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Χάρη σε µια πρωτοποριακή προσθετική µέθοδο, οι ακρωτηριασµένοι ασθενείς όχι µόνο πιάνουν
τα διάφορα αντικείµενα, αλλά και τα αναγνωρίζουν. Το τεχνητό άκρο είναι προϊόν της
συνεργασίας ευρωπαϊκών σχολών και νοσοκοµείων, και δοκιµάστηκε για πρώτη φορά σε ένα
δανό ασθενή που είχε χάσει το χέρι του πριν από εννέα χρόνια σε ατύχηµα. Τα αποτελέσµατα
της δοκιµής δηµοσιεύτηκαν στο Science Translational Medicine.

Όπως συµβαίνει και σε άλλες προηγµένες προσθετικές µεθόδους, το τεχνητό χέρι ελέγχεται
από τις µυϊκές κινήσεις του αντιβραχίου (δηλ. του πήχη). Η καινοτοµία έγκειται στη δίαυλο
επικοινωνίας που επιτρέπει στο φέροντα να αντιλαµβάνεται σε πραγµατικό χρόνο πόσο σφιχτά
κρατάει ένα αντικείµενο, αλλά και τον τύπο του αντικειµένου που κρατάει. Ο δανός ασθενής στον

οποίο δοκιµάστηκε το χέρι µπορούσε να αναγνωρίσει σε πραγµατικό χρόνο το µέγεθος, το σχήµα και τη σκληρότητα των
αντικειµένων που κρατούσε.

Η ερευνητική οµάδα εισήγαγε τέσσερα ευαίσθητα ηλεκτρόδια στον άνω βραχίονα, τα οποία και συνέδεσε µε το µέσο νεύρο και µε
το ωλένιο νεύρο. Ένα πρόγραµµα λογισµικού µετέτρεπε τα ηλεκτρικά σήµατα των αισθητήρων πίεσης σε παλµούς που
µπορούσαν να µεταδοθούν από τα νεύρα.

Στις περισσότερες από 700 δοκιµές στις οποίες υποβλήθηκε ο συµµετέχων, δεν µεσολάβησε η όραση ούτε η ακοή, καθώς ο
ασθενής εξαρτιόταν αποκλειστικά από τα σήµατα που µετέδιδε το προσθετικό µέλος. Με αυτόν τον τρόπο, έλεγχε µε πολύ
µεγαλύτερη ακρίβεια την κίνηση του χεριού, απ' ό,τι αν µεσολαβούσε η όρασή του.

«Όταν κρατούσα ένα αντικείµενο, µπορούσα να αισθανθώ αν ήταν µαλακό ή σκληρό, στρογγυλό ή τετράγωνο», δήλωσε ο
ασθενής. Τώρα, οι επιστήµονες θέλουν να δοκιµάσουν το τεχνητό άκρο σε περισσότερους ασθενείς, ενώ ο µακροπρόθεσµος
στόχος είναι να µικρύνει το µέγεθός του και να εµφυτεύεται κανονικά στα ακρωτηριασµένα άτοµα.
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