
Партнерство Європейського альянсу осіб, 
які пережили інсульт (SAFE), у нових 
дослідженнях Європейського Союзу

{Майбутнє у доправленні лікарських засобів до місця їх дії}



MAgnetically steerable wireless Nanodevices 
for the tarGeted delivery of therapeutIc agents 
in any vascular rEgion of the body

{магнітнокеровані бездротові нанопристрої для 
цілеспрямованого доправлення лікарських засобів до 
будь-якої судинної ділянки в організмі}

Асоціація з грецьким «ἀνγεῖον» — судина

https://h2020-angie.eu/

https://h2020-angie.eu/


Крихітні пристрої для доправлення лікарських засобів
точно туди, де вони потрібні

- Крихітні магнітні пристрої проявили величезний потенціал для 
майбутніх біомедичних застосувань.

- Однак використання цих мікро- та нанопристроїв у клінічних умовах –
не просте.

- Фінансований Європейським Союзом проект ANGIE розпочне розробку 
дрібномасштабних роботів, магнітних навігаційних систем та 
цілеспрямованого доправлення лікарських засобів точно до місця, де 
вони здійснять свою дію, через судинну систему організму.

- Створюючи основу знань та навичок для цілеспрямованого 
доправлення лікарських засобів, цей проект розширить можливості 
медичних працівників у лікуванні хронічних захворювань.

- Ба більше, завдяки йому лікарі зможуть доправляти ліки точно туди, де 
вони потрібні, з мінімальними побічними діями. 



Доктор Сальвадор Пане Відаль, ANGIE

«В рамках проекту ANGIE ми розробимо радикальну і нову 
технологію, яка надасть змогу реалізувати крихітні 
мікророботичні капсули, здатні орієнтуватися у судинній 
системі організму і доправляти лікарські засоби точно до 
місця, де знаходиться кров’яний згусток, та відновлювати 
прохідність судини.

Ця технологія стане основною революційного 
лікувального втручання, що допоможе медичним 
працівникам доправляти ліки у більш ефективний та 
цілеспрямований спосіб точно до місця їх дії і з 
мінімальними побічними ефектами.

Ми сподіваємося, що це покращить якість життя осіб, які 
пережили інсульт, і зменшить довготривалі наслідки 
перенесеного інсульту»



Фабіан Ландерс, ANGIE

«Маючи за плечима два десятиріччя 
досвіду у галузі мікророботики, ми 
нині намагаємося вийти з лабораторії 
до лікарні.
З цією метою ми тісно співпрацюємо 
з нашими европейськими
партнерами та з дослідницькими 
групами з різних країн Європи, 
використовуючи їх надзвичайно 
унікальні навички.
Ми дуже схвильовані тим, що беремо 
участь у цьому спільному проекті, і ми 
з нетерпінням очікуємо отримати 
важливі результати наших 
досліджень»


