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Streszczenie Celem referatu jest przybliżenie zagadnień związanych 
z zastosowaniem robotów w chirurgii. Referat zawiera przegląd istniejących 
robotów chirurgicznych oraz opis ich budowy i obszar stosowania. 
Sklasyfikowano roboty stosowane we współczesnej medycynie, omówiono 
historie rozwoju robotów chirurgicznych. Opisano również krajowe osiągnięcia 
z tej dziedziny. Całość została bogato zilustrowana zdjęciami. 

 

Summery The aim of report is to show the problems of application the robots 
in surgery. The report contains the survey of the existing surgical robots, as well 
as description their the construction and scope of applying. The classification of 
medical robots was executed, it as well as was circumscribed history of their 
development.National achievements were also circumscribed in this report. 
Whole report was illustrated with pictures. 
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1. Wprowadzenie 
 

Zakrwawione rękawiczki, otwarte rany i komenda „siostro, skalpel” już 
wkrótce odejdą do przeszłości. Przy stołach operacyjnych sterowane głosem 
maszyny zastąpią wkrótce medyków [2]. Skomplikowane operacje na bijącym 
sercu z wykorzystaniem komputera to już niemal codzienność najlepszych klinik 
na świecie. Nowoczesna technika komputerowa stosowana w medycynie 
pozwala też mieć nadzieję na kolejne cuda w przyszłości. Komputery już 
niedługo mają pomóc osobom całkowicie niesprawnym w kierowaniu wózkiem 
inwalidzkim, protezami, a nawet sparaliżowanymi kończynami jedynie za 
pomocą własnej myśli [3]. 

Wszystko to dzięki coraz powszechniejszemu zastosowaniu robotów we 
współczesnej medycynie. Rys.1 przedstawia klasyfikację robotów 
medycznych [1]. 

 

Rys. 1 Podział robotów medycznych. 
 

Roboty chirurgiczne są mechatronicznymi urządzeniami pomyślanymi 
jako nowoczesne narzędzie pomocne lekarzom w operacjach małoinwazyjnych. 
Pomysł na budowę tego typu urządzeń powstał w NASA jako jeden z projektów 
związanych z planami podboju kosmosu i programem wojen gwiezdnych 
realizowanym przez Pentagon. Roboty chirurgiczne oraz tzw. inteligentne sale 
operacyjne miały stanowić podstawę wysoko specjalistycznej opieki medycznej 
na statkach kosmicznych i bazach orbitalnych. Zawieszenie wspomnianych 
programów przez rząd USA niepociągnęło za sobą zaprzestania prac nad 
robotami chirurgicznymi, lecz jedyne przejęcie projektu przez firmy prywatne 
[7].  

Rozwój robotów medycznych podzielony został na kilka etapów. 
W kolejnych typach, bazując na opiniach chirurgów, wprowadzano kolejne 
udoskonalenia i innowacje dodając wciąż nowe elementy i zwiększając 
możliwości manipulacyjne. Obecnie stosowane roboty tego typu stanowią 
połączenie szczytowych osiągnięć aktoryki, sensoryki i układów sterowania. 
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2. Roboty chirurgiczne 

 

2.1. Robot ZEUS 

Zeus Robotic Surgical System (Rys.2) pozwala na wykonywanie 
małoinwazyjnych operacji. Składa się z trzech interaktywnych ramion 
montowanych do stołu operacyjnego, komputerowego sterownika 
i ergonomicznej konsoli chirurga. Jedno ramię to pozycjonowana głosem kamera 
endoskopowa (AESOP), dwa następne ramiona są sterowane pośrednio przez 
chirurga, który wykonuje zabieg. 

 

 

Rys. 2 Robot chirurgiczny ZEUS. 
 

Chirurg operujący za pomocą Zeusa siedzi w fotelu, który zamiast poręczy 
ma dwa joysticki, naśladujące dłonie i nadgarstki lekarza, pozwalające na 
wykonywanie bardzo precyzyjnych ruchów (Rys.3). 

 
Rys. 3 Panel sterowniczy robota ZEUS. 
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Podczas operacji lekarz ma przed sobą monitor (Rys.4), na którym - 
w umożliwiających trójwymiarowe widzenie okularach - śledzi ruchy narzędzi 
chirurgicznych. Dokładny obraz pola operacyjnego przekazuje kamera 
umieszczona na jednym z ramion robota. Lekarz steruje robotem również 
za pomocą głosu - urządzenie zapamiętuje np. kolejne pozycje i może powrócić 
do wcześniejszego położenia. Polecenia lekarza przeprowadzającego zabieg - 
w języku angielskim - muszą być jednak wcześniej zarejestrowane na karcie 
dźwiękowej. 

 
Rys. 4 Obraz widziany przez chirurga operującego przy pomocy robota ZEUS. 

 
Robot eliminuje prawdopodobieństwo trzęsienia się rąk, co dotyka nawet 

najlepszych chirurgów. Osiągnięto to przez zastosowanie specjalnego filtru, 
który spośród wielu skomplikowanych ruchów, jakie wykonuje chirurg sterując 
robotem usuwa ruchy drgające o częstotliwości około 6 Hz, która to 
częstotliwość, jak wykazały badania, jest częstotliwością trzęsienia się rąk 
u człowieka. Zastosowanie robota pozwala na mniejsze nacięcia i krótszy czas 
regeneracji organizmu pacjenta niż po zabiegach tradycyjnej chirurgii (Rys.5). 
Zamiast rozcinać klatkę piersiową wystarczy wykonać trzy nacięcia, przez które 
wprowadza się ramiona robota, każde o średnicy ok. 5 mm. To oszczędza 
pacjentowi bólu i wielokrotnie skraca czas rehabilitacji.  



 47 

 
Rys. 5 Mało inwazyjna operacja by-pasa 

Lima – tętnica; Right instrument – prawe narzędzie; Left instrument – lewe 
narzędzie; Camera - kamera 

 

Chirurdzy twierdzą, że takie roboty są częścią przyszłości ich fachu. To 
będzie nowa droga wprowadzania nowych technologii leczenia, jak również 
nowy sposób wykorzystania bieżącego doświadczenia i wiedzy medycznej, która 
jest już zbyt złożona i rozległa, aby mógł ją poznać każdy chirurg.  

Robot ZEUS używany był przez trzy miesiące w Klinice Kardiochirurgii 
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach [8]. Robot przyjechał do Katowic 
na początku marca 2002 roku i został w klinice przez trzy miesiące. Chirurdzy 
mieli czas, by przetestować robota i zgłosić swoje uwagi producentowi. Najpierw 
uczyli się pracować z robotem na preparatach, potem przyszedł czas na 
pacjentów. Udało się wykonać 10 operacji serca za pomocą tego robota. 
Wykorzystywano go początkowo tylko do pobrania tętnicy piersiowej 
wewnętrznej. Potem stosowano metodę klasyczną, czyli rozcinano klatkę 
piersiową między żebrami, docierając do serca. Operacje wykonywał prof. 
Andrzej Bochenek. Trójwymiarowy obraz serca, który widać na ekranie, nie jest 
jeszcze doskonały. Poważnym utrudnieniem jest także brak czucia. Nie 
wiadomo, z jaką siłą końcówki ramion robota naciskają na operowane miejsce. 
Jest to poważny problem, który musi być rozwiązany w następnej wersji robota. 

Lekarze z Kalifornii używając robota Zeus położyli podwaliny pod nową 
dziedzinę zwana telechirurgią [6]. Technika ta pozwala chirurgowi usiąść przy 
konsoli sterowniczej umieszczonej w jego pokoju i przy wykorzystaniu szybkich 
łącz operować pacjenta w następnym pokoju - albo w innym kraju (Rys.6). 
W 2001 roku chirurdzy w Nowym Jorku usunęli pęcherzyk żółciowy pacjenta 
w Francji. 
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Rys. 6 Zdjęcie pokoju, z którego prowadzona była telechirurgiczna. 

 
Pentagon rozważa zainstalowanie pierwszego robota w szpitalu polowym, 

by chirurdzy mogli udzielić natychmiastowej pomocy żołnierzom ciężko rannym 
podczas wojny na Bliskim Wschodzie. Z kolei kierownictwo NASA przewiduje, 
że za kilka lat będzie można z Ziemi przeprowadzać zdalnie sterowane operacje 
w przestrzeni kosmicznej - na pokładzie stacji orbitalnej Alfa. Przeszkodą 
w używaniu robotów do teleoperacji jest też brak optycznych łączy, które są 
potrzebne dla poprawnego zabiegu. 
 

2.2. Robot Da Vinci 
 

Kolejnym robotem chirurgicznym jest robot Da Vinci firmy Intuitive 
Surgical. Kariera tego robota rozpoczęła się od wykonanej w styczniu 1998 przez 
zespół francuski pierwszej na świecie endoskopowej operacji pojedynczego 
pomostu wieńcowego, a już w maju tego samego roku pierwszej operacji 
wewnątrz serca – plastykę zastawki mitralnej [10]. 

Da Vinci posiada: konsolę obserwacyjno-kontrolną chirurga oraz układ 
chirurgicznych ramion i narzędzia, a także kamerę endowizyjną. Na Rys.7a 
przedstawiony jest układ wykonawczy robota złożony z trzech ramion oraz 
układu wizyjnego. Rys.7b przedstawia natomiast panel sterowniczy za pomocą, 
którego chirurg kieruje pracą robota. 
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a)  b)  
Rys. 7 Robot chirurgiczny da Vinci, a) - część wykonawcza, b) - panel kontrolny. 

 
Trzy ramiona zamocowane są do stabilnej kolumny stojącej na części jezdnej. 
Technika operacji tym robotem wymaga czterech ran przebicia, każdej 
o średnicy 1 cala. Chirurdzy używają wiązki linii instrumentów o wymiarach 
około 4-5 mm (Rys.8).  

 
Rys. 8 Instrumenty chirurgiczne wykorzystywane przez robota da Vinci. 

 
Lekarze siedzą niedaleko pacjenta w konsoli, gdzie widzą wnętrze 

pacjenta na monitorze (Rys.9). Ten robot podobnie jak Zeus odróżnia drobne, 
subtelne ruchy wykonywane przez chirurga od drżenia jego rąk. Konsola oprócz 
wielokierunkowych joystick’ów posiada również zespół pedałów, za pomocą, 
których lekarz może sterować ruchami kamery, ostrością obrazu oraz może 
włączać i wyłączać elektryczny skalpel. Konsola jest wyposażona również 
w układ specjalnych fotokomórek umieszczonych przy monitorze. Ich zadaniem 
jest natychmiastowe zablokowanie ramion robota w momencie, kiedy chirurg 
odsunie głowę od monitora. Zapobiega to wykonywaniu jakichkolwiek ruchów 
przez ramiona robota w chwili, kiedy lekarz ich nie widzi. 
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Rys. 9 Chirurg wykonujący operacje za pomocą robota da Vinci. 

 
Lekarze twierdzą, że wielkim sukcesem tego typu operacji jest operowanie 

bez otwarcia klatki piersiowej pacjenta. Alternatywnym wariantem jest 
tradycyjna technika niszcząca płuca poprzez ich nacięcie, ucinanie kości 
i dzielenie żeber. Rys. 10 i 11 przedstawia, w jaki sposób narzędzia chirurgiczne 
dostają się do wnętrza klatki piersiowej. 

  
Rys. 10 Manekin treningowy do nauki posługiwania się robotem da Vinci w czasie 

operacji. 
 

 
Rys. 11 Schemat pokazujący drogi, którymi końcówki robota dostają się do pola 

operacyjnego. 
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W porównaniu z innymi minimalnie inwazyjnymi zabiegami operacje 
z użyciem robota pozwalają na lepsze operowanie narzędziami i lepszą kontrolę 
nad wykonywanym zabiegiem (Rys.12, 13) [4]. Każde z ramion robota posiada 
7 stopni swobody, co daje chirurgowi niesamowite możliwości manipulacyjne 
i umożliwia prace w wielu płaszczyznach. Ruchy wykonywane przez chirurga za 
pomocą joystick’ów nie są odtwarzane przez ramiona robota bezpośrednio, lecz 
są przeskalowane w ten sposób, że ruch narzędzia jest odpowiednio mniejszy od 
ruchu ręki lekarza, co zwiększa dokładność i precyzje [9]. 

 

  
Rys. 12 Ilustracja możliwości manipulacyjnych końcówki ramienia robota w porównaniu 

z ręką chirurga. 

 
Rys. 13 Schemat pola operacyjne 

 
Jednakże stosowanie robota ma także wady. Przede wszystkim czas 

potrzebny do wykonania operacji się wydłuża; jest prawie dwa razy dłuższy, co 
wiąże się z koniecznością przebywania pacjenta pod narkozą, a w przypadku 
operacji na sercu także ze stosowaniem, tzw. krążenia pozaustrojowego. Osoby 
opiekujące się pacjentem muszą przez to dłużej zajmować się nim w czasie 
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operacji.. Koszt wydaje się także wadą – w krótkim terminie szpitale płacą 
olbrzymie kwoty za robota, a potem za jednorazowe instrumenty. Jednak, mimo 
że koszt jednej operacji wynosi około 2000$ w ostatecznej kalkulacji opłaca się 
to, ponieważ pacjent krócej przebywa w szpitalu. Poza tym pieniądze są 
zaoszczędzane na opiece pooperacyjnej i drogich lekach przeciwbólowych. 

Lekarze potwierdzili, że nie mieli żadnych problemów ze znalezieniem 
pacjentów chcących wypróbować doświadczalną chirurgię. Jest tak z powodu 
krótkiego czasu rekonwalescencji. Ważne jest też, że chirurdzy mogą mieć klatkę 
piersiową pacjenta otwartą w czasie jednej minuty, gdyby chcieli powrócić do 
tradycyjnej chirurgii, gdyż operacjom wykonywanym przez robota towarzyszy 
tradycyjny zespół lekarzy gotowych przejąć operacje w każdej chwili [1]. 

     
Rys. 14 Galeria zdjęć różnych elementów robota da Vinci. 

 
Powyżej znajdują się zdjęcia (Rys. 14) przedstawiające, joystiki, którymi 

posługuję się chirurg oraz narzędzia reagujące na ruchy jego rąk i obraz widziany 
przez lekarza [11]. Zdjęcia te pozwalają na porównanie ruchów robota z ruchami 
wykonywanymi przez lekarza oraz pokazują obraz widziany przez chirurga 
i kamerę, dzięki której lekarz może obserwować pole operacyjne. 
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3. Krajowe osiągnięcia 
Przedstawione powyżej roboty zostały skonstruowane w Stanach 

Zjednoczonych. Lecz prace nad robotami medycznymi są prowadzone w wielu 
krajach. Również Polska ma ambicje stworzenia własnej konstrukcji tego typu. 
Prace nad polskim robotem finansowane przez Komitet Badań Naukowych 
i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu prowadzone są od 2000 r. pod 
kierunkiem prof. Zbigniewa Religii. Projekt badawczy realizowany przez 
multidyscyplinarny zespól w kilku ośrodkach naukowych w Polsce obejmuje 
swoim zakresem opracowanie różnych strategii operacji, symulacje przebiegu 
operacji, opracowanie ergonomicznego stanowiska pracy chirurga, 
zaprojektowanie układu sterowania i konstrukcji mechanicznej manipulatora oraz 
wykonanie niezbędnych modeli i prototypu. Polski robot został nazwany RobIn 
Hart [3]. 

Przedmiotem projektu badawczego jest wykonanie oryginalnego, 
wielozadaniowego robota zdalnie sterowanego przez chirurga do wspomagania 
oraz wykonywania operacji na sercu lub operacji polegającej na modyfikacji 
układu sercowo-naczyniowego. Robot będzie miał strukturę segmentową 
umożliwiającą zestawienie sprzętu dla różnych typów operacji. Samodzielny 
człon stanowić będzie kamera endowizyjna o szerokim zasięgu stosowania 
(opcja - sterowanie głosem), powstała ona przy ścisłym współdziałaniu 
z lekarzami, konsola sterownicza będzie ergonomiczna, wygodna i wydajna. 
Robot kardiochirurgiczny jest manipulatorem kopiującym, telemanipulatorem. 
Układ mechaniczny realizuje różne czynności manipulacyjne za pomocą 
siłowników elektrycznych. Sześć stopni swobody jest koniecznym warunkiem 
sprawnego poruszania końcówką: trzy stopnie swobody kierują narzędzie 
manipulatora w kierunku zadanej pozycji, trzy pozostałe służą do odpowiedniej 
orientacji narzędzia w przestrzeni. 

Na podstawie badań na sercu określono, że obciążenie narzędzi w czasie 
wykonywania typowych elementów operacji wynosi kilka [N]. W czasie 
eksperymentu polegającego na szyciu i cieciu serca za pomocą typowych 
narzędzi chirurgicznych oraz narzędzi laparoskopowych (na specjalnym modelu) 
określono niezbędną liczbę stopni swobody dla wykonania danych czynności. 
Oceniono wpływ ograniczonej swobody poruszania narzędzi na sprawność, 
precyzje i szybkość wykonania czynności. 

W fazie projektowania wykonano szereg modeli i rozwiązań 
prototypowych. Testowano sterowanie ruchem dłoni i głosem modeli robotów 
o różnej budowie i sposobie działania. Prowadzone są prace nad inteligentną 
bazą danych. Przywoływana głosem umożliwi pokazanie na ekranie informacji 
diagnostycznych oraz danych z symulacji operacji. Lekarz-operator będzie mógł 
w każdej chwili wykorzystać program doradczy. Planowane jest również 
wprowadzenie przestrzeni wirtualnej do wspomagania pracy chirurga. 

Ostatecznie skonstruowano trzy modele różniące się funkcjonalnością 
i sposobem sterowania [5]. Wersje RobIn Heart 0 i 1 (Rys. 15) mają własne, 
niezależne podstawy (swego rodzaju "podwozia") i tylko po jednym ramieniu, do 
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którego można montować narzędzia chirurgiczne. Za ich sterowanie odpowiada 
komputer przemysłowy i specjalistyczne oprogramowanie. 

 

 
Rys. 15 Ramie robota RobIn Heart podczas testów. 

 

RobIn Heart 2 (Rys. 16) nie ma natomiast własnej podstawy, lecz jest 
montowany do stołu operacyjnego. Taka konstrukcja zmniejsza koszty 
produkcji tego modelu. Także przygotowanie jego dwóch ramion było 
zdecydowanie tańsze niż pojedynczych wysięgników jego „starszych 
braci”. RobIn 1 i 2 to dwa różne roboty również pod względem 
sterowania: tym ostatnim modelem kieruje się za pomocą odpowiednio 
oprogramowanych mikroprocesorów sygnałowych. 
 

    
Rys. 16 Ramie robota RobIn Hart. 

 
Po zakończeniu fazy konstrukcyjnej wszystkie trzy modele RobIna będą 

testowane na zwierzętach. Planuje się między innymi przeprowadzenie operacji 
wszczepienia polskich komór wspomagania serca POLVAD oraz zastawek serca 
typu Religa. Po pomyślnym zakończeniu prac rozwojowych roboty mają 
wspomagać lekarzy podczas przeprowadzania wszelkiego typu 
skomplikowanych operacji, nie tylko kardiochirurgicznych.  
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Opracowywane rozwiązanie jest oryginalne. Znaczny postęp uzyskano 
zakresie możliwości doradczych robota przez wprowadzenie równoległego, na 
żądanie chirurga, oglądu obrazów diagnostycznych pacjenta oraz obrazów 
i danych uzyskanych w trakcie symulacji operacji przed jej rozpoczęciem. 
Wpływa to na bardziej przyjazny dla chirurga i bezpieczniejszy dla pacjenta 
sposób przeprowadzenia operacji.  

Zupełną nowością w skali światowej są próby opracowania 
oprzyrządowania robota przez specjalne pół-automatyczne narzędzia do 
wykonania operacji małoinwazyjnego wszczepienia komór wspomagania serca. 
Mając niewielkie środki próbuje się w Polsce zrobić precyzyjne narzędzie dla 
chirurgów do operacji na sercu, która umożliwi szerszej grupie chorych na 
korzystanie z tej najnowocześniejszej medycyny. Obok genialnego robota Da 
Vinci i mocnego Zeusa pojawi się niebawem sprytny, precyzyjny RobIn Heart, 
który ma umożliwić również dostęp do nowoczesnej medycyny mniej 
zamożnym. 
 

4. Podsumowanie 
 

Roboty medyczne, a zwłaszcza chirurgiczne są urządzeniami bardzo 
nowoczesnymi, skomplikowanymi i niezwykle odpowiedzialnymi. Stosowane są 
w nich szczytowe osiągnięcia nowoczesnej techniki, są to najbardziej 
wysublimowane technicznie urządzenia. 

Roboty chirurgiczne są stosowane do mniej inwazyjnych operacji 
przeprowadzanych przez małe otwory w ciele pacjenta, co powoduje mniejszy 
uraz oraz mniejsze uszkodzenie pozostałych tkanek. Robot zwiększa precyzję 
ruchów operatora poprzez zmniejszenie drżenia dłoni i przeskalowanie jego 
ruchów. Jest to bezpieczne, wygodne i nowoczesne narzędzie współczesnego 
chirurga [1].  
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