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Majhne naprave za natančno dostavo zdravilnih učinkovin tja,  kjer so
potrebna

V raziskovalnem projektu ANGIE se načrtuje razvoj popolnoma nove tehnologije
za lokalno natančno dostavo zdravilnih učinkovin.
Majhne mobilne magnetne naprave predstavljajo velik potencial za biomedicinsko
uporabo v prihodnosti, vendar klinična uporaba naprav velikosti mikro in nano
delcev ni enostavna. 

Napredek, ki se predvideva v raziskovalnem projektu ANGIE, financiran s strani
EU, je razvoj majhnih robotskih naprav, magnetnega navigacijskega sistema in
ciljana dostava zdravilnih učinkovin.
Predviden je razvoj magnetno vodljive brezžične mikro robotske naprave, ki bo
lahko vstopila v obtočila in lokalno, na mestu krvnega strdka dovajala zdravilne
učinkovine za ponovno spostavitev krvnega obtoka. Torej boj z možgansko kapjo
od znotraj.   
 
Z bazičnim znanjem  in znanjem veščin za natančno lokalno dovajanje zdravil, se
bo povečala možnost zdravljenja tudi številnih drugih kroničnih bolezni. Še več,
zdravniki  bodo  imeli  možnost  natančne  dostava  zdravilnih  učinkovin  z
minimalnimi neželenimi učinki.

Razvoj takšnega načina zdravljenja pri možganski kapi je nedvomno potreben,
saj je možganska kap vodilni vzrok kronične telesne okvare pri odraslih in vsako
leto prizadene 17 milijonov ljudi po vsem svetu.

Usmerjanje naprav znotraj telesa pri zdravljenju okvarjenih organov in tkiv, že
desetletja navdušuje znanstvenike in širšo javnost,  vendar je potreben razvoj
tehnologije  močno  zaostajal.  Znanstveniki  v  raziskovalnem  projektu  ANGIE
verjamejo,  da  je  zdaj  uresničitev  možna.  Projekt  ANGIE  bo  vodila  vrhunska
skupina  znanstvenikov,  ki  delajo  na  univerzah,  v  raziskovalnih  centrih  in
inovativnih podjetjih v Belgiji, Grčiji, Portugalski, Španiji in Švici.

Znanstveniki, vključeni v raziskavi ANGIE so prepričani, da ima njihova ekipa vsa
potrebna znanja, izkušnje in infrastrukturo za uresničitev ciljev.
Vrsto let so pridobivali potrebno znanje za uporabo in nadzor mikro robotskega
sistema v različne zdravstvene namene. Pred kratkim so razvili prvi sistem za
zdravljenje srčnih aritmij z uporabo elektromagnetno vodljivih  katetrov.

Za  dosego  zastavljenih  ciljev  bo  potreben  napredek  na  področjih  medicinske
robotike,  numerične  simulacije  in  razvoju  biomaterialov.  Potrebne  so  tudi
ustrezne tehnične zmogljivosti, ki jih lahko ponudi le malo organizacij. Vendar
tudi njim primanjkuje znanja, kako znanstvena dognanja uporabiti  pri izdelavi
medicinskih instrumentov, ki bi bili primerni za klinično uporabo.
Raziskovalni  projekt  ANGIE  se  bo  začel  leta  2021.  Raziskovalna  ekipa  bo
potrebovala štiri leta za razvoj tehnoloških temeljev.

Konzorcij  sestavljajo  skupine štirih  raziskovalnih  institucij,  tri  mala in  srednje
velika podjetja in dve neprofitni organizaciji iz celotnega EU.



SAFE je del konzorcija in je odgovoren za razširjanje informacij o projektu ANGIE
v združenjih možganske kapi.

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