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1. Εισαγωγή
Η βιοϊατρική τεχνολογία προχωρά και εξελίσσεται µέσα από τον εντοπισµό, τη µελέτη και την
κάλυψη κλινικών και χειρουργικών αναγκών. Για την πρόοδο αυτή, εργάζονται επιστήµονες
ιατρικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων που διαθέτουν πάθος και αφοσίωση στην έρευνα και
την καινοτοµία αλλά ταυτόχρονα και τις απαραίτητες σχετικές γνώσεις [1,2].
Οι καινοτόµοι ερευνητές (η ερευνητική οµάδα) γεννούν, αξιολογούν και υλοποιούν νέες ιδέες.
Μία τέτοια ιδέα µπορεί να αφορά επινόηση νέου προϊόντος (π.χ. εµφυτεύµατος, εργαλείου ή
διάταξης) για την κλινική και χειρουργική πράξη, ή ακόµη και τη βελτίωση ή τον εµπλουτισµό
ενός υφιστάµενου, µε σκοπό να δώσει λύση σε ένα εντοπισµένο κλινικό πρόβληµα ή µία
αναγνωρισµένη έλλειψη ή ανάγκη που δεν έχει αντιµετωπιστεί επαρκώς. Από τη φύση του, ο
χώρος της βιοϊατρικής τεχνολογίας είναι ταυτόχρονα ευαίσθητος και απαιτητικός αλλά και
ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Η πορεία από την αρχική σύλληψη µίας νέας ιδέας, στην
αποτελεσµατική αξιολόγησή της και τέλος στη βέλτιστη υλοποίησή της, απαιτεί κατά κανόνα
ενδελεχή σχεδιασµό και σχολαστική εφαρµογή διαφόρων επιµέρους σταδίων.
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα στάδια που µπορεί να ακολουθήσει η ερευνητική οµάδα ώστε
να προχωρήσει στην αξιολόγηση και πιλοτική εφαρµογή µίας νέας ιδέας. Η παρουσίαση
επενδύεται µε εποπτικό υλικό από τον χώρο της ορθοπαιδικής τεχνολογίας και εµβιοµηχανικής (αρχείο www.BioHexagon.com).

Η τρισδιάστατη σχεδίαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ταυτόχρονα µε τις σχετικές ανατοµικές δοµές
βοηθά στην καλύτερη δυνατή εποπτεία του προβλήµατος. Σε αυτό το περιβάλλον µπορούν να
δοκιµαστούν διαφορετικές διαστάσεις, γεωµετρικές θέσεις και προσανατολισµοί, φορτίσεις κλπ.
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2. Πριν την ιδέα, υπάρχει η ανάγκη
Ξεκινώντας τη δηµιουργική της πορεία η ερευνητική οµάδα
εστιάζει θεµατικά στην περιοχή που θα την απασχολήσει και
εντοπίζει το πρόβληµα (κλινικό ή τεχνολογικό πρόβληµα ή
ανάγκη) που την ενδιαφέρει να αντιµετωπίσει. Έτσι γίνεται
ένας κατ’αρχήν προσδιορισµός ως προς την ανατοµία και τη
φυσιολογία της περιοχής αλλά και ως προς την χειρουργική
ή άλλη διαδικασία και τεχνολογία που θα εξεταστεί. Επίσης
προσδιορίζονται και άλλες χρήσιµες παράµετροι και πλευρές
του προβλήµατος όπως το είδος και ο πληθυσµός των
ασθενών, οι εµπλεκόµενοι στη θεραπεία επιστήµονες και
άλλοι επαγγελµατίες, τα πιθανώς διαθέσιµα οικονοµικά
δεδοµένα κλπ. [3,4].
Στη συνέχεια χρειάζεται η περιγραφή της ανάγκης που
προκύπτει µε κατά το δυνατόν περισσότερη σαφήνεια και
τεκµηρίωση από διάφορες σχετικές πηγές όπως: κλινικές
παρατηρήσεις, βιβλιογραφικά ευρήµατα, γνώµες συναδέλφων και ασθενών κλπ.
Σε αυτή τη φάση, η ερευνητική οµάδα θα µπορούσε να θέσει
µε βάση την προηγούµενη µελέτη της και τα κριτήρια µε τα
οποία χρειάζεται να αξιολογηθεί και να εγκριθεί οποιαδήποτε
επικείµενη λύση ή απάντηση στο θέµα. Στα κριτήρια αυτά
πρέπει

οπωσδήποτε

να

ληφθούν

υπόψιν

και

οι

προδιαγραφές που θέτουν νόµοι, κανονισµοί και πρότυπα
όπου

υπάρχουν

(legal,

regulatory

and

normative

requirements) ώστε οι όποιες επιδιωκόµενες λύσεις να
επιδεικνύουν τη δέουσα συµµόρφωση.
Η υπολογιστική προσοµοίωση είναι η µέθοδος µε την οποία
εξετάζουµε το ψηφιακά σχεδιασµένο προϊόν σε συνθήκες εικονικής
πραγµατικότητας. Σε κατάλληλο περιβάλλον λογισµικού µε τη
µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων (finite element modeling-analysis
FEM-FEA) µπορούµε να επιβάλλουµε φορτία ή µετατοπίσεις και να
µελετήσουµε τα αποτελέσµατα που έχουν στο προϊόν, από πλευράς
τάσεων, παραµορφώσεων, µετατοπίσεων, κινητικότητας κλπ.
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3. Μία ή περισσότερες ιδέες
Αφού η ερευνητική οµάδα προσδιορίσει και περιγράψει
την ανάγκη που ενδιαφέρεται να αντιµετωπίσει, στη
συνέχεια χρειάζεται να επινοήσει και να εξετάσει σειρά
εναλλακτικών λύσεων και τέλος να προκρίνει αυτές που
εµφανίζονται ως καταλληλότερες µε κριτήρια που θα
έχουν τεθεί. Ο καταιγισµός ιδεών (brain storming) είναι η
συνηθέστερη προσέγγιση στη γέννηση εναλλακτικών
σεναρίων, προσεγγίσεων, λύσεων κλπ. Σε µία τέτοια
διαδικασία ενδέχεται να φανεί πολύτιµη και η συµµετοχή
συνεργατών από άλλους επιστηµονικοτεχνικούς χώρους,
µε προσλαµβάνουσες διαφορετικής προέλευσης, άλλη
νοοτροπία κλπ. Πρέπει να σηµειωθεί πως η ερευνητική
οµάδα

δεν

εγκαταλείπει

σε

κανένα

στάδιο

τη

βιβλιογραφική ανασκόπηση, διότι τα δεδοµένα συνεχώς
εµπλουτίζονται. Έτσι και σε αυτή τη φάση η ερευνητική
οµάδα χρειάζεται να αναζητά και να αξιολογεί:



την δηµοσιευµένη κλινική και ερευνητική γνώση
(π.χ. Pubmed Literature Search)



την κατοχυρωµένη τεχνολογική στάθµη
(π.χ. Espacenet Patent Search)



τις ενηµερωµένες εκδόσεις προτύπων
(π.χ. EN, ISO, ASTM, ELOT Standards)

Με αυτό τον τρόπο η ερευνητική οµάδα καταλήγει
τεκµηριωµένα στο κατά πόσον υπάρχει ή όχι καινοτοµικό
και εφευρετικό περιεχόµενο στις λύσεις που σκέφτεται και
προκρίνει.
Οι εργαστηριακές δοκιµές επιτρέπουν την εµβιοµηχανική
αξιολόγηση των επιδόσεων ενός πρωτοτύπου ή µοντέλου του
προϊόντος in vitro, σε συνθήκες προσοµοιωµένων φορτίσεων
που υπαγορεύονται από βιβλιογραφία, προδιαγραφές κλπ.,
όπως π.χ.(εφελκυσµός, κάµψη, στρέψη, συµπίεση, ή και
συνδυασµοί τους, στατικά ή δυναµικά.
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4. Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
Σε κατάλληλη χρονική στιγµή, η ερευνητική οµάδα πρέπει να µεριµνήσει για την κατοχύρωση
της ιδέας στην οποία προσανατολίζεται, π.χ. ενδεικτικά οι ευρεσιτεχνίες [5], [6], [7]. Η
περιγραφή και οι αξιώσεις που θα κατατεθούν προς κατοχύρωση χρειάζεται να προβλέπουν
(πιθανώς µελλοντικά αναγκαίες) µικρής ή µέτριας βαρύτητας τροποποιήσεις στη βασική
λύση.
Σε κάθε περίπτωση, η ερευνητική οµάδα µπορεί
αρχικά

να

ξεκινήσει

ζητώντας

µία

έκθεση

εφικτότητας (patentability report) και στη συνέχεια
να υποβάλλει αίτηση για εθνικό ή διεθνές
δίπλωµα

ευρεσιτεχνίας.

αίτησης

ευρεσιτεχνίας

διαστασιολογηµένα

Για
δεν

σχέδια,

την

κατάθεση
απαιτούνται

ούτε

υπάρχει

περιορισµός στο πλήθος των τρόπων που θα
περιγραφούν για την υλοποίηση της λύσης.
Με την ηµεροµηνία υποβολής, η ερευνητική
οµάδα εξασφαλίζει την προτεραιότητά της σε ό,τι
αφορά τη συγκεκριµένη τεχνολογία και έτσι,
εφόσον η κατοχύρωση είναι επιτυχής, έχει το
ουσιαστικό πλεονέκτηµα στην αξιοποίησή της.
Έχοντας δροµολογήσει τα θέµατα ευρεσιτεχνίας,
η ερευνητική οµάδα µπορεί πλέον αναπόσπαστη
να ασχοληθεί µε τη µελέτη και αξιολόγηση της
λύσης ή των λύσεων που θα εκπονήσει.

Με την τρισδιάστατη σχεδίαση έχουµε την δυνατότητα
να δηµιουργήσουµε και να µελετήσουµε πλευρές του
θέµατος που δεν παράγονται διαφορετικά, όπως για
παράδειγµα τοµές σε διάφορες θέσεις και
προσανατολισµούς και ενσωµάτωση πραγµατικών
εξατοµικευµένων ανατοµικών δοµών από
απεικονιστικά δεδοµένα (CT, MRI). Εξάλλου ένα
κατάλληλα διαµορφωµένο ψηφιακό σχέδιο της
ανατοµικής περιοχής ή και του προϊόντος µπορεί να
παραχθεί µε τη µέθοδο της τρισδιάστατης
εκτύπωσης(3D Printing) ή ταχείας προτυποποίησης
(Rapid Prototyping).
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5. Η ιδέα δοκιµάζεται
Αφού η ερευνητική οµάδα προσδιορίσει και περιγράψει τις λύσεις που προκρίνει ως
περισσότερο υποσχόµενες για την προς αντιµετώπιση ανάγκη, χρειάζεται να βάλει αυτές τις
αρχικές ιδέες σε µία διαδικασία περισσότερο εστιασµένης µελέτης, αξιολόγησης και πιλοτικής
εργαστηριακής εφαρµογής (µε πιθανή χρηµατοδότηση από προγράµµατα, βραβεία κλπ.).
Ενδεικτικά παρουσιάζεται το εποπτικό
υλικό του άρθρου καθώς και οι
βιβλιογραφικές αναφορές [8 -11]. Στη
φάση αυτή της µελέτης, η ερευνητική
οµάδα

επιστρατεύει

διάφορες

τεχνικές, όπως:
•

τρισδιάστατος

σχεδιασµός

µερών και συναρµολόγησης (3D
CAD for parts and assemblies),
•

υπολογιστική προσοµοίωση για
τις συνθήκες λειτουργίας (3D
FEM FEA simulation),

•

συµβατική ή ταχεία κατασκευή
πρωτότυπων
προϊόντος
συναφών

µοντέλων

και

του

ενδεχοµένως

ανατοµικών

δοµών

(conventional or rapid prototyping or manufacturing),
•

εργαστηριακές δοκιµές εµβιοµη-

Ολοκληρώνοντας κάθε βήµα κατά τη διάρκεια αυτής

και

της φάσης, η ερευνητική οµάδα επιστρέφει και

αντοχής in vitro (biomechanical

επιφέρει διορθώσεις σε διάφορες παραµέτρους του

χανικής
testing),

συµπεριφοράς
δοκιµές

σε

µοίωση κίνησης / λειτουργίας
(motion / function simulation),
δοκιµές

φθοράς

συστήµατος µε τους απαραίτητους βρόγχους

προσο-

για

επαναξιολόγησης, ώστε καταλήγοντας να έχει
τεκµηριώσει όσο καλύτερα γίνεται τις επιδόσεις της
λύσης ή των λύσεων που επεξεργάστηκε και

τον

µελέτησε.Το υλικό τεκµηρίωσης µπορεί να

προσδιορισµό απώλειας υλικού

αξιοποιηθεί και αργότερα κατά τη µελλοντική

(wear testing) κ.άλ.

διαδικασία πιστοποίησης.
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6. Η συνέχεια της πορείας
Με τα παραπάνω, ολοκληρώνεται ένας πρώτος σηµαντικός κύκλος ενεργειών που αφορά
την ερευνητική οµάδα και το στενό της επιστηµονικό περιβάλλον.
Ωστόσο, για την παραγωγή και εµπορική διάθεση τελικού προϊόντος είναι προφανές πως
απαιτούνται αρκετά επιπλέον βήµατα, τα οποία είναι περισσότερο εξωστρεφή και θα πρέπει
επίσης να έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε επιτυχία. Τα βήµατα αυτά έχουν άµεση σχέση
µε την περαιτέρω αξιοποίηση της βιοϊατρικής εφεύρεσης και είναι: η δηµιουργία ή εύρευση
της κατάλληλης εταιρικής οντότητας, η εξεύρεση χρηµατοδότησης για την ολοκλήρωση του
εγχειρήµατος, η ολοκλήρωση και διεύρυνση της κατοχύρωσης πνευµατικών δικαιωµάτων, η
διενέργεια των αναγκαίων κλινικών δοκιµών, η πιστοποίηση µε βάση τις απαιτήσεις περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως µετά τα όσα έφερε εις πέρας η ερευνητικη οµάδα στο στενό
αρχικό κύκλο της, ένας άλλος ενδεχοµένως σηµαντικότερος κύκλος ενεργειών ξεκινά. Αυτός
µάλιστα πρόκειται να οδηγήσει στην ολοκλήρωση της δηµιουργικής πορείας που ξεκίνησε
από την πρώτη ιδέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ορισµός ιατροτεχνολογικού προϊόντος (medical device)
Τα προϊόντα (πλην φαρµάκων) που χρησιµοποιούνται στην ιατρική χωρίζονται µε βάση την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες και ελέγχονται µε επιµέρους
νοµοθετικές οδηγίες (directives): α) τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (93/42/EEC), β) τα ενεργά
εµφυτεύσιµα προϊόντα (90/385/EEC) και γ) τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα (98/79/EC).
Προκειµένου να γίνει αντιληπτό το εξαιρετικά µεγάλο εύρος του τεχνολογικού πεδίου που
καλύπτουν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στο οποίο βρίσκει εφαρµογή το θέµα του
παρόντος άρθρου, παρατίθεται ο ορισµός της νοµοθεσίας για την κατηγορία (α):
Ως ιατροτεχνολογικό προϊόν ορίζεται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισµός,
λογισµικό, υλικό ή άλλο είδος, χρησιµοποιούµενο µόνο του ή σε συνδυασµό
(συµπεριλαµβανοµένου

και

του

λογισµικού

που

προορίζεται

από

τον

κατασκευαστή του να χρησιµοποιείται ειδικά για διάγνωση ή/και θεραπεία και
είναι απαραίτητο για την ορθή εφαρµογή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος), το
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιµοποιείται στον άνθρωπο για
σκοπούς:
 διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας ή ανακούφισης
ασθένειας,
 διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, ανακούφισης ή επανόρθωσης
τραύµατος ή αναπηρίας,
 διερεύνησης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατοµίας ή µιας
φυσιολογικής λειτουργίας,
 ελέγχου της σύλληψης,
και του οποίου η κύρια επιδιωκόµενη δράση εντός ή επί του ανθρώπινου
σώµατος δεν επιτυγχάνεται µε φαρµακολογικά ή ανοσολογικά µέσα, ούτε µέσω
του µεταβολισµού, αλλά του οποίου η λειτουργία µπορεί να υποβοηθείται από τα
µέσα αυτά.
Προσθέτωντας στα παραπάνω και τα προϊόντα που είναι ενεργά εµφυτεύσιµα καθώς και τα
in vitro διαγνωστικά προϊόντα, αντιλαµβάνεται κανείς το εξαιρετικά µεγάλο εύρος του
τεχνολογικού πεδίου που καλύπτουν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Bitterman N. (2011) Design of medical devices, Eur J Intern Med.; 22(1): 39-42.

2.

Aitchison G.A. et al (2009), A Review of the Design Process for Implantable
Orthopedic Medical Devices, Open Biomed Eng J.; 3: 21–27.

3.

Gupte PM et al (1995) Biomedical Considerations in the Construction of Implantable
Prostheses - An Overview, J Clin Eng; 20(2): 135-146.

4.

Matthews E (1997) Economic considerations for device design and development, Med
Device Technol.; 8(9): 18-26.

5.

Tsakonas A, “Total Knee Arthroplasty Endoprothesis with Third Condyle and Rotating
Polyethylene Insert”, US7922770 (B2), date 2011-04-12.

6.

Vlachos I, “Hip Resurfacing Implant”, US2009048681 (A1), date 2009-02-19.

7.

Tripodakis A, Eliades G, “One piece endosseous titanium or zirconia dental implant
bearing a bonded ceramic or glass-ceramic transmucosal abutment component”,
EP2217291 (A2), date 2010-08-18.

8.

Vrochides D, Kardassis D, Ntinas A, Miliaras D, Papalois A, Magnissalis E, Metrakos P. (2014) A Novel Liver Parenchyma Transection Technique Using Locking Straight Rigid Ties-An Experimental Study in Pigs. J Invest Surg 27(2): 106-113.

9.

Anastasiadis A, Magnissalis E, Tsakonas A (2010) A novel intraoperative sensor for
soft tissue balancing in total knee arthroplasty. J Med Eng Technol. 2010 OctNov;35(7-8):448-54.

10.

Kanellopoulos AD, Mavrogenis AF, Kanellopoulos ND, Magnissalis EA,
Papagelopoulos PJ (2009) A guide frame for the Taylor Spatial Frame. J Orthop
Trauma. 2009 Aug;23(7):537-40.

11.

D.N.Bourlos, E.A.Magnissalis (1998) A device for tracing the sagittal contour of the
spine & recording related body landmarks. Acta Orthop Traum Hel 49: 15-19.

8

