E-zdravje in medicina
Od ideje do inovacije

Tehnologije za prihodnost

Kratka predstavitev projekta bioničnega človeka za izobraževalne
namene inženirjev bionike

Bionični človek bo izobraževalna
in razvojna platforma
Gre za prvi tovrstni projekt v Evropi!
Predstavitev pripravil, Janez Škrlec
Član Sveta za znanost in tehnologijo RS

21. oktober 2017

Kdaj je nastala ideja za izgradnjo bioničnega človeka?
Pred približno tremi leti v okviru organizacije „Nanotehnoloških Dnevov“ in v času mojega vodenja Odbora za znanost
in tehnologijo pri OZS.

11. Nanotehnološki dan
Predstavitev je danes dostopna na znanstvenem portalu:
http://videolectures.net/11nanodan2014_ljubljana/

GR-Ljubljana 9. maj 2014

Dogodka se je udeležilo več kot 270 udeležencev

12. Nanotehnološki dan

6. maj 2016

Nanotehnološke gradnike naslednje generacije bionskih rok in izzivih komunikacije možgani-stroj
Je predstavil prof. dr. Aleš Holobar FERI-UM

Nanostrukture po želji, celične tovarne, zdravila in prihajajoča tehnološka revolucija
Je predstavil prof. dr. Roman Jerala iz KI

http://videolectures.net/12nanodan2016_ljubljana/

Kaj je bionika ? Je veda, ki išče tehnične in tehnološke rešitve v naravi!

In s čim vse je povezana?
Odgovor je v tem grafičnem prikazu!

V našem bioničnem človeku je integriranih ogromno različnih tehnologij, ki so
povezane z bioniko, biomimetiko, medicino in seveda mikro in nanotehnologijo.

Zakaj zgraditi bioničnega človeka za izobraževalne namene inženirjev bionike?
Zato, da se študentom v izobraževalnem procesu približa zahteven tehnološki svet!
Ta tehnološki svet pa pokriva;
področje različnih dinamičnih vsadkov, mikro črpalk in mikrofluidnih sistemov, pametne protetike,
umetnih organov, komunikacijskih sistemov in drugih sistemov.
In še drugi razlogi: da se študentom približajo MEMS, BioMEMS, NEMS, MOEMS tehnologije, vključno s
pametno senzoriko, aktuatorji, Laboratoriji in reaktorji na čipu, ter organi na čipu.
Animacija - komunikacije med vsadki in
bioničnimi protezami

Dinamični vsadki in komunikacija

Bionične ročne proteze

Bionične nožne proteze

Bionični človek bo postal v prihodnje izjemno pomembna Izobraževalna in razvojna platforma.
Kakšni so pozitivni in negativni vidiki razvoja bioničnega človeka?
Pozitivni vidiki so:
- Koristnost za izobraževalne in razvojne namene
- Atraktivnost projekta
- Izjemna tehnološka naprednost projekta

Negativni vidiki so:
-

Cenovno izjemno zahteven projekt
Predragi gradniki (dinamični vsadki, črpalke in drugi sistemi)
Zahteven dostop do teh tehnologij
Izjemna zahtevnost in kompleksnost uporabljenih tehnologij
Slikovni prikaz nekaterih gradnikov

Kakšne so posebne zahteve pri razvoju bioničnega človeka?
-

Poznavanje različnih tehnoloških področji in ved

-

Dobra sledljivost razvojnim trendom na področju razvoja dinamičnih vsadkov in
inteligentne protetike

-

Velika mera inovativnosti in dobrega timskega dela

-

Dobra dostopnost do tehnologij in inovacij v razvojno-raziskovalni sferi

- Dostopnost do novih materialov in tehnološko zahtevnih gradnikov

Zaradi visokih cen različnih tehnologij smo se tudi sami lotili razvoja nekaterih gradnikov.
Slikovni prikaz nekaterih gradnikov
Električno aktivni polimer za umetne mišice
Različni dinamični vsadki

Bionični človek je bil prvič predstavljen lani na sejmu MOS, letos na sejmu MEDICAL in
letos ponovno na sejmu MOS v nadgrajeni verziji v okviru, „Stičišča znanosti in gospodarstva“
in bil je predstavljen na 6. znanstveno strokovnem srečanju o elektrostimulaciji srca in motnjah
srčnega ritma.

MOS 2016

MOS 2016

Mednarodni sejem MEDICAL
2017
MOS 2017

ARITMIJE / PACING 2017 Brdo pri Kranju

Stičišče znanosti in gospodarstva – MOS 2017

Bionični človek je bil predstavljen tudi v oddaji RTV Slovenija, „Ugriznimo znanost“
in v „Točki preloma“

2016
http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174429954

2017
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tocka-preloma/174493648

V okviru „Stičišča znanosti in gospodarstva“ kot projekta Ministrstva za izobraževanje
Znanost in šport je bil celovito predstavljen projekt bioničnega človeka

Partnerji „Stičišča znanosti in gospodarstva“

Tehnologije, ki smo jih celovito predstavili v okviru, „Stičišča znanosti in gospodarstva“
Možganski vsadki in stimulacijske elektrode,
ter asistenčni sistem

Prikaz tehnologij, ki jih uporabljamo pri razvoju in izgradnji bioničnega človeka

16. Inzulinska črpalka
17. Protibolečinska črpalka
18. Stimulator nožnih mišic z elektrodami
19. Baterija (za napajanje)
20. Stimulator zgornjih dihalnih poti (HNS Stimulator)
21. Alfa črpalka
22. Sakralni stimulator (na zadnji strani) SNS stimulator
23. Pametna zapestnica
24. Kortikalna stimulacija z elektrodami na možganih
25. Možganski čip (asistenčna aplikacija)
26. SNS stimulator (sakralni – spredaj)
27. Zunanji kontrolni sistem
28. Bionično zapestje
29. Nožna proteza
30. Digitalni foto okvir (prikaz delovanja srca in dveh
nano-piezo generatorjev)
31. Tuljava za brezžično napajanje
32. Stimulator mišic z elektrodami

1. RNS Stimulator
2. Slušni vsadek
3. Bionični očesni vsadek
4. Napajalna enota
5. DBS stimulator
6. VNS stimulator
7. Elektronski tatu
8. Srčni spodbujevalnik (pacemaker)
9. ICD stimulator
10. Brezžično napajanje
11. Multifunkcijski sistem (biometrični in telemetrični
sistemi, komunikacija znotraj telesa in z okoljem)
12. Merilnik tlaka in utripa srca
Cena dinamičnih vsadkov se glede na funkcijo
13. Gastrik stimulator
vsadka giblje od nekaj tisoč evrov do
14. SCS stimulator z elektrodami
nekaj deset tisoč evrov.
15. Senzor z oddajnikom
Legenda:

RNS - stimulator je (responsive brain stimulator) odziven možganski stimulator
HHS - Hypoglossal Nerve Stimulator (Stimulator zgornjih dihalnih poti)
DBS- stimulator je ( for deep brain stimulation) Stimulator za globoko možgansko stimulacijo
SCS - stimulator je (spinal cord stimulator ) stimulator hrbtenjače
ICD - je (implantable cardioverter defibrillator)
SNS - stimulator ( sacral nerve stimulator)
VNS - ( stimulator for vagus nerve stimulation)
Predstavitev pripravil: Janez Škrlec
HNS - (Hypoglossal Nerve Stimulator)

Prikaz stanja kam se danes že vgrajujejo vsadki
Bionic & medical
technology

Nekateri dinamični vsadki
in senzorji se vgrajujejo
predvsem v ZDA, nekateri
se bodo v bližnji prihodnosti.

Nanočrpalka, ki bazira na NENS
in MEMS tehnologijah

Pogled danes aktualnih tehnologij
Inzulinska črpalka in brezžični senzor

Mikro čip za ciljno doziranje zdravilnih
učinkovin

Elektronski tatu za medicinski monitoring

Prikaz pozicij vgradnje dinamičnih vsadkov in senzorjev

Vgradnja gastrik stimulatorja

Senzorji, ki se že vgrajujejo v telo

Pozicije vgradnje vsadkov

RNS stimulator

Nevrostimulator za zgornje dihalne organe

Elektronski tatu za medicinski
monitoring

Responsive neuro stimulator

Razvojni koncept bioničnega
očesa

RNS zagotavlja odzivno samodejno neuro stimulacijo.
Hypoglossal Nerve Stimulator
Alfa črpalka

Služi tudi pri epileptičnih napadih.

Slikovni prikaz kam dinamične vsadke vgrajuje uradna medicina
Vgradnja RNS stimulatorja
Mreža elektrod

Vgradnja sakralnega stimulatorja

Vgradnja dveh
nevrostimulatorjev

Vgradnja SCS stimulatorja
Inzulinska črpalka

Vgradnja vagusnega stimulatorja (VNS)
Podkožne elektrode

Vgradnja implantabilnega kardio defibrilatorja

Vgradnja srčnega spodbujevalnika

Vgradnja gastrik stimulatorja
Vgradnja protibolečinske črpalke

Prikaz pozicij dinamičnih vsadkov in prikaz notranjosti vsadkov ter protibolečinske črpalke
Grafični prikaz notranjosti
tipičnega srčnega spodbujevalnika

VNS stimulator
ICD

pacemaker
Grafinčni prikaz notranjosti tipičnega nevrostimulatorja

Napajanje vsadkov
Protibolečinska črpalka

Brezžično napajanje dinamičnih vsadkov

Razvoj lastnega stimulatorja - desno

Pogled v notranjost dinamičnih vsadkov in črpalk
ICD stimulator

Implantabilni mikro srčni spodbujevalnik

ALFA ČRPALKA

ICD
Protibolečinska črpalka
Tip_ Syncromed II
Laboratorij in reaktor na čipu

Implantabilni kadio defibrilator

Ilustrativni prikaz bioničnih ročnih in nožnih protez ter
kontrolnih sistemov

Razvoj bioničnih nožnih protez

Stimulatorji mišic za bolnike po možganski kapi, ki trpijo zaradi težav
hoje povezane z dvigovanjem in spuščanjem stopala.

Različni stimulatorji mišic

Blok shema stimulatorja

Kakšen bi naj bil naslednji model bioničnega človeka?

Naslednji model bioničnega človeka bo natisnjen s 3D tiskalnikom in bo imel:
- Vgrajene bo imel vse dinamične vsadke, ki se v svetu že uporabljajo
- Tesno bo povezan z razvojem novih bioničnih protez, dinamičnih vsadkov, mikročrpalk,
- Ter različnih senzorjev in aktuatorjev.

- V njega bodo integrirani sodobni komunikacijski sistemi in sistemi za diagnostiko.
- Uporabljene bodo sodobne MEMS, BioMEMS, NEMS, MOEMS in druge tehnologije.
- Sodobni vmesniki, mikrofluidni sistemi z laboratoriji in reaktorji na čipu.

Idejni prikaz bioničnega človeka naslednje generacije, ki bo natisnjen s 3D tiskalnikom
Demo prikaz

V predelu glave so: slušni vsadek,
bionski očesni vsadek in RNS
stimulator

Srčni
spodbujevalnik

neurostimulator

HHS
stimulator

ICD vsadek

Umetni organi

Mikrofluidni sistem

Nevrostimulator
hrbtenjače

Brezžično
napajanje vsadkov

Gastric stimulator

Alfa črpalka
Inkontinenčni sakralni vsadek

Inzulinska
črpalka
Protibolečinska
črpalka

Tehnologije prihodnosti
S čim bo močno zaznamovana prihodnost?
Z mikro, bio, nanotehnologijami in sintezno biologijo, ter novimi materiali.
Katere tehnologije bodo vplivale na razvoj bionike, biomimetike in sodobne medicine?
MEMS, BioMEMS, NEMS, MOEMS in druge tehnologije.

Kaj bo pomembno vplivalo na E-zdravje in sodobno medicino?
-

Razvoj bionanosenzorjev,
Laboratorijev in reaktorjev na čipu
Mikro in nanofluidnih sistemov
Razvoj in oblikovanje biomimetičnih sistemov (organov na čipu)
Razvoj injecirnih vsadkov (InNSs)
Razvoj funkcijsko aktivnih tatujev
Razvoj fotoničnih sistemov
Razvoj aplikacij z Memristorji

Razvojni trendi bioničnih čipov, laboratorijev na čipu in nevro-MEMS in NEMS tehnologij

Tehnologije za prihodnost slikovni prikaz

Tehnologije za prihodnost in težnja po vedno večji miniaturizaciji
E-zdravje in E-medicina bosta tesno povezana z razvojem vseh v predstavitvi naštetih tehnologij.
Memristorji bodo dobili pomembno vlogo pri
komunikaciji med možgani in protezami

Grafen bo material
prihodnosti

Slikovni prikaz tehnologij

Razvojni koncept Implantata
za hrbtenjačo

Bio nano-senzorji bodo pomembni za
celoviti medicinski monitoring

Oblikovanje mikrofizioloških sistemov

Biomimetična naprava
organov na čipu

Različni tatuji bodo podpora
diagnostičnim sistemom

Konceptualna shema človeka na čipu.
Gre za oblikovanje biomimetične naprave, organov ali celega
telesa na čipu.

3D printanje bionične kože je že danes realnost

Tehnologije za prihodnost in za E-zdravje, medicino in farmacijo
Revolucionarne tehnologije

BioMEMS, NEMS 3D analysis & 3D printed

Nova metoda 3D izdelave organov na čipu bo spremenila analizo pomembnih medicinskih in
podatkov.
Razvojni pristop organov na čipih raziskovalcem omogoča:
- da hitro oblikujejo mikrofiziološke sisteme,
- in da so zgrajeni tako, da ustrezajo pacientovemu genetičnemu izgledu ali celo vrsti
določene bolezni.
Vir: http://legacymedsearch.com/harvard-creates-worlds-first-3d-printed-heart-on-a-chip

Tehnologije za prihodnost
Injecirni nevrostimulatorji (InNSs)

Biotehnologije, bionika in podporne tehnologije sodobne medicine

Injectable neurostimulators (InNSs)

Injectable neurostimulators

Tehnologije za diagnosticiranje na mikro in
nano nivoju

Injectable neurostimulators

Že danes se testirajo injecirni nevrostimulatorji, ki zmanjšujejo neželene učinke tveganja okužb in travm po operacijah.

Bionične, biomimetične in medicinske tehnologije prihodnosti
bodo povezane tudi z E-zdravjem
Razvoj antimikrobnih filmov za implantate prihodnosti

Uporaba medicinskih pripomočkov ni brez tveganja.

Slikovni prikaz tehnologij

Lahko pride do bakterijskih ali glivičnih okužb, močan imunski odziv telesa pa lahko povzroči zavrnitev implantata.
Raziskovalci so uspeli ustvariti bio-film z antimikrobnimi, proti-glivičnimi in protivnetnimi lastnostmi.

Projekt bioničnega človeka za enkrat
financiramo sami!

Hvala za vašo pozornost
Zahvala
Vsem sodelujočim partnerjem in podjetju Zalokar &
Zalokar ter zdravniku Boštjan Štumbergerju, dr. med.

Janez Škrlec
http://www.janez-skrlec.si/

MIZŠ za podporo „Stičišča znanosti in gospodarstva“
na katerem je bil projekt bioničničnega človeka prvič
celovito predstavljen širši javnosti.

