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ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
 

 

Ανάπτυξη ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου ρομποτικοφ ςυςτήματοσ για μικροεπεμβάςεισ εντόσ  

μαγνητικοφ τομογράφου. 

Του Ευτφχιου Χριστοφόρου* 

Εδϊ και μερικά χρόνια ειδικά ςχεδιαςμζνα ρομποτικά ςυςτιματα ζχουν ςυμβάλλει 

ουςιαςτικά ςτθν πρόοδο τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ. τα κφρια πεδία εφαρμογϊν τουσ 

περιλαμβάνονται θ ορκοπεδικι, θ νευροχειρουργικι και θ γενικι χειρουργικι κϊρακα. Η 

χριςθ τουσ προςφζρει διάφορα πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με παραδοςιακζσ επεμβατικζσ 

μεκόδουσ όπωσ ακρίβεια, ςτακερότθτα, φιλτράριςμα τρζμουλου του χεριοφ, δυνατότθτα 

ελεγχόμενθσ κλιμάκωςθσ κίνθςθσ και δφναμθσ, κλπ. Μια εξειδικευμζνθ εφαρμογι τθσ 

ρομποτικισ που μελετικθκε ςτα πλαίςια χρθματοδοτοφμενου ερευνθτικοφ προγράμματοσ 

αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ διαφόρων ελάχιςτα παρεμβατικϊν μικροεπεμβάςεων με 

απεικονιςτικι κακοδιγθςθ μαγνθτικισ τομογραφίασ. Για το ςκοπό αυτό ζγινε ςχεδιαςμόσ, 

ανάπτυξθ και δοκιμαςία ενόσ πρωτότυπου ρομποτικοφ ςυςτιματοσ ςτο Πανεπιςτιμιο 

Κφπρου. 

Διάφορεσ διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ επεμβάςεισ (π.χ. βιοψίεσ και καυτθριαςμοί 

όγκων) εκτελοφνται με ελάχιςτα παρεμβατικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιϊντασ απεικονιςτικζσ 

μεκόδουσ για το ςχεδιαςμό τουσ, τθν ςε πραγματικό χρόνο κακοδιγθςθ τουσ, αλλά και τθν 

επιβεβαίωςθ του αποτελζςματόσ τουσ. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα οι 

ακτίνεσ Χ, ο υπζρθχοσ και ο αξονικόσ τομογράφοσ. Παρά τισ εξαιρετικζσ απεικονιςτικζσ του 

δυνατότθτεσ του, ο μαγνθτικόσ τομογράφοσ χρθςιμοποιείται ςε λιγότερο βακμό ςε ςχζςθ 

με άλλεσ απεικονιςτικζσ μεκόδουσ κυρίωσ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ προσ τον 

αςκενι εντόσ του τομογράφου. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια οι επεμβάςεισ υπό απεικονιςτικι 

κακοδιγθςθ μαγνθτικισ τομογραφίασ να εκτελοφνται κυρίωσ ςε μαγνιτεσ ανοικτοφ τφπου 

(όπου θ πρόςβαςθ ςτον αςκενι είναι καλφτερθ) ι εκτόσ του μαγνιτθ με χριςθ εικόνων 

που ζχουν λθφκεί προθγουμζνωσ.  

Η χριςθ τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ για τθν ςε πραγματικό κακοδιγθςθ επεμβάςεων 

είναι ιδιαίτερα επικυμθτι με δεδομζνθ τθν εξαιρετικι ποιότθτα εικόνων υψθλισ αντίκεςθσ 

που παρζχει, τθ δυνατότθτα τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ τόςο του επιπζδου όςο και των διαφόρων παραμζτρων απεικόνιςθσ κατά τθ 

διάρκεια δυναμικισ λιψθσ εικόνων (δθλαδι, ςειριακϊν χρονικά εικόνων). Επιπλζον,  

ςθμαντικό λόγο αποτελεί θ αςφάλεια που παρζχεται τόςο ςτον αςκενι όςο και ςτον 

επεμβατικό ιατρό, αφοφ δε γίνεται χριςθ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ κατά τθ λειτουργία του 
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τομογράφου, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των ςυςτθμάτων ακτινϊν Χ και του αξονικοφ 

τομογράφου. Σζλοσ, με τθ χριςθ του μαγνθτικοφ τομογράφου επιτυγχάνεται θ λιψθ 

εικόνων που αφοροφν όχι μόνο ςτθν απεικόνιςθ τθσ μορφολογίασ και ανατομίασ, αλλά και 

τθσ λειτουργίασ του ανκρϊπινου ςϊματοσ. 

Πρωτοτυπία του ρομποτικοφ ςυςτιματοσ που αναπτφχκθκε αποτελεί το γεγονόσ ότι είναι 

χειροκίνθτο και ελζγχεται απευκείασ από τον επεμβατικό ιατρό ο οποίοσ βρίςκεται εντόσ 

του δωματίου του τομογράφου και κακοδθγεί τθν επζμβαςθ με βάςθ τισ ςε πραγματικό 

χρόνο λαμβανόμενεσ εικόνεσ. Σο ςφςτθμα το οποίο διακζτει ςυνολικά πζντε βακμοφσ 

ελευκερίασ είναι καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου με πλαςτικά υλικά για λόγουσ αςφάλειασ 

και πλιρουσ ςυμβατότθτασ με το μαγνθτικό τομογράφο. Σο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ζχει 

ςχεδιαςτεί ϊςτε να παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτον αςκενι εντόσ μαγνθτικϊν 

τομογράφων κλειςτοφ τφπου (κυλινδρικοφσ) οι οποίοι λειτουργοφν ςε ψθλότερα μαγνθτικά 

πεδία με καλφτερθ ομοιογζνεια και ςυνεπϊσ αποδίδουν εικόνεσ καλφτερθσ ποιότθτασ ςε 

ςχζςθ με τα ςυςτιματα ανοικτοφ τφπου. Σο ςφςτθμα εδράηεται πάνω ςτο κρεβάτι του 

τομογράφου και ο βραχίονασ εκτείνεται ςτο εςωτερικό του για να παρζχει τθν απαιτοφμενθ 

πρόςβαςθ ςτον αςκενι. Σο ρομποτικό αυτό ςφςτθμα κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 

διάφορεσ διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ εφαρμογζσ που αφοροφν κυρίωσ ςτόχευςθ με 

βελόνα. Σζτοιεσ εφαρμογζσ περιλαμβάνουν βιοψίεσ, ςτοχευμζνθ παροχι φαρμάκων, 

παρακεντιςεισ, καυτθριαςμοφσ όγκων, και τοποκζτθςθ ραδιενεργϊν εμφυτευμάτων για 

ακτινοβόλθςθ όγκων. Αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ καταςκευι του ςυςτιματοσ, εκτελζςτθκαν 

εκτεταμζνεσ δοκιμζσ προςομοίωςθσ ςτοχεφςεων με βελόνα ςε κλινικζσ ςυνκικεσ με χριςθ 

κατάλλθλων ομοιωμάτων εντόσ μαγνθτικϊν τομογράφων με ζνταςθ ςτατικοφ πεδίου 1.5 

και 3 Tesla. Με τισ δοκιμζσ ζχει διαπιςτωκεί ότι με τθ χριςθ του ςυγκεκριμζνου ρομποτικοφ 

ςυςτιματοσ μπορεί να βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτα και ακρίβεια τζτοιων 

μικροεπεμβάςεων, να μειωκεί ο χρόνοσ διεξαγωγισ τουσ αλλά και να βελτιωκοφν τα 

επίπεδα αςφάλειασ για τον αςκενι.  

Για τθ αποδοτικότερθ χριςθ του ςυςτιματοσ ζχει επίςθσ αναπτυχκεί κατάλλθλο λογιςμικό 

που επιτρζπει το βελτιςτοποιθμζνο ςχεδιαςμό μιασ μικροεπζμβαςθσ με βάςθ διαγνωςτικζσ 

εικόνεσ που λαμβάνονται προεγχειρθτικά. υγκεκριμζνα, αφοφ επιλεγεί θ περιοχι 

ςτόχευςθσ και κακοριςτοφν τυχόν κρίςιμεσ ανατομικζσ περιοχζσ οι οποίεσ πρζπει να 

προςτατευκοφν ι να αποφευχκοφν, το λογιςμικό παρζχει τα πικανά ςθμεία ειςόδου για τθ 

βελόνα και τισ εναλλακτικζσ διαδρομζσ πρόςβαςθσ για τθν επίτευξθ τθσ προςζγγιςθσ του 

ςτόχου με τθ βελόνα. Αφοφ γίνει επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ διαδρομισ πρόςβαςθσ με 

βάςθ κριτιρια αςφάλειασ και ακρίβειασ, ςτθ ςυνζχεια θ όλθ διαδικαςία εκτελείται με 

χριςθ εικόνων που λαμβάνονται ςε πραγματικό χρόνο κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ. 

Η ανάπτυξθ και δοκιμαςία του ςυςτιματοσ ζγινε ςτα πλαίςια ερευνθτικοφ προγράμματοσ 

χρθματοδοτοφμενου από το  Κδρυμα Προϊκθςθσ Ζρευνασ (κωδικόσ ζργου: 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝ/0308(BIE)/05). Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςυγχρθματοδοτείται 

από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σο ςυντονιςμό του προγράμματοσ είχε το Πανεπιςτιμιο Κφπρου και 

ςυγκεκριμζνα το Ερευνθτικό Κζντρο Σεχνολογίασ Ευφυϊν υςτθμάτων και Δικτφων ΚΟΙΟ. 

το πρόγραμμα ςυμμετείχε το Ιατρικό Διαγνωςτικό Κζντρο «Άγιοσ Θζριςςοσ», ενϊ υπιρξε 

επίςθσ ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο του Χιοφςτον. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
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ςχετικζσ με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο ςυντονιςτι του 

ζργου Δρ. Ευτφχιο Χριςτοφόρου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ e.christoforou@ucy.ac.cy 

Ο Ευτφχιοσ Χριςτοφόρου είναι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό ςτο Σμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου,  

 

Σζλοσ Ανακοίνωςθσ 
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