Bionični človek – lutka je izobraževalni in razvojni projekt

Od ideje do inovacije

Tehnologije za prihodnost

HUMAN BIONICS
Pogled v prihodnost, ki jo omogočajo tehnologije
Predstavitev bionike povezane s človekom. Predstavitev pripravil, Janez Škrlec , Razvojna
raziskovalna dejavnost na področju tehnike in naravoslovja
http://www.janez-skrlec.si/

(Gradivo ni lektorirano)

april 2019

Bionični človek – lutka je bila lani s pomočjo FERI – Univerze v
Mariboru predstavljena tudi v virtualnem
(navidezne
Bioničniokolju
človek
- lutka
resničnosti) in v hologramih.

Kdaj je nastala ideja za izgradnjo bioničnega človeka?
Pred petimi leti v okviru organizacije „Nanotehnoloških Dnevov“ in v času mojega vodenja Odbora za znanost in
tehnologijo pri OZS.

11. Nanotehnološki dan
Predstavitev je danes dostopna na znanstvenem portalu:
http://videolectures.net/11nanodan2014_ljubljana/

GR-Ljubljana 9. maj 2014

Dogodka se je udeležilo več kot 270 udeležencev

Kaj je bionika ? Je veda, ki išče tehnične in tehnološke rešitve v naravi!
In s čim vse je povezana?
Odgovor je v spodnjem grafičnem prikazu!

Bionika je zelo povezana z dobrim opazovanjem, prototipiranjem,
analiziranjem, optimiziranjem, dizajniranjem, in inoviranjem.
V prvi vrsti je povezana z naravo in človekom, (nature & human bionics).
Human bionics je povezana z medicino, zajema vrsto implantabilnih
vsadkov, bionično protetiko, vmesnike, senzorične sisteme in drugo…..

Najpogostejši gradniki bioničnih sistemov so:
MEMS – Mikro elektro mehanski sistemi
BioMEMS – Biološki mikro elektro mehanski sistemi
Med mikro fluidne sisteme sodijo:
Laboratoriji na čipu, reaktorji na čipu, organi na čipu,
µTAS, µ-črpalke in drugo…
Nadalje:
MOEMS – Mikro optični elektro mehanski sistemi
NEMS – Nano elektro mehanski sistemi
Gradniki bioničnih sistemov so tudi:
Različni senzorji in aktuatorji in drugo…

MEMS
In vivo in vitro sistemi

Najpogosteje so izdelani iz: Silicija, keramike, stekla,
različnih polimerov, PDMS, kovinskih materialov.
grafena, nanomaterialov, multifunkcijskih materialov
metamaterialov in drugo….
Za uporabo v medicini so izjemno pomembni
biokompatibilni in ne-toksični materiali!

Lab on Chip

MOEMS

BioMEMS

BioMEMS je bioinspiracija za mikrofluidne sisteme

Velikostna skala makro, mikro in nano nivo
Svet bionike je tesno povezan z mikro in nanotehnologijo

Konfiguracija nano-sistema
Nano-memorija

Nano antena

Nano EM sprejemnik

nanoaktuator

nanosenzorji

Nano-procesor

Nano-implantabilni sistem
Napajalna enota

Velikost 6 μm

2 μm

Zakaj zgraditi bioničnega človeka za izobraževalne namene inženirjev bionike?
Zato, da se študentom v izobraževalnem procesu približa zahteven tehnološki svet!
Ta tehnološki svet pokriva; področje različnih dinamičnih vsadkov, mikro črpalk in mikrofluidnih sistemov, pametne
protetike, umetnih organov, komunikacijskih in drugih sistemov.
Povezan je z različnimi tehnologijami: MEMS, BioMEMS, NEMS, MOEMS, BioNEMS, vključno s pametno senzoriko,
aktuatorji, Laboratoriji in reaktorji na čipu, ter organi na čipu.
Animacija - komunikacije med implantabilnimi vsadki
Dinamični vsadki in komunikacija

Bionične ročne proteze

Bionične nožne proteze

Razvojne usmeritve „HUMAN BIONICS“
-

Večja miniaturizacija implantabilnih sistemov
Integracija in razvoj multifunkcijskih implantatov
Uporaba novih pametnih materialov
Večja uporaba biokompatibilnih materialov
Povezljivost, združljivost in kompatibilnost sistemov
Učinkovit razvoj bioničnih protez in pametnih vsadkov
3D in 4D tiskanje organov
Razvoj umetne bionične kože
Razvoj umetnih mišic
Razvoj pametnih ortopedskih sistemov
Izboljšana varnost (kibernetska varnost) implantabilnih vsadkov
Učinkovito napajanje vsadkov in sistemov brez baterij
Učinkovitejša podpora diagnostičnim in rehabilitacijskim procesom

Human bionics

Legenda:
MEMS, MOEMS (mems + optični elementi), BioMEMS (mems + biomedicinski ali biološki sistemi)
NEMS, NOEMS (nems + optični elementi), BioNEMS (nems + biomedicinski ali biološki sistemi)
Mikrofluidni sistemi: laboratoriji na čipu (LOC), reaktorji na čipu, organi na čipu, BioMEMS, µTas in drugo… Kot pasivni elementi, oz gradniki so:
mikro-črpalke, mikro ventili, katetri, komore Itd…..
BioMEMS so MEMS, ki imajo biološke in / ali biomedicinske funkcije. Uporaba BioMEMS je zelo široka, uporabljajo se za: klinične preiskave, diagnostiko, terapevdske
namene, biomolekularne in biotehnične aplikacije, pregled DNK, za pregled različnih bioloških in kemičnih vzorcev, doziranje zdravilnih učinkovin, itd..

Bionika je danes s človekom tesno povezana
Vrsta bioničnih sistemov izboljšuje diagnostiko in rehabilitacijo.

Z bioniko se rešuje:
-

Življenja (srčni spodbujevalnik, (kardio verter defibrilator in drugo)..
Premaguje kronične bolečine, (protibolečinska črpalka, implantabilni stimulatorji),
Vrača sluh (slušni aparati in vsadki)
Delno izboljšuje okvare vida (bionični sistemi, umetna mrežnica, bionične leče in drugo..
Rešuje težave povezane s trebušno slinavko, oz. pankreasom
Izboljšuje delovanje poškodovanih ali obolelih organov
Nadomešča poškodovane ali manjkajoče okončine
Z eksoskeletom vrača človeku možnost gibanja in premagovanja težkih bremen

Dober primer bionične inovacije je eksoskelet.
V živalskem svetu je eksoskelet (zunanji skelet) tip oporne strukture v obliki trdnega
ovoja, ki predstavlja zunanjo plast telesa. Najdemo jih denimo pri žuželkah ali rakih, pri
čemer se zunanji sloji kože utrjujejo, da tvorijo vrsto oklepa, ki ščiti notranje organe
pred zunanjimi vplivi in zagotavlja podporo notranjim organom in delom telesa.
Spremembe v kemični sestavi pomenijo, da se lahko namerno oblikujejo tako trdi kot
fleksibilni deli, ki omogočajo zaščito in svobodo gibanja. Omenjene rešitve iz narave
sodobna znanost izrablja v obliki bioničnih eksoskeletov.
Bionični eksoskeleti uporabljajo mehanske strukture, ki podpirajo dele telesa in njihovo
kontrolirano gibanje. S pomočjo eksoskeletov je mogoče sorazmerno preprosto
opravljati fizično zelo zahtevna opravila. Vedno bolj pa se koristijo tudi za medicinske
rehabilitacijske namene.

ExoHand

Inovacije v bioniki

Nova področja delovanja za človeka in stroje
Ne glede na to, ali gre za montažno delo ali za manipulacijo na daljavo, na področju servisne robotike ali medicinske terapije, obstaja veliko
možnih področij uporabe ExoHand. Pnevmatski eksoskelet se nadene kot rokavica in podpira človeško roko od zunaj in tako izboljša njeno moč in
vzdržljivost.

MEMS

OMRON

MEMS vgrajen v merilnike krvnega tlaka OMRON

Arhitektura
Metoda Ultrazvok na čipu Butterfly nadomešča tradicionalni
pretvornik s piezo

MEMS lahko zaznavajo različne pojave v naravnem svetu, kot so pritisk, vztrajnost, pretok, temperatura, zvok, svetloba itd….

Magnetic micro-electro-mechanical-systems (MEMS) present new class of micro-scale
devices that incorporates magnetic materials as sensing or active elements

gradniki v bioničnih in medicinskih napravah predstavljeni v slikah in animacijah
Uporabljajo se v različnih
implantabilnih vsadkih

MEMS
Accelerometer
Mehanski
del
MEMS-a

MicroElectroMechanical Systems

MEMS
Poznamo vrsto različnih MEMS-ov

Accelerometer
gyroscope

MEMS Accelerometer in Action

MEMSi za nadzor gibanja
MEMS Accelerometer
MEMS gyroscope

MEMS-i so lahko pakirani v različnih ohišjih, največkrat so tudi povsem hermetično zaprti.

Pogled na aplikativnost MEMS

Keramični MEMS

gradniki v bioničnih napravah predstavljeni v slikah

BioMEMS Implantable Drug Delivery Systems

Mehanski del MEMS-a

Pogled v strukturo in dogajanje v mikrofluidnih sistemih

Laboratorij na čipu

BioMEMS

Poznamo različne BioMEMS-e

Konkretne aplikacije povezane z BioMEMS tehnologijami
Integrirani mikrofluidni sistemi

BIO NANO SENZORJI

Primer integracije BioMEMS in MOEMS

Integrated
BioChips
(Macro, Micro,
Nano)

Implantabilni nanosenzorji so indikatorji raznih bolezni

Bacteria

Proteins
Viruses

Bakterije, virusi, proteini, molekule, celice

DNA

Molecules

Cells
Sistem za spremljanje rasti posameznih celic

Močno povečana slika in animacija dogajanja v mikrofluidnih sistemih

BioMEMS devices for drug delivery

BioMEMS naprave se uporabljajo tudi pri ciljnem
doziranju zdravilnih učinkovin v obolele celice ali tkiva
mikrofluidni sistemi za miniaturno kemično in biokemijsko analizo
Kompleksni mikrofluidni sistem, kovanec na sliki je le za primerjavo o
velikosti sistema

Animacija mikrofluidnih sistemov za analitske procese, za diagnostiko, za biokemično inženirstvo, za bionične procese in
drugo….

digital microfluidics

Kompleksni mikrofluidni sistemi kot platforme

Kompleksni mikrofluidni sistem

Vgrajena avtomatizirana platforma multiorgan-on-a-chip s celovitim sistemom zaznavanja.
Shema celotnega sistema, je platforma multiorgan-on-a-chip in je zaprta v interno zasnovan
stacionarni inkubator. Sestavljena je iz avtomatiziranega pnevmatskega krmilnega ventila,
elektronike za delovanje fizičnih senzorjev, sistema za merjenje elektrokemičnih signalov in
računalniško centralno programirana integracija vseh ukazov. Shema integrirane mikrofluidne
naprave, je sestavljena iz modularnih komponent, vključno z mikrobioreaktorji, pokrovom,
rezervoarjem, lovilcem mehurčkov, fizičnimi senzorji in elektrokemičnimi biosenzorji.

Mikrofluidni sistemi služijo za najrazličnejše namene, kot npr: analitične procese , za mešanje fluidov, za separacijo, za sintezne procese, za diagnostiko, za
razvoj zdravil itd… V mnogih primerih so povezani z biološkimi sistemi.

Sveti gral mikrofluidike je Laboratorij na čipu
Pasivne komponente so: kanali, komore, topografske strukture in drugo…
Aktivne komponente so: ventili, črpalke, senzorji, aktuatorji, mikrofiltri, mikromikserji in drugo..
Prednosti: večja hitrost in reakcija, natančnost in avtomatiziranost procesov , video mikroskopija (opazovanje, nadzor interakcij, karakterizacija) in
enostavna manipulacija, določanje lastnosti, itd…..

Koncept multifunkcionalnega 3-D heterogenega integriranega pametnega senzorskega sistema z MEMS, senzorji in optoelektronskim sistemom

Microfluidic Systems for Biosensing

Organi na čipih

Conceptual schematic of a human-on-a-chip, a whole body
biomimetic device
Človeški "organi na čipih" ustvarjajo revolucijo v testiranju in varnosti zdravil. Te
naprave uporabljajo človeške celice za modeliranje strukture in delovanja človeških
organov in tkiv.
S testiranjem potencialnih učinkov zdravil na različne organe se zmanjšajo potrebe
po študijah na živalih in poveča se učinkovitost zdravil za človeške bolezni.
Sistemi »organi na čipih« se razvijajo tudi s pomočjo bionike.

BioMEMS

Zajemanje in prikaz podatkov iz
procesa analize na Laboratoriju na čipu

BioMEMS sistemi kot laboratoriji na čipu se uporabljajo tudi kot
analitični sistemi, v medicini biologiji, kemiji, farmaciji itd..

Mikro mešalnik v mikrofluidnih sistemih

Preiskovalni proces z zajetjem magnetnih delcev iz visoko viskoznih tekočin

Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems

MOEMS
Optični MEMS-i so prednostna tehnologija
za omogočanje dinamičnosti komponent

MOEMS

MOEMS

MOEMS
Z deformabilnimi ogledali

micro-mirror Optical MEMS

Mikro-optoelektro-mehanski sistemi (MOEMS) niso poseben razred mikroelektro-mehanskih sistemov (MEMS), ampak kombinacija
MEMS, združene z mikrooptiko; to vključuje zaznavanje ali manipulacijo optičnih signalov na zelo majhni velikosti z uporabo
integriranih mehanskih, optičnih in električnih sistemov.

Različni mikrofluidni sistemi, izdelani iz različnih materialov

Reaktor na čipu

Polystyrene (PS) microfluidic chip

Glass microfluidic chip

PDMS microfluidic chip
Polycarbonate (PC) microfluidic chip

Stimulus-aktivni polimerni aktuatorji za mikrofluidne naprave naslednje generacije

Mikrofluidne tehnologije ponujajo velike možnosti za ustvarjanje miniaturnih in vivo podobnih fizioloških modelov

Biochip Can Recognize Sepsis Quickly
Digitalni mikrofluidni biočipi so postali ena najbolj obetavnih tehnologij na številnih biomedicinskih področjih.

In vitro micro-physiological models for translational immunology

Celoviti mikro analitski sistemi

µTAS

µTAS

µTAS

Microelectromechanical Drug Delivery
Systems

µTAS

µTAS - Micro Total Analysis System

Implantabilni nanosenzorji so indikatorji raznih bolezni

Organ on chip

Bio chip

Microfluidic processor

Razvojni dosežki s pomočjo bionike

Advanced Bionics ponuja najbolj napredne sisteme
polžnih vsadkov na svetu

high resolution bionic ear system

NeuroNode System je najnovejša rešitev za osebe s hudo paralizo. Sistem je
združljiv z večino generativnih naprav (SGD) in platform, omogoča tudi dostop do
popolne komunikacije z EMG signali vašega telesa

Bionika, nove tehnologije, novi materiali in novi procesi
Nanomedicina bo v prihodnjih letih spremenila zdravstveno oskrbo, spremenila vsakodnevne poslovne prakse zdravstvenih organizacij in
izboljšala zagotavljanje oskrbe pacientov. Zdravstvene organizacije morajo nenehno spremljati novosti, izvajati klinična preskušanja in razvoj na
tem področju ter druge razvijajoče se informacijske rešitve na področju zdravja.
Na tem področju je veliko raziskav; vendar ni veliko izdelkov, ki bi dosegli fazo komercializacije. Še vedno je dolga pot, preden bodo vse te
obetavne naprave postale del našega vsakdanjega življenja.
Za bionske materiale štejemo običajno materiale iz biogenih (življenje tvornih) materialov, ki imajo edinstvene mehanske in fizikalne lastnosti.
Takšni materiali se pogosto imenujejo živi materiali, ki se samoorganizirajo kot biološki materiali, dodajamo jim nove funkcionalnosti, kot so
elektronski transport, optične lastnosti in drugo. Nastaja razvoj novih živih struktur s pomočjo biogeneze, nastajajo tudi nove multidisciplinarne
tehnike, ki zajemajo inovativno sintezo, modeliranje na več ravneh in napredno karakterizacijo. Bionični materiali bodo pomembni pri izdelavi
fizičnih pametnih objektov in naprav z večnamenskimi lastnostmi.
Bionika bo ustvarila novo generacijo programirljivih mikroimplantov –
senzorjev za nadzor vitalnih funkcij globoko v telesu; elektrostimulatorjev
za spremembo živčnih signalov v možganih; sisteme za ciljno doziranje
zdravilnih učinkovin v prizadeta območja.

Kompleksni multifunkcijski mikro, bio, opto sistemi

Stimulus-aktivni polimerni aktuatorji za mikrofluidne naprave naslednje generacije

Pogled v notranjost implantabilnega neurostimulatorja
Sestavljen je iz:
-

Algoritmičnega mikroprocesorja
Tri - osnega akscelometra (posebni MEMS)
Senzibilnega možganskega vmesnika s SRAM vezjem
MEMS
Switch matrice
RF komunikacije
Baterije

Slikovni prikaz nekaterih gradnikov

Pogled v notranjost neurostimulatorja

Prikaz različnih implantabilnih stimulatorjev

Nanostim pacemaker

Nova generacija mikro srčnih spodbujevalnikov

RSN

Konstrukcijski prikaz različnih implantabilnih stimulatorjev in drugih naprav

Biosensors devices implant

ICD

Prikaz pozicij dinamičnih vsadkov in prikaz notranjosti vsadkov ter protibolečinske črpalke
Grafični prikaz notranjosti
tipičnega srčnega spodbujevalnika

VNS stimulator
ICD
ICD

pacemaker

ICD
An Intracardiac Flow Based Electromagnetic Energy Harvesting
Mechanism for Cardiac Pacing
Bionic device

Naprava, ki generira električno energijo s pretokom krvi skozi
žilo in ustvarja dovolj el. energije za napajanje implantibilnega vsadka

Brezžično napajanje dinamičnih vsadkov

Implantable circuit simulator

Implantable Pulse Generator (IPG), or Implantable Cardiac
Defibrillator (ICD)

stimulate bone formation

Energy harvesting for the implantable
bionic and medical devices

ACCELERATING DEVICE
Miniaturized Electromagnetic Device

Prikaz vgraditve RNS implantabilnega vsadka

Implantation of a responsive neurostimulator device in
patients with refractory epilepsy

Pogled v notranjost dinamičnih vsadkov in črpalk
Implantibilna mikrofluidika

Protibolečinska črpalka Tip_ Syncromed II
ALFA ČRPALKA

Prikaz stanja kam se danes že vgrajujejo vsadki
Bionic & medical
technology

Nekateri dinamični vsadki
in senzorji se vgrajujejo
predvsem v ZDA, nekateri
se bodo v bližnji prihodnosti.

Nanočrpalka, ki bazira na NENS
in MEMS tehnologijah

Pogled danes aktualnih tehnologij
Elektronski tatu za medicinski monitoring
Inzulinska črpalka in brezžični senzor

Mikro čip za ciljno doziranje zdravilnih
učinkovin

Napredne tehnologije in inovacije, ter različne vrste stimulacij

Brezžični kožni senzorski sistem za zajemanje podadtkov

Različne vrste nevro stimulacij

Vedno večja miniaturizacija stimulatorjev in elektrod

Nove tehnologije in inovacije

Brezžično napajanje vsadkov

Umetni prikaz človeškega pristopa k biologiji in vitro. Bioinženirske naprave negujejo mnoge
3D tkivne kulture, ki predstavljajo najmanjšo funkcionalno enoto vsakega posameznega
organa

TENS
Najmanjši neurostimulator SCS
nevro-stimulator odpravlja kronično bolečino po amputacijah
Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for
Phantom pain and stump pain following amputation in adults

Implantat je majhen v primerjavi s srčnimi spodbujevalniki, na
katere smo navajeni, in nima niti žic, ki vodijo od implantata do
mesta za stimulacijo. To je dejansko 95% manjši od najmanjše
vsadljive baterije na trgu..

Elektronski tatu, ki daje informacije o
razpoloženju, ki se manifestira na obrazni miki

Brezžični MEMS senzorji

Novi razvojni trendi v protetiki in implantabilnih vsadkih in možganskih vmesnikih

Implantabilni možganski vmesnik ( optogenetične aplikacije)

Prikaz pozicij vgradnje dinamičnih vsadkov in senzorjev

Vgradnja gastrik stimulatorja

Pozicije vgradnje vsadkov
Nevrostimulator za zgornje dihalne organe

Blok shema neurostimulatorja

Hypoglossal Nerve Stimulator

Slikovni prikaz kam dinamične vsadke vgrajuje uradna medicina
Vgradnja RNS stimulatorja
Mreža elektrod

Vgradnja sakralnega stimulatorja
Vgradnja dveh nevrostimulatorjev

Vgradnja SCS stimulatorja
Inzulinska črpalka

Vgradnja vagusnega stimulatorja (VNS)
Podkožne elektrode

Vgradnja implantabilnega kardio defibrilatorja

Vgradnja protibolečinske črpalke

Vgradnja srčnega spodbujevalnika

Vgradnja gastrik stimulatorja

prikaz bioničnih ročnih in nožnih protez ter kontrolnih sistemov

Razvoj bioničnih nožnih protez

Stimulatorji mišic za bolnike po možganski kapi, ki trpijo zaradi težav hoje povezane z
dvigovanjem in spuščanjem stopala.

Različni stimulatorji mišic

Blok shema stimulatorja

Pametni bionični ortopedski vsadki
Innovative Materials and Technologies in Orthopedics

Implantable Orthopedic Smart Device

Idejni prikaz bioničnega človeka naslednje generacije, ki bo natisnjen s 3D tiskalnikom
V predelu glave so: slušni vsadek,
Demo prikaz
bionski očesni vsadek in RNS
stimulator

Srčni
spodbujevalnik

neurostimulator

HHS
stimulator

ICD vsadek

Umetni organi

Mikrofluidni sistem

Nevrostimulator
hrbtenjače

Brezžično
napajanje vsadkov

Gastric stimulator

Alfa črpalka
Inkontinenčni sakralni vsadek

Inzulinska
črpalka
Protibolečinska
črpalka

Razvojni trendi bioničnih čipov, laboratorijev na čipu in nevro-MEMS in NEMS, ter fotoničnih tehnologij

Fotonično integrirano vezje (PIC) v sektorjih komunikacij, zdravstvenega varstva, medicine
in varnosti.

Tehnologije za prihodnost in težnja po vedno večji miniaturizaciji
Memristorji bodo dobili pomembno vlogo pri
Vmesnikih med možgani in protezami

Različni tatuji bodo podpora diagnostičnim sistemom

Grafen bo material
prihodnosti

Bionični prst

Razvojni koncept Implantata
za hrbtenjačo

3D printanje bionične kože in vgradnja taktilnih
senzorjev je že danes realnost

Tehnologije za prihodnost razvoja bionskih sistemov, medicine in farmacije
BioMEMS, NEMS 3D analysis & 3D & 4D printed

BIONICS

Nova metoda 3D izdelave organov na čipu bo spremenila analizo pomembnih medicinskih podatkov.
Razvojni pristop organov na čipih raziskovalcem omogoča:
- da hitro oblikujejo mikrofiziološke sisteme,
- in da so zgrajeni tako, da ustrezajo pacientovemu genetičnemu izgledu ali celo vrsti določene bolezni.
Vir: http://legacymedsearch.com/harvard-creates-worlds-first-3d-printed-heart-on-a-chip

Tehnologije za prihodnost

Biotehnologije, bionika in podporne tehnologije sodobne medicine

Injecirni nevrostimulatorji (InNSs)
Injectable neurostimulators (InNSs)
Injectable neurostimulators

Tehnologije za diagnosticiranje na mikro in
nano nivoju

Injectable neurostimulators

Že danes se testirajo injecirni nevrostimulatorji, ki zmanjšujejo neželene učinke tveganja okužb in travm po operacijah.

Inovacije v bioniki
Primeri:

Pametni bionični kolenski implantat

Bionična glasovna proteza

Bionična glasovna proteza PAL (Pneumatic Artificial Larynx) je naprava ki ni
invazivna, mehanski vir zvoka, pa se ustvarja izključno z dihanjem in z
izjemno visoko kakovostjo zvoka. Pnevmatska bionična zvočna proteza je v
fazi kliničnih preizkušanj pri bolnikih z laringektomijo.

Prototip bioničnega kolenskega vsadka, generira el. energijo s tribološkim
principom.

Inovacije v bioniki
Na Centru za ekstremno bioniko MIT so razvili izjemen nevronski vmesnik in komunikacijski
sistem, ki pošilja ukaze za gibanje iz centralnega živčnega sistema v bionično protezo.
Gibanje omogoča, da naravni biološki senzorji v mišični tetivi prenašajo električne signale
v osrednji živčni sistem. Gre seveda za metodo, ki je bila preizkušena v obsežnih pred-kliničnih
poskusih.

Cybathlon je mednarodno tekmovanje, ki ga organizira ETH Zurich za
tekmovalce, ki lahko uporabljajo bionične podporne tehnologije, kot so
robotske proteze, vmesniki možgani - računalnik ter pogonske eksoskelete.

ReWalk Personal System 6.0 je bionski nosilni sistem robotskega eksoskleta, ki
omogoča gibanje v kolkih v kolenu, da lahko posamezniki, ki imajo poškodovano
hrbtenico in hrbtenjačo (SCI) samostojno omejeno gibljejo. ReWalk Personal System
6.0 je zasnovan za celodnevno hojo, na voljo za uporabo doma in v službi. Zagotavlja
najbolj natančno prileganje, najvišjo hitrost hoje in najbolj naravno gibanje katerega
koli pogonskega sistema v svetu do zdaj.

Bionične inovacije v „bionics vision“

bionics glasses

Področje bionike je po zadnjih podatkih ena od hitro rastočih industrij 21. stoletja. Na nekaterih področjih se bo rast do leta 2020 povečala za
kar za 700%.

Inovacije v bioniki

Električno aktivni polimeri

Protetični bionični pripomoček srcu pomaga črpati kri
Na švicarski univerzi EPFL je bil junija 2018 odprt Center za umetne mišice. Razvili so
manj invazivno srčno pomoč in sicer sistem za zdravljenje srčnega popuščanja.
Protetični bionični pripomoček je sestavljen iz niza obročev, nameščenih okrog
aorte, ki so izdelani iz dielektričnih elektroaktivnih polimerov (DEAP) in nadzorovani z
magnetno indukcijo. Obročki bodo torej srcu pomagali črpati kri.

Radio Waves Power Implant Devices Without Batteries

Inovacije z bioniko v medicini
Podjetje Bionic Medizintechnik GmbH, s sedežem v Friedrichsdorfu pri Frankfurtu je specializirano za izdelke okrog vaskularnih aplikacij.
Ponudba obsega široko paleto dializnih igel, dializnih katetrov in drugih dodatkov. Z bioničnimi dializnimi iglami so zdaj vodilni na trgu v Evropi
in postavljajo nove standarde na področju kakovosti in značilnosti punkcije.
Danes se mnogoštevilne naprave za potrebe medicine razvijajo in izdelujejo s pomočjo bionike.

Bionični tlačni razbremeni ventil: ki skrbi, da se bo
Samodejno odprl in bo urin pravočasno izpuščen skozi kateter.

Bionic Buttonhole Needle

Urine Bag-Bionic Design

Opto-acoustic sensor
S pomočjo bionike se razvijajo tudi posebni katetri v katerih
so integrirani različni senzorji, ki dajejo pomembne podatke o
dogajanju v vaskularnih sistemih.

venous catheter
venous catheter

Ljudje, ki imajo hude poškodbe hrbtenjače in posledično paralizo,
pogosto izgubijo tudi nadzor nad delovanjem mehurja. Toda nova
elektronska naprava lahko povrne to telesno funkcijo.

Implantabilni bionični sistem z nanotehnologijo

Trendi tehnološkega razvoja in inovacije v bioniki

Neurostimulator
Novo memristorsko vezje uspešno posnema sinapse v možganih

Razvoj bioničnih nevroprotez za izboljšanje
kognitivnih sposobnosti pri nevroloških težavah
Illustration: University of Massachusetts, Amherst

Trendi tehnološkega razvoja in inovacije v bioniki in medicini

The nDSmini nanofluidic device
Implantibilna naprava, ki vključuje nanofluidno tehnologijo, bo omogočila
učinkovitejše zdravljenje raka in drugih bolezni
Projekt Bionic Yourself (B10N1C) je majhen vsadek, ki daje sposobnost, krmiljenja
brezžične naprave s premikanjem enega prsta

MIT razvija s pomočjo bionike celične stroje, ki lahko izvajajo preproste računalniške operacije

Rešitve ki jih ponuja bionika

Implantable Drug Delivery Devices
Flexible Microsystems Deliver Drugs Through the Ear

Bionics & medical application

Kontrolirano doziranje zdravil s smart pills
Bionične aplikacije se rešujejo z novimi
pristopi v arhitekturi čipov

Inovacije v bioniki in medicini
Implantabilni sistem za doziranje zdravil

Bionični koncept hlajenja čipov (IBM) (po konceptu vaskularnega sistema)

Mikro sistem za doziranje zdravil

mikrofluidna perfuzijska platforma, za testiranje
toksičnosti zdravil (in vivo devices)

Brezžični kontrolirani mikro sistem doziranja zdravil

Visokotehnološke bionične naprave omogočajo pacientom, izboljšano kakovost življenja, ter hitrejše diagnostične
podatke

Hipoksija na čipu v

Nosljiva bionično – medicinska mikro piezo črpalka

Organ on chip platform & phisical/chemical
Sensing Module
Ustvarjanje hipoksičnih pogojev v mikrofluidnih sistemih celične kulture
Hipoksija v medicini se imenuje bolezen, v kateri človeški organi ali tkiva prejmejo nezadostno količino kisika

Tehnološki izzivi na področju bionike (protetika in možganski vmesniki

Prva aktivna bionična hipokampalna proteza

Biomimetic VLSI Chip

Sufisticirana bionična ročna proteza

Illustration of memory-restoring device
to be developed by UCLA researchers.

Blok shema možganskega vmesnika

Velik izziv za bioniko je izdelat Optogenetski vmesnik za
možgane z zaprto zanko
Closed-Loop Optogenetic Brain Interface

Razvojni trendi povezani z bioniko in novimi materiali
Nevronski vmesniki:
Živci se lahko odzovejo na električne impulze tako, da pošiljajo signale, imenovane "akcijski potenciali" ali sproščajo kemikalije, imenovane nevrotransmiterji.
Za prenos električnih impulzov na živce je treba vzpostaviti vmesnik. V UNSW uporabljamo laserske tehnologije, mikro obdelovalne pristope in nove prevodne
polimere, da bi ustvarili naslednjo generacijo nevronskih vmesnikov, da bi implantabilni bioniki omogočili napredovanje pri zdravljenju več bolezni, ublažili več
bolečin in obnovili več čutov kot kdajkoli prej.
Bionika ni več stvar znanstvene fantastike. Pri nekaterih amputirancih je sposobnost opravljanja vsakodnevnih življenjskih dejavnosti odvisna od tega, kako
učinkovito povezati možgane s protetičnimi okončinami. Ustrezni možganski vmesniki lahko pomagajo obnoviti mobilnost teh ljudi. Različna stanja, kot so
kap, poškodba hrbtenjače in več živčno-mišičnih in nevroloških bolezni lahko povzročijo tudi okvaro posamezne okončine. Trajni vmesnik možgani stroj imajo
potencial, da te ljudi rehabilitirajo z omogočanjem naravnega nadzora okončin z dekodiranjem signalov gibanja iz možganov in nato prevajanjem v izvršljive
ukrepe za robotske aktuatorje, povezane s prizadetimi okončinami.

NEVRONSKI IN MOŽGANSKI VMESNIKI

"Bionični" učni algoritem za nevronske mreže, dobro deluje v klasifikaciji slik, ter se uči na nadzorovan način.

Materiali za stik s tkivi: Bioaktivni titanov implantat z večnamenskim nano-bio-vmesnikom implantacija ortopedskih pripomočkov je povezana z
velikim tveganjem za pooperativne zaplete, ki se bistveno povečajo z vsako revizijsko operacijo. Danes je klinični problem z bojem proti okužbam
in zagotavljanjem bioaktivnosti za implantate iz titana.
Bionična tehnologija vključuje učinkovito integracijo biologije in elektronike in zagotavlja osnovo za pomembne izboljšave v številnih medicinskih
postopkih. Uporaba organskih prevodnih polimerov za zagotavljanje združljive večnamenske platforme za povezovanje sveta biologije in
elektronike je v zadnjih letih pritegnila vse več pozornosti.
S pomočjo bionike se uspešno razvijajo sistemi za upravljanje s protetičnimi okončinami

V ospredju današnjih tehnoloških prebojev je napredek na področju živčnih vmesnikov. Da bi ohranili današnji napredek in podprli rešitve prihodnjih desetletij, bi morale
raziskave nevronskih vmesnikov stremeti k večji kompaktnosti, energetski učinkovitosti, biokompatibilnosti in selektivnosti. To pa zahteva vse večje sodelovanje med
nevroznanostjo, znanostjo o materialih in elektronskim inženiringom, ter bioniko.

Možgansko – računalniški vmesniki za bionične aplikacije
Brain–Computer Interface for bionics application

Razvijajo se vmesniki za možgane, ki bodo povezani z bioničnim vidom in bodo
spodbujali vidni korteks. Razvijajo se tudi fotonska integrirana vezja za izboljšanje
dosega, prilagodljivosti ter energetske učinkovitosti optičnih komunikacij.

StimDust
Izdelali so miniaturni in najbolj učinkovit brezžični stimulator živcev

Engineers build smallest volume, most efficient wireless nerve stimulator
University of California - Berkeley
StimDust se vsadi v telo z minimalno invazivnimi postopki za spremljanje in
zdravljenje bolezni. StimDust je prostornine samo 6,5 kubičnih milimetrov in
se napaja brezžično z ultrazvokom, ki ga naprava nato uporablja za napajanje,
oz. stimulacije živcev z visoko učinkovitostjo. Naprava bo lahko v realnem
času spremljala notranje dogajanje živcev, mišic ali organov.
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