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OVERSIGT OVER PROGRAMMET

PROGRESSIV MULTIPEL SKLEROSE (PMS)

UDDANNELSE AF FORSKERE

PMSMatTrain fokuserer på at opnå omfattende
forståelse af den progressive fase af multipel sklerose
(PMS), fra det basale til oversættelser, gennem fuld
støtte fra otte donorer (seks forskningsinstitutioner
og to SMV’er).

I øjeblikket er den systemiske dispensering af
PMS-medicin begrænset af, at medicinen ikke kan
krydse
blod-hjerne-barrieren
(BBB).
PMSMatTrain-projektet vil udvikle ny teknologi, der
gør det muligt kontrolleret og målrettet at dispensere
terapeutiske molekyler direkte til hjernebarkens væv
og dermed udnytte de biomaterialer, der kan “tunes”
og dermed åbne for en multifaset dispensering af
medikamenter fra et apparat, der på en minimalt
invasiv måde implanteres på hovedet. Man vil studere
cocktails af anti-inflammatoriske agenter og
molekyler, som fremmer gendannelse og beskyttelse
af neuroner, ved hjælp af banebrydende modeller for
sygdomspatologi,
computersimulering
af
medicinafgivelse og optagelse samt udvikle et
stillads-baseret medicinsk apparat med det specifikke
formål at udtænke medicinering til behandling af de
senere faser af progressiv MS.

De tidligere forskere (ESR’er), man har rekrutteret, vil
modtage obligatorisk, disciplin-specifik, generisk og
supplerende undervisning. Det fælles forsknings- og
uddannelsesprogram under PMSMatTrain leverer
kvalitetsforskning og kompetencer, der kan overføres,
inden
for
ophavsret,
ledelse,
innovation,
lovgivningsmæssigt
arbejde,
kønspolitik
og
evaluering af medicinsk udstyr.

Konsortiet vil baseret på hydrogel udvikle et
medicinsk apparat med flere funktioner og som kan
“tunes”. Det skal designes til to-faset afgivelse af
anti-inflammatoriske
molekyler
og
neuro-beskyttende medikamenter, såvel som skabe
en computersimuleret model af medicinafgivelse og
optagelse i centralnervesystemet, og som har klinisk
relevans. Med topmoderne 3D-vævskultur og
sygdomsrelevante oligodendrocytter fremavlet af
stamceller fra MS-patienter vil projektet åbne
mulighed for at studere patofysiologien ved MS såvel
som analysere den rolle, de terapeutiske molekyler
spiller i at bekæmpe inflammation og fremme
regenerering og neuro-beskyttelse. Partnerne i
branchen vil udvikle det endelige apparat ved at stille
standardiserede produktionsprotokoller til rådighed
for opskaleret produktion og udbredelse af det
endelige produkt.
PMSMatTrain er et europæisk uddannelsesnetværk
med flere discipliner, og som vil uddanne og træne 15
tidlige forskere (ESR’er) i funktionaliserede
biomaterialer, materialevidenskab, stamcellebiologi,
in vitro- og in vivo-modeller, molekylærbiologi,
computersimulering, funktionaliseringsstrategier og
design af prototyper. Programdeltagere vil opleve
forskning og udvikling i både den offentlige og den
private sektor, og vil stå bedst for at sikre
beskæftigelse som innovative højtuddannede af høj
kaliber.

1.

PROGRAMMETS FORMÅL

Designe et apparat, som indeholder
funktionaliseret, hyaluronsyre-baseret stillads til
dispensering af terapeutiske agenter

2.

Tydeliggøre effekten af anti-inflammatoriske og
neurotrofiske vækstfaktorer ved patofysiologien i MS

3.

Gennemføre før-kliniske prøver af apparat og
medicinering og opskalere afgivelsesapparatet for at
klargøre til kliniske prøver

4. Levere forskning i verdensklasse og supplerende

uddannelse af en ny generation af meget dygtige
forskere på området for nye medicineringssystemer
til neurologiske sygdomme

Noget enestående ved legatet er den skræddersyede
uddannelse på fire forsknings-sommerskoler for
tidlige forskere (ESR’er), som er tilmeldt dette
specialdesignede uddannelsesprogram. Erhvervelsen
af kompetencer gennem både specifik uddannelse og
udstationering i forskellige sektorer inden for
konsortiet vil sikre, at deltagerne udvikler stærkere
kompetencer på en række emner, herunder
forskningsledelse, forskningsetik, sundhed og
sikkerhed, rapportering og teknisk indhold,
team-baseret forskning og iværksætteri. Indholdet af
forsknings-sommerskolerne fremhæver både den
lokale
ekspertise
hos værterne
og
det
netværkspartnerne kan bidrage med.

FORSKNINGS-SOMMERSKOLER
Juni 2020 “Functionalised Biomaterials for
Neurodegenerative Disorders” på NUI Galway, Irland.
April 2021 “In vitro Model Systems for
Neurodegenerative Disease” på SDU, Danmark.
Oktober 2021 “In vivo Model Systems and Imaging
for Neurodegenerative Disease” på UA, Belgien.
April 2022 “Entrepreneurship, IPR, Exploitation,
Commercialisation and Innovation” på Contipro,
Tjekkiet.

