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Global ölçekte yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak bilim ve teknoloji
dünyasında yaşanan en güncel çalışmaları paylaştığımız “Bilim ve Teknoloji Haberleri” serimizin
yeni bölümünde, teknoloji ve tıp dünyası açısından çok önemli 2 yeni gelişmeyle sizleri şaşırtmaya
devam ediyoruz.
Parmak izlerimizin bilim insanlarının daha iyi protez uzuvlar, robotik ekipman ve sanal gerçeklik
ortamları geliştirmelerine yardımcı olabilecek işlevi ile insan tendonlarından ilham alarak
geliştirilen cerrahi dikişlerin kişiye özel tedavi ve ilaç çalışmalarına sunacağı katkıyı, yapılan
araştırma çalışmalarının bulgularıyla ortaya koyacağız. Anne karnından başlayıp yaşamımız
boyunca taşıdığımız parmak izlerimiz, sanal gerçekliğe iz bırakmaya hazırlanırken,
tendonlarımızdan ilham alınarak geliştirilen cerrahi dikişler kişiye özel tedaviye ne tür katkılar
sunacak, hep birlikte göreceğiz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Parmak izlerimiz
sanal gerçekliğe
iz bırakacak
Narkotik araştırmalarda yol gösterici olan
parmak izlerinin sanal gerçeklik ortamlarının
geliştirilmesinde rol alacağı hiç aklınıza gelir
miydi? Birmingham Üniversitesi, Seul Ulusal
Üniversitesi, Yonsei Üniversitesi ve Güney Koreli
araştırma kurumları işbirliğinde gerçekleştirilen
araştırma çalışmasına göre; parmak izlerimiz,
telefonlarımızı bize özel kılmakla kalmıyor. Kendi
kendini düzenleyen nem mekanizması
sayesinde, bilim insanlarının daha iyi protez
uzuvlar, robotik ekipman ve sanal gerçeklik
ortamları geliştirmelerinde kullanılabiliyor.

Parmak izleri, pürüzsüz yüzeylerle temas
halindeyken sürtünmeyi artırmaya yardımcı
olurken, pürüzlü yüzeylerde tutuşu ve dokunsal
hassasiyeti artırıyor. Sahip olduğu nem
düzenleyici mekanizmalarla sürtünmeyi en üst
düzeye çıkarmak için cildin keratin katmanının
mümkün olan en iyi şekilde nemlendirilmesini
sağlıyor. Proceedings of the National Academy
of Sciences'da (PNAS) yayınlanan araştırma
çalışması kapsamında geliştirilen parmak
pedleri; robotik ve protez uygulamaları,
dokunmatik ekranlar ve sanal gerçeklik ortamları
için dokunsal geribildirim sistemleri
geliştirilmesinde kullanılacak.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Birmingham Üniversitesi Ürün Mühendisliği ve Üretim
Profesörü Mike Adams, “Katı nesnelerle temas sırasında
parmak izi çıkıntıları kavrama ve hassas manipülasyon için
önemlidir. Dış kaynaklardan veya ter gözeneklerinden gelen
nem seviyeleriyle sürtünme en üst düzeye çıkarılır ve kaymalar
önlenir. Parmak pedi, sürtünmenin etkisini anlamamıza daha
gerçekçi dokunsal sensörler geliştirmemize yardımcı olacak.
Böylece robotik ve protez uygulamaları, dokunmatik ekranlar
ve sanal gerçeklik ortamları için dokunsal geribildirim
sistemleri geliştirebileceğiz” diyor.

Dokunsal geri bildirim sağlayan dokunmatik
ekranlarda, yaygın olarak ultrasonik yağlama
kullanılıyor. Ancak parmak pedlerine kıyasla nem
faktörü ortadan kalktığında etkinliği azalıyor.
Dokunma etkinliğinde kayma sürtünmesinin
olmaması, gerçekte neye dokunduğumuzu
tanımlama yeteneğini engelliyor. Aşırı nemin
buharlaşmasını artırma işlevine sahip olan
parmak izleri, bir nem rezervuarı işlevi görüyor.
Yapılan araştırmada, parmak pedleri geçirimsiz
yüzeylerle temas ettiğinde, çıkıntılardaki
gözeneklerden gelen terin cildi daha yumuşak
hale getirdiği ve dolayısıyla sürtünmeyi önemli
ölçüde artırdığı keşfedildi. Araştırma
çalışmasında yüksek teknolojili lazer tabanlı
görüntüleme teknolojisini kullanan bilim
adamları, nem regülasyonunun, ter gözenek
tıkanmasının ve aşırı nemin harici ıslanmadan
kaynaklı hızlı buharlaşmasının birleşimi ile
açıklanabileceğini ortaya çıkardı.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İnsan tendonlarından
ilham alan cerrahi dikişler
Açık yaraları kapatmak ve doğal iyileşme
sürecini hızlandırmak için kullanılan dikişler, sert
lifleriyle yumuşak dokulara zarar vererek
komplikasyonlara neden olabiliyor. Yüzyıllardır
yaraları iyileştirmede kullanılan dikişler, doku
onarımını zorlaştırabiliyor. Bu sorunu çözmek
için kolları sıvayan McGill Üniversitesi ve INRS
Énergie Matériaux Télécommunications
Araştırma Merkezi'nden bir grup araştırmacı,
insan tendonundan ilham alan yenilikçi sert jel
kılıflı sütürler (TGS) geliştirdi.
Bu yeni nesil sütürler, yumuşak bağ dokularının
yapısını taklit eden kaygan ancak sert bir jel zarf
içeriyor. Araştırma çalışmasında, sütürler test
edilerek neredeyse sürtünmesiz jel yüzeyinin,
tipik olarak geleneksel dikişlerin neden olduğu
hasarı hafiflettiği görüldü.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Zhenwei Ma McGill Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Jianyu Li'nin gözetiminde
yürütülen araştırma çalışmasında, tendonların mekaniğini taklit eden endotenon
kılıf geliştirildi. Çift ağ yapısı nedeniyle hem sert hem de güçlü olan insan
vücudundan esinlenilerek geliştirilen endotenon kılıfın, eklemlerdeki çevre
dokularla sürtünmeyi azaltmak için kaygan bir yüzey oluşturmakla kalmadığı, aynı
zamanda bir tendon yaralanmasında doku onarımı için gerekli malzemeleri
sağladığı tespit edildi. Araştırmacılar, bir hastanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş
ilaç sağlamak için de TGS dikişlerin tasarlanabileceğini öne sürüyor.
Zhenwei Ma McGill Üniversitesi Yardımcı Doçent Jianyu Li, araştırma sonuçlarıyla
elde edilen bulguların kişiye özel yara tedavilerinde kullanılacağına dikkat çekiyor.
Jianyu Li, "Bu teknoloji, gelişmiş yara yönetimi için çok yönlü bir araç sağlıyor. İlaç
vermek, enfeksiyonları önlemek, hatta yakın kızılötesi görüntülemeyle yaraları
izlemek için kullanılabileceğine inanıyoruz. Yaraları yerel olarak izleme ve daha iyi
iyileşme için tedavi stratejisini ayarlama yeteneği, keşfedilmesi gereken heyecan
verici bir yöndür" diyor.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

