
'N OOGKUNDIGE GENEESMIDDEL VIR GLOUKOOM

Kliek hier om die inligting oor hierdie tegnologie in Chinees te lees. 

Gloukoom wat onbehandel gelaat word lei uiteindelik tot blindheid. Dit is die tweede grootste oorsaak van
blindheid in die wêreld: meer as 300 000 lyers in Suid-Afrika en nagenoeg 70 miljoen wêreldwyd. Hierdie nuwe
behandeling, wat nie net bekostigbaar is nie maar ook maklik is om toe te dien, gebruik ’n topikale middel om
drukking in die oogbal te verlig.

Kort Beskrywing

Die uitvindsel behels die topikale gebruik van ’n alombekende verbinding, aangebied in ’n oftalmiese oplossing, vir die behandeling
van gloukoom en die verligting van intra-okulêre druk.

Teikenmark

Hierdie ontdekking is van primêre belang vir farmakologiese maatskappye, verskaffers van mediese dienste, hospitale en klinieke.

Waardevoorstel/ voordele

Gloukoom is ’n oogtoestand waar die belangrikste risikofaktor verhoogde intra-okulêre druk is, wat tot onomkeerbare skade aan
die optiese senuwee en visuele veld kan lei. Konvensionele behandeling van gloukoom het verskeie beperkings:  

Geneesmiddels kos baie en voldoening is moeilik.●

Chirurgiese ingryping is drasties en duur.●

Dit is egter alombekend watter uitwerking die verbinding wat in die uitvindsel gebruik word, op die menslike liggaam het, en dit
word al dekades lank met veiligheid by mense gebruik.

Unieke eienskappe

Die uitvindsel stel ’n oftalmiese oplossing vir behandeling voor – met of sonder versterkers om absorpsie en oppervlakkontaktyd te
verbeter. Die topikale formulering word verkies bo die orale formulering omdat eersgenoemde minder newe-effekte het.

Tegniese beskrywing

Die oftalmiese oplossing word as druppels direk in die oog toegedien volgens voorgeskrewe gereelde dosisse. Korneale indringing
verbeter aansienlik wanneer die verbinding in poliakriliese suurjel opgelos word, eerder as in ’n fosfaat-gebufferde soutoplossing.

Daar word vermoed dat die werkingsmeganisme plaasvind deurdat die verbinding sekere reseptore in die sentrale senustelsel, wat
as belangrike terapeutiese teikens vir die verligting van intra-okulêre druk uitgewys is, indirek aktiveer.
 
Innovasiestatus 

Die geneesmiddel is op diere getoets en ondergaan tans menslike proewe. Dosisfrekwensie moet nog geoptimiseer word. 'n
Nasionale fase aansoeke is ingedien vir hierdie uitvindsel.

Hoofnavorsers

Prof D Meyer, hoof van Oogheelkunde in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe; prof Meyer beskik oor ’n MB,ChB -graad en ’n
PhD in Farmakologie.

http://www.innovus.co.za/media/Chinese_2013/Medicament_for_Glaucoma.pdf


Foto: Topikale oftalmiese oplossing

 

Innovus Tegnologie Oordrag (Edms.) Bpk. is die Universiteit Stellenbosch se volfiliaal-tegnologie-oordragmaatskappy. Skakel Anita
Nel, Innovus Hoof Uitvoerende Beampte, by (021) 808 3826 of stuur 'n e-pos aan ajnel@sun.ac.za vir verdere inligting.

mailto:ajnel@sun.ac.za

