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НАУКОВЦІ РОЗРОБЛЯЮТЬ МІКРО-РОБОТІВ ДЛЯ УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ 
КРОВОПЛИНУ У КРОВОНОСНИХ СУДИНАХ ТА БОРОТЬБИ З ІНСУЛЬТОМ «ЗСЕРЕДИНИ» 
 
Європейські вчені почали розробку «нано-хірургів», яких будуть вводити в організм для видалення 
кров’яних згустків 
 
Провідна група вчених, які працюють в 
університетах, дослідницьких центрах, 
інноваційних компаніях у Бельгії, Німеччині, Греції, 
Португалії, Іспанії, Швейцарії, щойно розпочали 
революційний проект у сподіванні подолати 
інсульт. Проект, названий ANGIE, фінансується 
Європейським Союзом. 
Мета проекту ANGIE полягає у розробці 

радикально нової технології для локалізованого 
цілеспрямованого доправлення ліків до місця їх дії. 
Технологія полягає у використанні крихітних 
механізмів, здатних орієнтуватися у судинній 
системі організму та доправляти лікарські засоби 
туди, куди не можуть дістатися інші інструменти. 
Ідея навігації всередині організму для здійснення 
лікувального впливу на ушкоджені тканини 
захоплювала вчених та громадськість впродовж 
десятирічь, але необхідні для цього технології були 
недосяжні. Вчені, які беруть участь в проекті 
ANGIE, вважають, що нині це стало можливим! Ця 
конче необхідна наукова розробка має на меті 
створення радикально нового втручання при 
інсульті – провідній причині втрати фізичної 
спроможності у дорослому віці – що у світі щорічно 
вражає 17 млн осіб, спричинює 6 млн смертей, та 
призводить до втрати €60 мільярдів. Тривожно, що 
через старіння населення Європи та зростання 
поширеності ожиріння та діабету очікується, що до 
2040 р. річна кількість випадків інсульту зросте на 
30%. «Цього можна було б уникнути, якби в нас був 
спосіб бездротової навігації у судинній мережі 
організму для доправлення ліків туди, де вони 
потрібні – за командою» – стверджує д-р Сальвадор 
Пане (Salvador Pané), координатор проекту. 
Однак досягнення такого прориву не буде 

простим. Для нього потрібні певні розробки у таких 
напрямках як медична роботика, числове 
моделювання, біоматеріали. Необхідні також 
технічний потенціал та ресурси, наявні лише в 
кількох організацій. Однак навіть за їх наявності – 
не вистачає знань для перетворення наукових 
розробок у медичні інструменти, готові для 
клінічного застосування. Науковці проекту ANGIE 
впевнені, що їх команда має усі потрібні знання, 
досвід, інфраструктуру для здійснення такого 
перетворення. Впродовж багатьох років вони 
накопичували необхідні знання для використання та 
управління надзвичайно малих роботизованих 
систем у різних галузях охорони здоров’я. 
Нещодавно вони розробили першу систему для 
лікування серцевих аритмій з використанням 

електромагнітно-керованих катетерів, і в їх групу 
входять висококласні вчені, за досвідом яких часто 
звертаються Світова організація охорони здоров’я, 
Європейська космічна агенція, Світовий 
економічний форум. Недивно, що проект вже 
привернув увагу таких багатонаціональних 
корпорацій як Siemens та CSL Behring. 
Проект ANGIE розпочався цього року, і його 

команді знадобиться чотири роки для розробки 
основ технології. «Ми підтримуватимемо 
обізнаність громадськості щодо наших досягнень» – 
запевнив професор Жозеп Пуігмарті-Луїс (Josep 
Puigmarti-Luís) – один із провідних науковців 
проекту. «Ми хочемо залучити до нашої діяльності 
якомога більше людей. Ми пристрасно бажаємо 
створити технологію цілеспрямованого 
доправлення ліків, і ми прагнемо побудувати 
міждисциплінарну спільноту, яка допомагатиме нам 
у розробці необхідної технології, але також ми 
приділятимемо увагу таким питанням, як просвіта, 
гендерні розбіжності, довготривалі наслідки 
цілеспрямованого доправлення ліків». 
 
Про ANGIE 
Проект ANGIE створюватиме радикально нову 
технологію для локалізованого цілеспрямованого 
доправлення ліків з використанням керованих 
бездротових нанапристроїв, здатних орієнтуватися в 
судинній системі організму для доправлення 
лікарських засобів туди, куди не можуть дістатися 
інші інструменти. ANGIE надасть фахівцям охорони 
здоров’я надзвичайно удосконалені можливості 
втручань з метою подолання численних хронічних 
захворювань, доправляючи ліки точно туди, де вони 
потрібні, при мінімальних побічних діях. 
Дослідницький консорціум уявляє собою групу з 
чотирьох дослідницьких установ, трьох малих та 
середніх підприємств, двох некомерційних 
організацій з різних країн Європейського Союзу. 
Проект фінансується Європейською Комісією 
відповідно до Грантової угоди №952152. 
Партнерами проекту у Цюріху є Multiscale 

Robotics Laboratory (ETH Zurich, Координатор 
проекту; мікро- та нанотехнології, робототехніка та 
електроніка), та MagnebotiX AG (Biotechnopark, 
Schlieren, магнітні управляючі пристрої та аналіз 
зображень). 
 
www.h2020-angie.eu 


