλογή του µεγέθους και της τοποθέτησης της πρόσθεσης. Ο 

χειρουργός µπορεί να τροποποιήσει την επιλεγµένη θέση αφού δοκιµάσει εικονικά τη 

συµπεριφορά της πρόθεσης σε κάθε κίνηση του µηρού (έκταση / κάµψη, απαγωγή / 

προσαγωγή, εσωτερική / εξωτερική στροφή). Το HipNav κατά τη διάρκεια της 

εγχείρησης επιτρέπει στο χειρουργό να βλέπει την τρισδιάστατη εικόνα της λεκάνης σε 

πραγµατικό χρόνο και από την επιθυµητή οπτική γωνία. Ιδιαίτερα µάλιστα κατά τη φάση 

της προετοιµασίας και της τοποθέτησης της πρόθεσης, παρέχει στο χειρουργό τη 

δυνατότητα της ακριβούς τοποθέτησης της σύµφωνα µε τον προεγχειρητικό σχεδιασµό. 

Το HipNav υπόσχεται µείωση της συχνότητας των εξαρθρηµάτων µετά από ολική 

αρθρωπλαστική. Ήδη, από τον Απρίλιο 1997, το σύστηµα ευρίσκεται σε κλινική χρήση. 

Ανάλογα συστήµατα πλοήγησης χρησιµοποιούνται και σε νευροχειρουργικές 

επεµβάσεις για µεγαλύτερη ακρίβεια. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι και το Neuro Mate το 

οποίο εφαρµόστηκε κλινικά το 1996. Είναι της εταιρείας Integrated Surgical Systems 

έχει εγκριθεί από το FDA και είναι εµπορικά διαθέσιµο. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (ΤΎΠΟΥ MASTER-

SLAVE) 
 

Η ροµποτική χειρουργική είναι η εφαρµογή της ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής 

µεθόδου µέσω ενός ροµποτικού συστήµατος. Είναι η διαδικασία όπου ένα ροµπότ 

εκτελεί χειρουργική επέµβαση υπό τον έλεγχο ενός υπολογιστικού προγράµµατος.  

Τα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα master-slave δεν είναι αυτόνοµα ροµπότ που 

µπορούν να πραγµατοποιήσουν χειρουργικές πράξεις από µόνα τους, αλλά δανείζουν ένα 

µηχανικό χέρι βοήθειας στους χειρουργούς. Αυτά τα συστήµατα απαιτούν το χειρουργό 

να τα λειτουργήσει  και να εισάγει τις οδηγίες. Παρόλο που ο χειρουργός παρακολουθεί 

και καθοδηγεί  την επέµβαση η εκτέλεση της γίνεται από τους ροµποτικούς βραχίονες. 

Οι µέθοδοι µε τις οποίες αυτά τα ροµπότ ελέγχονται είναι είτε µε τηλεχειρισµό είτε µε 

φωνητικές εντολές. 

Ολοένα αυξάνεται ο αριθµός των ιατρικών ειδικοτήτων που χρησιµοποιούν τη 

ροµποτική τεχνολογία για να διευρύνουν και να αξιοποιήσουν τις ανθρώπινες 

ικανότητες. Η νευροχειρουργική, η ορθοπεδική, η οφθαλµολογία, η οδοντιατρική, η 

ουρολογία, η γενική χειρουργική, η γυναικολογική ιατρική, η ογκολογία και άλλες 

ειδικότητες χρησιµοποιούν σε ορισµένες εφαρµογές τους τη ροµποτική χειρουργική 

 

4.1 Ροµποτικά συστήµατα Master–Slave («αφέντη–δούλου»)  
 

Γενικά, τα ροµποτικά συστήµατα master-slave (εικ. 18), περιλαµβάνουν τη 

χειρουργική κονσόλα όπου ο χειριστής χειρουργός (master), καθοδηγεί το χειρουργικό η  

τους χειρουργικούς ροµποτικούς βραχίονες (slave), µέσω ενός τηλεροµποτικού  

βιννεοσκοπικής σύνδεσης. Ο χειρουργός κάθετα σε µια κονσόλα ελέγχου η οποία 

περιλαµβάνει µια οθόνη όπου παρουσιάζονται οι εικόνες που λαµβάνονται  µε 

ενδοσκοπική κάµερα που βρίσκεται µέσα στο σώµα του ασθενή. Η χειρουργική κονσόλα 

επίσης παρέχει µοχλούς (master manipulators), τους οποίους ο χειρουργός χρησιµοποιεί 
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για να ελέγξει τις κινήσεις των χειρουργικών βραχιόνων (slave manipulators)  που 

βρίσκονται στη µεριά του ασθενή  και διαχειρίζονται τους ιστούς. Ο χειρουργός όταν 

κοιτάζει τις εικόνες έχει την αίσθηση ότι κοιτάζει απευθείας το χειρουργικό πεδίου και 

τα χέρια του. Κρατάει δε τους µοχλούς και µε τα δύο του χέρια έχοντας ένα µοχλό στο 

κάθε χέρι και οδηγεί προσεκτικά  τις άκρες των εργαλείων µέσα στο σώµα του ασθενή. 

Καθώς ο χειρουργός κινεί τους µοχλούς στη χειρουργική κονσόλα, οι χειρουργικοί 

βραχίονες ακολουθούν άµεσα τις κινήσεις που εισάγει. 

Αυτό το σύστηµα αφέντη – δούλου  επιτρέπει στο χειρουργό να πραγµατοποιεί πιο 

λεπτές χειρουργικές επεµβάσεις που απαιτούν µεγαλύτερη ακρίβεια από αυτές που 

πραγµατοποιούνται µε τη συµβατική ενδοσκοπική χειρουργική. Τα πιο σηµαντικά 

ροµποτικά συστήµατα « αφέντη – δούλου» είναι τα: AESOP, ZEUS και da Vinci.   

  Τα ροµπoτικά συστήµατα τύπου master – slave, εισήχθησαν στην ιατρική διότι 

επιτρέπουν στο χειρουργό να κάνει επεµβάσεις από απόσταση ακόµα και σε 

αποµακρυσµένα µέρη, αλλά και µε µεγάλη ακρίβεια χειρισµού των χειρουργικών 

εργαλείων κατά τη διάρκεια ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής ή µικροεπεµβατικής  

 

Εικόνα 18. Χειρουργικό σύστηµα τύπου Master Slave. 

χειρουργικής διαδικασίας. Επιτρέποντας έτσι στους γιατρούς να πραγµατοποιήσουν τις 

πιο λεπτές επεµβάσεις µε ελάχιστο ρίσκο και µετεγχειρητικό πόνο για τον ασθενή. 
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Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στα συστήµατα, master – slave ή αλλιώς «αφέντη–

δούλου » µε τα οποία ο χειρουργός δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε τον ασθενή. Το 

τηλεχειριζόµενο σύστηµα ακολουθεί την πορεία της κίνησης των χεριών του χειρουργού 

και τη µεταφράζει. Προς το παρόν δύο χειρουργικά συστήµατα «αφέντη–δούλου» 

(master-slave), είναι εµπορικά διαθέσιµα. Το ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα da Vinci  

και το ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα  Zeus. Τα οποία βασίζονται στις τεχνικές της 

ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής. 

 

 

4.2 Ελάχιστα Επεµβατική Χειρουργική (Minimum Invasive 

Surgery or MIS) 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλµατώδεις επαναστατικές ανακαλύψεις στην 

ιατρική επιστήµη, µε την εφαρµογή νέων θεραπευτικών και διαγνωστικών τεχνικών και 

µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της χειρουργικής που επιτρέπουν τη 

λεπτοµερή και εις βάθος διερεύνηση του ανθρώπινου οργανισµού. 

 

Εικόνα 19.  Μια λαπαροσκοπική επέµβαση πραγµατοποιείται µε τρεις µικρές τοµές 

στη κοιλιά. 
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Σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες οι χειρουργικές τεχνικές οδηγούνται προς την 

κατεύθυνση των πιο λεπτών και ανώδυνων επεµβάσεων (εικ. 19). Η χειρουργική των 

µεγάλων τοµών και της άµεσης ψηλάφησης των οργάνων από το χειρουργό 

αντικαθίσταται σταδιακά από την MIS, µε τη χρησιµοποίηση µικρών και ευαίσθητων 

εργαλείων που εισέρχονται στο σώµα από µικρές, σχεδόν αναίµακτες τοµές και την 

καθοδήγηση της επέµβασης µέσω µόνιτορ (εικ. 20). 

 

 

 

Εικόνα 20. Οι χειρουργοί παρατηρούν 

το χειρουργικό πεδίου µέσω µόνιτορ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα λαπαροσκόπιο εισέρχεται µέσω µιας από τις τοµές. Το λαπαροσκόπιο αυτό 

αποτελείται από µια σειρά οπτικών φακών που µεταδίδουν την εικόνα της επέµβασης 

στην κάµερα που συνδέεται µε το εξωτερικό άκρο του. Οπτικές ίνες µεταφέρουν το φως  

για να φωτιστεί το εσωτερικό.  

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την επέµβαση έχουν ειδικό σχεδιασµό, είναι 

µακριά και λεπτά εισέρχονται  στα τροκάρ και τοποθετούνται στις οπές που έχουν γίνει 

στη σωµατική κοιλότητα, για να τη σφραγίσουν.  
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Αέριο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) χρησιµοποιείται για να διασταλεί η κοιλότητα 

του σώµατος, επιτρέποντας έτσι στον χειρούργο να πραγµατοποιήσει την επέµβαση. 

Η ελάχιστα επεµβατική χειρουργική (Minimally Invasive Surgery) επέφερε 

τεχνολογική επανάσταση  τα τελευταία 10 χρόνια στην αντιµετώπιση των ασθενειών που 

απαιτούν χειρουργική επέµβαση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ενδιαφέρον για τη 

διάρκεια νοσηλείας και την παραµονή του ασθενούς στο νοσοκοµείο, για το χαµένο 

χρόνο εργασίας, για την αντιµετώπιση του πόνου και τις επιπλοκές που σχετίζονταν µε 

τις µεγάλες τοµές, ώθησε στο να αναπτυχθεί η ελάχιστα επεµβατική χειρουργική για τους 

ενήλικες ασθενείς. Παρόλα αυτά η παιδιατρική χειρουργική παρέµεινε αισθητά 

αµετάβλητη έως τα µέσα της δεκαετίας του 1990. Όταν  τελικά έγινε διαθέσιµος 

µικρότερου µεγέθους λαπαροσκοπικός εξοπλισµός, τα πλεονεκτήµατα της MIS πέρασαν 

στην παιδιατρική. 

Στόχος της MIS είναι αφενός µεν να µειωθούν οι µετεγχειρητικοί πόνοι και τα 

πρηξίµατα, αφετέρου δε, την ταχεία επούλωση του τραύµατος και ανάρρωση του 

ασθενή.  

Ανάλογα µε τα µέρη του σώµατος που εξετάζονται κάθε φορά, η MIS µπορεί να 

υποδιαιρεθεί σε: θωρακοσκόπηση (θωρακική κοιλότητα), αρθροσκόπηση  (αρθρώσεις), 

πυελοσκόπηση (λεκάνη ή πύελος), αγγειοσκόπηση (αγγεία αίµατος) και λαπαροσκόπηση 

(κοιλιακή κοιλότητα). 

Η τεχνική της MIS εφαρµόζεται στην γενική χειρουργική σε λαπαροσκοπικές 

επεµβάσεις. Παρακάτω παρατίθενται εφαρµογές της :  

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή (χοληδόχου κύστης). • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Λαπαροσκοπική αντιµετώπιση αχαλαζίας του οισοφάγου.  

Λαπαροσκοπική επέµβαση στοµάχου. 

Λαπαροσκοπική σπληνεκτοµή. 

Λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτοµή. 

Λαπαροσκοπική κολεκτοµή. 

Λαπαροσκοπική επέµβαση λεπτών εντέρων. 

Λαπαροσκοπική επέµβαση ύπατος. 

Λαπαροσκοπική επέµβαση αφαίρεσης όγκων. 

Βιοψία µε λαπαροσκόπηση. 
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Λαπαροσκοπική επέµβαση κοίλης. • 

• 

• 

• 

Λαπαροσκοπική σκοληκωειδεκτοµή.  

Μικρο-λαπαροσκοπία µε χρήση χειρουργικών εργαλείων 2 mm - 3 mm σε 

διάµετρο. 

Λαπαροσκοπικές επεµβάσεις αντιµετώπισης κακοήθους παχυσαρκίας κ.α. 

Επίσης η τεχνική της MIS ή « µικροχειρουργική της κλειδαρότρυπας » εφαρµόζεται 

πλέον σε µεγάλο ποσοστό νευροχειρουργικών επεµβάσεων, όπως σε αφαίρεση όγκων 

της βάσεως του κρανίου, όγκων εγκεφάλου, αιµατωµάτων, κυστών κ.λ.π., µε µικρές 

ευθείες τοµές στο δέρµα και πολύ µικρές τοµές στο κρανίο. Είδη έχει αρχίσει να 

εφαρµόζεται και στην Ελλάδα η διαρινική αφαίρεση των όγκων της υπόφυσης µε  

ενδοσκόπιο. Με τη µέθοδο αυτή οι χειρουργοί φτάνουν στον εγκέφαλο µε ενδοσκόπιο 

από τη µύτη. Έτσι επιτυγχάνεται, ριζικότερη αφαίρεση των όγκων, µείωση των 

µετεγχειρητικών επιπλοκών και µείωση των ηµερών νοσηλείας (τα πλεονεκτήµατα για 

τον ασθενή είναι η προστασία του εγκεφάλου, η ελαχιστοποίηση της αιµορραγίας στη 

διάρκεια της επέµβασης, ο περιορισµός των µετεγχειρητικών λοιµώξεων, αλλά και το 

σηµαντικό κοσµητικό αποτέλεσµα, καθώς δεν κόβονται τα µαλλιά του ασθενή ούτε 

υπάρχουν τοµές). 

Τέλος η MIS έχει εφαρµογές στην ορθοπεδική, στη γυναικολογία και στη ροµποτική 

χειρουργική που είναι η τελευταία εξέλιξη της ενδοσκοπίας.  

 

4.3 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα MIS 
 

 Σε σύγκριση µε τη παραδοσιακή χειρουργική η MIS έχει αρκετά πλεονεκτήµατα για 

τον ασθενή. Όπως λιγότερος µετεγχειρητικός πόνος, συντοµότερο χρόνο ανάρρωσης, 

λιγότερες µετεγχειρητικές επιπλοκές, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα στο σηµείο της 

τοµής και εποµένως λιγότερο άγχος για τον ασθενή. Σηµαντικό είναι και το οικονοµικό 

όφελος τόσο γιατί είναι µικρότερος ο χρόνος παραµονής στο νοσοκοµείο, όσο και γιατί 

µπορεί να επιστρέψει συντοµότερα στη δουλειά του και στις κοινωνικές του 

δραστηριότητες . 

Από την άλλη µεριά η MIS έχει µερικά µειονεκτήµατα για τους χειρουργούς.  

 

 40



                                              Ροµποτικά Χειρουργικά Συστήµατα (da Vinci, Zeus, Hermes). 

 

 

 

 

 

 

Ο χειρουργός δουλεύει µε µακριά εργαλεία µέσω µικρών τοµών τυπικά 

µικρότερες από 10 mm και δεν έχει άµεση πρόσβαση στο χειρουργικό πεδίο. 

Χάνει τη δυνατότητα ψηλάφησης των ιστών και των οργάνων. Η ψηλάφηση είναι 

πολύ σηµαντική στο να αναγνωρίσει την υφή των ιστών, αρτηριακούς παλµούς 

και περιοχές που ο ιστός είναι πιο παχύς πράγµα που µπορεί να σηµαίνει κάποιου 

είδους παθολογία όπως µόλυνση ή καρκίνο. Εποµένως µια σηµαντική 

διαγνωστική πληροφορία χάνεται λόγω της απώλειας της αίσθησης της δύναµης 

(αντίσταση ιστών) και της αφής.  

Επιπλέον  η κίνηση των εργαλείων είναι συνήθως περιορισµένη σε τέσσερις 

βαθµούς ελευθερίας (Degrees Of Freedom ή DOF). Συνεπώς, ο  χειρουργός δεν 

µπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε σηµείο στο χειρουργικό πεδίο. Αυτό είναι και το 

κύριο µειονέκτηµα της MIS που περιπλέκει εργασίες όπως το δέσιµο κόµπου που 

είναι χρονοβόρο και απαιτεί εντατική εκπαίδευση. 

Ο χειρισµός των εργαλείων ενέχει δυσκολίες ακόµα και λόγω των  αντίθετων 

κινήσεων που πρέπει να κάνει ο χειρουργός για να κινήσει τα µακριά εργαλεία 

(µήκους περίπου 30cm) τα οποία πρέπει να κινούνται περιµετρικά γύρω από τα 

σηµεία εισαγωγής τους στο σώµα του ασθενή. Έτσι για να κινηθεί το εργαλείο 

δεξιά πρέπει ο χειρουργός να το κινήσει µε το χέρι του προς τα αριστερά και για 

να για να κινηθεί προς τα κάτω πρέπει να το κινήσει προς τα πάνω. ∆εν υπάρχει 

δηλαδή άµεσος συγχρονισµός µατιού-χεριού.  

Σηµαντικό µειονέκτηµα σε σχέση µε την παραδοσιακή χειρουργική είναι ο 

υπερτονισµός του τρέµουλου του χεριού του χειρουργού λόγο του µήκους των 

εργαλείων. 

Η οπτική επαφή µε τους γύρω ιστούς είναι περιορισµένη. 

Ενώ η απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου σε µια οθόνη τηλεόρασης είναι δύο 

διαστάσεων. 

Σαν συνέπεια αυτών των µειονεκτηµάτων της, η MIS δεν είναι ευρέως επιθυµητή 

τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους χειρουργούς. Μόνο χολοκυστεκτοµές 

πραγµατοποιούνται µε την τεχνική της MIS σε ποσοστό 95% ή και περισσότερο. 
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4.4 Βασικές µονάδες ροµποτικών χειρουργικών συστηµάτων 

Master-Slave. 
 

 Ένα ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα τηλεχειρισµού,  αποτελείται από τρεις βασικές 

µονάδες (οντότητες): 

1. 

2. 

3. 

Το µηχανικό µέρος που είναι υπεύθυνο για την κίνηση του και αποτελεί τους 

ροµποτικούς βραχίονες. 

Το σύστηµα οδήγησης του δηλαδή τους επενεργητές που δίνουν ενέργεια στους 

βραχίονες να κινηθούν. 

Και το σύστηµα ελέγχου τους που υλοποιείται µε τη βοήθεια υπολογιστή, 

interface και λειτουργικού προγράµµατος. 

 

4.4.1 Ροµποτικοί βραχίονες 
Οι ροµποτικοί χειρουργικοί βραχίονες έχουν αρθρωτή µορφή. Μπορούµε να τους 
περιγράψουµε σαν µια ανοικτή κινηµατική αλυσίδα, αποτελούµενη από αλληλουχία 
συνδέσµων και αρθρώσεων. 

 

Εικόνα 21. Μορφή αρθρωτού ροµποτικού βραχίονα. 
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Παράδειγµα αρθρωτού ροµποτικού βραχίονα παρουσιάζεται στην εικόνα 21. Οι 

κινήσεις των αρθρώσεων του ροµπότ ανήκουν στο χαµηλότερο επίπεδο ελέγχου. Κάθε 

ροµποτικός βραχίονας έχει ορισµένους βαθµούς ελευθερίας  

 
 

Εικόνα 22. Πρισµατική άρθρωση. 

Βαθµοί ελευθερίας είναι οι µεταβλητές που καθορίζουν τη θέση και τον 

προσανατολισµό ενός σώµατος στο χώρο. Ένα ροµπότ έχει  τρεις βαθµούς ελευθερίας 

όταν από ένα οποιοδήποτε σηµείο του χώρου δράσης µπορεί να πάρει ένα αντικείµενο 

και να το τοποθετήσει  σε ένα άλλο οποιοδήποτε σηµείο του χώρου δράσης 

Οι αρθρώσεις ενός ροµποτικού αρθρωτού βραχίονα µπορεί να είναι: 

Πρισµατική (γραµµική), για ευθύγραµµη κίνηση 1 βαθµό ελευθερίας (Degrees Of 

Freedom ή DOF)  (εικ. 22). 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23. Περιστροφική άρθρωση 1DOF. 
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Περιστροφικές µε 1 DOF (εικ. 23), πραγµατοποιεί κίνησή πάνω-κάτω (1 κίνηση). • 

• 

• 

∆ισαρθωτές (Universal Joints) µε 2 DOF πραγµατοποιούν δύο κινήσεις (εικ. 24), 

πάνω-κάτω (1η κίνηση)  και αριστερά-δεξιά (2η κίνηση). 

Σφαιρικές µε 3 DOF (εικ. 25-26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24. Περιστροφική άρθρωση Universal 2 DOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25. Παράδειγµα κίνησης σφαιρικής.   Εικόνα 26. Σφαιρικής άρθρωσης 3 DOF. 

Άρθρωσης. 
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Ένα ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα έχει συνήθως από 5-7 DOF. Τρεις βαθµοί 

ελευθερίας (αρθρώσεις) χρειάζονται για την κίνηση του καρπού στο χώρο, ένας 

τέταρτος βαθµός ελευθερίας αφορά την κίνηση του τελικού εργαλείου (της αρπάγης) 

αν υπάρχει. Και οι υπόλοιποι (ένας έως τρεις) είναι βαθµοί ελευθερίας του καρπού 

που χρησιµεύουν για τον προσανατολισµό του µετακινούµενου αντικειµένου.  

Οι ροµποτικοί χειρουργικοί βραχίονες, γενικά πρέπει να είναι ελαφριοί  ώστε να 

µπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται εύκολα από το προσωπικό κατά τη 

διάρκεια της επέµβασης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό σε επείγουσες περιπτώσεις και 

επίσης βοηθάει να µειωθεί ο χρόνος προετοιµασίας της συσκευής  πριν την εγχείρηση. 

Επίσης πρέπει να µπορούν να µένουν σταθεροί (να µη λυγίζουν), για να διασφαλιστεί 

η απαιτούµενη ακρίβεια στην εγχείρηση. ∆υστυχώς αυτό  έρχεται συνήθως σε 

αντίθεση µε το στόχο που είναι το ελαφρύ βάρος τους. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να 

καθοριστεί το µήκος των βραχιόνων µεταξύ των αρθρώσεων ώστε οι ροµποτικοί 

βραχίονες να πραγµατοποιούν καλύτερα, µε ακρίβεια και επιδεξιότητα ελάχιστα 

επεµβατικές χειρουργικές διαδικασίες, όντας ταυτόχρονα ανθεκτικοί και ελαφριοί  

 

 

4.4.1.1  Καρπός ροµποτικών βραχιόνων 
 

Συνήθως ο καρπός των χειρουργικών συστηµάτων έχει τρεις DOF που υλοποιεί τρεις 

απαραίτητες περιστροφές (εικ. 27). 

Στην πρώτη περιστροφή (yaw), περιστρέφεται  ολόκληρο το τελευταίο µέρος του 

βραχίονα που κρατά τον καρπό και τους κινητήρες των υπολοίπων περιστροφών. Στην 

δεύτερη περιστροφή (pitch ή bend) ο καρπός «σπάει» και στην τελευταία περιστροφή 

(roll) περιστρέφεται το τελικό εργαλείο. 
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Εικόνα 27. Κινήσεις Yaw, Pitch, Roll. 

 

4.4.1.2 Τελικό εργαλείο 
 

Το τελικό εργαλείο προσαρµόζεται ανάλογα µε την εφαρµογή. Μπορεί να είναι ένα 

κοφτερό εργαλείο για τη κοπή των ιστών, µια αρπαγή ώστε να µπορεί ο χειρουργός να 

πιάσει και να αφαιρέσει τους ιστούς ή ακόµα και συγκρατητής βελόνας για να κάνει 

ράµµατα.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28. ∆ιάφορα είδη τελικών εργαλείων π.χ. αρπάγη, νυστέρι. 
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4.4.2. Επενεργητές 
 

Κάθε βαθµός ελευθερίας αντιστοιχεί σε ένα επενεργητή (κινητήρα). Οι κινητήρες που 

χρησιµοποιούνται σε ροµποτικές εφαρµογές είναι οι ηλεκτρικοί (σερβοκινητήρες). Είναι 

κυρίως περιστροφικοί κινητήρες, πολύ σπάνια γραµµικοί και διατίθενται σε τεράστια 

ποικιλία µορφών και µεγεθών. Τα πλεονεκτήµατα τους είναι ότι ελέγχονται εύκολα, είναι 

οικονοµικοί και είναι ανυπέρβλητοι για εφαρµογές περιορισµένου χώρου γι’ αυτό και 

τείνουν να επικρατήσουν. Μειονέκτηµα τους είναι ότι απαιτούν µειωτήρα στροφών, 

υστερούν σε υψηλές ισχύς και δεν µπορούν να υπερφορτισθούν σοβαρά. 

Σε εφαρµογές όπως στα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα, που είναι απαραίτητος ο 

πλήρης έλεγχος και η ακρίβεια των κινήσεων, χρησιµοποιούνται σερβοκινητήρες µε 

µειωτήρα στροφών. Με το µειωτήρα επιτυγχάνεται υψηλή µείωση των στροφών (άρα 

πάρα πολύ καλός έλεγχος των αρθρώσεων). Σε συνδυασµό µε το µικρό τους µέγεθος και 

την ύπαρξη σχεδόν µηδενικού τζόγου τους κάνει ιδανικούς για ροµποτικές εφαρµογές, 

 
4.4.3 Έλεγχος  
 

Το ροµπότ είναι ένα σύνολο µε πολλούς επενεργητές (κινητήριους µηχανισµούς). 

Κάθε µια από τις αρθρώσεις έχει από ένα έως και τρεις επενεργητές που καθορίζουν το 

βαθµό ή τους βαθµούς ελευθερίας της άρθρωσης. Κάθε µία άρθρωση έχει το δικό της 

ελεγκτή ενώ υπάρχει και ένας κεντρικός ελεγκτής που συντονίζει τις κινήσεις των 

αρθρώσεων ώστε το ροµπότ να επιτύχει το « σκοπό » του.  

Αν χωρίζαµε σε επίπεδα τον έλεγχο, θα λέγαµε ότι στο ψηλότερο επίπεδο βρίσκεται ο 

συντονισµός των αρθρώσεων και στο χαµηλότερο βρίσκεται ο έλεγχος τους. 

Για να µελετήσουµε τον έλεγχο µιας άρθρωσης, θα θεωρήσουµε µια απλή άρθρωση 

µε  ένα ελεγκτή θέσης, ένα επενεργητή (κινητήρα) που συνδέεται µε τη µονάδα ισχύος, 

ένα µειωτήρα στροφών  (για τον καλύτερο έλεγχο της άρθρωσης) και ένα αισθητήρα 

γωνιακής θέσης (κωδικοποιητή) όπως φαίνεται στην εικόνα 29. Επίσης για την κίνηση 

της άρθρωσης από µια θέση σε µια άλλη (point to point), δίνονται συνήθως εκτός από 

την τελική της θέση και η επιθυµητή ταχύτητα καθώς και η επιτάχυνση της κίνησης. 
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Ο αισθητήρας γωνιακής θέσης, µετράει τη γωνία στροφής της άρθρωσης, το σήµα 

αυτό οδηγείται σε  κάποιας µορφής ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποθηκεύεται στη 

µνήµη του, δίνοντας ανά πάσα στιγµή τη πραγµατική γωνιακή θέση του κινητήρα. Η 

πραγµατική θέση του κινητήρα συγκρίνεται µε την επιθυµητή του θέση (θέση που 

επιθυµεί ο χειριστής του ροµπότ ). Από τη διαφορά τους προκύπτει το σφάλµα (e) 

ελέγχει το σύστηµα . Όταν η διαφορά των τιµών επιθυµητής θέσης µείον πραγµατικής 

θέσης είναι µεγαλύτερη από το µηδέν δηλαδή το σφάλµα είναι µεγαλύτερο του µηδενός, 

τότε θα δοθεί τέτοια τάση στο κινητήρα ώστε να αυξηθεί την ταχύτητα του µέχρι το 

σφάλµα να γίνει µηδέν (e = 0). 

 

 

Εικόνα 29. Έλεγχος άρθρωσης. 

Όταν το σφάλµα είναι µικρότερο του µηδενός ( e < 0 ), θα δοθεί ανάστροφη τάση 

ώστε να φρενάρει ο κινητήρας, να λειτουργήσει δηλαδή µε αντίστροφη φορά.  

Επειδή πρακτικά το σύστηµα δεν παίρνει την επιθυµητή τιµή ακαριαία και επειδή 

θέλουµε το σύστηµα να είναι όσο το δυνατό πιο γρήγορο και µε λιγότερες ταλαντώσεις 

γι’ αυτό το σήµα του σφάλµατος περνάει από έλεγχο πριν µετατραπεί από ψηφιακό σε 

αναλογικό και οδηγήσει τον κινητήρα. 

Ο ελεγκτής κάθε άρθρωσης συνδέεται µε τον κεντρικό ελεγκτή (εικ. 30) ο οποίος 

υπολογίζει, αποθηκεύει στη µνήµη του τις γωνίες στροφής όλων των αρθρώσεων και 

συντονίζει τις κινήσεις τους για την επίτευξη του στόχου. 
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Εικόνα 30. Έλεγχος Ν-αρθρώσεων.  

 

4.5 Γενικές σκέψεις για το σχεδιασµό ροµποτικών συστηµάτων 
 

Ένα χειρουργικό ροµπότ πρέπει να είναι συµβατό µε το χειρουργικό δωµάτιο. Το 

ροµπότ πρέπει να έχει αρκετή δύναµη, ακρίβεια και επιδεξιότητα για την χρήση που αυτό 

προορίζεται. Πρέπει να τοποθετείται σε µέρος που θα µπορεί να δουλέψει πάνω στον 

ασθενεί επιτρέποντας παράλληλα την πρόσβαση και στο ιατρικό προσωπικό. Συνήθως 

αυτό γίνεται τοποθετώντας τους βραχίονες του ροµπότ πάνω στο χειρουργικό τραπέζι  

όπως στα ροµποτικά σύστηµα Aesop και Zeus.Ενώ άλλες φορές τοποθετούνται στο 

πάτωµα δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι που βρίσκεται ο ασθενής. Τα συστήµατα που οι 

ροµποτικοί βραχίονες τοποθετούνται στο τραπέζι, είναι πιο βολικά σε περίπτωση που 

κατά τη διάρκεια της επέµβασης χρειαστεί µετατόπιση του χειρουργικού τραπεζιού όµως 

περιορίζουν το ωφέλιµο φορτίο που µπορούν να σηκώσουν, είναι εύκολο να καµφθούν 

και πρέπει από το προσωπικό να µεταφερθούν και να τοποθετηθούν πάνω στο τραπέζι 

(εικ. 31). Τα συστήµατα που είναι τοποθετηµένα στο πάτωµα επιτρέπουν την εφαρµογή 
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µεγαλύτερων ωφέλιµων φορτίων το πρόβληµα τους είναι ότι πιάνουν αρκετό χώρο στο 

χειρουργικό δωµάτιο. 

 

Εικόνα 31. Οι ροµποτικοί βραχίονες του Zeus τοποθετούνται από το προσωπικό στην 

άκρη του κρεβατιού του ασθενή. 

Κάθε µέρος του ροµπότ που µπορεί να έρθει σε επαφή µε τον ασθενή ή µπορεί να 

µολύνει το χειρουργικό πεδίο πρέπει να αποστειρωθεί η να καλυφθεί µε αποστειρωµένο 

κάλυµµα. Γι’ αυτό συνηθίζεται να χρησιµοποιούνται αποστειρωµένες σακούλες που 

καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του ροµπότ. Συνήθως στο τελικό µέρος που συγκρατεί 

το εργαλείο που περιλαµβάνει κινητήρες ή αισθητήρες, η αποστείρωση γίνεται είτε µε 

αέριο είτε µε υγρό.  

Η ασφάλεια είναι πολύ σηµαντική για τα χειρουργικά ροµπότ και πρέπει να υπάρχει 

σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού, κατασκευής και εφαρµογής τους. Παρότι δεν υπάρχουν 

σκληροί κανόνες, µερικές βασικές αρχές αναλύονται στο κεφάλαιο 6.  

Ένα θέµα υπό συζήτηση στο βιοµηχανικά ροµπότ αφορά τη δηµιουργία,  ροµπότ πολύ 

γενικού σκοπού ή απλούστερων πιο ειδικευµένων συστηµάτων που µπορεί να είναι 

φθηνότερα, πιο αξιόπιστα και εξειδικευµένα για µια συγκεκριµένη εργασία. Το ίδιο θέµα 

απασχολεί τους ειδικούς και για τα ιατρικά ροµπότ, ειδικά µια και το τόσο µεγάλο 

κόστος τους σχετίζεται περισσότερο µε το κόστος ανάπτυξης παρά µε το κόστος 
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κατασκευής. Είναι επιθυµητό λοιπόν, ένα χειρουργικό ροµπότ να µπορεί εύκολα να 

προσαρµοστεί σε πολλά εργαλεία χωρίς να αυξηθεί πολύ η πολυπλοκότητα του.  
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5. ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ  
Η πρώτης γενιάς  ροµπότ χειρουργικών βοηθών  έχει είδη εγκατασταθεί σε αρκετά 

χειρουργεία ανά τον κόσµο. Αυτά τα ροµποτικά συστήµατα συνιστώνται στην ιατρική 

διότι επιτρέπουν έλεγχο άνευ προηγµένου και ακρίβεια στο χειρισµό των ιατρικών 

εργαλείων στις επεµβάσεις ελάχιστης παρεµβατικότητας (MIS).  

Ένα χειρουργικό ροµπότ µπορεί να οριστεί ως ένα υπολογιστικό σύστηµα 

αποτελούµενο από µηχανοκίνητους βραχίονες µε τεχνητούς αισθητήρες που µπορούν να 

προγραµµατισθούν για να κινήσουν, να τοποθετήσουν εργαλεία και να 

πραγµατοποιήσουν  πολλαπλούς χειρουργικούς ελιγµούς. Τα χειρουργικά ροµπότ 

µπορούν να χωριστούν σε απλά συστήµατα και πολύπλοκα συστήµατα master-slave. 

 

 

5.1 Απλά χειρουργικά συστήµατα 
 

Τα απλά ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα αντιπροσωπεύονται από συστήµατα 

συγκράτησης και τοποθέτησης και χρησιµοποιούνται  για να βοηθήσουν το χειρουργό 

κατά τη διάρκεια ελάχιστα παρεµβατικών επεµβάσεων. 

Αυτά τα ελεγχόµενα από υπολογιστή ροµπότ, λειτουργούν ως χέρια στήριξης του 

λαπαροσκόπιου και είναι ικανά να αλλάξουν την θέση τους σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

χειρουργού. Παράδειγµα τέτοιου συστήµατος είναι το ροµπότ AESOP εικ.  

 

5.1.1 AESOP  
 

Το ροµπότ αυτό είναι το πρώτο ροµπότ που εγκρίθηκε από τον Οργανισµό Τροφίµων 

και Φαρµάκων (FDA) των Η.Π.Α. για κλινική χρήση στην κοιλιακή χώρα το 1994 

(AESOP 1000). Το όνοµα προέρχεται από το ακρωνύµιο των λέξεων Automated 

Endoscope System Optimal Positioning δηλαδή αυτοµατοποιηµένο ενδοσκοπικό 

σύστηµα, βέλτιστης τοποθέτησης και συγκράτησης (χειρουργικών εργαλείων). 

Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Computer Motion που βρίσκεται στη Σάντα 

Μπάρµπαρα της Καλιφόρνιας.  
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Εικόνα 32. AESOP 3000. 

Την περίοδο εκείνη που πρωτοπαρουσιάστηκε, ο χειρουργός έλεγχε το ροµποτικό 

βραχίονα από µακριά, χειροκίνητα ή µε πεντάλ ποδιού, αλλά η πιο πρόσφατη γενιά του 

AESOP 3000 (εικ. 32), ελέγχεται µε φωνητικές εντολές.  

O ροµποτικός βραχίονας συγκρατεί και κινεί µια κάµερα η οποία χρησιµοποιείται σε 

επεµβάσεις MIS για την παρατήρηση του χειρουργικού πεδίου. Η κάµερα τοποθετείται 

στην άκρη του βραχίονα και εισέρχεται µέσα στο σώµα του ασθενή µέσω µιας τοµής 

µήκους περίπου δυόµισι εκατοστών. Το AESOP κινεί την κάµερα µε ακριβείς και 

σταθερές κινήσεις ώστε να παρέχει στο χειρουργό τη βέλτιστη εικόνα του χειρουργικού 

πεδίου. 

Το ροµποτικό σύστηµα AESOP είναι το τρίτο χέρι του χειρουργού. Χρησιµοποιώντας 

απλές εντολές όπως  «AESOP, move up (AESOP, κινήσου προς τα πάνω)», «AESOP, 

turn left (AESOP, στρίψε αριστερά)» ο χειρουργός λέει στο ροµπότ να κινήσει την 

κάµερα  Κάθε χειρουργός  ηχογραφεί τη φωνή του και έχει κάρτα φωνής που εισάγεται 

στο σύστηµα όποτε χειρουργεί, προκειµένου να αναγνωρίζει τις εντολές. Συνήθως το 
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σύστηµα λειτουργεί καλά.  Το ροµπότ µπορεί να µην αναγνωρίζει τη φωνή εάν ο τόνος 

της φωνής του χειρουργού εκείνη τη µέρα διαφέρει από τον ηχογραφηµένο. Αλλά 

υπάρχει υποστηρικτικό σύστηµα µε το οποίο µπορεί να το χειριστεί χειροκίνητα εάν κάτι 

τέτοιο συµβεί. Επειδή δεν την κρατάει ανθρώπινο χέρι, δεν κάνει ανεπιθύµητες κινήσεις. 

Χρησιµοποιείται κυρίως σε σχετικά απλές επεµβάσεις, π.χ. σε επεµβάσεις 

χολοκυστεκτοµής και βουβωνοκήλης. To AESOP πήρε το σήµα CE τον Ιούνιο του 1998. 

Μέχρι σήµερα το AESOP βρίσκεται σε περίπου 280 νοσοκοµεία. Το κόστος του 

συστήµατος αυτού είναι περίπου 65.000$. 

  

 

5.2 Πολύπλοκα ροµποτικά συστήµατα 

 
Στις αρχές του 1990 αναπτύχθηκε η ιδέα των συστηµάτων τηλεχειρισµού ή συστηµάτων 

master - slave. Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση των Η.Π.Α. υποστήριξε την έρευνα σε αυτό 

το πεδίο που έκανε το Ινστιτούτο Ερευνών Stanford. Ετσι στις αρχες του 1990 

αναπτύχθηκε το πρώτο σύστηµα master – slave µε µόλις 4 DOF στα εργαλεία του. Η 

εταιρεία Intuitive Surgical αγόρασε την άδεια για χρήση της τεχνολογίας αυτής το 1994. 

Ο χειριστής χρησιµοποιώντας τηλεχειριστήριο ή φωνητικές εντολές µπορεί να εκτελέσει 

κινήσεις εγχείρησης, οι οποίες µέσο ειδικού ηλεκτρονικού υπολογιστή διαβιβάζονται στα 

όργανα του ροµπότ, ακόµα και αν ο χειρουργός βρίσκεται σε άλλο νοσοκοµείο. 

Αντιµετωπίζοντας έτσι δύσκολες περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται άµεση παρέµβαση 

εξειδικευµένου επιστήµονα, (ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές). 

Εκµεταλλευόµενος ο χειριστής, αυτή τη τεχνολογία, δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε το 

σώµα του ασθενή αλλά δρα µέσω µιας master console (κονσόλα ελέγχου) από όπου τα 

σήµατα εντολής στέλνονται και µετατρέπονται σε χειρουργικές µανούβρες  από τους 

ροµποτικούς βραχίονες (robot slave arms). Τα πολύπλοκα ροµπότ αποτελούνται από τα 

ακόλουθα υποσυστήµατα:ροµποτικούς βραχίονες, εσωτερικούς επενεργητές και  

εσωτερικούς αισθητήρες, τριών διαστάσεων βίντεο-ενδοσκοπικό σύστηµα, ευφυή 

σύστηµα ελέγχου και διάταξη διασύνδεσης ανθρώπου – µηχανήµατος µε Η/Υ (interface).  
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Ο χειριστής του µηχανήµατος δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε το σώµα του ασθενή 

αλλά δρα µέσω µιας κεντρικής κονσόλας απ όπου στέλνονται τα σήµατα εντολών τα 

οποία µετατρέπονται σε χειρουργικούς ελιγµούς στα άκρα των ροµποτικών βραχιόνων. 

Οι ενέργειες δηλαδή του ροµπότ δεν προκαθορίζονται όπως συµβαίνει σε άλλα 

χειρουργικά ροµπότ αλλά ελέγχονται σε πραγµατικό χρόνο από το χειρουργό. Σ’ αυτά τα 

συστήµατα ανήκουν το da Vinci και Zeus τα οποία δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να 

εκτελέσουν τηλεχειρουργικές επεµβάσεις. Επιτρέπουν στο χειρουργό να επεµβαίνει από 

µακρινή τοποθεσία. Η µακρινή αυτή τοποθεσία µπορεί να είναι τόσο µακριά όσο στην 

άλλη άκρη του κόσµου ή τόσο κοντά όσο το διπλανό δωµάτιο. Μια και η απόσταση 

χωρίζει τον ασθενή από το χειρουργό είναι φυσικό ότι ο χειρουργός δεν µπορεί να 

χειρουργήσει µε τα δικά του χέρια. Ένα ροµπότ δίπλα στον ασθενή γίνεται τα χέρια του 

χειρουργού ενώ µια περίπλοκη διασυνδετική διάταξη υπολογιστή (interface) µεταφέρει 

εικόνα, ήχο στον χειρουργό ενώ σε ερευνητικό στάδιο βρίσκεται ακόµα η µεταφορά της 

αίσθησης της δύναµης και της αφής στα χέρια του χειρουργού. Η τηλεχειρουργική 

αποτελεί µια εφαρµογή των πολύπλοκων ροµποτικών συστηµάτων master-slave. 

Στην τηλεχειρουργική ο χειρουργός µπορεί να βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που 

παίρνει από τους αισθητήρες οι οποίες µεταδίδονται από αποµακρυσµένη τοποθεσία. Γι’ 

αυτό και πληροφορίες τους πρέπει να είναι σωστές. Όπως και στη ροµποτική 

χειρουργική, συχνά  χρησιµοποιούνται κάποια σηµεία αναφοράς  ως µέσα για την 

ευθυγράµµιση της εικονικής εικόνας µε την πραγµατική θέση τόσο του ροµπότ όσο και 

του ασθενή. Επιπρόσθετα χρησιµοποιούνται ποµποί και δέκτες υπερύθρων σηµάτων 

δεδοµένου ότι προσφέρουν πολύ γρήγορη και ακριβή εγγραφή. 

Παρόλο που η ροµποτική χειρουργική µε τηλεχειρισµό και η τηλεχειρουργική έχουν 

πολλά κοινά σηµεία, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του ροµπότ και 

του µέσου διασύνδεσης µεταξύ ανθρώπου-ροµπότ (HCI, Human - Computer Interface). 

To HCI είναι µια από τις πιο περίπλοκες πτυχές της τηλεχειρουργικής. Πρέπει να είναι 

απλό, «διορατικό» και αποτελεσµατικό. 
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5.2.1 Ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα da Vinci 
 

Το ροµποτικό σύστηµα da Vinci αναπτύχθηκε από το υπουργείο Άµυνας των Η.Π.Α. 

και ενός προγράµµατος της NASA σχεδιασµένο για να πραγµατοποιεί επείγουσες 

χειρουργικές επεµβάσεις από απόσταση σε στρατιώτες ή αστροναύτες. Το όνοµα da 

Vinci επιλέχτηκε  επειδή όπως και ο Leonardo (Da Vinci), έτσι και το σύστηµα ήταν 

µπροστά από την εποχή του. 

Η πραγµατοποίηση της ιδέας για τη δηµιουργία του ροµποτικού συστήµατος da Vinci, 

προήλθε  στα εργαστήρια ερευνών του ινστιτούτου του Στάνφορντ (Stanford Research 

Institute ή SRI), όπου αναπτύσσονταν ένα σύστηµα τηλεϊατρικής µε το οποίο θα 

πραγµατοποιούνταν χειρουργικές επεµβάσεις για το στρατό. Η εταιρεία Intuitive Surgical 

που ιδρύθηκε το 1995 (που βρίσκεται στο Sunnyvale στην Καλιφόρνια) αγόρασε τα 

δικαιώµατα για χρήση της τεχνολογίας του από το SRI µε το όραµα να κάνει το σύστηµα 

αξιόπιστο και ασφαλή ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ευρείας κλίµακας 

χειρουργικές εφαρµογές. 

Για να επιτύχει το έργο αυτό η Intuitive Surgical, δηµιούργησε έµπειρες οµάδες 

σχεδίασης,  µε εξειδικευµένους επιστήµονες  στα πεδία της ροµποτικής, του βίντεο και 

των υπολογιστών και µε χειρουργούς που ενδιαφέρονταν να βελτιώσουν την ικανότητα 

της ιατρικής βιοµηχανίας να παρέχει πιο εκλεπτυσµένες και πιο ασφαλείς χειρουργικές 

τεχνικές. Το αποτέλεσµα αυτής της έντονης προσπάθειας είναι το ροµποτικό χειρουργικό 

σύστηµα da Vinci. το οποίο συνδέει τα χέρια του χειρουργού µε µικρά εργαλεία µέσω 

ενός ροµπότ που ελέγχεται από ένα υπολογιστή.  Το ροµποτικό σύστηµα da Vinci είναι 

ένα, master-slave σύστηµα τηλεχειρισµού.  

Το χειρουργικό σύστηµα da Vinci αποτελείται από τα εξής κύρια µέρη (εικ. 33): 

Την κονσόλα ελέγχου ή κονσόλα χειρουργού.  • 

• 

• 

• 

Τη τροχήλατη συσκευή µε του τρεις ροµποτικούς βραχίονες. 

Το οπτικό σύστηµα. 

Τέλος περιλαµβάνει ένα «πύργο» µε βίντεο, µια οθόνη , ένα ιατρικό µόνιτορ που 

δίνει εικόνες από το χειρουργικό πεδίο, τη γεννήτρια υπερήχων, την πηγή φωτός 

κ.α. Παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στους βοηθούς του γιατρού και βρίσκεται 

δίπλα από το κρεβάτι του ασθενή. 
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Εικόνα 33. Ροµποτικό σύστηµα da Vinci. 

  

Χειρουργική Κονσόλα

Εξοπλισµός Επεξεργασίας Εικόνας 

Χειρουργικά Εργαλεία  

Τροχήλατο συστ. Ροµποτικών 
Υψηλής Ανάλυσης 3-D Endoscope

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34. Ροµποτικό σύστηµα da Vinci, κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης. 
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 χειρουργός πραγµατοποιεί την εγχείρηση καθισµένος στην κονσόλα ελέγχου (εικ. 34) 

και τοποθετεί τα µάτια του σε δύο προσοφθάλµιους φακούς που βρίσκονται πάνω στην 

κονσόλα ελέγχου, παρατηρώντας µια οθόνη η οποία παρέχει υψηλής ανάλυσης, 

έγχρωµες, τρισδιάστατες και σε µεγέθυνση εικόνες του χειρουργικού πεδίου και των δύο 

χειρουργικών εργαλείων.  

Η FDA των Η.Π.Α. αποδέχτηκε τη χρήση του για χειρουργική βοήθεια (surgical 

assistance) τον Ιούλιο του 1997 (Κ:965001). Στις 11 Ιουλίου 2000 ο οργανισµός 

τροφίµων και φαρµάκων (FDA) των Η.Π.Α ενέκρινε το ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα 

da Vinci να χρησιµοποιηθεί στα χειρουργεία της Αµερικής ως σύστηµα ελέγχου του 

ενδοσκοπικού εργαλείου για χρήση του σε λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεµβάσεις. 

Ήταν το πρώτο ροµποτικό σύστηµα για χειρουργικές επεµβάσεις που ενέκρινε το FDA. 

Τον Μάρτιο του 2001 το  FDA ενέκρινε τη χρήση του σε γενικές µη καρδιολογικές 

θωρακοσκοπικές χειρουργικές διαδικασίες. Ενώ τον Ιούνιο του 2001 εγκρίθηκε για 

χρήση σε λαπαροσκοπική αφαίρεσης προστάτη. Στην Ευρώπη  το σύστηµα da Vinci έχει  

πλήρως εγκριθεί µε ρυθµιστικές διατάξεις και θα του επιτραπεί να φέρει το σήµα CE έως 

τον Αύγουστο του 2006 όταν η άδεια του θα χρειαστεί να ανανεωθεί. 

 Παρακάτω παρατίθενται όλες οι επεµβάσεις που έχουν εγκριθεί από το FDA. 

 

- 
- 
- 
- 

 

- 
 

 

- 
- 

Γενική λαπαροσκοπική χειρουργική (Ιούλιος 00:Κ990144). 

Χοληδοχοκυστεκτοµή. 

Εκτοµή θύµου αδένα (θυµεκτοµή), για τη µυασθένεια Gravis. 

Του γαστρεντερικού, για αντιµετώπιση παχυσαρκίας 

 Επεµβάσεις για θεραπεία των γαστροοισοφαγικών αντανακλαστικών 

(Nissen fundoplication). 

Ουρολογικές επεµβάσεις (αποκατάσταση γονιµότητας). 

Ριζικής προστατεκτοµής (Μάιος 01: Κ011002) 

Θωρακοσκοπικές επεµβάσεις. (Μάρτιος 01 : K002489) 

Επεµβάσεις θωρακοσκοπικής καρδιοτοµίας (Νοέµβριος 02 :Κ022574). 

Αορτοστεφανιαίας παράκαµψης (bypass). 

Αποκατάστασης µιτροειδούς βαλβίδας. 
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- 
- 
- 

 

 

• 

• 

Καθοδήγηση επικάρδιου βηµατοδότη για δικοιλιακό επανασυγχρονισµό. 

Στον οισοφάγο. 

Στους πνεύµονες. 

Γυναικολογική χειρουργική 

Παιδιατρικές επεµβάσεις. 

 Οι εφαρµογές του da Vinci (ανάλογα µε τις ιατρικές ειδικότητες) αφορούν: 

Ουρολογικές επεµβάσεις: ριζική προστατεκτοµής, λαπαροσκοπική πυελοπλαστική, 

λαπαροσκοπική κυστεκτοµή, λαπαροσκοπική κυστοπροστατεκτοµή, κολποπλαστική, 

λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτοµή. 

Καρδιολογικές επεµβάσεις: αορτοστεφανιαία παράκαµψη (bypass), αποκατάσταση 

διαφραγµατικής ανωµαλίας καρδιακού κόλπου, αποκατάσταση µιτροειδούς βαλβίδας, 

αορτο-µηριαίο bypass, λαπαροσκοπικά αορτική αποκατάσταση. 

Θωρακικές επεµβάσεις: Εκτοµή θύµου αδένα (θυµεκτοµή), περικαρδική αφαίρεση 

κύστης. 

Γενική χειρουργική: χολοκυστεκτοµή, επέµβαση στοµάχου, λαπαροσκοπική 

νεφρεκτοµή ζωντανού δότη, µεταµόσχευση  νεφρού, αφαίρεση όγκου παγκρέατος, 

µυοτοµία Heller, αποκατάσταση βουβωνοκήλης. 

Γυναικολογικές επεµβάσεις: σαλπιγγική επαναστόµωση, λαπαροσκοπική υστερεκτοµή. 

Παιδιατρικές επεµβάσεις: 

∆ιάγνωση, παιδιατρικών  χειρουργικών προβληµάτων π.χ. βιοψίες. 

Αντιµετώπιση παιδιατρικών χειρουργικών προβληµάτων π.χ. αφαίρεση όγκων, 

µέρους εντέρων κ.α. 

  Το ροµποτικό σύστηµα da Vinci χρησιµοποιεί µια κινηµατική δοµή (κίνηση 

αρθρώσεων) επιτρέποντας στο χειρουργό να πραγµατοποιήσει κινήσεις και τεχνικές 

ανοικτής χειρουργικής διατηρώντας τα πλεονεκτήµατα της προσέγγισης µέσω τοµών « 

κλειδαρότρυπας», απλοποιεί τις ήδη υπάρχουσες επεµβατικές διαδικασίες. µετατρέπει τις 

δύσκολες επεµβάσεις MIS, και κάνει τις νέες διαδικασίες MIS δυνατές στις περισσότερες 

χειρουργικές ειδικότητες. 

Ήδη  περισσότερα από 210 ροµποτικά συστήµατα da Vinci, λειτουργούν στις Η.Π.Α., 

στην Ευρώπη, στην Ασία και ανά το κόσµο. 
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5.2.1.1 Κονσόλα ελέγχου ή κονσόλα χειρουργού 

Η κονσόλα παρέχει τη διασυνδετική διάταξη υπολογιστή (computer interface) µεταξύ 

του χειρουργού και των χειρουργικών βραχιόνων. Το υπολογιστικό σύστηµα που ελέγχει 

ολόκληρο το σύστηµα βρίσκεται µέσα στην κονσόλα ελέγχου (εικ.35). 

 

Εικόνα 35. Κονσόλα ελέγχου ροµποτικού συστήµατος da Vinci. 

Η οθόνη τρισδιάστατης απεικόνισης του χειρουργικού πεδίου, βρίσκεται µέσα στο 

κουβούκλιο της κονσόλας ελέγχου. Γι’ αυτό για να την δει ο χειρουργός τοποθετεί τα 

µάτια σε διόπτρες (εικ.36) που βρίσκονται πάνω στην κονσόλα ελέγχου. Οι ροµποτικοί 

βραχίονες απενεργοποιούνται όποτε ο χειρουργός βγάζει τα µάτια του από την οθόνη 

παρατήρησης. 
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Εικόνα 36. ∆ιόπτρες κονσόλας ελέγχου και µοχλοί χειρισµού του συστήµατος  τύπου 

joystick. 

Η κονσόλα ελέγχου εκτός από την οθόνη παρατήρησης, αποτελείται από δύο 

χειριστήρια τύπου joystick (εικ.37, 38), που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις διόπτρες 

και επιτρέπουν στο χειρουργό να ελέγχει τους ροµποτικούς χειρουργικούς βραχίονες οι 

οποίοι τελικά κινούν τα εργαλεία. Οι κινήσεις του δακτύλου και του καρπού του 

χειρουργού µέσω αισθητήρων ψηφιοποιούνται και εγγράφονται στην µνήµη του 

υπολογιστή αυτές οι ενέργειες  µεταφέρονται στους ροµποτικούς βραχίονες, οι οποίο 

πραγµατοποιούν πανοµοιότυπες κινήσεις στο εγχειριντικό πεδίο σε πραγµατικό χρόνο. 

Οι µοχλοί χειρισµού (master handles), εκτός από το να δώσουν κατεύθυνση στους 

ροµποτικούς βραχίονες, χρησιµοποιούνται για να ελέγξουν και άλλες παραµέτρους της 

βίντεο οθόνης (παρατήρησης) και των ροµποτικών βραχιόνων, όπως την επιλογή του 

ενδοσκοπίου και της αναλογίας διαβάθµισης της κίνησης.  

Οι κινήσεις του χειρουργού φιλτράρονται ώστε η κίνηση των εργαλείων να 

µεταδίδεται χωρίς τρέµουλο στον ασθενή. Επίσης ο κινήσεις του χειρουργού 

«λεπτύνονται». ∆ηλαδή οι σχετικά µεγάλες κινήσεις των δακτύλων και καρπών του 

µεταφέρονται σε πολύ µικρές κινήσεις των εργαλείων. Οι µοχλοί των συστηµάτων 

master-slave συνήθως έχουν ανάδραση αφής, αυτό το σύστηµα δεν έχει, έµµεσα 

παρέχεται ένας βαθµός ανάδρασης µέσω ενός βίντεο µόνιτορ (οπτική ανάδραση) και 

αίσθηση της έκτασης των ιστών.   
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Εικόνα 37. Μοχλός χειρισµού τύπου joystick 

 

Εικόνα 38. Mοχλοί χειρισµού του συστήµατος από άλλη οπτική γωνία . 

Οι µοχλοί ελέγχου δηλαδή, παρέχουν ένα βαθµό αντίληψης της αίσθησης δύναµης και 

έκτασης των ιστών. Όµως η πλειοψηφία  της πληροφορίας αυτής παρέχεται έµµεσα µέσω 

του βίντεο µόνιτορ (οπτικά). 
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Εικόνα 39. Πετάλια ελέγχου του da Vinci.(από αριστερά προς τα δεξιά) για 

επανατοποθέτηση των χεριών του χειρουργού σε µια επιθυµητή πιο εργονοµική θέση, για 

τον έλεγχο της κάµερας, για εστίαση της κάµερας (το µεσαίο), για µελλοντικές 

εφαρµογές και τέλος το πετάλι διαθερµίας. 

Ο χειρουργός χρησιµοποιεί επίσης πετάλια ελέγχου που ενεργοποιούν τον 

ηλεκτροκαυτηριασµό, τα εργαλεία που χρησιµοποιούν υπερήχους κα απενεργοποιούν 

τους µοχλούς όταν ο χειρουργός θελήσει να επανατοποθετήσει καλύτερα τα χέρια του 

(εικ. 39). 

 
 
5.2.1.2 Τροχήλατο σύστηµα ροµποτικών βραχιόνων  
 

To τροχήλατο σύστηµα ροµποτικών βραχιόνων (εικ. 40) τοποθετείται στην άκρη του 

κρεβατιού του ασθενή και οι ροµποτικοί βραχίονες αιωρούνται πάνω από το χειρουργικό 

τραπέζι την ώρα της επέµβασης. Το σύστηµα αποτελείται από τρεις ροµποτικούς 

βραχίονες ενώ πρόσφατα έγινε διαθέσιµο µοντέλο µε τέσσερις. 
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 Ένας βραχίονας συγκρατεί την ενδοσκοπική κάµερα (ο µεσαίος) και οι υπόλοιποι  

χρησιµοποιούνται για να δεχθούν τους υποδοχείς που θα συνδεθούν µε τα ροµποτικά 

εργαλεία µέσω επαναχρησιµοποιούµενων τροκάρ.  

 

 

Εικόνα 40. Τροχήλατο σύστηµα ροµποτικών βραχιόνων. 

Κάθε  ένας ροµποτικός βραχίονας συγκρατεί ένα τροκάρ µια ανοξείδωτη ράβδο η 

οποία δέχεται κάθε φορά το κατάλληλο χειρουργικό εργαλείο (εικ. 41) Κάθε φορά που 

ένα από τα joysticks κουνιέται, ένας υπολογιστής στέλνει ένα ηλεκτρονικό σήµα σε ένα 

από τα εργαλεία το οποίο µεταφράζεται σε κίνηση. Τα εργαλεία κινούνται συγχρόνως µε 

τις κινήσεις των χεριών του χειρουργού. Τα τηλεκατευθυνόµενα εργαλεία 

περιστρέφονται µε τέτοιο τρόπο που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να φτάσουν 

περιοχές που θα ήταν αδύνατο  να  φτάσει ο γιατρός  µε την επιδεξιότητα του 

ανθρώπινου καρπού. Αυτό επιτρέπει στο χειρουργό να δουλέψει σε µικρότερη κλίµακα 

κα µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Σαν αποτέλεσµα της χειρουργικής ακρίβειας, οι 

χειρουργικές διαδικασίες µπορούν να  πραγµατοποιούνται µέσω τοµών µήκους µόλις 10 

mm. 
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Εικόνα 41.Ροµποτικός βραχίονας του da Vinci. 

Οι καρποί των χειρουργικών βραχιόνων πραγµατοποιούν τις κινήσεις πάνω-κάτω, 

αριστερά-δεξιά και πλήρη περιστροφή 360ο, προσδίδοντας έτσι µεγαλύτερο εύρος 

κίνησης απ’ ότι θα ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Οι βραχίονες έχουν τέσσερις βαθµούς 

ελευθερίας ενώ προστίθενται και άλλοι δύο βαθµοί ελευθερίας λόγω των εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται. Συνολικά το ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα da Vinci έχει επτά 

βαθµούς ελευθερίας µπορώντας να µιµηθεί έτσι την ευελιξία του ανθρώπινου καρπού. 

Το da Vinci  λειτουργεί µεταφέροντας τις πραγµατικές κινήσεις του χειρουργού µέσα 

στο σώµα του ασθενή µετατρέποντας τις σε «µικρό-κινήσεις». Ενώ επιτρέπει στο 

χειρουργό να χρησιµοποιεί πολύ φυσικά τις κινήσεις του χεριού και του καρπού. Επίσης 

η κίνηση του βραχίονα, µπορεί να ρυθµιστεί ώστε η στροφή 90ο  του καρπού του 

χειρούργου να µπορεί να δώσει 180ο στροφή στον καρπό του και εποµένως στο  

χειρουργικό εργαλείο. 

Προς το παρών η χειρουργική κονσόλα  και το τροχήλατο µέρος των ροµποτικών 

βραχιόνων συνδέονται µέσω καλωδίων µεταφοράς δεδοµένων (εικ. 42) και η χρήση του 

σύµφωνα µε την έγκριση από το FDA των Η.Π.Α., απαιτεί  ο χειρουργός  (στην 
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χειρουργική κονσόλα) να βρίσκεται στο ίδιο δωµάτιο µε τον ασθενή. Ωστόσο, είναι 

πιθανή η εφαρµογής της τηλεχειρουργικής,  στην οποία ο ασθενής και ο χειρουργός δεν 

βρίσκονται στο ίδιο δωµάτιο παρότι περιορίζεται προς το παρόν από τις σχετικά µικρές 

ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων που είναι διαθέσιµες µέχρι τώρα.  

 

 

Εικόνα 42. Καλώδια σύνδεσης και µεταφοράς δεδοµένων της κονσόλας ελέγχου µε τους 

ροµποτικούς βραχίονες. 

 

5.2.1.3 Οπτικό σύστηµα  

Το οπτικό σύστηµα da Vinci ονοµάζεται InSite. ∆ιότι είναι κατασκευασµένο για να 

δίνει την αίσθηση στο χειρουργό ότι τα χέρια του είναι βυθισµένα στο σώµα του ασθενή. 

Ο έλεγχος της κάµερας γίνεται µε πεντάλ που υπάρχει στα πόδια του χειρουργού. Η 
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κάµερα του da Vinci αποτελείται από δύο υψηλής ανάλυσης κάµερες οπτικών ινών που 

βρίσκονται στο εσωτερικό ενός ενδοσκοπίου 12 mm (εικ. 43). Οι οποίες  παρέχουν 

τρισδιάστατη έγχρωµη εικόνα στο χειρουργό που κάθεται στην  κονσόλα (εικ. 44) . Οι 

κάµερες αυτές  αυτές µεγεθύνουν το χειρουργικό πεδίου έως και 12 φορές και παρέχουν 

στερεοσκοπική όραση σε γωνία 30ο ή 0ο (ευθεία) στο χειρουργό που βρίσκεται στην 

κονσόλα.  

 

Εικόνα 43. Ενδοσκόπιο χειρουργικού συστήµατος da Vinci. 

Η 3D εικόνα επιτυγχάνεται από δύο εικόνες του εγχειρητικού πεδίου που 

µεταφέρονται µέσω διαφορετικών οπτικών καναλιών σε δύο υψηλής ανάλυσης οθόνες 

µέσα στη κονσόλα ελέγχου. Το δεξί και το αριστερό µάτι του χειρουργού βλέπουν 

ελαφρώς διαφορετικές εικόνες που τις αντιλαµβάνονται ως µία τρισδιάστατη εικόνα.  Η 

κάµερα συγκρατείται από τον ροµποτικό βραχίονα που βρίσκεται στο κέντρο. 
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Εικόνα 44. Τρισδιάστατη έγχρωµη εικόνα στο χειρουργό που κάθεται στην  κονσόλα. 

 

 

5.2.1.4 Χειρουργικά εργαλεία EndoWristTM 

 

Τα ροµποτικά χειρουργικά εργαλεία περιλαµβάνουν τεχνολογία EndoWrist. Που 

σηµαίνει ότι εκτός από την άρθρωση που υπάρχει στον καρπό του βραχίονα, τα ίδια τα 

εργαλεία φέρουν άρθρωση κοντά στην άκρη τους. Η άκρη των εργαλείων µπορεί να 

περιστρέφεται και να εκτελεί κινήσεις Pitch και Yaw (πληροφορίες στο κεφ.2) Με την 

τεχνολογία αυτή οι κατασκευαστές πρόσθεσαν δύο επιπλέον DOF στα χειρουργικά 

εργαλεία προκειµένου να εκτελούν κινήσεις ίδιες µε αυτές που εκτελεί ο ανθρώπινος 

καρπός σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, αυξάνοντας σηµαντικά την ευκολία χρήσης τους 

και µεταφέροντας την επιδεξιότητα του χεριού και του καρπού του χειρουργού. Έτσι οι 
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διαχειριστές των ιστών (τα άκρα των εργαλείων) µπορούν να µιµηθούν τις κινήσεις του 

ανθρώπινου καρπού (εικ. 45). Έχοντας συνολικά επτά βαθµούς ελευθερίας τα 

χειρουργικά εργαλεία µπορούν να µιµηθούν τις φυσικές κινήσεις της ανοικτής 

χειρουργικής. Υπάρχει ένα εύρος διαφορετικών  εργαλείων (εικ. 46) που είναι διαθέσιµα 

όπου κάθε ένα µπορεί να χρησιµοποιηθεί έως και δέκα φορές (µετά το ροµποτικό 

σύστηµα τα απενεργοποιεί εµποδίζοντας την παραπέρα χρήση τους).  

 

 

Εικόνα 45. Εργαλείο τεχνολογίας EndoWrist ικανό να µιµηθεί τις κινήσεις του 

ανθρώπινου καρπού. 

 

Εικόνα 46. ∆ιάφορα χειρουργικά εργαλεία του συστήµατος da Vinci. 
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    Εικόνα 47. Μικροχειρουργική λαβίδα.          Εικόνα 48. Χειρουργική λαβίδα Cadiere. 

 

                     
 

Εικόνα 49. Σπάτουλα καυτηρίασης.             Εικόνα 50. Χειρουργική λαβίδα Cichon. 

 

                
 

Εικόνα 51. ∆ιπολικό εργαλείο καυτηρίασης.   Εικόνα 52 Τύπος χειρουργικής λαβίδας  

                                                                           EndoWrist. 
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Εικόνα 53.Μεγάλος οδηγός βελόνας.              Εικόνα 54. Χειρουργική λαβίδα µε µακριά                          

                                                                        άκρη. 

    

                                                    
 

Εικόνα 55.Γάντζος καυτηρίασης.                     Εικόνα 56. Χειρουργικό ψαλίδι. 

 

            
 

Εικόνα 57. Χειρουργικό ψαλίδι µε καµ-        Εικόνα 58. Εργαλείο κοπής µε         

πυλωτές. Άκρες.                                               Υπερήχους.     
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Τα διαθέσιµα εργαλεία είναι: 

Μικροχειρουργικές λαβίδες (εικ. 47). • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

Χειρουργικές λαβίδες µε µακριά άκρη (εικ. 54). 

Χειρουργικές λαβίδες Cadiere (εικ. 48) και Cichon (εικ. 50). 

Σπάτουλα καυτηρίασης (εικ.49). 

∆ιπολικά εργαλεία καυτηρίασης (εικ. 51). 

Γάντζοι καυτηρίασης.(εικ. 55). 

Νυστέρι καυτηρίασης µε 15ο λεπίδα. 

Νυστέρι µε λεπίδα beaver. 

∆ιάφορα είδη ψαλιδιών (εικ. 56. εικ. 57). 

Εργαλείο κοπής µε υπερήχους (εικ. 58). 

Χειρουργικές λαβίδες τύπου EndoWrist. (εικ. 52). 

Μεγάλες οδηγούς βελόνας (εικ. 53). 

 
τα πολύ µικρά χειρουργικά εργαλεία (σχεδόν 1cm-2cm σε µήκος). τα οποία παρέχουν 

την ευελιξία που παρέχουν αυτά που χρησιµοποιούνται στην ανοικτή χειρουργική. 
 

 

5.2.1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά ροµποτικού συστήµατος da Vinci 
 

Η τεχνολογία da Vinci σχεδιάστηκε για να µιµηθεί την κίνηση του ανθρώπινου 

χεριού, των καρπών και των δακτύλων. Το µεγάλο εύρος κινήσεων επιτρέπει ακρίβεια 

που δεν θα ήταν δυνατή σε επεµβάσεις κλασικής MIS. 

Η µονάδα του ροµποτικού χειρουργικού συστήµατος da Vinci που φέρει τους 

ροµποτικούς βραχίονες είναι τροχήλατη µε ύψος 2m. Ο κάθε ροµποτικός 

βραχίονας έχει µήκος  45cm.   

Τα εργαλεία έχουν µήκος 1-2 cm και διάµετρο 7 mm µεταφράζουν τις φυσικές 

κινήσεις του χεριού και του καρπού του χειρουργού σε αντίστοιχες, ακριβείς και 

µικρής κλίµακας κινήσεις και µπορούν να κινηθούν µόνο όταν πάρουν εντολή από 

το χειρουργό είναι ικανά να µεταφέρουν συνολικά έξι βαθµούς ελευθερίας 

(συµπεριλαµβανοµένου το πιάσιµο) όπως φαίνεται και στην εικόνα 59: Οι 
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χειρουργικοί βραχίονες έχουν τέσσερεις βαθµούς ελευθερίας (οριζόντια, κάθετα 

εισαγωγή-εξαγωγή και περιστροφή στο καρπό), καθώς και επιπλέον τρεις βαθµούς 

ελευθερίας που προστίθενται από τα εργαλεία τεχνολογίας EndoWrist (µαζί µε το 

πιάσιµο). 

 

Εικόνα 59. Βαθµοί ελευθερίας του εργαλείου da Vinci. 

 

 

Η κονσόλα ελέγχου είναι εργονοµικά κατασκευασµένη ώστε ο χειρουργός να 

κάθεται άνετα κατά τη διάρκεια της επέµβασης. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στο ροµποτικό σύστηµα da Vinci περιέχουν 

την τεχνολογία EndoWrist. (εικ. 60). Τα εργαλεία EndoWrist επιτρέπουν ένα 

εξαιρετικά ολοκληρωµένο εύρος κίνησης στην άκρη τους ικανά να διευκολύνουν 

την αφαίρεση ιστών και να πραγµατοποιήσουν εξαιρετική τοποθέτηση βελόνας 

συγκριτικά µε την 

ανοικτή χειρουργική.  

 

Εικόνα 60. Χειρουργικά 

εργαλεία τεχνολογίας 

EndoWrist. 
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Επιπλέον η εταιρεία Intuitive Surgical και Olympus Optical συµφώνησαν να 

χρησιµοποιηθεί η προηγµένη τεχνολογία χειρουργικής µε υπερήχους, της εταιρείας 

Olympus, στο ροµποτικό σύστηµα da Vinci. Το αποτέλεσµα της συνεργασίας 

αυτής ήταν η δηµιουργίας ψαλιδιού υπερήχων da Vinci (εικ. 61). Αυτή είναι η 

πρώτη ροµποτική, πλήρως ολοκληρωµένη συσκευή υπερήχων της ιατρικής 

βιοµηχανίας η οποία επιτρέπει στους χειρουργούς να πραγµατοποιήσουν 

εφαρµογές κοπής και αιµόστασης µαζί. Το ψαλίδι υπερήχων da Vinci 

ενεργοποιείται από µια γεννήτρια τη «SonoSurg»  της Olympus η οποία 

χρησιµοποιεί την ενέργεια των υπερηχητικών δονήσεων. Η συσκευή κόβει 

(ταχύτατα) τον ιστό και τα αγγεία του αίµατος µε ψαλίδια που µεταφέρουν 

υπερηχητικές δονήσεις και κάνει τοµές µετά από αιµόσταση - για να εµποδίσει την 

αιµορραγία- µε θέρµανση σε βαθµό όµως τέτοιο ώστε να µην απανθρακωθούν οι 

ιστοί. Παρέχει δηλαδή ταχύτατο κόψιµο ενώ ταυτόχρονα εκτελεί υψηλής 

απόδοσης αιµόσταση. Το ψαλίδι αυτό είναι εµπορικά διαθέσιµο στην Ευρώπη και 

τις Η.Π.Α.   

 

 

Εικόνα 61. Ψαλιδιού υπερήχων της Olympus. 

 

Με σκοπό να παραχθεί η καλύτερη εικόνα του χειρουργικού πεδίου, η οµάδα 

σχεδιασµού της Intuitive Surgical, επέλεξε τις κάµερες Panasonic 3CCD. Οι 

οποίες εκτός από τα χαρακτηριστικά της υψηλής τους απόδοσης ( έως και 800 

γραµµές χρωµατικής ανάλυσης και 5 lux ελάχιστη απαίτηση φωτισµού ), οι 

κεφαλές της κάµερας είναι εξαιρετικά µικρού µεγέθους (34x44x52 mm) και 

επιτρέπουν να τοποθετούνται εύκολα στην άκρη ενός ενδοσκοπίου χωρίς να 

προσθέτουν σε βάρος και  σε όγκο. 
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• 

• 

• 

• 

Μετά από πολλά πειράµατα και συσκέψεις µε τους χειρουργούς, οι σχεδιαστές της 

Intuitive Surgical, διαπίστωσαν ότι η στερεοσκοπική απεικόνιση, θα έδινε πιο 

χρήσιµη εικόνα στους χειρουργούς. ∆ίνοντας βάθος πεδίού ο χειρουργός θα 

µπορούσε να ελιχθεί γύρο από το χειρουργικό πεδίου µε µεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και ικανότητα να πραγµατοποιήσει πιο περίπλοκες πράξεις όπως 

τη ραφή ενός αγγείου αίµατος της καρδιάς. Η οµάδα σχεδίασης εκτίµησε όλα τα 

διαθέσιµες στερεοσκοπικά χειρουργικά εργαλεία της αγοράς και αποφάσισαν να 

κατασκευάσουν το δικό τους ενδοσκόπιο µε διπλό κανάλι, µε σκοπό να πετύχουν 

την οπτική απόδοση που επιθυµούσαν. Το ενδοσκόπιο αυτό απαιτούσε δύο 

κάµερες 3CCD Panasonic να βρίσκονται στο τελικό άκρο του, όπου η οπτική 

είσοδος του µετατρέπεται σε standard NTSC ή PAL βίντεο σε component form. 

Επίσης ενσωµάτωσαν επεξεργαστές βίντεο στο οπτικό µονοπάτι, για να µειώσουν 

το θόρυβο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. 

Για να παρατηρήσουν εικόνες από το ενδοσκόπιο διπλού καναλιού, η Intuitive 

Surgical, ανέπτυξε το δικό της  στερεοσκόπιο, προκειµένου να επιτραπεί οι 

χειρουργοί να δουν το χειρουργικό πεδίου µε ένα συγκεκριµένο προσανατολισµό. 

Αυτό τους δίνει την ψευδαίσθηση ότι τα χέρια τους, χειρίζονται άµεσα εργαλεία 

που βρίσκονται µέσα στο σώµα του ασθενή όπως δηλαδή εάν τα έπιαναν.  

Σύµφωνα µε τους ειδικούς της Intuitive Surgical, οι κάµερες 3CCD Panasonic 

επιλέχθηκαν για τους εξής λόγους: 

Η Panasonic δηµιούργησε µια ιατρικού τύπου κάµερα που είναι µικρή, 

ελαφριά και παρέχει την απαιτούµενη ανάλυση και αντίθεση. 

Οι κάµερες 3CCD Panasonic τύπου GP-US522 και GP-US522 είναι διαθέσιµες 

σε µεγάλες ποσότητες στην ιατρική βιοµηχανία, διευκολύνοντας έτσι τους 

σχεδιαστές στην επιλογή τους. 

Η εταιρεία ( Intuitive Surgical ) εντυπωσιάστηκε µε την άνευ προηγµένου 

τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Panasonic και την ανταπόκριση της στις 

ειδικές της ανάγκες.  

Οι κάµερες 3CCD έχουν αποδείξει ότι είναι εξαιρετικά αξιόπιστες, χωρίς 

µηχανικές βλάβες µε τέλεια ποιότητα οπτικοµαγνητικής εγγραφής (video). 
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Οι εικόνες του χειρουργικού πεδίου µεταφέρονται σε µια υψηλής ανάλυσης οθόνη 

απεικόνισης µε διόπτρες.   

 

 

Το 2003 η εταιρεία λάνσαρε την επιλογή και για τέταρτο ροµποτικό βραχίονα για 

το χειρουργικό σύστηµα da Vinci, και το τριών καναλιών οπτικό σύστηµα του da 

Vinci σε συνεργασία µε την Olympus Optical Corporation, και τη νέα σειρά 

εργαλείων µεγέθους 5 mm.   

Το ροµποτικό σύστηµα da Vinci πλεονεκτεί στην τεχνολογία των επεξεργαστών 

των υπολογιστών. Τα ηλεκτρονικά τους περιλαµβάνουν, επεξεργαστές DSP που 

παρέχουν 250 mega flops υπολογιστική ισχύ, ικανοί να πραγµατοποιούν 

300.000.000 υπολογισµούς σε ένα µόνο δευτερόλεπτο. Ο υπολογιστής ελέγχει και 

διατηρεί στην ακριβή του θέση κάθε ένα  έως και 48 κινητήρες ( έξι φορές τον 

αριθµό των κινητήρων σε ένα πρότυπο ροµποτικό βραχίονα) 1.500 φορές το 

δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση που ανιχνευθεί πρόβληµα στην κίνηση, σε 

οποιοδήποτε µηχανικό µέρος, οι χειρουργικοί βραχίονες κλειδώνουν (λειτουργία 

«soft lock») ή σταµατούν ακαριαία. 

Συµπερασµατικά το ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα da Vinci σχεδιάστηκε για να 

δώσει στο χειρουργό το εύρος της κίνησης, το λεπτό χειρισµό ιστών και τα τρισδιάστατα 

οπτικά χαρακτηριστικά της ανοιχτής χειρουργικής επέµβασης ενώ ταυτόχρονα  επιτρέπει 

στο χειρουργό να δουλέψει µέσω µικρών οπών χρησιµοποιώντας την τεχνική της MIS. Η 

τεχνολογία αυτή ξεπερνάει πολλούς από τους περιορισµούς των εργαλείων της MIS και 

των τεχνικών τους µε τους ακόλουθους τρόπους: 

Με τις φυσικές κινήσεις των εργαλείων: Είναι σχεδιασµένο για να µετατρέπει 

απευθείας τις φυσικές κινήσεις των χεριών του χειρουργού σε ανάλογες µικροκινήσεις 

µέσα στο σώµα του ασθενή. Για παράδειγµα µια κίνηση το χεριού προς τα δεξιά 

προκαλεί το εργαλείο να κινηθεί προς τα δεξιά εξαλείφοντας την αντεστραµµένη  

ιδιότητα των εργαλείων της  τεχνικής MIS.  

Με τα εργαλεία EndoWrist δίνουν φυσική επιδεξιότητα και εύρος κίνησης:Είναι 

σχεδιασµένα  ώστε να παρέχουν στους χειρουργούς ένα εύρος κίνησης στο χειρουργικό 

πεδίο,  ανάλογο µε τις κινήσεις του  ανθρώπινου χεριού και καρπού. Τα κατάλληλα 

εργαλεία τα οποία ονοµάζονται EndoWrist εργαλεία περιλαµβάνουν αρθρώσεις στον 

 76



                                              Ροµποτικά Χειρουργικά Συστήµατα (da Vinci, Zeus, Hermes). 

καρπό τους που επιτρέπουν στο χειρουργό να  φτάσει πίσω από ιστούς και να κόψει µε 

ακρίβεια όπως θα µπορούσε να κάνει και στην ανοικτή χειρουργική. Ο χειρουργός 

ελέγχει τις κινήσεις των αρθρώσεων από τη χειρουργική κονσόλα χρησιµοποιώντας 

φυσικές κινήσεις του χεριού και του καρπού του, οι αρθρώσεις EndoWrist βρίσκονται 

κοντά στις άκρες των εργαλείων. Τα συµβατικά εργαλεία  της MIS, επιτρέπουν στο 

χειρουργό µικρότερη ευελιξία, επιδεξιότητα και εύρος κίνησης απ’ ότι τους παρέχουν τα 

χέρια τους στην ανοικτή χειρουργική.  

Πραγµατοποιώντας περισσότερο ακριβείς κινήσεις µε µειωµένο τρέµουλο: Ο 

χειρουργός µπορεί να κάνει «λέπτυνση» των κινήσεων («motion scaling») αυτό είναι ένα 

χαρακτηριστικό που µεταφράζει για παράδειγµα µια τριών χιλιοστών κίνηση του χεριού 

σε ενός χιλιοστού κίνηση του εργαλείου που βρίσκεται µέσα στο σώµα του ασθενή. Η 

εφαρµογή αυτή δηµιουργήθηκε για αν επιτραπεί µεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ότι 

φυσιολογικά είναι διαθέσιµη στην ανοιχτή χειρουργική όσο και στην MIS. Επίσης 

περιλαµβάνει τεχνολογία που φιλτράρει το τρέµουλο του χεριού του χειρουργού. 

Παρέχοντας απεικόνιση  3D (τριών διαστάσεων). Το οπτικό σύστηµα που ονοµάζεται 

οπτικό σύστηµα InSite, σχεδιάστηκε για να δώσει στους χειρουργούς την εντύπωση ότι 

τα χέρια τους βρίσκονται πραγµατικά, « έχουν βυθιστεί» στο χειρουργικό πεδίο παρότι οι 

ίδιοι βρίσκονται µακριά από το σώµα του ασθενή . Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην 

νοιώθουν πια αποκοµµένοι από το χειρουργικό πεδίο και τα εργαλεία όπως συµβαίνει 

στην MIS. Επιπλέον το σύστηµα InSite δίνει πιο φωτεινή και πιο έντονη εικόνα απ’ ότι 

αλλά 3D ενδοσκοπικά οπτικά συστήµατα και διαθέτει τεχνολογία ελέγχου πλοηγού 

κάµερας.  

Παρόλα τα πλεονεκτήµατα του τρία είναι τα βασικά µειονεκτήµατα του συστήµατος: 

1. Το αρχικό κόστος του συστήµατος και το κόστος των εργαλείων (1-1.5$ ) και το 

κόστος υποστήριξης του συστήµατος. Μια και  τα ροµποτικά εργαλεία είναι 

µερικώς επαναχρησιµοποιούµενα το τρέχον κόστος είναι σηµαντικό. Επίσης 

απαιτείται εξειδικευµένη εκπαίδευση για τη χρήση του ροµποτικού συστήµατος 

πράγµα που προσθέτει στο κόστος. 

2. Πρακτικά θέµατα που αφορούν το στήσιµο του συστήµατος-της χειρουργικής 

κονσόλας και του τροχήλατου µέρους µε τους ροµποτικούς βραχίονες. Το οποίο 
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καταλαµβάνει αρκετό χώρο στο χειρουργικό δωµάτιο και χρειάζεται αρκετός 

χρόνος για την προετοιµασία του.  

3. Τεχνικά θέµατα που αφορούν το ροµποτικό σύστηµα. Βασικό τεχνικό 

µειονέκτηµα είναι η έλλειψη αίσθησης αφής, η πιθανότητα µηχανικής βλάβης 

του συστήµατος και η µερική έλλειψη ευελιξίας µε τους ροµποτικούς 

χειρουργικούς βραχίονες.  Τεχνικά προβλήµατα έχουν αναφερθεί είτε λόγω 

δυσλειτουργίας του συστήµατος όπως: θανατηφόρο λάθος, πτώση ισχύος λόγω 

λανθασµένης σύνδεσης, κακή λειτουργίας του συστήµατος, των φακών, 

σύγκρουση των βραχιόνων (είτε µεταξύ τους είτε µε τον ασθενή) λόγω 

προβληµάτων του εξοπλισµού όπως: απόσπαση του άκρου των εργαλείων, 

αποσύνδεση του γάντζου από τον ηλεκτορκαυτηριασµό, λανθασµένη εισαγωγή 

των εργαλείων στους ροµποτικούς βραχίονες, θραύση ροµποτικών λαβίδων, 

µετακίνηση του τροκάρ κ.α. 

4. Ο µέσος όρος ωφέλιµης ζωής του συστήµατος έχει εκτιµηθεί ότι είναι πέντε 

χρόνια, µε τα µέρη που το αποτελούν να διαρκούν τέσσερα µε επτά χρόνια. 

 

 

5.2.1.6 Περιγραφή λειτουργίας 
 

Κατά τη διάρκεια της επέµβασης ο χειρουργός κάθεται µπροστά από µια οθόνη 

µακριά από το χειρουργικό τραπέζι. το ροµπότ τυλίγεται µε ένα πλαστικό (εικ. 62) Οι 

ροµποτικοί βραχίονες τοποθετούνται πάνω από τον ασθενή και πάνω τους τοποθετούνται 

ατσάλινες ράβδοι. Αφού αναισθητοποιηθεί ο ασθενής τρεις οπές, όχι µεγαλύτερες από τη 

διάµετρο ενός µολυβιού (1cm), ανοίγονται στο σώµα του ασθενή επιτρέποντας έτσι στις 

τρεις αυτές ατσάλινες ράβδους (τροκάρ) να εισαχθούν (εικ. 63). Μια από τις ράβδους 

φέρει κάµερα ενώ στις άλλες δύο εφαρµόζονται χειρουργικά εργαλεία ικανά να 

τεµαχίσουν, να αφαιρέσουν ή και να ράψουν τους ιστούς. Στην οθόνη ο χειρουργός 

παρατηρεί την τρισδιάστατη εικόνα που στέλνει η κάµερα µέσα από το σώµα του ασθενή 

και η οποία ελέγχεται από τους µοχλούς τύπου joystick. Η κάµερα επιβλέπει κάθε κίνηση 

που κάνει το ροµπότ και µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί κατά βούληση 

µε πεντάλ. 
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Εικόνα 62. Ροµποτικοί βραχίονες τυλιγµένοι σε αποστειρωµένες σακούλες και ορισµένα 

εργαλεία. 

 

Εικόνα 63. Τοποθέτηση των τροκάρ στη κοιλιά ενός ασθενή. 
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 Κάθε κίνηση των  joystick που κάνει ο χειρουργός  µε τα δάκτυλα ή τον καρπό του,  

ελέγχεται και επεξεργάζεται και µεταφράζεται από υπολογιστή σε κίνηση στα άκρα των 

εργαλείων, ενώ ταυτόχρονα καταχωρείται στη µνήµη του. Ο υπολογιστής στη συνέχεια 

κινεί τα χειρουργικά εργαλεία µε τη βοήθεια των ροµποτικών βραχιόνων. Υπάρχει 

δηλαδή ανάµεσα στο χειρουργό και στο χειρουργικό εργαλείο κάποιος βαθµός 

παρεµβολής από τον υπολογιστή. 

Πάντα σε αυτές τις χειρουργικές επεµβάσεις υπάρχει το λιγότερο ένας ακόµα 

χειρουργός που στέκεται πάντα δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι και βοηθάει στην αλλαγή 

των εργαλείων των ροµποτικών βραχιόνων.  

Τα φώτα στο δωµάτιο που βρίσκεται ο χειρουργός χαµηλώνουν για να µπορεί να 

βλέπει πιο καθαρά την οθόνη. 

Το σύστηµα χρησιµοποιεί τα ίδια ράµµατα και υλικά που χρησιµοποιούνται και στην 

παραδοσιακή χειρουργική. 

 

 

5.2.2 Ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα Zeus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 64. Χειρουργικό σύστηµα Zeus. 

Το ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα Zeus (εικ. 64), που προτάθηκε από την εταιρεία 

Computer Motion το 1998 και ήταν το πρώτο σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε για να 
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πραγµατοποιήσει το 1999 την πρώτη πλήρη ενδοσκοπική ροµποτική επέµβαση 

αορτοστεφανιαίας παράκαµψης (bypass) σε παλλόµενη καρδιά. Σαν γενική ιδέα µοιάζει 

µε το ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα da Vinci, µε κάποιες µικρές διαφορές. Ήταν το 

πρώτο που εγκρίθηκε από το FDA τον Οκτώβριο του 2001 για χρήση µε χειρουργικά 

εργαλεία νυστέρια, χειρουργικά άγκιστρα κ.α. κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής και 

θωρακοσκοπικής χειρουργικής επέµβασης. Τον Σεπτέµβριο του 2002, το FDA ενέκρινε 

τη χρήστη του στη γενική λαπαροσκοπική χειρουργική. Έχει εφαρµογή στην 

καρδιοχειρουργική σε επεµβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης (coronary artery 

bypass) και αποκατάσταση µιτροειδούς βαλβίδας (mitral valve repair).Για  την πώληση 

του η εταιρεία Computer Motion συνεργάζεται µε την εταιρεία Medtronic που βρίσκεται 

στη Μινεάπολη.  

Αποτελείται από τρία βασικά µέρη: 

Μια εργονοµική κονσόλα ελέγχου   • 

• 

• 

Το κεντρικό έλεγχο (ελεγκτής  ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή) . 

Και τους ροµποτικούς βραχίονες που κινούνται µε την κίνηση του χεριού του 

χειρουργού. 

Ο χειρουργός κάθεται άνετα στη χειρουργική, κονσόλα και χειρίζεται τα εργαλεία που 

βρίσκονται µέσα στον ασθενή. Οι κινήσεις του χειρουργού αφού ψηφιοποιηθούν, 

φιλτράρονται, λεπτύνονται και µεταβιβάζονται στον ελεγκτή του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ο οποίος µεταδίδει αυτές τις κινήσεις µέσο ενός ηλεκτροµηχανικού interface 

στους ροµποτικούς βραχίονες και στα εργαλεία.  

Το σύστηµα επιτρέπει στο χειρουργό  να πραγµατοποιεί λεπτές επεµβάσεις MIS 

κάνοντας στον ασθενή τρεις µικρές οπές µε διάµετρο όση η διάµετρος ενός µολυβιού. Το 

Zeus βελτιώνει επίσης την εικόνα του χειρουργικού πεδίου µεγεθύνοντας τη ενώ µε τη 

βοήθεια του AESOP ελευθερώνονται τα χέρια του χειρουργού για να µπορεί να 

χειρίζεται τα χειρουργικά εργαλεία. Η αρχική έκδοση του συστήµατος δεν παρείχε 

τρισδιάστατη αλλά δισδιάστατη ενδοσκοπική απεικόνιση. 

Η περιγραφή λειτουργίας του είναι ίδια  µε το ροµποτικό σύστηµα da Vinci µόνο που 

η κάµερα όπως ανέφερα παραπάνω ελέγχεται µε φωνητικές εντολές και δεν χρησιµοποιεί 

ενδοσκοπικά εργαλεία τύπου EndoWrist. Πρόσφατο είναι το ροµποτικό σύστηµα Zeus, 
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τεχνολογίας MicroWrist (εικ. 65), ελέγχει εργαλεία τύπου MicroWrist που παρέχουν ένα 

βαθµό ελευθερίας ακόµα στο σύστηµα (συνολικά 5 DOF χωρίς το πιάσιµο). 

 

Εικόνα 65. Χειρουργός εκτελεί επέµβαση µε το Zeus (MicroWrist). 

Το Zeus αρχικά επικεντρώθηκε σε MIS καρδιάς κλινικά έχει εφαρµοστεί σε 

επεµβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης (CABG- Coronary Artery Bypass Grafting) 

σε παλλόµενη και µη παλλόµενη καρδιά.  

Χρησιµοποιώντας το σύστηµα αυτό, οι χειρουργοί πέτυχαν τα παρακάτω 

αξιοσηµείωτα γεγονότα που θεωρήθηκαν ορόσηµο στη χειρουργική: 

Στη Γαλλία, έχουν πραγµατοποιηθεί µια σειρά από επεµβάσεις σε βρέφη για την 

θεραπεία µιας καρδιολογικής ασθένειας (που ονοµάζεται patent ductus arteriosis). 

Χρησιµοποιώντας το ροµποτικό σύστηµα ο χειρουργός µπορεί να κλείσει µια 

ανοικτή αρτηρία κάνοντας στο σώµα του βρέφους 3 µόνο τοµές µε διάµετρο 5 mm 

η κάθε µία σε αντίθεση µε τις τοµές µήκους 10cm-12cm και το διαχωρισµό των 

πλευρών που γίνονταν παλιότερα. 

• 

• Στον Καναδά πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του Zeus εναλλακτική διοχέτευση 

της κυκλοφορία αίµατος (bypass) σε παλλόµενη καρδιά πάλι µε µικρές τοµές και 

χωρίς θραύση του θώρακα. Ο ασθενής επέστρεψε στο σπίτι του την επόµενη µέρα 

µετά την επέµβαση. 

Όµως το Zeus επιτρέπει στο χειρουργό να πραγµατοποιήσει τηλεχειρουργικές 

επεµβάσεις µακρινών αποστάσεων χρησιµοποιώντας το σύστηµα Socrates (της Computer 
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Motion). Το Socrates είναι ένα χειρουργικό σύστηµα τηλεσυνεργασίας (Surgery tele-

collaboration system) που συνδέει τους χειρουργούς άµεσα µε συναδέλφους τους που 

βρίσκονται στο χειρουργείο. Στη Γαλλία έχει πραγµατοποιηθεί µια σειρά επεµβάσεων σε 

παιδιά χρησιµοποιώντας το ροµποτικό σύστηµα Zeus.  

Το Zeus ήταν το πρώτο σύστηµα που εγκρίθηκε από το FDA τον Οκτώβριο του 2001,  

για χρήση µε νυστέρια, χειρουργικά άγκιστρα, ατρραυµατικές λαβίδες και συγκρατητές. 

Βελόνων κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής και θωρακοσκοπικής χειρουργικής 

επέµβασης. Το Σεπτέµβριο του 2002 το FDA ενέκρινε τη χρήση του σε γενικές 

λαπαροσκοπικές επεµβάσεις. Τον Οκτώβριο του 2002, ο Οργανισµός υγείας του Καναδά 

εγγυήθηκε τη χρήση του σε καρδιολογικές επεµβάσεις και τηλεχειρουργικές εφαρµογές 

και έλαβε τη σήµανση CE για πώληση στην Ευρωπαϊκή αγορά τον Φεβρουάριο του 

1999. 

 Το Zeus τεχνολογίας Micro Wrist έχει εγκριθεί από το FDA για χρήση σε 

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή, επεµβάσεις διόρθωσης γαστροοισοφαγικών 

αντανακλαστικών (Nissen Fundoplication). Επίσης για να ελέγχει λαπαροσκοπικά 

εργαλεία που εκτελούν πιάσιµο, κοπή, αφαίρεση, ηλεκτροκαυτηριασµό, ράµµατα και 

δέσιµο κόµπου.  

 

5.2.2.1 Κονσόλα ελέγχου  

 

Εικόνα 66. Κονσόλα ελέγχου Zeus τεχνολογίας MicroWrist. 
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Ο χειρουργός, χειρίζεται τους βραχίονες από µακριά µέσω µιας κονσόλας ελέγχου 

(εικ. 66) που περιλαµβάνει: 

Μία οθόνη στην οποία απεικονίζεται µια ψευδοτρισδιάστατη εικόνα του 

χειρουργικού πεδίου και η οποία µπορεί να παρατηρηθεί µε ένα ειδικό ζευγάρι 

γυαλιών. Τα γυαλιά στερεώνονται στην οθόνη µιας τηλεόρασης και τα φοράει ο 

χειρουργός. Αυτά, πολώνουν τις δύο εικόνες στην οθόνη σε δεξιά πολωµένη 

εικόνα για το δεξί µάτι και αριστερά πολωµένη εικόνα για αριστερό µάτι. Με 

αποτέλεσµα ο χειρουργός να βλέπει µια ψευδοτρισδιάστατη εικόνα. 

• 

• 

• 

Μια οθόνη αφής για την εισαγωγή παραµέτρων, στοιχείων που αφορούν π.χ. 

επιλογή κάµερας, µεγέθυνση ή σµίκρυνση του πεδίου κ.τ.λ. 

∆ύο µοχλούς τύπου joystick που κινούν σε πραγµατικό χρόνο τους δύο βραχίονες 

και εποµένως και τα χειρουργικά εργαλεία (εικ. 67).  

 

Εικόνα 67. Μοχλοί ελέγχου και χειρουργικά εργαλεία του Zeus. 

Το νέο ροµποτικό σύστηµα Zeus, είναι τεχνολογίας MicroWrist (εικ. 68). Με την 

τεχνολογία  MicroWrist, ο χειρουργός µπορεί να πραγµατοποιεί χειρουργικές 

επεµβάσεις µέσω µικροσκοπικών οπών των 5 mm (π.χ. παιδιατρικές επεµβάσεις). 

Τα εργαλεία (εικ. 69) που χρησιµοποιεί η νέα αυτή τεχνολογία προσθέτουν ένα 

βαθµό ελευθερίας ακόµα στο σύστηµα (5 DOF).  

• 
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Εικόνα 68. Μοχλοί ελέγχου τεχνολογίας MicroWrist. 

 

Εικόνα 69. Εργαλεία MicroWrist τουZeus. 
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5.2.2.2 Ροµποτικοί βραχίονες 
 

Αποτελείται από τρεις ροµποτικούς βραχίονες οι οποίοι βρίσκονται πάνω στη 

χειρουργική τράπεζα (συνήθως αφού έχει τοποθετηθεί ο ασθενής στο τραπέζι). Οι 

βραχίονες έχουν τέσσερις βαθµούς ελευθερίας.  

 

 

Εικόνα 70. Ροµποτικοί χειρουργικοί βραχίονες  του Zeus. 

Οι δύο φέρουν τα εργαλεία χειρισµού των ιστών (εικ. 70) και ο τρίτος φέρει την 

κάµερα που ελέγχεται από το ροµπότ AESOP. Είναι ένας αυτοµατοποιηµένος, 

χειρουργικός, ενδοσκοπικός φωνητικά ενεργοποιούµενος ροµποτικός βραχίονας, 

εξαιρετικής συγκράτησης- τοποθέτησης. Το λαπαροσκόπιο έχει µήκος µόλις 10 mm, 

Οι άλλοι δύο ροµποτικοί βραχίονες ελέγχουν τα εργαλεία µε διάµετρο µόλις 3.9 mm  

που πραγµατοποιούν την επέµβαση. Οι ροµποτικοί βραχίονες προσαρµόζονται 

ξεχωριστά στο κρεβάτι για εύκολο στήσιµο, ευέλικτη τοποθέτηση γρήγορη 

αποσυναρµολόγηση και εύκολη µεταφορά). Οι βραχίονες του Zeus είναι σχετικά 

ελαφριοί, όµως µόνο 4 από τις 6 αρθρώσεις µπορούν να ενεργοποιηθούν (δύο 

αρθρώσεις είναι παθητικές όπως φαίνεται και στην εικόνα 71). Το ροµποτικό σύστηµα 

Zeus επιτρέπει τέσσερις βαθµούς ελευθερίας: την οριζόντια κίνηση, την κάθετη 
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(µέσα- έξω), την περιστροφική, και το πιάσιµο σε αντίθεση µε το ροµποτικό σύστηµα 

da Vinci που έχει επτά βαθµούς ελευθερίας.  

 

 

Εικόνα 71. ∆ιάγραµµα αρθρώσεων Zeus. 

 

5.2.2.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά ροµποτικού συστήµατος Zeus 
 

Το βασικό µόνιτορ του συστήµατος, έχει διαστάσεις έως 23”W x 23”D.  

 

 

Επίσης η κονσόλα περιλαµβάνει µια οθόνη αφής και µέρος για την τοποθέτηση 

των µικροφώνων, τη µονάδας ελέγχου του προσωπικού υπολογιστή και του 

συστήµατος κεντρικού ελέγχου Hermes (αν χρησιµοποιείται). 

Το σύστηµα περιλαµβάνει στάνταρ βιοµηχανικό µηχανισµό εύκολης 

αποστείρωσης (Easy Sterilization). Τα εργαλεία είναι ανθεκτικά και 

επαναχρησιµοποιούµενα κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν στις 

απαιτήσεις του χειρουργικού περιβάλλοντος. Τα χειρουργικά εργαλεία του 

προσφέρουν απαράµιλλη ακρίβεια µε µέγεθος 3.9 mm και 5 mm για την 

ενδοσκοπική κάµερα αντίστοιχα. Πάνω από 40 εργαλεία είναι συµβατά µε το 
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χειρουργικό σύστηµα Zeus και διατίθενται από τις εταιρείες Scalan, Storz, και US 

Surgical.  

Το σύστηµα επίσης διαθέτει ένα µηχανισµό γρήγορης αλλαγής  των εργαλείων και 

ασφαλoύς τοποθέτησης των νέων στο χειρουργικό πεδίο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προετοιµασία και το στήσιµο του συστήµατος είναι γρήγορο και διαρκεί 

λιγότερο από 15 min.  

Οι βραχίονες είναι ελαφριοί και τοποθετούνται από το προσωπικό στο χειρουργικό 

τραπέζι. 

Όσον αφορά την απεικόνιση σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει δισδιάστατη ή 

τρισδιάστατη απεικόνιση ανάλογα µε την επιλογή του χειρουργού ενώ παρέχει µια 

ευρεία ποικιλία από ενδοσκόπια και ποικίλους τρόπους ρύθµισης της οθόνης.  

∆ευτερεύοντα µόνιτορ επίπεδης οθόνης, τοποθετούνται παράλληλα µε το κυρίως 

µόνιτορ για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τον ασθενή όπως 

πληροφορίες για τη λειτουργία των ζωτικών του οργάνων (π.χ. αναπνοή, 

θερµοκρασία, σφυγµούς), απεικόνιση αναφοράς οδήγησης εικόνας, και επιπλέον 

απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου για χρήση µε το σύστηµα Socrates. 

Το χειρουργικό σύστηµα Zeus είναι ελαφρύ, εύκολο στην εγκατάσταση µε 

ευελιξία ρυθµίσεων. 

Ως προς το χειρισµό του είναι φιλικό προς το χρήστη, ένα απλό πεντάλ µπλοκάρει 

ή ξεµπλοκάρει το σύστηµα. Όταν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο είναι εύκολος 

ο έλεγχος του µε φωνητικές εντολές ή µέσω του interface µιας οθόνης αφής.   

Οι µοχλοί ελέγχου MicroWrist µεταφράζουν τις κινήσεις του χειρουργού 

φιλτραρισµένες, ακριβείς και πολύ πιο «λεπτές». 

Το σύστηµα έχει 6 αρθρώσεις εκ των οποίων οι 2 είναι παθητικές εποµένως 

εκτελεί 4 κινήσεις δηλαδή 4 DOF. ∆ιαθέτει µια πρισµατική άρθρωση για την 

κάθετη κίνηση, µια περιστροφική άρθρωση στον ώµο, µια περιστροφική άρθρωση 

στον αγκώνα και µια άρθρωση για την περιστροφή του εργαλείου. Αν το εργαλείο 

έχει αρπάγη τότε προστίθεται άλλος ένας βαθµός ελευθερίας.  

Οι κινητήρες (σερβοκινητήρες) που βρίσκονται στο εσωτερικό του ροµποτικού 

βραχίονα του Zeus, περιλαµβάνουν εσωτερικούς ελέγχους που επιτρέπουν την 

εύκολη ρύθµιση της ταχύτητας. 
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• 

• 

Με τη χρήση των νέων εργαλείων MicroWrist προστίθεται ένας ακόµα βαθµός 

ελευθερίας. 

Το σύστηµα προσφέρει σηµαντικά µεγάλη λέπτυνση κινήσεων. Οι ρύθµιση αυτή 

επιτυγχάνεται είτε µέσω της οθόνης αφής είτε µε φωνητική εντολή.  

Το κάθισµα του χειρουργού είναι εργονοµικά σχεδιασµένο, προκειµένου να του 

προσφέρει άνεση για µεγάλης διάρκειας χειρουργικές επεµβάσεις. 

Κατά τη διάρκεια της επέµβασης οι βραχίονες που φέρουν το ενδοσκόπιο και τα 

εργαλεία «παίρνουν» κάποια κλίση σε σχέση µε το χειρουργικό τραπέζι, ο 

ευέλικτος σχεδιασµός του αποκλείει την ανάγκη να αναπροσαρµόσει ή να 

καλιµπράρει ξανά τους βραχίονες. 

Με το πάτηµα του πεντάλ µπορεί ο χειρουργός οποιαδήποτε στιγµή, να αφήσει τις 

χειρολαβές επιτρέποντας του έτσι να ηρεµήσει, να χαλαρώσει και να 

επανατοποθετήσει τα χέρια του. 

Το σύστηµα Zeus παρέχει την σηµαντική δυνατότητα να αποθηκεύει τρεις 

διαφορετικές ενδοσκοπικές θέσεις και µπορεί γρήγορα και εύκολα να επιστρέψει 

σε αυτές. 

Χρησιµοποιεί τεχνολογία Mirror redundancy για να διασφαλίσει την ασφάλεια του 

ασθενή. Που σηµαίνει ότι ο ρυθµός ελέγχου του συστήµατος (για εύρεση 

σφάλµατος) είναι πάνω από 1000 φορές το δευτερόλεπτο. 

 

 

5.3 Οµοιότητες - διαφορές µεταξύ συστηµάτων da Vinci και Zeus  
 

Με τη χρήση των ροµποτικών συστηµάτων da Vinci (εικ. 73) και Zeus (εικ. 72), 

επιτυγχάνονται τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

Μειώνεται σηµαντικά ο συντελεστής κόπωσης καθώς ο χειρουργός είναι καθιστός 

κατά της διάρκεια της επέµβασης και δεν χρειάζεται να συγκρατεί συνεχώς τα 

εργαλεία. 

Τα ροµποτικά εργαλεία ακολουθούν την κίνηση του χειρουργού ενώ φιλτράρεται 

το τυχών τρέµουλο. Με τη λέπτυνση των κινήσεων που επιτυγχάνουν τα συστήµατα  
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µπορούν να εκτελέσουν µικροκινήσεις οι οποίες θα ήταν αλλιώς ανθρωπίνως 

αδύνατες, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Με τα ροµποτικά εργαλεία, οι τοµές είναι ακόµα πιο µικρές από την κλασική MIS, 

µε αποτέλεσµα λιγότερο τραύµα για τους ασθενείς και συνεπώς συντοµότερος χρόνος 

ανάρρωσης. 

Σηµαντικές όµως είναι και οι διαφορές µεταξύ τους. 

Με το χειρουργικό σύστηµα da Vinci και κατά τη διάρκεια της ενδοσκοπικής 

παρατήρησης ο χειρουργός έχει την εντύπωση ότι βρίσκεται µέσα στο χειρουργικό 

πεδίο χωρίς πιθανότητα της παραµικρής ενόχληση-απόσπασης από το εξωτερικό 

περιβάλλον ότι και αν συµβεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εξαιρετική συνεργασία 

µατιού-χεριού, την έξοχη προοπτική βάθους κατά τη διάρκεια χειρισµού και ραφής 

των ιστών. Αντίθετα από τις συµβατικές ενδοσκοπικές επεµβάσεις ή το σύστηµα 

Zeus, ο χειρουργός κατά τη διάρκεια της επέµβασης εκτός από το χειρουργικό πεδίο 

µπορεί να δει όλο το δωµάτιο.  

Το ροµποτικό σύστηµα Zeus προσφέρει κατά ένα τρόπο διαφορετικά 

χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την απεικόνιση και τα εργαλεία. Παρότι το αρχικό 

µοντέλο Zeus δεν περιελάµβανε τρισδιάστατη απεικόνιση όπως το da Vinci, το 

µοντέλο αυτό παρέχει µια ψευδοτρισιαστατη εικόνα µε την βοήθεια ενός ζεύγους 

γυαλιών. Επίσης όσον αφορά τα εργαλεία δεν έχουν αρθρωτές απολήξεις και 

επιτρέπει κινήσεις που µοιάζουν µε αυτές της λαπαροσκόπησης και όχι µε της 

ανοικτής χειρουργικής που επιτρέπει το da Vinci. 

Οι βραχίονες του da Vinci έχουν µεγάλο βάρος. Οι βραχίονες του Zeus είναι 

σχετικά ελαφριοί. 

Τα εργαλεία του da Vinci έχουν 7 DOF (µαζί µε το πιάσιµο) ενώ του Zeus 6  DOF 

(µαζί µε το πιάσιµο). Γι’ αυτό και διαδικασίες όπως ράµµατα ή δέσιµο κόµπου είναι 

ευκολότερες µε το σύστηµα da Vinci. 

 Επίσης τα εργαλεία του da Vinci έχουν µεγαλύτερη διάµετρο (7 mm) από του 

Zeus (3.9 mm) 

Το ροµποτικό σύστηµα Zeus διαθέτει ανεπτυγµένη τεχνολογία αναγνώρισης 

φωνής που ελέγχει την ενδοσκοπική κάµερα ελευθερώνοντας τα χέρια του χειρουργού 
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ενώ ο έλεγχος της κάµερας στο da Vinci γίνεται µε πεντάλ που βρίσκεται στην 

κονσόλα ελέγχου. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 Οι ροµποτικοί βραχίονες του Zeus στερεώνονται πάνω σε µια πλευρά του 

χειρουργικού τραπεζιού. Ενώ οι βραχίονες του da Vinci στέκονται δίπλα από το 

χειρουργικό κρεβάτι σαν ξεχωριστός τροχήλατος εξοπλισµός καταλαµβάνοντας 

αρκετό χώρο στο χειρουργικό δωµάτιο ακόµα και όταν δεν χρησιµοποιείται. 

 Το da Vinci  εγκρίθηκε από το FDA για να βοηθήσει  σε εξελιγµένες χειρουργικές 

τεχνικές δηλαδή να εκτελεί χειρουργικά ράµµατα και να κόβει  ιστούς. Το αρχικό 

µοντέλο Zeus εγκρίθηκε να εκτελεί εργασίες όπως πιάσιµο, συγκράτηση και αφαίρεση 

ιστών όµως δεν έχει εγκριθεί για κοπή και ραφή  ιστών. Το Zeus τεχνολογίας Micro 

Wrist έχει κριθεί (Σεπτέµβριο 2002) κατάλληλο για εργασίες όπως 

ηλεκτροκαυτηριασµός, ραφή και κοπή ιστών. 

Όσον αφορά τη διάρκεια διάφορων επεµβάσεων (π.χ. λαπαροσκοπικής 

νεφρεκτοµής, λαπαροσκοπικής επινεφριδιεκτοµή, λαπαροσκοπικής πυελοπλαστικής 

κ.α.), έρευνες σε ζώα έδειξαν ότι το da Vinci υπερτερεί. Για παράδειγµα  ο συνολικός 

χρόνος µιας λαπαροσκοπικής νεφρεκτοµής, µε το σύστηµα  da Vinci διήρκεσε 51.3 

λεπτά έναντι 71,6 λεπτά που διήρκεσε η επέµβαση µε το ροµποτικό σύστηµα Zeus. Ο 

πραγµατικός χρόνος που διήρκεσε η επέµβαση ήταν 42.1 λεπτά αντί 61,4 λεπτά, 

συγκρινόµενο µε το Zeus. Σε εργασίες όπως το δέσιµο κόµπων και η πραγµατοποίηση 

ραµµάτων το σύστηµα da Vinci είναι αρκετά γρηγορότερο από το Zeus, ενώ η 

ακρίβεια τους σε λεπτές εργασίες είναι παρόµοια 

Το κόστος του ροµποτικού συστήµατος da Vinci (1.000.000 $) είναι µεγαλύτερο 

αν και δεν έχει µεγάλη διαφορά από το κόστος του συστήµατος Zeus (975.000$).  

Παρόλα αυτά η γενική τους ιδέα είναι ίδια δύο ροµποτικοί βραχίονες ελέγχουν τα 

εργαλεία ενώ ένας τρίτος οδηγεί την κάµερα. 

Επίσης, προβλήµατα µεταξύ των ροµποτικών βραχιόνων ή και µεταξύ των 

ροµποτικών βραχιόνων και του σώµατος µπορούν να υπάρξουν σε µερικές 

περιπτώσεις και στα δύο συστήµατα. Μελλοντική σµίκρυνση της αρχιτεκτονικής 

των ροµποτικών βραχιόνων θα λύσει αυτό το πρόβληµα. 

Τα ηλεκτρονικά και των δύο συστηµάτων επιτρέπουν την λέπτυνση, το 

φιλτράρισµα και την µεγέθυνση των κινήσεων.  
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Και στα δύο συστήµατα ένα βοηθός παραµένει δίπλα στον ασθενή µόνο για να 

αλλάζει τα διάφορα ροµποτικά εργαλεία (όταν πάρει την εντολή από το χειρουργό που 

εκτελεί την επέµβαση), τα οποία περιλαµβάνουν οδηγό βελόνας, αρπάγες, 

ηλεκτροχειρουργικά εργαλεία σε µορφή γάντζου, νυστέρια, ψαλίδια και για να 

αποκαταστήσει τυχών βλάβες των ροµποτικών βραχιόνων.  

Η εκµάθηση των συστηµάτων αυτών θεωρείται σχετικά εύκολη.  

Και τα δύο ροµποτικά συστήµατα (master–slave) έχουν ένα σοβαρό µειονέκτηµα δεν 

µπορούν να µεταφέρουν την αίσθηση της δύναµης της αντίστασης (force feedback), της 

αφής ( haptic Feedback) και ψηλάφησης (tactile feedback) των ιστών που διαχειρίζεται ο 

χειρουργός. 

 

   
Εικόνα 72 Ροµποτικό χειρ/κό σύστηµα    Εικόνα 73.  Ροµποτικό χειρ/κό σύστηµα da 

Zeus.                                                            Vinci. 

 

 

5.4 Socrates σύστηµα τηλεσυνεργασίας (Telecollaborative system) 
 

Το σύστηµα τηλεσυνεργασίας Socrates είναι η πρώτη συσκευή που πήρε άδεια  (τον 

Οκτώβριο του 2001) στην νεοϊδρυθείσα κατηγορία του FDA «συσκευές ροµποτικής 
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τηλεϊατρικής». Το Socrates αποτελείται από ένα εξελιγµένο εξοπλισµό τηλεπικοινωνίας  

που είναι σε δίκτυο µε ιατρικές συσκευές και ροµποτικά συστήµατα. Το σύστηµα 

επιτρέπει  στο χειρουργό που βρίσκεται σε αποµακρυσµένη περιοχή να δουλέψει σε 

συνεργασία µε ένα άλλο χειρουργό που βρίσκεται σε χειρουργικό δωµάτιο που βρίσκεται 

στην άλλη πλευρά του κόσµου. Το σύστηµα παρέχει σε πραγµατικό χρόνο εικόνες του 

χειρουργείου. Σε συνεργασία µε το Zeus, το Socrates είναι το πρώτο κρίσιµο βήµα που 

σηµατοδοτεί την αρχή της περιόδου της ελάχιστα επεµβατικής τηλεχειρουργικής. Το 

2001 το Socrates σε συνδυασµό µε το ροµποτικό χειρουργικό σύστηµα Zeus, έµεινε στην 

ιστορία αφού έκανε πραγµατικότητα την πρώτη υπερατλαντική επέµβαση. Στις 7 

Σεπτεµβρίου 2001,  µια οµάδα χειρουργών στην Νέα Υόρκη πραγµατοποίησε επέµβαση 

χολοκυστεκτοµής σε ασθενή στη Γαλλία µε τη βοήθεια χειρουργών που βρίσκονταν εκεί 

(εικ.74). Η κονσόλα και το ροµπότ ήταν συνδεδεµένα µε καλώδιο οπτικών ινών. Η 

επέµβαση αυτή είχε δοκιµαστεί πρώτα σε έξι χοίρους.  Επικεφαλής της οµάδας ήταν ο  

γιατρός Jack Marescaux από το Πανεπιστήµιο Παστέρ και υπό την επίβλεψη του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεχειρουργικής (European Institute of Telesurgery (EITS). 

Χάρη τους µηχανικούς της France Telecom τα δεδοµένα τα οποία έπρεπε να ταξιδέψουν 

7.000 χιλιόµετρα, µεταδίδονταν µε καθυστέρηση µόλις 155 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 

Αυτή ήταν η πρώτη ολοκληρωµένη τηλεχειρουργική διαδικασία που 

πραγµατοποιήθηκε από χειρουργούς που βρίσκονταν 7.000 χιλιόµετρα περίπου µακριά 

από τον ασθενή. Ο ασθενής έφυγε από το νοσοκοµείο 48 ώρες µετά την επέµβαση και 

επέστρεψε στις κοινωνικές 

δραστηριότητες του µετά 

από µια εβδοµάδα.  

Εικόνα74. 

Τηλεχειρουργική 

επέµβαση. 
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Η χειρουργική επέµβαση ονοµάστηκε Lindbergh, από το όνοµα του πιλότου που 

πραγµατοποίησε την πρώτη υπερατλαντική πτήση. 

 

5.5 Κέντρο ελέγχου Hermes (Hermes Control Center) 
 

Το κέντρο ελέγχου Hermes αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α από την εταιρεία Computer 

Motion και σε συνεργασία µε την εταιρεία κατασκευής ιατρικού εξοπλισµού, Stryker που 

βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Είναι ένα υπερσύγχρονο, ροµποτικό σύστηµα αναγνώρισης 

φωνής, επιτρέπει στο χειρουργό  να ελέγξει πολλές συσκευές και χειρουργικά εργαλεία 

MIS, µέσα σε ένα χειρουργείο χρησιµοποιώντας απλές φωνητικές εντολές. Το σύστηµα 

αποτελείται από µια οθόνη αφής, τη συσκευή που συνδέεται µε τις υπόλοιπες συσκευές 

και ένα ζευγάρι ακουστικών µε µικρόφωνο (εικ. 75).  

 

Εικόνα 75. Κέντρου ελέγχου Hermes. 
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Φορώντας το ζεύγος  των ακουστικών και µικρόφωνο (εικ. 76), ο χειρουργός µπορεί 

να πει στο Hermes να ελέγξει χειρουργικά εργαλεία, να ρυθµίσει το χειρουργικό κρεβάτι 

και το φωτισµό µέσα στο δωµάτιο ή πάνω από το χειρουργικό τραπέζι, να βγάλει 

φωτογραφίες ή να βιντεοσκοπήσει το χειρουργικό πεδίο, να αλλάξει την εικόνα που 

βλέπει στην οθόνη, να διορθώσει την θέση της κάµερας που καταγράφει την επέµβαση, 

να εκτυπώσει εικόνες για µελλοντική αναφορά και να ξαναδεί τις ακτινογραφίες ή 

µαγνητικές τοµογραφίες του ασθενή σε µια οθόνη βίντεο.  

 

Εικόνα 76. Επέµβαση µε χρήστη του Hermes. 

Ο χειρουργός επίσης µπορεί αυτόµατα να δει τα παθολογικά αποτελέσµατα κατά τη 

διάρκεια της επέµβασης ενώ του επιτρέπει στιγµιαία πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες 

από  τα ψηφιακά ιατρικά αρχεία του ασθενή. Επιπρόσθετα µπορεί ο χειρουργός να 

διατάξει την κάµερα να πάρει φωτογραφίες, να τις σώσει σε ένα CD και να σώσει τα 

σχόλια του στο CD αυτό ταυτόχρονα. Σε ένα παραδοσιακό χειρουργείο πολλές από αυτές 

τις δουλειές θα έπρεπε να γίνουν από νοσοκόµους, οι οποίοι τώρα µπορούν να 

συγκεντρωθούν στον ασθενή αντί να ασχολούνται µε τον τριγύρω εξοπλισµό. 
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Το σύστηµα έχει αναγνώριση φωνής ώστε να εξασφαλίζει ότι θα υπακούει στις 

φωνητικές εντολές µόνο του χειρουργού. Το προσωπικό του χειρουργείου µπορεί να 

εισάγει εντολές µέσω µια οθόνης αφής. Είναι σηµαντικό οι εντολές να δύνονται σωστά. 

Για παράδειγµα για να αυξηθεί η φωτεινότητα στο χειρουργικό πεδίο ο χειρουργός 

πρέπει να πει τη φράση  «Hermes, light up» δηλ «Hermes, φώτισε». Το σύστηµα 

ανταποκρίνεται µόνο σε 100 εντολές, ακούγοντας κάθε ήχο φιλτράροντας αυτό που 

«θέλει να ακούσει». Από αυτή την άποψη µπορεί να θεωρηθεί «έξυπνο σύστηµα». Το 

σύστηµα Hermes µπορεί να παρέχει οπτική και φωνητική ανάδραση για την κατάσταση 

κάθε συσκευής, όπως π.χ. εάν υπάρχει ένα πρόβληµα δυσλειτουργίας ή αποσύνδεσης και 

αναβαθµίζει το χειρουργικό εξοπλισµό, χειρουργικά τραπέζια, φώτα, βίντεο κάµερες,  

µειώνοντας το χρόνο και το κόστος της επέµβασης. 

Το Hermes επιτρέπει στο χειρουργό και στο προσωπικό να ελέγχει  ένα ευρύ σύνολο 

δικτύων που αποτελείται από τα σύστηµα AESOP, Zeus και Socrates. 

Σύµφωνα µε το FDA το σύστηµα Hermes νοµοθετικά κατατάσσεται στην τάξη ΙΙ 

(Class II) και ενδείκνυται να χρησιµοποιείται µε τις παρακάτω συσκευές: Stryker 

Endoscopy Camera 882,  Stryker Quantum 5000 Light Source, Stryker SE5 Shaver, 

WOM 20L Insulffator, WOM, 2.0 Arthroscopy Pump, Stryker Total Performance 

System, Berchtold Surgical Lights, Steris Amsco Table Model SP3085, AESOP00 HR 

(HERMES-Ready TM), Valleylab Force FXTM Electro-surgical Unit, Smith &Nephew 

Dyonics Access 15 Arthroscopic Fluid Irrigation System, Smith &Nephew Dyonics 

Vision 635 Digital Image Management System, Skytron Stellar Seriew O.R Lights και, 

Smith &Nephew Dyonics Power Shaver. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στη γενική λαπαροσκόπηση, σε επεµβάσεις 

ρινοφαρυγγοσκόπησης, ενδοσκόπησης στο αυτί, κολποσκόπησης και οπουδήποτε 

ενδείκνυται  να χρησιµοποιείται ένα λαπαροσκόπιο / ενδοσκόπιο. Μερικά παραδείγµατα 

των πιο κοινών ενδοσκοπικών επεµβάσεων είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή, η 

λαπαροσκοπική επέµβαση κήλης, η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτοµή, λαπαροσκοπική 

υστερεκτοµή, λαπαροσκοπική και θωρακοσκοπική συγκόλληση σπονδυλικής στήλης, 

βιοψία στον πνεύµονα, πλευρόδεση, βιοψία υπεζωκότα, παράκαµψη στεφανιαίας 

αρτηρίας (bypass) κ.α.  
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Αυτός ο τρόπος ελέγχου των επεµβάσεων µπορεί να µειώσει τη διάρκεια της 

επέµβασης έως και 15%. Οι χρήστες του συστήµατος Hermes είναι γενικοί χειρουργοί, 

γυναικολόγοι, καρδιοχειρουργοί, πλαστικοί χειρουργοί, ορθοπεδικοί χειρουργοί και 

ουρολόγοι και βρίσκεται σε περίπου 84.000 χειρουργικά δωµάτια ανά τον κόσµο. Το 

κόστος ενός τέτοιου συστήµατος είναι περίπου 47.000$. 

 

 

5.6 Πλεονεκτήµατα ροµποτικής χειρουργικής 
 

Τα πλεονεκτήµατα της  κλασικής MIS, αντισταθµίζονται από κάποια εµπόδια για τους 

χειρουργούς. 

Αυτά περιλαµβάνουν την έλλειψη τρισδιάστατης απεικόνισης του χειρουργικού 

πεδίου, και τη χρήση µακριών χειρουργικών εργαλείων που µπορούν να κινούνται µε 

τέσσερις βαθµούς ελευθερίας (DOF ή Degrees Of Freedom ). Αυτά τα εργαλεία δεν 

επιτρέπουν στο χειρουργό να δείξει την επιδεξιότητα του δεν έχουν στροφή «καρπού» 

και έκαναν πολλούς  να παροµοιάζουν τις επεµβάσεις αυτές σαν επεµβάσεις µε 

chopsticks. Επιπλέον ο χειρουργός θα πρέπει να χειρουργεί σχετικά µακριά από το 

χειρουργικό πεδίο. Ενώ το µήκος των εργαλείων τονίζει το οποιοδήποτε τρέµουλο του 

χεριού που µπορεί να υπάρχει.  

Οι περιορισµοί της MIS µπορούν τώρα να ξεπεραστούν χάρη στην ανάπτυξη 

καινοτόµων οπτικών συστηµάτων και αρθρωτών ροµποτικών βραχιόνων. Η εισαγωγή 

των χειρουργικών ροµπότ και των τρισδιάστατων συστηµάτων απεικόνισης στη 

χειρουργική προήγαγαν τη MIS σ’ ένα νέο επίπεδο (στο πίνακα 1. παρουσιάζονται 

ορισµένες από της διαφορές τις MIS και της ροµποτικής χειρουργικής).  
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Πίνακας 1. ∆ιαφορές ενδοσκοπικών τεχνικών µε ροµποτική χειρουργική. 

Η ροµποτική χειρουργική παρέχει δύο βασικές τεχνολογικές βελτιώσεις: 

Αναβάθµιση  του συστήµατος που παρέχει οπτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της 

επέµβασης. Ο πρόσφατος εξοπλισµός της κλασικής MIS, απαιτεί ο χειρουργός να 

κινεί το χέρι του προς τα κάτω ώστε το εργαλείο να κινηθεί προς τα πάνω ή 

αριστερά ώστε το εργαλείο να κινηθεί δεξιά. Το ροµπότ εξαλείφει αυτό το 

πρόβληµα και δίνει την εντύπωση στο χειρουργό ότι τα µάτια του και τα χέρια του 

είναι µέσα στο σώµα του ασθενή. Ενώ η απεικόνιση του πεδίου µε τα συστήµατα 

αυτά είναι τρισδιάστατη. Επειδή η κάµερα στις επεµβάσεις MIS, συγκρατούνταν 

µε το χέρι, συχνά χρειαζόταν να επανατοποθετηθεί για να έχει ο χειρουργός µια 

πιο καθαρή εικόνα Τέλος επιτυγχάνεται µεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου µέχρι 

και 15 φορές περισσότερο από την φυσιολογική όραση διευκολύνοντας έτσι τη 

διαδικασία. Το χειρουργικό πεδίο δηλαδή, µπορεί να µεγεθυνθεί τόσο, ώστε 

φλέβες µερικών χιλιοστών να µπορούν να ειδωθούν σαν µεγάλα µολύβια. 

 

 «Λέπτυνση» των κινήσεων των χειρουργικών εργαλείων. Έτσι κίνηση του 

χειρουργού 2 εκατοστών µπορεί να σηµαίνει 0.5 εκατοστά κίνηση του ροµποτικού 

χειρουργικού εργαλείου. Οι σχετικά µεγάλες κινήσεις που κάνει ο γιατρός ενώ 

χειρίζεται τους µοχλούς τύπου joystick, φιλτράρονται από ένα υπολογιστή 
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επιτρέποντας έτσι τον καθορισµό µικροµετρικών κινήσεων στα χειρουργικά 

εργαλεία χωρίς το παραµικρό τρέµουλο, ακριβή και λιγότερο τραυµατικό χειρισµό 

των ιστών και των οργάνων. Τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά δίνουν µεγάλη 

χειρουργική ακρίβεια ξεπερνώντας τους περιορισµούς του ανθρώπινου χεριού. Οι 

χειρουργοί λένε πως η ροµποτική χειρουργική τους επιτρέπει να κάνουν πράγµατα 

που ποτέ δεν είχαν φανταστεί για παράδειγµα να κόψουν αγγεία και να τα 

ξαναενώσουν χρησιµοποιώντας πολύ µικρά ράµµατα. 

Ορισµένοι ακόµα θετικοί παράγοντες, που αφορούν την χρήση των ροµπότ στη 

χειρουργική είναι: 

Όσον αφορά τον ασθενή επειδή οι πληγές στο σώµα είναι µικρότερες, η απώλεια 

του αίµατος είναι µικρή ο µετεγχειριντικός πόνος είναι µικρότερος και η 

ανάρρωση είναι συντοµότερη. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα  είναι η προσφορά 

της ροµποτικής χειρουργικής στην καρδιοχειρουργική. Χαρακτηριστικά, σε µία 

επέµβαση καρδιάς η τοµή που γίνεται στο θώρακα είναι περίπου 30cm ενώ 

απαιτείται και σπάσιµο των οστών του θώρακα, ο χρόνος παραµονής στο 

νοσοκοµείο είναι τρεις µε έξι εβδοµάδες. Ενώ στη ροµποτική χειρουργική 

επέµβαση καρδιάς γίνονται τρεις οπές στον ασθενή, είναι µόλις 10 mm η κάθε µια 

και δεν χρειάζεται να σπάσουν το θώρακα. Εξαιτίας του µικρού τραύµατος, ο 

χρόνος παραµονής στο νοσοκοµείο είναι µόνο τέσσερις ηµέρες. 

 

 

 

Στις κλασικές χειρουργικές επεµβάσεις, µέσα σε ένα χειρουργείο βρίσκονται δύο ή 

τρεις χειρουργοί ένα αναισθησιολόγος και µερικοί νοσοκόµοι και όλοι αυτοί 

χρειάζονται ακόµα και για µια απλή επέµβαση.  Ένα χειρουργικό ροµποτικό 

σύστηµα εξαιτίας του αυτοµατισµού του περιορίζει την ανάγκη ύπαρξης τόσων 

ατόµων. Μια επέµβαση απαιτεί µόνο ένα χειρουργό που βρίσκεται στο ίδιο ή σε 

άλλο δωµάτιο ή ακόµα και σε µια αποµακρυσµένη περιοχή, ένα αναισθησιολόγο 

και ένα βοηθό που θα βρίσκεται δίπλα στο κρεβάτι του ασθενή. Σ’ αυτό το σχεδόν 

άδειο δωµάτιο ο γιατρός καθισµένος σε µια κονσόλα  επιτυγχάνει κάτι που κάποτε 

απαιτούσε  ένα πλήθος ατόµων.  

Όντας λιγότερα άτοµα στο χώρο του χειρουργείου και έχοντας τη δυνατότητα ο 

γιατρός να χειρουργήσει από απόσταση µειώνεται το κόστος περίθαλψης. 
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- 

Τα ροµπότ είναι ιδανικά για επαναληπτικές διαδικασίες, που απαιτούν υψηλό 

επίπεδο ακρίβειας και που µπορούν να κουράσουν το χειρουργό. Ενώ οι 

ροµποτικοί καρποί διευκολύνουν το χειρουργό να χειριστεί τους ιστούς και να 

δουλέψει από όλες τις γωνίες. 

Τα ροµποτικά συστήµατα χρησιµοποιούν µικρότερα εργαλεία - σε σχέση µε τα 

κλασικά ενδοσκοπικά - που παρέχουν αυξηµένο εύρος κίνησης. Για παράδειγµα η 

κοιλιά ενός βρέφους έχει µέγεθος περίπου όσο ενός χεριού γι’ αυτό τα χειρουργικά 

εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι πολύ µικρά.  

Τα ροµπότ είναι ικανά να κινούν και να διατηρούν σταθερά και για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα τα χειρουργικά εργαλεία σε συγκεκριµένα σηµεία χωρίς την 

ενοχλητική παρουσία του τρέµουλου λόγω της κόπωσης του χειρουργού. 

Τα ροµπότ µπορούν να εξοµοιώσουν µια επέµβαση, επιτρέποντας το σχεδιασµό 

της διαδικασίας υπολογιστικά όπου πολύπλοκες τεχνικές προσεγγίσεις µπορούν να 

δοκιµασθούν εικονικά, καθορίζοντας τα αποτελέσµατα. Αυτό έχει σηµαντική 

επίδραση στην ασφάλεια της διαδικασίας ενώ δίνει την ευκαιρία εκµάθησης µιας 

χειρουργικής τεχνικής. 

Ο χειρουργός πραγµατοποιεί την επέµβαση από µια θέση πιο άνετη και 

εργονοµική. 

Μειώνεται η πιθανότητα λάθους. 

Αντίθετα µε το χειρουργό ένα ροµπότ δεν θα διστάσει πριν από το κάθε βήµα 

σκεφτόµενο τα αποτελέσµατα της επόµενης κίνησης ( αυτό από κάποιους µπορεί 

να θεωρηθεί και µειονέκτηµα ).  

Η εξέλιξη της ροµποτικής έδωσε ισχυρή ώθηση στην εκπαίδευση και τη 

διδασκαλία της γενικής χειρουργικής. Ύστερα από πειραµατικές έρευνες, έγινε 

φανερό ότι το ροµπότ, µπορεί να γίνει, µια εξαιρετική συσκευή εκπαίδευσης για 

τους έµπειρους χειρουργούς, επιτρέποντας τους, να τελειοποιήσουν της 

τεχνικές τους αλλά και να εξερευνήσουν νέες τεχνικές. Όσον αφορά δε τους 

ειδικευόµενους χειρουργούς, τους επιτρέπει να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 

της χειρουργικής τεχνικής.  

 100



                                              Ροµποτικά Χειρουργικά Συστήµατα (da Vinci, Zeus, Hermes). 

Εξαιτίας όλων των παραπάνω είναι πιθανό οι χειρουργικές επεµβάσεις 

υποβοηθούµενες από ροµπότ ακόµα και να επινοήσουν νέες χειρουργικές προσεγγίσεις 

(δρόµους) στο ανθρώπινο σώµα. Ενώ τα χειρουργικά ροµπότ προσφέρουν κάποια 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την κλασική χειρουργική και την ελάχιστα επεµβατική 

χειρουργική, είµαστε ακόµα πολύ µακριά από τη µέρα όπου ένα αυτόνοµο ροµπότ θα 

χειρουργεί σε άνθρωπο χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση. Ίσως στο µέλλον µε τη πρόοδο 

των υπολογιστών και της τεχνητής νοηµοσύνης θα µπορούσε να σχεδιασθεί ένα ροµπότ 

που να µπορεί να εντοπίσει τις δυσµορφίες στο ανθρώπινο σώµα, να τις αναλύσει και να 

επέµβει για να τις διορθώσει χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. 

 

5.7 Προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση των ροµποτικών 

χειρουργικών βοηθών 
 

Έκδηλοι είναι συγκεκριµένοι περιορισµοί και οι επιπτώσεις τους στα πρόσφατα 

ροµποτικά τηλεχειριζόµενα, χειρουργικά ροµποτικά συστήµατα. 

Η ελευθερία της κίνησης των  χειρουργικών εργαλείων είναι ακόµα περιορισµένη.  

 

 

 

Απαιτείται πολύπλοκο λογισµικό. Οι σχεδιαστές του λογισµικού (software)και της 

διάταξης διασύνδεσης (interface) ανθρώπου µε ροµπότ, αγωνίζονται να 

δηµιουργήσουν µηχανές που είναι φιλικές προς το χρηστή (χειρουργό).  

Τα χειρουργικά ροµπότ είναι πολύ ακριβά. Για παράδειγµα το χειρουργικό 

σύστηµα da Vinci κοστίζει 1.000.000$ (δολάρια) Κάθε του βραχίονας κοστίζει 

40.000$- 50.000$ και όσον αφορά την αντοχή τους στο χρόνο µετά από ελέγχους 

έχει αποδειχτεί ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο 10 φορές περίπου πριν 

αντικατασταθούν. 

Σηµαντικό επίσης είναι και το κόστος συντήρησης, επισκευής και το κόστος 

αναβάθµισης του υλικού και του λογισµικού όπως κάθε σύστηµα που στηρίζεται 

στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
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Οι χειρουργοί πρέπει να υποβληθούν σε εκπαίδευση για να µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν επεµβάσεις εποµένως πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος 

εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Σήµερα η χρονική καθυστέρηση (δηλ. ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της 

κίνησης του χεριού του γιατρού και της κίνησής του ροµποτικού βραχίονα που 

ανταποκρίνεται σ’ αυτή την κίνηση ) είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο στη διάδοση της 

τηλεχειρουργικής. Με µια χρονική καθυστέρηση απόκρισης σήµατος µεγαλύτερη 

από 200ms η εφαρµογή τηλεχειρουργικών επεµβάσεων δεν είναι πρακτικά εφικτή. 

Για να επιτευχθεί στιγµιαία µετάδοση είναι απαραίτητη η χρήση καναλιών 

επικοινωνίας µε πολύ υψηλό εύρος ζώνης   

Γι’ αυτό πρέπει ο γιατρός να βρίσκεται στο ίδιο δωµάτιο µε τον ασθενή ώστε το 

ροµποτικό σύστηµα να αντιδρά αµέσως στις κινήσεις των χεριών του γιατρού. 

Η έλλειψη της αίσθησης της δύναµης και της αφής ήταν ένα τεράστιο πρόβληµα 

και για τα δύο συστήµατα. Γι’ αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτότυπα 

λογισµικά προγράµµατα για να συνδυάσουν την αίσθηση της δύναµης 

ταυτοχρόνως µε την τρισδιάστατη απεικόνιση Η τεχνολογία που αφορά την 

αντίληψη της αίσθησης της αφής και της δύναµης της αντίστασης των ιστών, δεν 

έχει τεθεί σε εφαρµογή εξαιτίας της απουσίας, αξιόπιστης πληροφορίας των 

δυνάµεων από τη µεριά που γίνεται η επέµβαση και  αποτελεσµατικών 

αλγορίθµων ελέγχου. Η πρόσφατη τεχνολογία haptics, επιτρέπει τον εντοπισµό 

δύναµης περίπου 0.6 N, η οποία ισούται µε την εκτροπή µαλακού ιστού  κατά 4 

mm. Αυτός ο βαθµός ευαισθησίας βεβαίως, είναι ανεπαρκής για την 

πραγµατοποίηση µικροαγγειακών επεµβάσεων. 

Θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια του ασθενή.   

Η χειρουργική ροµποτική είναι τεχνικά και πνευµατικά πιο απαιτητική 

υποστηρίζουν οι γιατροί όµως εξακολουθούν να είναι ενθουσιασµένοι µε τα 

αποτελέσµατα. 

Κάποια άρθρα ισχυρίζονται ότι η αποτελεσµατικότητα ορισµένων MIS 

διαδικασιών µπορούν να ενισχυθούν χρησιµοποιώντας τεχνικές ροµποτικής, ενώ 
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άλλα υποστηρίζουν ότι η αποτελεσµατικότητα µειώνεται εξαιτίας του πολύπλοκου 

χειρισµού των ροµποτικών εργαλείων (π.χ. λόγω  της χρονικής καθυστέρηση της 

επικοινωνίας και της περιορισµένης κίνησης), του χρόνου που χάνεται για το 

σχεδιασµό µιας χειρουργικής διαδικασίας, τις απαιτήσεις απεικόνισης, αλλά και 

του χρόνου που απαιτείται για να τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα. 

Η ανάπτυξη και κλινική εφαρµογή ροµποτικών συστηµάτων Zeus και da Vinci, 

επιτρέπουν την από απόσταση χειρουργική παρέµβαση στον ασθενή, ωστόσο δεν 

εµπίπτουν στην κατηγορία της τηλεχειρουργικής αλλά του τηλεχειρισµού, καθώς τελικά 

ο χειρουργός βρίσκεται στην ίδια αίθουσα µε τον ασθενή ή τουλάχιστον βρίσκεται σε 

απόσταση τέτοια που του επιτρέπει ανά πάσα στιγµή τη διακοπή της λειτουργίας του 

ροµποτικού συστήµατος και την ανάληψη της δράσης από τον ίδιον. Η εκτέλεση 

ολοκληρωµένων φάσεων µιας εγχείρησης ή και ολόκληρης της εγχείρησης µε τη βοήθεια 

της τηλεχειρουργικής έχει επιχειρηθεί µόνο σε πειραµατικές εγχειρήσεις και αυτό διότι 

τα τεχνικά και τα νοµικά ζητήµατα τα οποία προκύπτουν δεν έχουν προς το παρόν 

υπερκερασθεί από τους µηχανικούς και από το νοµοθέτη αντίστοιχα.  

Αν και θεωρητικά µοιάζει εντελώς εφικτή η επιµήκυνση του κυκλώµατος 

χειρουργικής κονσόλας  χειρουργικού πεδίου ώστε τα λίγα µέτρα που µεσολαβούν 

µεταξύ της κονσόλας και του χειρουργικού τραπεζιού να γίνουν χιλιόµετρα ή και 

δεκάδες χιλιάδες χιλιόµετρα, στην πράξη αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Η µεταφορά 

της εικόνας του ενδοσκοπίου από το χειρουργικό τραπέζι στη χειρουργική κονσόλα και 

της κίνησης των χεριών του χειρουργού ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση είναι εφικτή 

είτε µε τη χρήση ενσύρµατου (τηλεφωνική γραµµή) είτε ασύρµατου (δορυφορική 

σύνδεση) δικτύου. Ωστόσο ο κρίσιµος παράγοντας για την ασφαλή και οµαλή 

επικοινωνία και λειτουργία του κυκλώµατος είναι ο χρόνος καθυστέρησης του σήµατος 

που πρέπει να είναι τόσο µικρός ώστε ο χειρουργός να αισθάνεται ότι χειρουργεί σε 

πραγµατικό χρόνο.  

Αυτό σηµαίνει πως η εικόνα που βλέπει στην οθόνη του ο χειρουργός θα πρέπει να 

δείχνει αυτό που πραγµατικά εκτελούν εκείνη τη στιγµή τα χέρια του και κατ' επέκταση 

τα εργαλεία που κινούν οι ροµποτικοί βραχίονες. Η αποδεκτή καθυστέρηση, η µέγιστη 

δηλαδή καθυστέρηση την οποία ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαµβάνεται ως 

«πραγµατικό χρόνο» είναι µόλις 10 msec. Μετά από ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση 
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στην οποία υποβάλλονται αστροναύτες της Αµερικάνικης ∆ιαστηµικής Εταιρείας, 

NASA) ο χειρισµός εργαλείων από απόσταση µπορεί να γίνει µε σχετική ασφάλεια 

ακόµη και µε καθυστέρηση 100 msec. Οπωσδήποτε όµως, µε καθυστέρηση µεγαλύτερη 

από 200msec είναι αδύνατη και εξαιρετικά επικίνδυνη κάθε προσπάθεια χειρισµού 

εργαλείων από απόσταση.  

Με βάση αυτήν την παραδοχή το µήκος του κυκλώµατος θα πρέπει να είναι τέτοιο 

ώστε η καθυστέρηση του σήµατος που λαµβάνει ο χειριστής  χειρουργός να µην ξεπερνά 

µε κανέναν τρόπο τα 200 msec, χρόνος που ισοδυναµεί µε µέγιστη απόσταση 350 

χιλιόµετρα ενσύρµατου ή 50 χιλιόµετρα ασύρµατου δικτύου.  

Αν και έχουν προταθεί τεχνικές λύσεις για την αντιµετώπιση του προηγούµενου 

καίριου προβλήµατος τα εµπόδια που προβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη της 

τηλεχειρουργικής είναι προς το παρόν τουλάχιστον ανυπέρβλητα. Πέρα από αυτό 

υπάρχουν πολλά άλλα προβλήµατα των οποίων η λύση είναι προαπαιτούµενη για την 

ουσιαστική εφαρµογή των τηλεχειρουργικών εφαρµογών.  

Αντίθετα, εφαρµογές στις οποίες ο ευρισκόµενος σε απόσταση έµπειρος χειρουργός 

δε χειρίζεται χειρουργικά εργαλεία µε άµεσο τρόπο αλλά κατευθύνει, καθοδηγεί, 

εποπτεύει και επικουρεί (teleconsultation, teleproctoring) τον χειρουργό που ευρίσκεται 

στο πλευρό του ασθενή έχουν ήδη επιχειρηθεί µε επιτυχία. Οι πρώτες εγχειρήσεις που 

εκτελέσθηκαν υπό την καθοδήγηση χειρουργού που βρισκόταν σε απόσταση από τον 

ασθενή και τη χειρουργική αίθουσα ήσαν δυο λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτοµές που 

πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια ροµποτικών βραχιόνων το 1999 στη Σιγκαπούρη σε 

σύνδεση µε το Νοσοκοµείο John Hopkins στη Βαλτιµόρη των Η.Π.Α. Το κύκλωµα 

παρείχε αµφίδροµη οπτική και ακουστική επικοινωνία των δύο χειρουργικών οµάδων 

ενώ ο χειρουργός στη Βαλτιµόρη είχε επιπροσθέτως τη δυνατότητα να κινεί και να 

εστιάζει στο επιθυµητό σηµείο το ροµποτικό βραχίονα που συγκρατούσε την κάµερα 

ώστε να διευκολύνεται η καθοδήγηση του χειρουργού στη Σιγκαπούρη.  

Ακολούθησε η πραγµατοποίηση και άλλων τηλεκαθοδηγούµενων εγχειρήσεων µεταξύ 

Βαλτιµόρης (Η.Π.Α) και Ρώµης (Ιταλία),  και Χονολουλού Χαβάη, (Η.Π.Α) New Haven 

(Η.Π.Α) και Μάαστριχ (Ολλανδία), τόσο απλών όσο και σύνθετων λαπαροενδοσκοπικών 

εγχειρήσεων (λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτοµές, λαπαροενδοσκοπική νεφρεκτοµή κ.α.). 

Τα αποτελέσµατα ήσαν επιτυχή στην συντριπτική πλειονότητα των εγχειρήσεων που 
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επιχειρήθηκαν, τα όποια προβλήµατα ήσαν τεχνικά και αντιµετωπίσθηκαν χωρίς κανένα 

κόστος υγείας για τον ασθενή.  

Κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των τηλεκαθοδηγούµενων εγχειρήσεων είναι:  

(α). Η ελάχιστα επεµβατική φύση όλων των επεµβάσεων που επιχειρήθηκαν 

(λαπαροενδοσκοπικές εγχειρήσεις, διαδερµικές παρακεντήσεις)  

(β). Η χρήση ροµποτικών βραχιόνων για τον έλεγχο της επεµβατικής εικόνας και την 

ευχερή πλοήγηση του έµπειρου και σε απόσταση ευρισκόµενου χειρουργού στο 

χειρουργικό πεδίο.  

(γ). Ο χρόνος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του κυκλώµατος αν και µικρότερος 

συνήθως από ένα δευτερόλεπτο ήταν αρκετά µεγάλος (πολύ µεγαλύτερος από 200ms) για 

να επιτρέψει οποιαδήποτε σκέψη άµεσης τηλεχειρουργικής παρέµβασης.  

Η ευφορία που προκάλεσαν οι επιτυχείς αυτές προσπάθειες είναι µεγάλη. Ουσιαστικά 

όµως, οι εφαρµογές αυτές ανέδειξαν την παντελή απουσία ρυθµιστικής νοµοθεσίας και 

έθεσαν πλήθος ερωτηµάτων σε ζητήµατα ασφάλειας, αστικής ευθύνης, άδειας ασκήσεως 

της Χειρουργικής και της Τηλεχειρουργικής, ευθύνης του παροχέα του κυκλώµατος 

(Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών) και γενικότερα οριοθέτησαν ένα πλαίσιο 

προβληµατισµού για τη διατύπωση αυστηρών οδηγιών και προϋποθέσεων για την 

εκτέλεση τηλεχειρουργικών εγχειρήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105



                                              Ροµποτικά Χειρουργικά Συστήµατα (da Vinci, Zeus, Hermes). 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ  
 

Το FDA εφαρµόζοντας ρυθµιστικές διατάξεις δίνει µεγάλη προσοχή στην πιθανότητα 

λάθους και στην αρτιότητα λειτουργίας, του ροµποτικού εξοπλισµού που πρέπει να 

συµµορφώνεται σε κάποια πρότυπα. Εκτιµά την πιθανότητα τεχνικών βλαβών του 

υπολογιστή και αν αυτά σηµαίνουν κίνδυνο για τους ασθενείς. Γενικά, πάντα υπάρχει το 

ο κίνδυνος τεχνικών προβληµάτων στα αυτόµατα συστήµατα. Όµως διαθέτουν 

µηχανισµούς ασφαλής λειτουργίας που βοηθούν στην προστασία  κατά των 

προβληµάτων. Το da Vinci  βγάζει έναν ήχο κουδουνιού και δεν επιτρέπει να γίνει καµία 

κίνηση εάν το κεφάλι του ασθενή δεν είναι τοποθετηµένο στη σωστή θέση. 

Οι ειδικοί λένε ότι µπορεί να υπάρξουν φορές, όπου ο χειρουργός  θα ξεκινήσει µια 

χειρουργική εργασία µε το ροµπότ και µετά για κάποιο λόγο αναγκάζεται να το 

εγκαταλείψει και να εκτελέσει την επέµβαση µε τις παραδοσιακές µεθόδους.   

Μελέτες για το da Vinci έχουν δείξει ότι µια επέµβαση που χρησιµοποιεί ροµποτική 

συσκευή διαρκεί περίπου 50 λεπτά περισσότερο σε σχέση µε µια ίδια της κλασικής 

ενδοσκόπησης. Η επιµήκυνση του χρόνου αυτού, θεωρείται ότι οφείλεται κατά  ένα 

µεγάλο µέρος στην  έλλειψη εµπειρίας των χειρουργών µε τη νέα τεχνολογία  

Το FDA απαιτεί από τους κατασκευαστές να εκπαιδεύσουν τους χειρουργούς πριν 

χρησιµοποιήσουν τα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα. Θεωρείται ότι ο χειρουργός 

χρειάζεται να επέµβει σε περίπου 12-18 ασθενείς πριν νιώσει «άνετα» και πριν είναι 

ικανός να πραγµατοποιήσει επεµβάσεις µε το ροµποτικό σύστηµα τόσο γρήγορα, όσο  

και µε τις κλασικές τεχνικές. 

 

 

6.1 Εκπαίδευση  
 

Ο Paul Nolan ένας από τους υπεύθυνους της Computer Motion, λέει ότι η τυπική 

εκπαίδευση  για τους χειρουργούς που αγοράζουν το ροµποτικό σύστηµα Zeus, διαρκεί 
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έως και 40 ώρες η οποία περιλαµβάνει εκπαίδευση σε ζώα και σε εργαστήρια µε 

πτώµατα. Όσον αφορά το Zeus εκτός από την εκπαίδευση του χειρουργού περιλαµβάνει 

ένα πρόγραµµα που καλύπτει την τεχνική εκπαίδευση, τον τρόπο σύνθεσης του 

χειρουργείου και την αποστείρωση.  

Η εκπαίδευση γίνεται στην έδρα της εταιρείας και στα νοσοκοµεία. Η ίδια 

χρησιµοποιείται και για το σύστηµα da Vinci το οποίο σύµφωνα µε τον Gene Nagel, 

διευθυντή εκπαίδευσης της εταιρείας Intuitive Surgical έχει τέσσερα ενεργά κέντρα 

εκπαίδευσης. Η εταιρεία προσφέρει  διήµερα και τριήµερα προγράµµατα για κάθε µια 

διαφορετική ειδικότητα. Στόχος είναι η οµαδική εκπαίδευση. Όσον αφορά το 

νοσηλευτικό προσωπικό η εκπαίδευση αφορά την προετοιµασία που πρέπει να κάνει και 

την προεγχειριντική και µετεγχειριντική διαχείριση  του συστήµατος. Όσον αφορά τους 

χειρουργούς η εκπαίδευση τους αφορά την εξάσκηση ώστε να αποκτήσουν απαραίτητες 

δεξιότητες  και άνεση στη χρήση του συστήµατος για ένα πλήθος χειρουργικών 

εφαρµογών. 

Στις Η.Π.Α. έχει αναπτυχθεί ένας αριθµός ροµποτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης 

από διαφορετικά κέντρα όπως το Irvine Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας (University of 

California-UCI), η ιατρική σχολή Brody στο πανεπιστήµιο East Carolina (ECU) στη 

βόρια Καρολίνα, το πανεπιστήµιο της νότιας Καλιφόρνιας και το νοσοκοµείο St Luke’s 

Roosevelt στη Νέα Υόρκη, το Πανεπιστήµιο Iowa στο «Κέντρο. Φροντίδα Υγείας 

Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργικής» (Health Care’s Minimally Invasive Surgery), κ.α. 

Το πρόγραµµα του UCI, περιλαµβάνει  πέντε επίπεδα εκπαίδευσης, ξεκινώντας µε 

διαλέξεις που αφορούν τεχνικά στοιχεία των ροµποτικών συστηµάτων και τους 

περιορισµούς αυτών. Κατόπιν µε πρακτική άσκηση είτε σε αντικείµενα που εξοµοιώνουν 

µέρη του ανθρώπινου σώµατος, είτε σε εργαστήρια µε πειραµατόζωα ώστε να 

εξασκηθούν στην ανατοµία και στην παρατήρηση ροµποτικά υποβοηθούµενων 

επεµβάσεων. Τα µαθήµατα εκπαίδευσης τυπικά διαρκούν δύο µε πέντε µέρες. Ενώ 

υπάρχουν ειδικά προγράµµατα που αφορούν ένα συγκεκριµένο είδος επεµβάσεων π.χ. 

πρόγραµµα εκπαίδευσης για την πραγµατοποίηση ροµποτικά βοηθούµενου πλήρους 

ενδοσκοπικού bypass στεφανιαίας αρτηρίας (robotic-assisted Totally Endoscopic 

Coronary Artery Bypass-TECAB). 

Μερικά θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά.: 
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Όλη η οµάδα που πραγµατοποιεί την εγχείρηση πρέπει να εκπαιδευτεί γιατροί, 

νοσηλευτικό προσωπικό, αναισθησιολόγοι και λοιπό προσωπικό- προκειµένου να 

µπορούν να συνεργαστούν σωστά κατά την διάρκεια µιας επέµβασης. Η 

εκπαίδευση όµως του χειρουργού βοηθού είναι επίσης πολύ σηµαντική µια και η 

παρουσία του είναι σηµείο κλειδί της επαφής µε τον ασθενή για τον χειρουργό που 

εκτελεί την επέµβαση. 

Προηγούµενη εµπειρία σε τεχνικές MIS, είναι απαραίτητη διότι συντοµεύει το 

χρόνο εκµάθησης  και βελτιώνει τα αποτελέσµατα.  

Λόγο της εκπαίδευσης: 

Αυξήθηκε ο αριθµός των χειρουργών που µπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκες 

επεµβάσεις. 

∆ιευκολύνθηκαν οι πιο κοινές επεµβάσεις. 

Επετράπησαν νέες χειρουργικές επεµβάσεις. 

Μειώθηκε η διάρκεια των επεµβάσεων, της ανάρρωσης και της νοσηλείας. 

Μειώθηκε το κόστος των επεµβάσεων. 
 

6.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια 
 

Σε σύγκριση µε τα ροµπότ που χρησιµοποιούνται στον βιοµηχανικό τοµέα, τα ιατρικά 

ροµπότ παρουσιάζουν στο σχεδιασµό τους περισσότερα και περιπλοκότερα προβλήµατα 

που αφορούν την ασφάλεια. Μερικοί από τους σηµαντικότερους παράγοντες στους 

οποίους οφείλονται τα προβλήµατα αυτά περιγράφονται παρακάτω: 

Η ανθρώπινη παρουσία: Σε µια βιοµηχανική εφαρµογή δεν είναι κανένας άνθρωπος 

παρόν στο περιβάλλον της εφαρµογής. Οι κανονισµοί ασφαλείας διευκρινίζουν ότι το 

ροµπότ πρέπει να απενεργοποιείται όταν βρίσκονται άνθρωποι στην κοντινή περιοχή. 

Αυτό απλοποιεί πολύ τις απαιτήσεις ασφαλείας. Στον ιατρικό τοµέα, εντούτοις, τα 

ροµπότ απαιτούνται για να βοηθήσουν τους ανθρώπους παρά για να τους 

αντικαταστήσουν. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να είναι ικανά να δουλέψουν µαζί µε 

τους ανθρώπους και να αποδώσουν καλά και για όσο χρόνο χρειασθεί σε ένα χαοτικό 
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περιβάλλον. Αυτό απαιτεί τα ιατρικά ροµπότ να έχουν πολλούς αισθητήρες ώστε να 

συµπεριφέρονται « σκεπτικά » σε σχέση µε το περιβάλλον τους. Αυτά ωθούν τη 

σύγχρονη τεχνολογία στα όρια και προκαλούν στους σχεδιαστές των ροµπότ αξεπέραστα 

εµπόδια.   

Η συνέπεια του λάθους: Σχετίζεται όχι µόνο µε την παρουσία ανθρώπων κοντά στο 

ροµπότ, αλλά και µε τη φύση του σκοπού του ροµπότ το οποίο τυπικά αφορά έναν 

ασθενή. Στο βιοµηχανικό τοµέα ένα λάθος σηµαίνει το πολύ πολύ καταστροφή ή 

απώλεια ενός προϊόντος. Στον ιατρικό τοµέα οι επιπτώσεις ενός λάθος είναι µεγάλης 

σπουδαιότητας αφού µπορεί να κοστίσει µια ανθρώπινη ζωή. 

Πιθανοί λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν σε επισφαλή λειτουργία ενός ροµποτικού 

χειρουργικού συστήµατος, είναι ο κακός σχεδιασµός, η δυσλειτουργία τµηµάτων του 

υλικού (software) και του λογισµικού (hardware) και οι ανεπαρκείς προδιαγραφές. Όπως 

σε πολλές άλλες εφαρµογές, η βελτίωση κάποιων από αυτών των παραµέτρων έχουν σαν 

αποτέλεσµα την µείωση της απόδοσης άλλων παραµέτρων. Για παράδειγµα, ένα γενικά 

αυξηµένο επίπεδο ασφάλειας συνοδεύεται από αυξηµένο κόστος, πολυπλοκότητα ή και 

τα δύο.  

Η ιδέα της πλήρους ασφάλειας είναι µια πλάνη. ∆ιαφορετικές στρατηγικές ασφάλειας 

προσφέρουν διαφορετικά πλεονεκτήµατα ( ή µειονεκτήµατα ). Η γενική πιθανότητα ενός 

λάθους θα πρέπει να είναι πολύ µικρή. Όµως ακόµα πιο σηµαντικό από την αποφυγή 

ενός λάθους  είναι η ικανότητα του χειρουργικού συστήµατος, να ανιχνεύει ένα λάθος 

που έχει συµβεί, αποτρέποντας έτσι τους κινδύνους που πρόκειται να προκληθούν από 

αυτό και επιτρέποντας στο ροµπότ να «αποτύχει µε ασφάλεια». Αυτό συνήθως 

περιλαµβάνει την δυνατότητα απενεργοποίησης του ροµπότ σε περίπτωση ανίχνευσης 

λάθους και την αποµάκρυνση του από τον ασθενή έχοντας δίνοντας τη δυνατότητα στο 

χειρουργό να ολοκληρώσει µε τα χέρια του την επέµβαση. 

Όσο ο στόχος του ροµπότ γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, τόσο αυξάνεται και η 

ανάγκη για πιο περίπλοκο υλικό και λογισµικό (γρήγορη ανταπόκριση του συστήµατος, 

µεγαλύτερη ακρίβεια, περισσότερους βαθµούς ελευθερίας). Αυτό αυξάνει την 

πιθανότητα λάθους εκθετικά. Το λογισµικό ενέχει κάποιες δυσκολίες  εξαιτίας των 

παραπάνω ενώ η αξιοπιστία του υλικού είναι πρωταρχικής σηµασίας. 
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6.3 Στρατηγικές ασφαλείας  
 

∆ιάφορες στρατηγικές χρησιµοποιούνται για την αύξηση της ασφάλειας ενός ιατρικού 

ροµπότ. Οι δύο βασικότερες περιγράφονται παρακάτω: 

Πλεονασµός: Μια και η πιθανότητα αποτυχίας δύο στοιχείων ταυτόχρονα είναι 

σηµαντικά µικρότερη από την πιθανότητα αποτυχίας µόνο ενός, η επανάληψη της 

διαδικασίας ελέγχου δύο ή και τρεις φορές µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια µέθοδος 

αυξανόµενης ασφάλειας. Αυτό µπορεί να σηµαίνει περιπλοκότερο υλικό ή και λογισµικό, 

ή απλά πολλούς αισθητήρες, και χρήση διάφορων τεχνολογιών (όπως η χρήση στοιχείων 

αναφοράς για την τοποθέτηση του ροµπότ στον ασθενή). Στην περίπτωση λάθους σε ένα 

σηµείο ο χειρουργός µπορεί να ειδοποιηθεί ή και αυτοµάτως το σύστηµα να σταµατήσει 

την επέµβαση. ∆υστυχώς, αυτή η µέθοδος είναι προβλεπόµενο ότι συνοδεύεται από 

υψηλό κόστος,  αυτός είναι και ο σηµαντικότερος παράγοντας που εµποδίζει ώστε να 

επικρατήσει η χρήση του. 

Περιορισµός λειτουργιών: Καθώς η πιθανότητα λάθους αυξάνεται µε την 

πολυπλοκότητα, είναι πιθανό να κατασκευαστεί ένα σύστηµα ασφαλέστερο, 

περιορίζοντας  τις πιθανές λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει. Αυτό µπορεί να 

συµπεριλαµβάνει τον περιορισµό των βαθµών ελευθερίας ή τον περιορισµό των 

πολύπλοκων κινήσεων σε  κινήσεις κατά µήκος ενός άξονα κάθε φορά. Το εύρος της 

κίνησης του ροµπότ µπορεί να περιοριστεί µε τη χρήση φυσικών εµποδίων. Εάν το 

ροµπότ εποπτεύεται από ένα χειρουργό πράγµα που σχεδόν πάντα συµβαίνει στα 

χειρουργικά ροµπότ, η ταχύτητα της επέµβασης µπορεί να ελαττωθεί σε τέτοιο σηµείο, 

ώστε ο χειρουργός να µπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία και να τη σταµατήσει, όταν 

κάτι πάει στραβά προτού να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή ζηµιά. 

Στα πρώτα στάδια εγκατάστασης των ροµποτικών συστηµάτων ίσως χρειαστεί να 

προσφερθεί τεχνική υποστήριξη από την κατασκευάστρια εταιρεία  ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τυχόν προβλήµατα του συστήµατος δεν θα επηρεάσουν την ασφάλεια 

του ασθενή. 
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6.4 Άλλα θέµατα που αφορούν την ασφάλεια 
 

Παρόλο που επενδύεται πολύς χρόνος και χρήµα στην έρευνα αυτού του πεδίου, τα 

ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα ακόµα δεν παράγονται µαζικά γι’ αυτό και το κόστος 

τους είναι πολύ µεγάλο.  Ένα µεγάλο πρόβληµα παρουσιάζεται από την έλλειψη σε 

βιοµηχανικό επίπεδο ευρέως αποδεκτών προτύπων ασφαλείας, εν µέρει επειδή ο 

καθορισµός της ασφάλειας εξαρτάται από την εφαρµογή, και εν µέρει επειδή µια 

αυστηρή προδιαγραφή θα εµπόδιζε την περαιτέρω αναζήτηση προς εκείνη την 

κατεύθυνση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ακριβή όρια για το που αρχίζει ή τελειώνει η 

ευθύνη του γιατρού και του κατασκευαστή σε περίπτωση λάθους, αποτρέποντας τους 

κατασκευαστές των ροµπότ από το να έχουν µια σαφή εικόνα της κατάστασης. Ένα 

τελικό σηµείο που µεγαλώνει το πρόβληµα είναι ότι οι κατασκευαστές των ροµπότ είναι 

απρόθυµοι στο να καταστήσουν όλες τις προδιαγραφές σχεδιασµού διαθέσιµες στις 

ιατρικές επιτροπές ασφαλείας. 

Επικεντρώνοντας στα χειρουργικά ροµπότ, οι λόγοι για τους οποίους δεν κέρδισαν 

τον άµεσο ενθουσιασµό και αποδοχή στην ιατρική κοινότητα είναι δύο. 

Ζητήµατα ασφάλειας έχουν σταθεί ως εµπόδια για την πραγµατοποίηση έρευνας και 

ανάπτυξης τους. Τα ζητήµατα ασφάλειας δεν έχουν αντιµετωπιστεί και υπάρχει µια 

επείγουσα ανάγκη για συναίνεση για το τι είναι ασφαλές στην πράξη σχετικά µε τα 

αυτόνοµα και ηµιαυτόνοµα (καθοδηγούµενα από άνθρωπο) ροµπότ. 

Το άλλο κύριο εµπόδιο είναι οι παρερµηνείες που αφθονούν σχετικά µε τα ροµπότ. Οι 

χειρουργοί δεν επιθυµούν να δουν τους  όµοια µε αδέξιους βιοµηχανικούς βραχίονες στα 

χειρουργικά δωµάτια, επίσης δεν τους αρέσει η ιδέα να αντικατασταθούν ως « περιττός 

εξοπλισµός ». 

Το πρώτο ζήτηµα, αυτό της ασφάλειας είναι ένα αναµφίβολο πρόβληµα. Τα 

βιοµηχανικά ροµπότ λειτουργούν σε ένα ορισµένο χώρο δράσης χωρίς την παραµικρή 

επαφή µε τους ανθρώπους. Αυτό είναι προφανές ότι δεν µπορεί να συµβεί µε τα 

χειρουργικά ροµπότ. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυξανόµενη πολυπλοκότητα 

τόσο στο πρόγραµµα ενός αυτόνοµου ροµπότ όσο και στο σχεδιασµό ενός 

καθοδηγούµενου (ή αυτόνοµου ) ροµπότ αυξάνει το πρόβληµα ορισµού προτύπων 

ασφάλειας. Ένα ροµπότ που έχει όλες τις δεξιότητες του ανθρώπου (χειρουργού) θα ήταν 
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εξαιρετικά περίπλοκο. Γι’ αυτό είναι ίσως καλύτερο να περιοριστούν οι δυνατότητες που 

έχει ένα ροµπότ έτσι ώστε να περιοριστεί η πιθανή ζηµιά που θα προκαλέσει σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας.  

Το δεύτερο ζήτηµα είναι θέµα εκπαίδευσης των χειρουργών και της ιατρικής 

κοινότητας προκειµένου να δεχθούν την προηγµένη τεχνολογία. Βέβαια πρέπει να 

ειπωθεί ότι υπάρχουν ακόµα αρκετά προβλήµατα που πρέπει να λυθούν όπως π.χ. οι 

βαθµοί ελευθερίας που παρέχουν τα ροµπότ. Ακόµα και τα πιο εξελιγµένα ροµπότ 

µπορούν να έχουν οκτώ ή εννιά βαθµούς ελευθερίας ελάχιστους σχετικά µε τα 

ανθρώπινα χέρια που έχουν είκοσι βαθµούς ελευθερίας. 

Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι, όσο πιο ασφαλές είναι ένα ροµπότ, τόσο κατάλληλο 

είναι να λειτουργεί δίπλα στους ανθρώπους. ∆εδοµένου ότι η πλήρης ασφάλεια είναι 

ανέφικτη, εντούτοις δεν παύει να ισχύει η ερώτηση: « Πότε είναι αρκετά ασφαλές ένα 

ιατρικό ροµπότ; ». Αυτό εξαρτάται κατά ένα µεγάλο µέρος από την εφαρµογή. Αν 

πρόκειται να πραγµατοποιήσει µια συνηθισµένη επέµβαση οι δυνατότητες του ροµπότ θα 

πρέπει να είναι ίδιες εάν όχι και να ξεπεράσουν αυτές του χειρουργού. Εάν πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν σε µια επέµβαση για να σώσουν µια ζωή που θα ήταν αδύνατη αλλιώς, 

είναι εύλογο ότι οι απαιτήσεις ασφαλείας µπορεί να είναι πιο χαλαρές δεδοµένου ότι ο 

ασθενής θα πεθάνει αν δεν πραγµατοποιηθεί η επέµβαση. Αυτό λύνει εντούτοις µόνο 

µέρος του προβλήµατος. Οι επεµβάσεις διάσωσης είναι αναγκαστικά πολύπλοκές µε 

συνέπεια την ανάγκη για ένα ροµπότ υψηλών δυνατοτήτων, τεχνολογικά εξελιγµένο το 

οποίο όπως αναφέρθηκε προηγουµένως έχει σαν αποτέλεσµα µεγαλύτερη πιθανότητα 

λάθους. 

Οι επιπλοκές αυτής της ερώτησης οδηγούν αρκετά βαθύτερα, το τελικό κριτήριο είναι 

ότι ο χειρουργός είναι άνθρωπος και σαν άνθρωπος είναι επιρρεπής σε λάθη επίσης. Τα 

παραδείγµατα χειρουργών που ξεχνούν τα γάντια ή τα ψαλίδια στον ασθενή, ή που 

κάνουν αδικαιολόγητα βαθιές τοµές δεν είναι τόσο σπάνια όσο θα περίµενε κανείς. Έτσι 

µια πιθανή απάντηση θα είναι ότι το ροµπότ  είναι αρκετά ασφαλές όταν είναι 

ασφαλέστερο από το χειρουργό ή ακόµα  ότι είναι αρκετά ασφαλές όταν τα λάθη του 

ροµπότ είναι προτιµότερα από αυτά του χειρουργού. 
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Συµπερασµατικά, υπάρχουν αρκετά βήµατα που πρέπει να γίνουν προκειµένου να 

προαγάγουν τη χρήση και την ανάπτυξη των ροµπότ στη χειρουργική (και στην ιατρική 

γενικά). Αυτά είναι: 

 

 

 

Η ανάπτυξη και η διεθνής θέσπιση προτύπων ασφαλείας. 

Η δηµιουργία ροµπότ συγκεκριµένου έργου σε αντίθεση µε τα ροµπότ γενικής 

χρήσης. 

Η εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας για την αποδοχή και την ολοκλήρωση 

των ροµπότ. 
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7. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

7.1 Τηλεχειρουργική: Το ιατρικό κύµα του µέλλοντος 
 

Η τηλεχειρουργική ξεκινά µε την ανάπτυξη της MIS. Άλλωστε, η λαπαροσκόπηση 

κατά βάση είναι µια τηλεχειρουργική παρέµβαση καθώς για πρώτη φορά έως τότε ο 

χειρουργός αρχίζει να χρησιµοποιεί ισοδύναµα πληροφορίας (οθόνη βίντεο) αντί για την 

απ ευθείας όραση αλλά και χειρουργικά εργαλεία των οποίων αδυνατεί να δει την άκρη 

(παρά µόνο στην οθόνη του βίντεο).  

Το κανάλι της επικοινωνίας µεταξύ χειρουργού και χειρουργικού πεδίου παύει να 

στηρίζεται στις φυσικές αισθήσεις του χειρουργού αλλά αντικαθιστάται από το ψηφιακό 

κανάλι της λαπαροσκοπικής κάµερας της οθόνης που του παρέχει την απαιτούµενη 

πληροφορία και τη δυνατότητα  ελέγχου (feedback) των χειρουργικών του κινήσεων. Με 

τη MIS, ο χειρουργός χάνει τη στερεοτακτική όραση, την αίσθηση αφής και ακόµη τις 

αποκτηθείσες χειρουργικές δεξιότητες της ανοικτής χειρουργικής και επαφίεται πια στην 

ποιότητα της ψηφιακής πληροφορίας που λαµβάνει στην οθόνη και την ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων.  

Η µεγαλύτερη δυσκολία της MIS και γενικότερα της τηλεχειρουργικής για το 

χειρουργό είναι η θέση από την οποία καλείται να χειρουργήσει τον ασθενή. Ενώ στην 

κλασσική χειρουργική το µάτι, το χέρι και το όργανο-στόχος του χειρουργικού πεδίου 

παραµένουν πάντα στον ίδιο άξονα, στη MIS, ο άξονας αυτός διαταράσσεται και συχνά 

απουσιάζει εντελώς. Αν σκεφθεί κανείς ότι στην καθηµερινή ζωή οποιαδήποτε πράξη 

εκτελείται πάντα στον άξονα   χέρι - αντικείµενο είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τις 

δυσκολίες που συνάντησε η MIS κατά την εδραίωσή της αλλά και το προσωνύµιο 

Nintendo surgeons που κέρδισαν (χωρίς ιδιαίτερα τιµητική διάθεση) οι πρώτοι 

λαπαροσκόποι χειρουργοί. Όµως, η υπέρβαση αυτού του άξονα είναι που άνοιξε τις 

θύρες της Τηλεχειρουργικής, αφού ο χειρουργός πια µπορούσε να χειρουργεί χωρίς να 

κοιτά το χειρουργικό πεδίο. Η µεταφορά της εικόνας είχε ήδη επιτευχθεί. Απέµενε η 

µεταφορά και κυρίως η ενίσχυση της χειρουργικής κίνησης, για να µπορέσει κανείς να 
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µιλήσει για χειρουργική εξ αποστάσεως. Και εδώ είναι η θέση των ροµποτικών 

βραχιόνων. 

Η τηλεχειρουργική είναι ένας τοµέας της τηλεϊατρικής που αναπτύχθηκε τα τελευταία 

χρόνια και παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Το βασικό έρεισµα στην ανάπτυξη της 

τηλεχειρουργικής  είναι η ανάγκη µετάδοσης και διάχυσης των εξειδικευµένων 

χειρουργικών τεχνικών και γνώσεων διευκολύνοντας την αρτιότερη και 

αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση και διάδοση των λαπαροσκοπικών χειρουργικών 

διαδικασιών. Ένας σηµαντικός αριθµός κατασκευαστών λαπαροσκοπικών συσκευών 

είναι εφοδιασµένος µε δυνατότητες 2-διευθνσεων µετάδοσης κινούµενης εικόνας και 

ήχου, επιτρέποντας έτσι την σύνδεση χειρουργείων µε εκπαιδευτικές ή έµπειρες 

χειρουργικές εγκαταστάσεις.  

Σήµερα η τηλεχειρουργική µπορεί να ειδωθεί σαν την 2-διευθύνσεων µετάδοση 

εικόνας και ήχου επιτρέποντας την επικοινωνία µεταξύ χειρουργών (µικρής εµπειρίας) 

στα χειρουργεία και  χειρουργών (µε µεγάλη εµπειρία)  σε αποµακρυσµένες περιοχές. Η 

χρήση ροµποτικών συσκευών επιτρέπει στους αποµακρυσµένους χειρουργούς να 

συµµετέχουν ενεργά στην χειρουργική διαδικασία. Είναι αυτονόητο ότι πέρα από τις 

αυξηµένες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές που η εφαρµογή αυτή απαιτεί, απαιτείται και 

πολύ εξειδικευµένο λογισµικό και υλικό, ώστε να είναι εφικτή η προσοµοίωση στον 

αποµακρυσµένο σταθµό, της καταστάσεως που επικρατεί στο χειρουργείο. Για τον 

σκοπό αυτό συνήθως απαιτούνται συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality) 

που επιτρέπουν στους αποµακρυσµένους χειρουργούς να έχουν µια πραγµατική εικόνα 

της όλης διαδικασίας.  

 

 

7.1.1 Ο σκοπός της τηλεχειρουργικής 
 

Ο σκοπός για τη δηµιουργία των ροµποτικών συστηµάτων, ήταν η εφαρµογή της 

ιδέας της τηλεχειρουργικής. Η τηλεχειρουργική είναι η ιδανική µέθοδος για την 

πραγµατοποίηση πολύπλοκων εργασιών σε άγνωστα περιβάλλοντα. Με αυτό τον τρόπο 

ελέγχου, όλες οι ενέργειες βασίζονται στην ερµηνεία που δίνει ο χειριστής από τις 

εικόνες που λαµβάνει µέσω µιας κάµερας. 
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Παρόλο που ακόµα εφαρµόζεται η κλασική χειρουργική αναµένεται να την 

αντικαταστήσει η ροµποτική χειρουργική. 

Ο σκοπός της τηλεχειρουργικής είναι τριπλός: 

1. Να µεταφέρει τη φροντίδα υγείας σε περιοχές µε υποβαθµισµένη  ιατρική 

περίθαλψη, εξαλείφοντας έτσι την µεταφορά ασθενών. 

2. Να επιτρέψει στους ειδικούς που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές, να 

βοηθήσουν να εκπαιδεύσουν και να συµµετάσχουν απευθείας σε επεµβάσεις.  

3. Να χρησιµοποιηθεί εκεί όπου η εξειδικευµένη ιατρική φροντίδα δεν είναι εύκολα 

προσβάσιµη π.χ. σε διαστηµικές αποστολές. 

Με την ένταξη της τηλεχειρουργικής, προβλέπεται ότι οι ασθενείς ανά τον κόσµο θα 

µπορούν να λαµβάνουν ιατρική περίθαλψη χωρίς την ανάγκη να βρίσκεται ο γιατρός 

δίπλα τους. 

 

 

7.1.2 Τηλεχειρουργική µε ροµπότ 
 

Ο ιατρικός τοµέας δέχεται συνεχή πίεση προκειµένου να παράσχει καλύτερη φροντίδα 

σε όλο και περισσότερους ασθενείς, διατηρώντας τις δαπάνες σε αποδεκτά επίπεδα. 

Παραδοσιακά, οι ειδήµονες στον ιατρικό τοµέα ήταν λίγοι και µακριά ο ένας µε τον 

άλλο. Με την άφιξη της τηλεϊατρικής αυτό τίθεται (ως στόχος) να αλλάξει. Η 

τηλεϊατρική είναι ένα γρήγορα αναπτυσσόµενο πεδίο. Πειράµατα πραγµατοποιούνται 

συνεχώς που αφορούν όλο και µεγαλύτερες αποστάσεις.  

Η απόδοση του αγγλοσαξονικού όρου telepresence surgery είναι δυσχερής στην 

ελληνική γλώσσα. Στο εξής και επειδή οι αναφορές µου εστιάζονται αποκλειστικά στη 

Χειρουργική, θα χρησιµοποιώ τον όρο "τηλεχειρουργική". Σε αντιδιαστολή µε τον  

"τηλεχειρισµό" (teleoperation), η τηλεχειρουργική προϋποθέτει εκτός από τον 

τηλεχειρισµό και την µεταβίβαση πληροφορίας στον χειριστή (εν προκειµένω στο 

χειρουργό) µε τέτοιο τρόπο και σε τέτοια έκταση και λεπτοµέρεια ώστε να νοιώθει 

παρών στο φυσικό περιβάλλον της εκτελούµενης από το ροµποτικό βραχίονα πράξης. Σε 

ένα ολοκληρωµένο µοντέλο τηλεχειρουργικής ο χειρουργός βρίσκεται σε µια ειδική 

κονσόλα (interface) δια της οποίας προσλαµβάνει αισθητηριακή πληροφορία (εικόνα, 
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ήχος, αφή) έτσι ώστε να αισθάνεται ως να ήταν πραγµατικά παρών στη χειρουργική 

αίθουσα µε τον ασθενή. Μεταξύ του χειρουργού και του ασθενή µεσολαβούν µερικά 

µέτρα ή χιλιάδες χιλιόµετρα ενσύρµατου ή ασύρµατου δικτύου και ένας ή περισσότεροι 

ροµποτικοί βραχίονες στο πλευρό του ασθενή οι οποίοι και εκτελούν τη χειρουργική 

πράξη υπό τις εντολές και την άµεση επίβλεψη του χειρουργού.  

Με βάση τις προηγούµενες προδιαγραφές η τηλεχειρουργική υπόσχεται δύο 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αποτελούν και τους κινητήριους µοχλούς για την 

ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας: (α) τη δυνατότητα χειρουργικής παρουσίας σε 

αποµακρυσµένα µέρη και (β) τη δυνατότητα ενίσχυσης της χειρουργικής δεξιότητας. Η 

δυνατότητα χειρουργικής παρουσίας στο διάστηµα, στον τόπο µιας φυσικής 

καταστροφής, στο µέτωπο πολεµικών επιχειρήσεων, σε αποµονωµένους ερευνητικούς 

σταθµούς ή στα νησιά ενός αρχιπελάγους είναι πραγµατικά ελκυστική. Ίσως όµως το 

σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της τηλεχειρουργικής είναι η δυνατότητα αφενός να 

µετατρέπει για παράδειγµα µια δυσπρόσιτη ανατοµική περιοχή σε ένα εργονοµικό 

χειρουργικό πεδίο αλλά και αφετέρου να ενισχύει τη χειρουργική παρέµβαση µε την 

αύξηση της ακρίβειας, της σταθερότητας ή της ποιότητας της απτικής αίσθησης και να 

επιτρέπει την εκτέλεση για παράδειγµα µικροχειρουργικών ή ενδοαγγειακών 

επεµβάσεων.  

Για να τονισθεί η αξία της ενίσχυσης της χειρουργικής δεξιότητας που επιτυγχάνεται 

µε τη βοήθεια ροµποτικών συστηµάτων και τη χειρουργική επέµβαση από απόσταση, θα 

πρέπει να σηµειωθούν τα φυσικά όρια ακόµη και του πλέον εκπαιδευµένου ανθρώπινου 

χεριού. Για παράδειγµα, ακόµη και µε τη χρήση των ισχυρότερων µικροσκοπίων είναι 

αδύνατη η ελεγχόµενη κίνηση σε απόσταση µικρότερη των 100µ. Όµως σε µερικές 

χειρουργικές εφαρµογές όπως για παράδειγµα στη χειρουργική µε λέιζερ του 

αµφιβληστροειδούς η επιθυµητή ακρίβεια είναι της τάξης των 10-20µ καθώς το αγγειακό 

δίκτυο έχει µια πυκνότητα περίπου 25µ. Η αξία της επιθυµητής ακρίβειας έγκειται στο 

γεγονός πως η τρώση ενός εκ των αγγείων προκαλεί αιµάτωµα και επακόλουθη 

τύφλωση.  

Πράγµατι, το 1993 ο Green στο ανέπτυξε ένα ροµποτικό σύστηµα που παρεµβάλλεται 

µεταξύ του χειρουργού και του αµφιβληστροειδούς του ασθενούς το οποίο φιλτράρει τη 

χειρουργική κίνηση και αποβάλλει τον ενδογενή µυϊκό τρόµο του ανθρώπινου χεριού (8-
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14 κύκλοι/1") αλλά και αποσβένει το νυσταγµό, τη φυσιολογική κίνηση του βολβού (200 

κύκλοι/1"), ενώ µεταφράζει κατά ακριβή αναλογία την κατά 1εκ. κίνηση του ανθρώπινου 

χεριού σε κίνηση του άκρου του χειρουργικού εργαλείου κατά 10µ (εικ. 77). 

 

 

 
 

Εικόνα 77. Μεγέθυνση της κίνησης του ανθρώπινου χεριού κατά τη γραφή και µετά την 

αφαίρεση του τρόµου (θορύβου), µε ειδικό πρόγραµµα από ροµποτικό σύστηµα (φίλτρο). 

Στον οριζόντιο άξονα παριστάνεται ο χρόνος σε δευτερόλεπτα και στον κάθετο η 

µετακίνηση της γραφίδας σε χιλιοστά. 

 

Ωστόσο, το κύριο πλεονέκτηµα που παρέχουν οι ροµποτικοί βραχίονες είναι η 

δυνατότητα τηλεχειρουργικής παρέµβασης σε περιοχές που είναι αντικειµενικά 

δυσπρόσιτες (για παράδειγµα στο διάστηµα) ή δυσχερώς προσπελάσιµες (για παράδειγµα 

η ανατοµική περιοχή της βάσεως του εγκεφάλου). 

Το ροµποτικό συστήµατα Zeus κάνει εφικτή την πραγµατοποίηση ροµποτικής 

χειρουργικής από µεγάλες αποστάσεις (Tele presence robotic surgery). Οι χειρουργοί από 

το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας χρησιµοποίησαν το Zeus και τηλεπικοινωνίες 

υψηλής ταχύτητας για να πραγµατοποιήσουν την πρώτη πλήρη, µεγάλης απόστασης 

ροµποτική χειρουργική επέµβαση, το Σεπτέµβριο του 2001. Χειρουργοί από τη νέα 

Υόρκη εργάστηκαν για να αφαιρέσουν χοληδόχο κύστη µιας 68-άχρονης γυναίκας στο 

Στρασβούργο (Γαλλία). Ο µέσος συνολικός χρόνος καθυστέρησης ήταν 155 msec, έτσι οι 

χειρουργοί µπορούσαν να δουν το αποτέλεσµα των εντολών τους σε λίγο περισσότερο 

από ένα δέκατο του δευτερολέπτου αργότερα. Ο χρόνος στησίµατος του ροµπότ 
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διήρκεσε 16 min και η χοληδόχος κύστη αφαιρέθηκε σε 54 min χωρίς επιπλοκές. Ο 

χρόνος αυτός είναι παρόµοιος µε το χρόνο που χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί µια 

κλασική λαπαροσκοπική  χολοκυστεκτοµή. Το ιατρικό κέντρο Mount Sinai στη Νέα 

Υόρκη και το Τµήµα Ηλεκτρικής Μηχανικής του πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας 

συµµετείχαν στη µελέτη.  

 

 

7.1.3 Περιορισµοί τηλεχειρουργικής µε ροµπότ 
 

Η τηλεϊατρική στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό στη µεταβίβαση πληροφοριών µεταξύ 

δύο τοποθεσιών. Όσο η απόσταση µεταξύ των δύο τοποθεσιών αυξάνεται τόσο 

µεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση εισάγεται. Αυτό αυξάνει το διάστηµα που µεσολαβεί 

µεταξύ της δράσης και του αποτελέσµατος και µετά από ένα σηµείο καθιστά αδύνατη 

την επέµβαση σε πραγµατικό χρόνο. Οι δοκιµές µέχρι τώρα έχουν περιοριστεί σε 

συνδέσεις καλωδίων, παρόλο που υπάρχει έντονη έρευνα προς αυξανόµενο φάσµα 

χρησιµοποιώντας δορυφορικές συνδέσεις. Η εµφάνιση των δικτύων ευρείας ζώνης ATM 

θα επιταχύνει περαιτέρω τη διαδικασία. Ένας άλλος σηµαντικός περιορισµός είναι ότι η 

κίνηση των αποµακρυσµένων χειρουργικής µονάδας δεν πρέπει να παρεκκλίνει ή να 

χάσει την ευθυγράµµιση την ώρα της επέµβασης µε την κίνηση των χεριών του 

χειρουργού. Στην πράξη αυτό σηµαίνει πολύπλοκο έλεγχο ανάδρασης του συστήµατος 

και συνεχή παρακολούθηση συγκεκριµένων σηµείων αναφοράς. 

Τέλος το υψηλό κόστος των συστηµάτων και η γραφειοκρατικοί κυβερνητικοί 

ιατρικοί κανονισµοί επιβραδύνουν την χρήση αυτής της τεχνολογίας σε ευρεία κλίµακα. 

  

 

7.2 Τεχνολογίες ανατροφοδότησης αφής και δύναµης (Haptics  

and Force Feedback) 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το κυριότερο µειονέκτηµα των ροµποτικών 

τηλεχειρουργικών συστηµάτων da Vinci και Zeus είναι ότι δεν επιτρέπουν στο χειρουργό 
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να αισθανθεί το είδος και την υφή των ιστών κατά τη διάρκεια της επέµβασης. Το χέρι 

µας καταλαβαίνει την υφή των πραγµάτων και την δύναµη αντίστασης τους. Υπάρχει 

τεχνολογία που ενσωµατώνει αισθητήρες  στα εργαλεία ώστε να στέλνουν πίσω στο 

χειριστή τις πληροφορίες αυτές. Η τεχνολογία αυτή ονοµάζεται haptics και force 

feedback. Προς το παρόν αυτός ο τοµέας εφαρµογής είναι εκκολαπτόµενος και µόλις 

άρχισε να παρουσιάζει την αγοραστική του δυνατότητα. 

Μια συσκευή ανατροφοδότησης δύναµης (force feedback device), εφαρµόζει µια 

δύναµη στον χρήστη που κρατάει τη συσκευή αυτή, δίνοντας του την αίσθηση (δόνηση) 

του αποτελέσµατος των ενεργειών του πάνω στο αντικείµενο που διαχειρίζεται (στην 

περίπτωση µιας χειρουργικής επέµβασης πάνω στους ιστούς). Η σηµασία της ανάδρασης 

δύναµης είναι µεγάλη στα ροµποτικά χειρουργικά συστήµατα. Εάν ένα εργαλείο αγγίξει 

κάποιο ιστό, λαµβάνεται η αίσθηση της αντίστασης του ιστού στα χέρια του χειρουργού. 

Χωρίς αυτή την αίσθηση (ανάδραση δύναµης) ο χειρουργός µπορεί να πιέσει ένα ιστό µε 

το ροµπότ αλλά δεν θα ξέρει πόσο. 

Μια συσκευή αίσθησης της επαφής (haptic feedback device) εφαρµόζει µια δύναµη 

στο χειριστή µε τέτοιο τρόπο ώστε να του επιτρέψει να διακρίνει τη γεωµετρία και την 

σύσταση του αντικειµένου που διαχειρίζεται (π.χ. µέγεθος, σύσταση ιστού). Η 

πληροφορία που λαµβάνεται από την ψηλάφηση των ιστών, είναι εξαιρετικά σηµαντική 

στην ανοικτή χειρουργική αφού επιτρέπει στους χειρουργούς να αισθανθούν δοµές που 

συνήθως είναι σφηνωµένες στον ιστό. Σηµαντικά αγγεία συνήθως περιβάλλονται από 

συνδετικό ιστό. Όγκοι µέσα στο συκώτι ή στο colon  πρέπει να αφαιρεθούν χωρίς έκθεση 

που θα µπορούσε να επιτρέπει την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Σκοπός των 

ερευνητών σε πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια αναπτύσσουν υψηλής 

απόδοσης υπολογιστικά και µηχανικά συστήµατα (haptic interfaces) που επιτρέπουν 

χειρουργούς να νιώθουν όταν διαχειρίζονται τους ιστούς. 

∆ύο τέτοια ερευνητικά κέντρα που συνεργάζονται µεταξύ τους είναι το Πανεπιστήµιο 

Berkley της Καλιφόρνιας (UCB – University of California Berkley) και το τµήµα 

Χειρουργικής του Πανεπιστήµιου της Καλιφόρνιας στο San Francisco (UCSF). Έχουν 

αναπτύξει ένα ροµποτικό τηλεχειρουργικό σταθµό εργασίας  για λαπαροσκόπηση. Το 

σύστηµα τους αποτελείται από δύο βραχίονες µε αρπάγες που έχουν 6 DOF ο κάθε ένας. 
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Σκοπός τους µε αυτό το σύστηµα, είναι να επαναφέρουν τις ικανότητες χειρισµού και 

αίσθησης του χειρουργού που χάνονται κατά τη διάρκεια µιας MIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 78. Phantom επιτραπέζια συσκευή Haptic. 

Επίσης εταιρεία SensAble Technologies η οποία ιδρύθηκε το 1993 από τον Thomas 

Massie και τον Dr. Kenneth Salisbury, σχεδιάζει κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά 

συσκευές haptic της σειράς Phantom (εικ. 78), η οποία συµπληρώνεται µε το λογισµικό 

πακέτο GHOST. Το Phantom βασίζεται σε µια πατενταρισµένο σύστηµα καλωδιακής 

µετάδοσης που εφευρέθηκε από τον T. Massie και τον γιατρό K. Salisbury και είναι ένα 

από τα πιο γνωστά haptic interfaces. Παρέχει ανάδραση αφής (haptic Feedback) σε 

υπολογιστικά συστήµατα που χρησιµοποιούν τρισδιάστατη τεχνολογία απεικόνισης 

(αποτελεί µέρος των συστηµάτων master-slave), έτσι ώστε ο χρήστη να µπορεί να 

διακρίνει τη γεωµετρία και τις ιδιότητες των αντικειµένων εικονικών αντικειµένων. Το 

Phantom έχει λάβει αρκετά βραβεία σχεδίου για την εντυπωσιακή, υψηλής πιστότητας, 

ρεαλιστική αίσθηση αφής που προσφέρει. Αποτελείται από ένα σύνολο υψηλής 

απόδοσης haptic interfaces που ανιχνεύει την πορεία και την κίνηση έξι βαθµών 

ελευθερίας του χρήστη, και παρέχει ανάδραση δύναµης τριών ή έξι βαθµών ελευθερίας. 

Εξαιτίας του ευπροσάρµοστου «στήσιµου» του χρησιµοποιείται συχνά στο εργαστήριο 

σε πειράµατα που αφορούν τεχνολογίες haptic. Το εργαστήριο Βίο-ροµποτικής του 
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Πανεπιστηµίου Harvard ανέπτυξε µια πειραµατική διάταξη που δηµιουργεί την αίσθηση 

της δύναµης επαφής µε τους ιστούς. Η οποία αποτελείται από δύο συσκευές 

PHANTOM.Η µία συσκευή λειτουργεί σαν την κονσόλα του χειρουργού (master) και η 

άλλη σαν το χειρουργικό ροµπότ, επίσης περιλαµβάνει αισθητήρα δύναµης / ροπής. Όλα 

αυτά ελέγχονται από ένα Η/Υ Pentium 333MHZ που τρέχει τα Windows NT. Ο 

αλγόριθµος ελέγχου εκτελείται σε γλώσσα Visual C++, µαζί µε το Interface του 

αισθητήρα δύναµης / ροπής. 

 

7.3 Προοπτικές στο µέλλον 
 

Οι κατασκευαστές των ροµποτικών χειρουργικών συστηµάτων υποστηρίζουν ότι τα 

σύγχρονα ροµποτικά συστήµατα είναι µόλις η αρχή.  Τα προϊόντα αυτά θα εξελιχθούν 

προκειµένου να διορθωθούν οι περιορισµοί τους. Για παράδειγµα το da Vinci και το 

Zeus που δε διαθέτουν ανάδραση δύναµης. Για το λόγο αυτό, σκοπός των ερευνητών 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι να αναπτύξουν υψηλής απόδοσης υπολογιστικά και 

µηχανικά συστήµατα που θα επιτρέψουν στους χειρουργούς να αισθάνονται και να 

διαχειρίζονται «φυσικά» τους ιστούς κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης.  

Το πανεπιστήµιο του Berkley στην Καλιφόρνια έχει σχεδιάσει διάταξη που θα 

µπορέσει να χρησιµοποιηθεί για να γίνουν αντιληπτές από απόσταση, οι ιδιότητες 

επαφής. Για να παρασχεθεί  η τοπική πληροφορία του σχήµατος, µια διάταξη παραγωγής 

δύναµης µπορεί να δηµιουργήσει κατανοµή δύναµης σε ένα δάκτυλο, συνθέτοντας µια 

προσέγγιση παρόµοια µε την πραγµατική επαφή (εικ. 79) Το εργαστήριο Βιο – 

ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Harvard έχει δηµιουργήσει συστήµατα (για εφαρµογές 

τηλεχειρουργικής εικ.80) για να µεταδίδουν πληροφορία αφής από το σώµα του ασθενή 

στα άκρα των δακτύλων του χειρουργού κατά τη διάρκεια MIS. Αυτά περιλαµβάνουν 

αισθητήρες αφής που µετρούν την κατανοµή της πίεσης πάνω στα εργαλεία καθώς 

διαχειρίζονται τον ιστό. Τα σήµατα από αυτούς τους αισθητήρες λαµβάνονται από ένα 

υπολογιστικό σύστηµα το οποίο θα εφαρµόσει αλγόριθµους για την επεξεργασία των 

σηµάτων αυτών. Τελικά η πληροφορία της αφής θα µεταδοθεί στο χειρουργό µέσω µιας 

διάταξης που θα επαναδηµιουργήσει την κατανοµή της πίεσης στις άκρες των δακτύλων 

του χειρουργού. Η διάταξη του πρότυπου συστήµατος (εικ.81) περιλαµβάνει µια σειρά 
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από 10 «καρφίτσες» που υψώνονται µόλις το χειρουργικό εργαλείο αγγίξει τον ιστό, 

δηµιουργώντας στις άκρες των δακτύλων την αίσθηση της αφής. Με αυτό το σχεδιασµό 

κάθε ακίδα µπορεί να κινηθεί 3 mm προς τα πάνω παράγοντας δύναµη έως και 1 N. Η 

τεχνολογία αυτή έχει σκοπό να αυξήσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία της MIS. 

Ένας ακόµα περιορισµός είναι ότι, ο χειρουργός µπορεί µε τα σύγχρονα ροµποτικά 

εργαλεία να φτάσει ιστούς µέσα σε ένα τρισδιάστατο χώρο, όµως δεν µπορεί να ελέγξει 

πλήρως τον προσανατολισµό τους. Αυτό δεν αποτελεί εµπόδιο σε απλές διαδικασίες 

όµως κάνει δυσκολεύει εξαιρετικά, πολύπλοκες διαδικασίες όπως ραφή ιστών και δέσιµο 

κόµπων. Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες τα Πανεπιστήµια αυτά έχουν 

σχεδιάσει τελικούς επενεργητές µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας (εικ. 82) και ένα 

κατάλληλο interface για να κατασκευάσουν λαπαροσκοπικός χειριστές που να έχουν 

µεγάλο βαθµό κινητικότητας (πιο ευέλικτα) και πιο επιδέξια. Επίσης έχουν σχεδιάσει µια 

πρωτότυπη σαν γάντι συσκευή (εικ. 83), που αισθάνεται τις θέσεις του καρπού και των 

δακτύλων του χειρουργού, µε αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στο δείκτη και στον 

καρπό (αισθητήρες ανίχνευσης περιστροφής και κάµψης).  

 

 

 

Εικόνα 79. ∆ιάταξη παραγωγής δύναµης του Πανεπιστηµίου Berkeley. 
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Εικόνα 80. Κατανοµή δύναµης στο δάκτυλο του Πανεπιστηµίου Harvard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 81. Πρότυπο Σύστηµα δηµιουργίας αίσθησης αφής του Πανεπιστηµίου 

Harvard. 

Το γάντι παρέχει ένα πιο φυσικό τρόπο ελέγχου από τα σύγχρονα ελάχιστα 

παρεµβατικά εργαλεία. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν master unit για να οδηγήσει 
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τα µικρά ροµποτικά εργαλεία (slave unit), σε περίπτωση που δεν χρειάζεται ανάδραση 

δύναµης. 

 

 

Εικόνα 82. Τελικός επενεργητής µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας. 

 
 

Εικόνα 83. Γάντι µε αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στο δείκτη και στον καρπό, 

αισθάνεται τις θέσεις του καρπού και των δακτύλων του χειρουργού. 

  

Μελετώντας τα συστήµατα κάποιος θα µπορούσε να ρωτήσει εάν θα ήταν καλή ιδέα 

να πάµε ένα βήµα πιο πέρα ώστε να συσταθούν αυτόνοµα ροµπότ. Υπάρχουν µερικές 

ενστάσεις για το γιατί τα αυτόνοµα ροµπότ δεν είναι ακόµα ευπρόσδεκτα: 
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Θα χρειαστούν κάποιες δεκαετίες ακόµα για να µπορέσουν τα κοµπιούτερ να 

φτάσουν την ανθρώπινη νόηση και διορατικότητα που πρέπει να έχουν για να 

µπορέσουν να διαχειριστούν το ευαίσθητο ανθρώπινο σώµα. 

Το περιβάλλον ενός χειρουργείου είναι πολύπλοκο για την εφαρµογή τέτοιων 

συστηµάτων. 

Οι χειρουργοί είναι δύσπιστοι και φοβούνται µηχανήµατα που αναλαµβάνουν 

εξολοκλήρου το έργο τους.  

Επίσης µικρή σηµασία έχει δοθεί στην βιβλιογραφία  για την αποδοχή της 

ροµποτική χειρουργικής από για τους ασθενείς. 

Τα ιατρικά ροµπότ  και ειδικά τα αυτόνοµα χειρουργικά συστήµατα είναι ακόµα 

σε εµβρυϊκό στάδιο. Υπάρχουν µόνο τρεις ερευνητικές οµάδες που έχουν 

επινοήσει συγκεκριµένα τροφοδοτούµενα συστήµατα µε αυτόνοµη λειτουργία 

κοπής (οι οµάδες: ISS – στη χειρουργική επέµβαση ισχίου,  EPFL  - στη 

νευροχειρουργική, το κολέγιο Imperial – στην εγχείρηση προστάτη). 

Παρόλο που τα χειρουργικά ροµπότ προσφέρουν κάποια πλεονεκτήµατα σε σχέση µε το 

ανθρώπινο χέρι, είµαστε ακόµα πολύ µακριά από τη µέρα που αυτόνοµα ροµπότ θα 

χειρουργούν χωρίς την ανθρώπινη βοήθεια. Όµως µε την πρόοδο των υπολογιστών και 

της τεχνητής νοηµοσύνης, θα µπορούσε σε αυτόν τον αιώνα να σχεδιασθεί ένα ροµπότ 

που να εντοπίζει δυσµορφίες στο ανθρώπινο σώµα, να τις αναλύει και να επέµβει σωστά 

σε αυτές, χωρίς καθόλου ανθρώπινη καθοδήγηση. 

 

 

7.4 Χειρουργική µε ροµπότ στην Ελλάδα 
 

Πρώτη φορά στην Ελλάδα λαπαροσκοπική νεφρεκτοµή µε χειρουργικό ροµπότ 

εφαρµόστηκε στο Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων το Φεβρουάριο του 2003. Παρουσιάστηκε 

στις 28 Μαρτίου του 2003 στο αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου Χανίων από τους βασικούς 

συντελεστές και τη διοίκηση του ιδρύµατος. Την παρουσίαση έκανε την Τετάρτη 28 

Μαρτίου του 2003, ο διευθυντής του Ουρολογικού Τµήµατος Πέτρος Χατζηλίας.  Η 

επέµβαση έγινε, µε τη βοήθεια του ροµπότ ''Αίσωπος 1000'', την τεχνολογία του 

Τµήµατος Ηλεκτρονικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και την επιστηµονική γνώση των 
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γιατρών του νοσοκοµείου Χανίων. Είναι µια ελπιδοφόρα επέµβαση για όσους έχουν 

πρόβληµα µε τα νεφρά  

Όπως τόνισε ο Πέτρος Χατζηλίας µιλώντας στους δηµοσιογράφους, η εγχείρηση έγινε 

µε απόλυτη επιτυχία και χρησιµοποιήθηκε η τεχνική ''hand assisted'' λαπαροσκοπική 

νεφρεκτοµή.  

Η επέµβαση θεωρείται πρωτοποριακή, καθώς σήµερα η τάση παγκοσµίως είναι να 

γίνονται χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς τοµές ή τοµές µικρής ή ελάχιστης προσπέλασης. 

Η συγκεκριµένη επέµβαση, η νεφρεκτοµή θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη επέµβαση σαν 

λαπαροσκοπική πράξη, γίνεται σε ελάχιστα κέντρα του εξωτερικού και µετά από πολλές 

προσπάθειες πραγµατοποιήθηκε στο νοσοκοµείο Χανίων.  

Ο διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκοµείου εξήγησε την διαδικασία: 

''Χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο, υποβοηθούµενη µε το χέρι λαπαροσκοπική νεφρεκτοµή 

και το ροµπότ ''Αίσωπος 1000''. Η τεχνική αυτή βοηθάει σηµαντικά τον ασθενή και έχει 

πολλά πλεονεκτήµατα. Ο ασθενής φεύγει σε περίπου τέσσερις ηµέρες µετά την 

εγχείρηση από το νοσοκοµείο, ενώ για την κλασική επέµβαση απαιτούνται 9-14 ηµέρες.  

Η απώλεια αίµατος είναι 

ελάχιστη, περίπου µία φιάλη αίµα, 

οπότε δεν χρειάζεται µετάγγιση. 

∆εν χρειάζονται αναλγητικά όπως 

στις µεγάλες τοµές. Ίσως µόνο 

κάποιο "Ντεπόν". Επίσης ο 

ασθενής σε 15 ηµέρες επανέρχεται 

στη δουλειά του''.  

 

Εικόνα 84. Σύστηµα 

νευροχειρουργικής πλοήγησης 

Vector vision II. 
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Αξίζει να επισηµανθεί ότι το ροµπότ «Αίσωπος 1.000» βελτιώνεται στα εργαστήρια 

του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μετεξελίσσεται σε «Αίσωπος 2.000» και «Αίσωπος 3.000», 

ενώ σύντοµα αναµένεται να χρησιµοποιηθεί σε πιο πολύπλοκες χειρουργικές επεµβάσεις. 

Επίσης στην Ελλάδα σήµερα, χρησιµοποιούνται ροµποτικά συστήµατα CAD/ CAM 

σε νευροχειρουργικές επεµβάσεις. Η νευροχειρουργική τα τελευταία χρόνια 

ενσωµατώνει την µεγάλη τεχνολογική πρόοδο των απεικονιστικών µεθόδων (MRI, CT, 

PET, γ-Knife) και των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αποτελεσµατική χειρουργική 

αντιµετώπιση των παθήσεων του εγκεφάλου, του νωτιαίου µυελού και της σπονδυλικής 

στήλης. 

Το πρώτο σύστηµα ροµποτικής πλοήγησης σε χειρουργική επέµβαση που 

χρησιµοποιήθηκε στην Ελλάδα είναι το σύστηµα Vector Vision ΙΙ (εικ. 84) στο 

Νοσοκοµείο «Υγεία.» στην Αθήνα. Το ίδιο σύστηµα νευροπλοήγησης, αγοράστηκε από 

το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, έναντι αξίας 352.164,34 ευρό και 

λειτούργησε για πρώτη φορά στις 28 Νοεµβρίου του 2002. 

Οι εφαρµογές του καλύπτουν όλο το φάσµα των νευροχειρουργικών επεµβάσεων. Το 

ροµποτικό σύστηµα καθοδήγησης της επέµβασης συµβάλλει: 

1. στον περιορισµό του χειρουργικού τραύµατος,  

2. στην ακριβή εντόπιση των παθήσεων του εγκεφάλου (όγκου 

εγκεφάλου, ανευρυσµάτων, αγγειακών δυσπλασιών, όγκων 

βάσεως κρανίου, αδενωµάτων υποφύσεως), της σπονδυλικής 

στήλης και του νωτιαίου µυελού,  

3. στην ακριβή οριοθέτηση των όγκων, στην τρισδιάστατη 

απεικόνιση των αλλοιώσεων,  

4. στον περιορισµό του χειρουργικού χρόνου,  

5. στην ελαχιστοποίηση του τραυµατισµού των φυσιολογικών 

ανατοµικών δοµών και  

6. στην εκτέλεση στερρεοτακτικών επεµβάσεων χωρίς την χρήση 

της στεφάνης εντοπισµού του στόχου µε µεγίστη ακρίβεια 

µικρότερη του 1 χιλιοστού.  
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Το σύστηµα πλοήγησης επίσης συνεργάζεται µε το ψηφιακό χειρουργικό µικροσκόπιο 

και µεταφέρει τις πληροφορίες της επέµβασης στο οπτικό πεδίο του χειρουργού (εικ.85, 

86), κινεί αυτόµατα το µικροσκόπιο και εστιάζει επακριβώς στο σηµείο της 

προκαθορισµένης βλάβης. Συνεργάζεται επίσης µε το χειρουργικό ενδοσκόπιο και 

υποστηρίζει όλες τις νευροχειρουργικές ενδοσκοπικές επεµβάσεις όπως υδροκεφαλία, 

όγκοι κοιλιών εγκεφάλου, αποστήµατα εγκεφάλου, αιµατώµατα εγκεφάλου κ.λ.π. 

 

 
 

Εικόνα 85. Προεγχειρητικός σχεδιασµός.     Εικόνα 86. ∆ιεγχειρητική εικόνα για την  

                                                                                       χειρουργική απολίνωση  

                                                                                      ανευρύσµατος εγκεφάλου.   

Η συµβολή του συστήµατος πλοήγησης σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης είναι 

ανεκτίµητη. Παθήσεις όπως η σκολίωση, η κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου, η αυχενική 

σπονδύλωση που απαιτούν επεµβάσεις µε σπονδυλοδεσία, ακρίβεια στον εντοπισµό για 

την αναγνώριση των φυσιολογικών και παθολογικών δοµών, πραγµατοποιούνται µε 

µεγάλη ευκολία και ασφάλεια για τον ασθενή µε την χρήση του συστήµατος πλοήγησης 

(εικ. 87). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι όγκοι του νωτιαίου µυελού και της 

σπονδυλικής στήλης και οι αγγειακές παθήσεις του νωτιαίου µυελού. 
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Εικόνα 87. Το σύστηµα νευροπλοήγησης εντός του χειρουργείου. 

 

Η τεχνολογική αυτή πρόοδος και οι εφαρµογές της στην νευροχειρουργική τελικό 

στόχο έχει να βελτιώσει την παροχή των παρεχοµένων ιατρικών υπηρεσιών στον ασθενή 

µε την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύµατος και τον περιορισµό των 

επιπλοκών των νοσηµάτων. 

 

 

7.5 Συµπεράσµατα 

 
Η ροµποτική τεχνολογία µπορεί να επηρεάσει το µέλλον των χειρουργικών 

επεµβάσεων µε τρεις τρόπους: 

1. ∆ιευκολύνοντας τις ήδη υπάρχουσες επεµβάσεις MIS: Οι συνηθισµένες 

χειρουργικές επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σήµερα και χρησιµοποιούν τις 

τεχνικές της MIS θα µπορούν να πραγµατοποιούνται γρηγορότερα και πιο εύκολα 

λόγω της µεγάλης επιδεξιότητας και του καλύτερου ελέγχου που παρέχεται µε τη 

βοήθεια των ροµπότ. 

2. Μετατρέποντας τις δύσκολες χειρουργικές επεµβάσεις MIS σε ρουτίνα: 

Χειρουργικές επεµβάσεις που σήµερα πραγµατοποιούνται σπάνια µε τεχνικές 

MIS (π.χ. επεµβάσεις καρδιάς),  µπορεί κάποια µέρα να πραγµατοποιούνται 
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καθηµερινά µε τη βοήθεια των ροµπότ. Κάποιες επεµβάσεις που είναι εξαιρετικά 

δύσκολες και σήµερα πραγµατοποιούνται από άκρως εξειδικευµένους 

χειρουργούς µε την διαθεσιµότητα των ροµποτικών συστηµάτων, όλο και 

περισσότεροι χειρουργοί θα µπορούν να τις πραγµατοποιήσουν. 

3. Πραγµατοποιώντας νέες χειρουργικές διαδικασίες: Ένας αριθµός από επεµβάσεις 

που δεν είναι σήµερα εφικτές µε την τεχνική της MIS, θα µπορέσουν στο µέλλον 

να πραγµατοποιηθούν µε τη βοήθεια της ροµποτικής τεχνολογίας. 

Για να συµβούν όµως τα παραπάνω θα πρέπει τα νέα συστήµατα να αναπτυχθούν 

περαιτέρω βελτιώνοντας το σύστηµα οδήγησης απεικόνισης του χειρουργικού πεδίου, 

επεµβαίνοντας µε µικρότερα χειρουργικά εργαλεία, κατασκευάζοντας εξυπνότερα  

ροµποτικά σύστήµα ή βελτιώνοντας τα ήδη υπάρχοντα κ.α. Όσο αφορά δε την 

εκπαίδευση και µόρφωση να δηµιουργηθούν κέντρα εκπαίδευσης ροµποτικής 

χειρουργικής  ανά το κόσµο, όπως το ινστιτούτο CΑΜΙΤ (Center for Integration of 

Advanced Medicine, Life Science and Innovative Technology).Η ροµποτική χειρουργική 

προσφέρει µερικά πλεονεκτήµατα  σε σχέση µε την MIS και την ανοικτή χειρουργική, 

παρόλα αυτά είναι σηµαντικό το κόστος, της αρχικής αγοράς των συστηµάτων, καθώς 

και το κόστος επισκευής και συντήρησης τους ενώ αναµένονται συχνές αναβαθµίσεις του 

υλικού και του λογισµικού τους, όπως συµβαίνει σε κάθε εξοπλισµό που βασίζεται σε 

υπολογιστή, ανεβάζοντας το κόστος τους. Τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς το 

παρόν είναι ανεπαρκή να επιτρέψουν οποιαδήποτε χρήσιµη σύγκριση της ροµποτικής 

χειρουργικής µε την ανοικτή ή την λαπαροσκοπική χειρουργική, όσον αφορά την 

ασφάλεια ή την αποτελεσµατικότητα της δεδοµένου ότι υπάρχουν λιγοστές πληροφορίες 

για την µακροπρόθεσµη (ή ακόµα και για τη µεσοπρόθεσµη) αποτελεσµατικότητα της 

χειρουργικής υποβοηθούµενης µε ροµπότ. Για να γίνει αυτό απαιτούνται υψηλής 

ποιότητας δοκιµές µε τυχαία δείγµατα και σχολαστικές οικονοµικές αναλύσεις. 

Εάν ληφθούν υπόψη τα προηγούµενα, τότε η ροµποτική χειρουργική µπορεί να 

εφαρµοσθεί πλήρως στον ιατρικό τοµέα (όπως έχει ήδη συµβεί στις βιοµηχανικές 

εφαρµογές), βελτιώνοντας τις ικανότητες του χειρουργού, τα αποτελέσµατα των 

επεµβάσεων και µειώνοντας το κόστος περίθαλψης. Ενώ κάνοντας ένα βήµα παραπέρα η 

τηλεχειρουργική, (η χρήση των χειρουργικών ροµπότ σε συνδυασµό µε τον 
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τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό) θα αντικαταστήσει την ανάγκη να βρίσκεται ο γιατρός 

δίπλα στον ασθενή.  
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