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Üstte: Robotlar, PCR test sürecinin bütün aşamalarını gerçekleştirmekte, böylece sağlık çalışanlarını enfeksiyon riskinden korumakta. Altta: Sanayi robotlarının 
geliştirilmesinden elde edilen teknik olanaklar, kapakların mekanik kollarla açılması gibi eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlamakta.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORUNMASI
Japon robotik teknolojisine dayalı otomatik-
leştirilmiş bir PCR test sistemi sağlık sektöründe 
sıkıntı yaratan sorunların çözülmesine katkıda 
bulunacak.

COVİD -19 TEST ROBOTLARI*

* Japon Hükümeti Resmi sayfasında 24 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan bu yazı Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir. 
 https://www.japan.go.jp/kizuna/_userdata/pdf/2020/P22-23.pdf
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COVID-19 pandemisi bütün hızıyla devam ederken, bütün 
gözler tıbbi kullanım amaçlı robotlar üreten Kobe’de ko-
nuşlu Medicaroid firmasınca geliştirilmekte olan bir oto-
matik polimeraz zincir tepkimesi (“polymerase chain re-
action” - PCR) test sistemine çevrilmiş durumdadır. Kobe, 
360’tan fazla araştırma tesisi, hastane, imalatçı ve üniversi-
tenin tek bir bölgede yoğunlaştığı ve son teknoloji ürünü 
tıbbi teknolojiler geliştirmek üzere, devlet kurumları, sa-
nayi sektörü ve akademinin birlikte çalıştığı, Japonya’nın 
en büyük biyomedikal teknoloji kümesine ev sahipliği 
yapmaktadır. PCR test sistemi, Kobe şehri ile Medicaroid 
arasındaki kamu-özel sektör işbirliğinin bir ürünüdür.

Medicaroid, klinik test ekipman ve reaktifleri alanında ça-
lışan Sysmex Corporation ile endüstriyel robot teknoloji-
leri alanında lider konumdaki Kawasaki Heavy Industries, 
Ltd. tarafından kurulmuş bir ortak girişimdir. 

PCR testi konusunda bir yandan karmaşık işlemlerin ger-
çekleştirilmesi için yeterli personel bulma hususunda 
zorluk yaşanırken, diğer yandan da bu çalışanların enfek-
siyondan korunması gereksinimi vardır. İki firmanın tek-
nik bilgi birikimlerinin bir araya getirilmesi, tutarlı bir test 
rejimi sağlamak üzere robotların kullanıldığı ve bu saye-
de sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskinden korunduğu 
yenilikçi bir sistemin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.

Sistem, PCR testlerinin gerçekleştirilmesi için gereken, 
numunelerin inaktif hale getirilmesi, nükleid asitlerinin 
çıkarılması ve bunların PCR denetimine tabi tutulması 
gibi bütün işlemleri otomatikleştirmektedir. Kawasaki 
Heavy Industries tarafından geliştirilen endüstriyel robot 
teknolojisi, robotların bu hassas işlemleri yerine getirme-
sine olanak vermektedir.

Medicaroid firmasının başkanı Asano Kaoru bu konuda, 
“Robotlar tıbbi sorunların çözülmesinde kullanışlıdır ama 
doğru şekilde çalışmalarını sağlamak zannedildiği kadar 
kolay değildir. Bir numune kabının açılması için robotik 
kol kullanılması,

karmaşık bir dizi hassas hareketlerin sağlanmasını gerek-
tirmekte, bu da yüksek teknoloji düzeyine ihtiyaç duyul-
masına sebep olmaktadır.” şeklinde konuşmaktadır.

Bu robotik sistem ayrıca, daha yüksek verimliliği berabe-
rinde getirmektedir. Halihazırda kullanılan yöntemlerde 
testler normal olarak 96 numunelik partiler halinde ger-
çekleştirilmekte iken, yeni sistem birbiri ardına sekiz nu-
munelik partileri işleme kabiliyetine sahiptir. Bir numu-
nenin alınması ile sonucun raporlanması arasındaki süre 
80 dakikaya yani mevcut durumda gereken sürenin üçte 
birine inmektedir. Tek bir sistem günde (16 saat içerisin-
de) 2.000 test gerçekleştirebilmekte, bu da sistemi hızın 
mühim olduğu uluslararası havaalanları gibi mekanlar 
için özellikle uygun kılmaktadır. Bu yeni sistemin 2021 yılı 
içerisinde piyasaya sürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 40 
feet boyutunda bir konteynere yüklenip test amaçlı olarak 
tesis edileceği büyük etkinlikler gerçekleşen mekanlara 
nakledilebilecek, alandan tasarruf sağlayan bir ünitedir.

Robotik test sistemlerinin yaygınlaşması ve test sonuçla-
rının hızla alınması mümkün kılındığı takdirde, havayolu 
seyahatleri ve kamuya açık etkinlikler tekrar endişe yarat-
maksızın gerçekleştirilebilecektir. Başkan Asano, “Robotik 
teknolojimizle toplumsal çözümlere katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Japonya’nın ilk ameliyat amaçlı robot sistemi Hinotori de 
Medicaroid tarafından geliştirilmektedir. Başkan Asano, 
“Böyle mükemmel robot teknolojilerinin, tıbbi bakımda ge-
lişmeye katkıda bulunacağına inanıyoruz".

Üstte: Medicaroid, küresel topluma hizmet etmek üzere yenilikçi 
tıbbi teknolojilerin geliştirildiği Kobe Biyomedikal Yenilik Kümesi-
nin bir parçası.

https://www.fbri-kobe.Org/kbic/english/movies/#movie02 

Sağda: Robotik PCR test sistemi, kamyon konteynerine yüklenip 
gerek duyulan konuma taşınabilmekte.

 

 

 


