
 ساخت انگشت رباتیکی که با پوست انسان پوشیده شده

های زنده پوست انسان پوشیده شده اند که با سلولرباتیک ساخته دانشمندان ژاپنی یک انگشت

  .کندتر مینمای واقعی یک قدم نزدیکهای انسانبه ساخت ربات است و ما را

تواند خود را التیام بخشد، یک شاهکار رباتیک که می این انگشت ،به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین

کند. اما دانشمندان در مورد اینکه ها را محو میبین بافت زنده و دستگاه فنی چشمگیر است که مرز

 یکدیگر اختالف نظر دانند، باآید یا آن را ترسناک میمردم از آناتومی واقعی آن خوششان می آیا

 .دارند

کند، را رهبری می ، استاد دانشگاه توکیو که این تحقیقات(Shoji Takeuchi) "شوجی تاکوچی"

ایم. با این حال این کار تنها گام شده زدهپوست با سطح ربات شگفت گوید: ما از سازگاری بافتمی

 .اندبا پوست زنده پوشیده شده هایی است کهاول در جهت ایجاد ربات

فراد در طیف ابه طور طبیعی با  توانندتر مینمای واقعینسانهای اکنند که رباتاین تیم استدالل می

 .مات، تعامل داشته باشنددرمانی و خد هایها، از جمله در مراقبتوسیعی از نقش

ظاهر موجودات زنده  نهایی برای بخشیدن کنم پوست زنده، راه حلگوید: من فکر میمی "تاکوچی"

پوشاند. او افزود که چنین را می اناتکه بدن حیوها است، زیرا پوست آن چیزی است به ربات

 .ها را داردها و رباتنسانابین  هایی پتانسیل ایجاد یک ارتباط جدیدپیشرفت

ده روی اجسام ایجاد پوست زن را تولید کرده بودند. اما "پیوندهای پوستی"دانشمندان پیش از این، 

هایی از پوست است که ا گرافت پوست، ورقهی ود. پیوندببعدی و پویا نیازمند تالش بیشتری سه

 .برده شوند توانند در جراحی ترمیمی به کارمی

استوانه پر از محلولی از  ها، محققان ابتدا انگشت رباتیک را در یکدر آخرین مورد از این تالش

های پیوندی پوست هستند، فرو اصلی بافت های پوستی انسان که دو جزءکالژن و فیبروبالست

پوشانند و یک الیه بدون شکاف برای چسبیدن الیه بعدی می ردند. این ترکیبات سطح ربات راب

کنند. انسان ایجاد می (epidermal keratinocytes) "های پوستیکراتینوسیت" ها یعنیسلول



انگشتان  هایی با ظاهر طبیعی در بندشدن انگشت به جلو و عقب باعث ایجاد چین و چروک خم

ها با کمک کالژن خود انسان تواند ماننددر صورت زخمی شدن، پوست ساخته شده می شود ومی

 .لمس کنید حسی مشابه یک پوست معمولی دارد را ترمیم کند و به گفته دانشمندان، اگر آن را

یعی است و باید طب تر از پوستاین انگشت رباتیک در حال پیشرفت است. پوست آن بسیار ضعیف

میرند. حرکات اگر خشک شوند، می هاه شود؛ زیرا بدون سیستم گردش خون، سلولمرطوب نگه داشت

 .آن نیز کاماًل مکانیکی است

آنجایی که انگشت توسط  رسد. ازیک کمی عرق کرده به نظر میگوید: انگشت رباتمی "تاکوچی"

تی که دقیقًا رکیب با انگشتکلیک موتور در  آید، شنیدن صداییک موتور الکتریکی به حرکت در می

 .رسدبه نظر می شبیه به یک انگشت واقعی است، جالب

های های حسی، فولیکولنورون تری همچوناین تیم اکنون قصد دارند ساختارهای عملکردی پیچیده

ها در حال کار بر روی یک صورت رباتیک پوشیده آن.ها و غدد عرق را به پوست اضافه کنندمو، ناخن

 .از پوست هستند

 .تشریح شده است "Matter" پیشرفت در مجله این

 


