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Σύνοψη Ερευνητικού έργου

«Νευροπροστατευτικά, νευρογενικά εμφυτεύματα για πληγές του
κεντρικού νευρικού συστήματος»

Ο τραυματισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) είναι μια καταστροφική νευρολογική διαταραχή με σοβαρές επιπτώσεις
στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας σε νευρολογικά ελλείμματα, αναπηρία, χρόνιο πόνο και κακή ποιότητα
ζωής. Παρά τις σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες, η τραυματική βλάβη του ΚΝΣ παραμένει ανίατη, με υψηλό κοινωνικό και
οικονομικό αντίκτυπο. Ο στόχος του έργου “neuroimplants” είναι να χρησιμοποιήσει μια νέα in vitro πλατφόρμα organ-on-chip και
δύο καθιερωμένα μοντέλα ζώων με σκοπό την ανάπτυξη νέων θεραπειών για την τραυματική βλάβη του ΚΝΣ. Οι προτεινόμενες
θεραπείες, που ονομάζονται νευροεμφυτεύματα (neuroimplants), συνδυάζουν τρεις τεχνολογίες: 1) πορώδη ικριώματα κολλαγόνου,
παρόμοια με βιοϋλικά εγκεκριμένα από τον FDΑ που χρησιμοποιούνται κλινικά στην αναγέννηση περιφεριακών νεύρων, 2) νευρικά
βλαστικά κύτταρα (NBK), και 3) microneurotrophins (MNT), μικρά μόρια ανάλογα των νευροτροφίνων. Στόχος είναι να επαχθούν οι
νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικές δράσεις των MNT με τελικό αποτέλεσμα την επιμήκυνση των τραυματισμένων
νευράξονων και τη σύνθεση νέου νευρικού ιστού από τα NBK.

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Ο τραυματισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) είναι μια
καταστροφική νευρολογική διαταραχή με σοβαρές επιπτώσεις στις ζωές
χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας σε νευρολογικά
ελλείμματα, αναπηρία, χρόνιο πόνο και κακή ποιότητα ζωής. Υπάρχει
ζωτική ανάγκη να ανακαλυφθούν οι πολύπλοκοι μηχανισμοί που
διέπουν την απόκριση του ΚΝΣ σε τραυματισμό, ώστε να αναπτυχθούν
νέες θεραπείες που θα μπορέσουν να βελτιώσουν την επιβίωση των
νευρικών κυττάρων και τελικά την αναγέννηση των νευραξόνων. Το έργο
«neuroimplants” θα είναι η πρώτη προσπάθεια που θα αξιολογεί τις
επιδράσεις μιας νέας γενιάς νευροπροστατευτικών και νευρογενικών
μικρών μορίων (MNTs) σε τραύματα του ΚΝΣ, βασιζόμενο στις
νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικές δράσεις των ΜΝΤ που
έχουν προηγούμενα αναφερθεί σε άλλα in vitro και in vivo μοντέλα του
ΚΝΣ. Η επιτυχής ανάπτυξη των νευροεμφυτευμάτων θα μπορούσε να
προσφέρει στους νευροχειρουργούς ένα νέο εργαλείο έκτακτης ανάγκης
ή μια μακροχρόνια θεραπεία για την επαγωγή αναγέννησης μετά από
τραυματισμό του ΚΝΣ.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έργο “neuroimplants” είναι μια
μοναδική ευκαιρία να μεταφέρω στην Ελλάδα μια μοναδική τεχνολογία με
κλινικές εφαρμογές στην αναγεννητική ιατρικής, και να την εξελίξω
σημαντικά για να λύσω ένα κλινικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες
ασθενέις παγκοσμίως. Η χρηματοδότηση αυτή μου επιτρέπει να παραμείνω
μέλος του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, ενός από τα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα στην
Ελλάδα και να εκμεταλλευτώ την διεπιστημονική γνώση και τον εξοπλισμό
που μου παρέχει, και να δημιουργήσω ή ενδυναμώσω σημαντικές
επιστημονικές συνεργασίες με νευροεπιστήμονες και μηχανικούς στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος μου επιτρέπει να αναπτύξω μια τεχνολογία
που δυνητικά μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά και να επιδιώξω επιπλέον
χρηματοδότηση για να την εξελίξω περισσότερο και να την μεταφέρω στην
κλινική εφαρμογή.
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