ilerlemenin şimdilik ilk

vücutta hiçbir kesik ve

görev yapabileceği

biber tüketimi ile ölen kişi

adımları.

dikiş izine neden olmadan

belirtiliyor.

sayısı ve ölüm nedenleri

Zayıf çene kasları,

gerçekleştirebilecek bir

besin alerjileri ya da diyetler

robotla ilgili. Robot,

Söz konusu robotlar

biber tüketenlerin toplam

nedeniyle tatmin edici

Massachusetts Teknoloji

henüz insanlar ve canlı

ölüm oranının daha düşük

bir şekilde yemek yiyemeyen

Enstitüsü’nden (MIT)

hayvanlar üzerinde

olduğu tespit edilmiş.

pek çok kişi olduğunu

araştırmacılar tarafından,

denenmemiş. Ancak

Uzmanlara göre acı biberin

belirten araştırmacılar, bu

mide içinde basit tıbbi

uzmanlar bu robotların

kişilerin iştahlarını

işlemler gerçekleştirmek için

ileride vücuttaki

tatmin etmeye ve günlük

tasarlanmış. Tıpkı bir

iç kanamaların kaynağının

hayatlarından daha çok

hap gibi yutulabilen robot,

tespit edilmesinde ve yabancı

zevk almalarını sağlamaya

ince bir buz tabakasından

maddelerin travmatik

çalıştıklarını söylüyor.

oluşan bir kapsül içinde,

cerrahi müdahalelere gerek

origami gibi katlanmış halde

kalmadan çıkarılmasında

bulunuyor. Robot mideye

kullanılacak daha gelişmiş

ulaştığında dıştaki buz

robotların ilk örnekleri

tabakası midede eriyor ve

olduğunu söylüyor.

Yutulabilen
Mikro
Robotlar
Pınar Dündar

incelenmiş. Sonuç olarak acı

robot serbest kalıyor.
Cerrah robota yerleştirilen
mıknatısı elektromanyetik

Teknoloji ilerledikçe

alan yoluyla uzaktan kontrol

tıbbi müdahalelerin düzeyi

ederek midenin içindeki

Acı Biber
Ömrü
Uzatır mı?
Pınar Dündar

yaşam süresini uzattığını
söylemek şu an için iddialı

de çok gelişiyor. Bu konudaki

hasta bölgeye yönlendiriyor.

gelişmeler özellikle bıçak

Robotların hasta bölgeye

altına yatmaktan korkan

ilaç uygulayabileceği ya da

Baharatların ve acı

birtakım tahminler

hastalar için çok sevindirici.

o bölgeye yerleşerek

yiyeceklerin hastalıkların

var. Bunlardan biri acı

Bu haberimiz bazı tedavileri

tıpkı bir yara bandı gibi

tedavisinde yararlı

biberin acı olmasını sağlayan

olduğu düşüncesinin uzun

kapsaisin adı verilen

bir geçmişi var. Yeni bir

maddeyle ilgili. Kapsaisinin

araştırmanın bulguları da

mikroorganizmaların

bu düşünceyi destekler

çoğalmasını ve obeziteyi

nitelikte.

önlediği, koroner kan

bir ifade olsa da acının
sağlığa yararlı olduğuna dair

akışını düzenleyen hücresel
Vermont Üniversitesi’nden

mekanizmalarda rol

tıp profesörü Benjamin

oynadığı düşünülüyor.

Melanie Gonick/MIT

Littenberg ve öğrencisi

Kapsül biçimindeki robot (solda) yutulduktan sonra midede serbest
kaldığında buruşuk bir kâğıt gibi görünüyor (sağda).

Mustafa Chopan’ın yaptığı

Aslında biberin yaşam süresi

araştırmada 16.000’in

ile ilişkisine dair yapılan

üzerinde Amerikalının,

ilk çalışma bu değil.

23 yıl boyunca takip edilen

Çin’de gerçekleştirilen ve

beslenme ve sağlık

2015 yılında The BMJ’de

verilerinden yola çıkılmış.

yayımlanan araştırmada da

Katılımcıların kırmızı acı

acı biber tüketimi ve
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