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ZNANSTVENIKI, KI RAZVIJAJO  MIKRO ROBOTE ZA  ODPIRANJE  KRVNIH
ŽIL IN BOJ PROTI MOŽGANSKI KAPI OD ZNORAJ  

Evropski znanstveniki so začeli razvijati nano - kirurge, ki bodo vstopili v telo in 
zdravili krvne strdke

Vodilna skupina znanstvenikov, ki delajo na univerzah, raziskovalnih centrih in v
inovativnih  podjetjih  v  Belgiji,  Grčiji,  Portugalski,  Španiji  in  Švici  je  pravkar
začela s prelomno raziskavo z upanjem, da bo enkratno zdravljenje možganske
kapi uspešno za zmeraj. Raziskava z oznako »ANGIE« je podprta in financirana s
strani Evropske unije.
V okviru projekta ANGIE bo razvita popolnoma nova tehnologija za usmerjeni
lokalni vnos zdravil v bolnišnicah. 
Tehnologija bo omogočila razvoj majhnih aparatur,  ki  jih bodo lahko vodili  po
krvnem obtoku in vnašati zdravila tja, kamor ne seže nobeden drug instrument.
Usmerjanje naprav znotraj telesa pri zdravljenju okvarjenih organov in tkiv že
desetletja navdušuje znanstvenike in širšo javnost, vendar razvoj tehnologije za
to daleč zaostaja. Znanstveniki, vključeni v raziskavi ANGIE so prepričani, da je
zdaj čas, ko se to lahko zgodi.
Ta razvojni cilj je prepotreben na področju zdravljenja možganske kapi, ki je še
vedno  vodilni  vzrok  telesne  okvare  pri  odraslih  in  prizadene  vsako  leto  17
milijonov ljudi na svetu. Na letni ravni je možganska kap vzrok za 6 milijonov
smrti. Stroški zdravljenja so samo v Evropski uniji ocenjeni na 60 bilijonov evrov
letno.
Zaskrbljujoče  je,  da  se  do  leta  2040  v  Evropi  pričakuje  povečanje  števila
primerov možganske kapi  za 30 %, zaradi  staranja populacije in povečanega
števila prekomerno hranjenih ljudi in sladkorne bolezni. 
Koordinator  raziskave  dr.  Salvadori  Pane  meni,  da  bi  takšen  trend  lahko
preprečili, če bi imeli v krvnem obtoku na voljo brezžično vodljive nano naprave,
ki bi na ukaz sproščala zdravila tam, kjer bi jih v danem trenutku potrebovali.
Doseči takšen preboj ne bo lahko. Potreben je napredek in razvoj na področju
medicinske  robotike,  numerične  simulacije  in  biomaterialov.  Potrebujemo tudi
ustrezne tehnične zmogljivosti, ki jih lahko ponudi le malo organizacij. Vendar
tudi njim primanjkuje vedenje, kako znanstvena dognanja uporabiti pri izdelavi
medicinskih instrumentov, primernih za klinično uporabo. Znanstveniki, vključeni
v raziskavo ANGIE so prepričani, da ima njihova ekipa zdaj vsa potrebna znanja,
izkušnje in infrastrukturo za uresničitev ciljev.
Vrsto let so pridobivali potrebno znanje za uporabo in nadzor mikro robotskega
sistema za različne zdravstvene namene. Pred kratkim so razvili prvi sistem za
zdravljenje srčnih aritmij z uporabo elektromagnetno vodljivih katetrov. 
V  raziskovalno  skupino  so  vključeni  vrhunski  znanstveniki,  ki  so  z  nasveti
sodelovali  tudi  v  Svetovni  Zdravstveni  Organizaciji  (WHO),  Evropski  Vesoljski
Agenciji (ESA) in Svetovnem Ekonomskem Forumu (WEF). Zato ni presenečenje,



da je raziskava zbudila pozornost multinacionalnih združb kot sta Siemens in CLS
Behring.

Raziskava  ANGIE  se  bo  pričela  v  letošnjem  letu.  Raziskovalna  skupina  bo
potrebovala štiri leta za razvoj tehnoloških temeljev.
Eden  izmed  vodilnih  znanstvenikov  raziskovalnega  projekta  prof.  Joseph
Puigmarti–Luis je dejal: »Javnost bomo ozaveščali o poteku raziskave. V naše
dejavnosti  bi  radi  vključili  čim večje število ljudi.  Navdušeni smo nad idejo o
usmerjenem dovajanju zdravil. Naš cilj je zgraditi interdisciplinarno skupino, ki
nam bo pomagala razviti potrebne tehnološke rešitve, sočasno pa obravnavala
tudi vprašanja, ki so povezana z usmerjeno dostavo zdravil (izobrazba, razlike
med spoloma, dolgoročne posledice..)«

O ANGIE

V  okviru  raziskovalnega  projekta  ANGIE  bo  ustvarjena  popolnoma  nova
tehnologija za lokalno, usmerjeno dovajanje zdravilnih učinkovin, ki bo temeljila
na brezžičnem krmiljenju nano naprav v žilah. Aplikacija zdravil bo možna tudi v
področjih, ki jih ne moremo doseči z nobenimi drugimi inštrumenti. 
Z natančnim dovajanjem zdravil tja, kjer so potrebna, bo zdravstvenim delavcem
v  veliko  večji  meri  omogočeno  zdravljenja  različnih  kroničnih  bolezni  ob
minimalnih neželenih učinkih zdravil.  
Konzorcij sestavljajo skupine štirih raziskovalnih institucij, tri manjša in srednje
velika podjetja ter dve neprofitni organizaciji  Evropske unije.

Raziskavo financira Evropska komisija na podlagi dogovora pod št. 952152.

Partnerji  v  Zurichu  so  Multiscale  Robotics  Laboratory  (ETH  Zurich,  Project
coordination; micro/nano fabrication; robotics and electronics) in MagnebotiX AG
( Biotechnopark,  Schlieren, magnetic manipulation and image analysis)

www.h2020-angie.ez 


