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EDİTÖRDEN...
Sayın Meslektaşlarım,
TOTBİD Dergisi’nin Değerli Okurları,
“Çoğu insan robotları metal ve seramikten yapılmış olarak düşünür, ancak bir robotun
neyden yapıldığı değil, kendi başına hareket ederek insanlar adına ne yaptığı önemlidir.”
Prof. Dr. Josh Bongard
Vermont Üniversitesi, Bilgisayar Bilimi
Canlı robotlar (in vitro biyolojik robotlar, ksenobotlar, xenobotlar): Vermont Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Harvard
Üniversitesi Wyss Biyo-mühendislik Enstitüsü’nden bilim insanları, bilinen herhangi bir hayvan veya bitkiden farklı
tamamen yeni bir biyolojik üreme biçimi keşfettiklerini açıkladılar.
Afrika pençeli kurbağasının (African clawed frog, Xenopus laevis) embriyonik kök hücrelerinden elde edilen ksenobotlar,
bir milimetreden (0,04 inç) daha küçük organizmalardır. Yapılan deneysel çalışmalarda; kurbağaların normalde
kullandıkları üreme yöntemi dışında, hücreler embriyonun geri kalanından kurtarıldığında ve onlara yeni bir ortamda
nasıl olacaklarını anlamaları için bir şans verildiğinde sadece kendilerini anlamakla kalmadıkları, hareket ve üremek için
de yeni bir yol buldukları, gruplar hâlinde birlikte çalışabildikleri ve hasardan sonra kendi kendilerini iyileştirebildikleri
gösterilmiştir.
Robot mu, organizma mı? Genetiği değiştirilmemiş kurbağa hücresinden yapılmış organizmalar olsalar da kendi başlarına
insanlar adına hareket edebilme özellikleri nedeniyle de robot oldukları kabul edilmektedir.
Ksenobotlar gibi canlı yapıların ileride, in vivo ilaç dağıtımı veya doku onarımı için biyouyumlu cihazlar olarak ya da
radyoaktif atıkları temizlemek veya okyanuslardaki mikroplastikleri toplamak gibi bir dizi uygulamada potansiyel olarak
kullanılabilecekleri tahmin edilmektedir.
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Bu sayıda, günlük meslek yaşantımızda sık karşılaştığımız “Omuz Patolojileri”, konularında deneyimli yazarların
uyguladıkları “cerrahi teknikler” ile elde edilen “klinik sonuçlar” aktarıldı.
Bu sayının planlanması ve oluşturulmasındaki katkılarından dolayı davetli sayı editörü Sayın Prof. Dr. Ertuğrul Akşahin ile
bilgi, deneyim ve zamanlarını bizlerle paylaşan yazarlara yayın kurulu adına teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim.
En içten saygılarımla.
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
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