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Τι είναι ηο νανορομπόη; 



Τν λαλνξνκπφη είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ θαη αφξαην δηα 

γπκλνχ νθζαικνχ. Είλαη πεξίπνπ 5.000 θνξέο 

κηθξφηεξν απφ ηελ θεθαιή κηαο βειφλαο, έρεη 

ζσιελνεηδή δνκή κε δηάκεηξν πεξίπνπ 19 λαλνκέηξσλ 

θαη κήθνο πεξίπνπ 90 λαλνκέηξσλ. 



Ιζηορική Αναδρομή 



 Η έλλνηα ηεο λαλνηερλνινγίαο εηζήρζεθε ην 1959 απφ ηνλ θπζηθφ Richard 

Feynman θαηά ηε δηάξθεηα κίαο δηάιεμεο ηνπ ζηελ Ακεξηθαληθή Φπζηθή Εηαηξεία. Η νκηιία ηνπ 

βαζηδφηαλ ζηελ ηδέα φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα νη επηζηήκνλεο λα ρεηξίδνληαη θάζε πιηθφ ζε αηνκηθφ 

επίπεδν έηζη ψζηε λα απνζεθεχνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πιεξνθνξίαο ζε πνιχ κηθξφ ρψξν ή λα 

θαηαζθεπαζηνχλ πνιχ κηθξέο ζε κέγεζνο ζπζθεπέο, νη νπνίεο ζα παξάγνπλ θαη ζα 

απνζεθεχνπλ ελέξγεηα. 

 

 Ο φξνο «λαλνηερλνινγία» εηζήρζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ζπγγξαθέα Eric 

Drexler ην 1986 ζην βηβιίν ηνπ «Οη Μεραλέο ηεο Δεκηνπξγίαο». Με ηνλ φξν «λαλνηερλνινγία» 

πεξηγξαθφηαλ νπζηαζηηθά ε αλάπηπμε ζπζθεπψλ ζε επίπεδν λαλνθιίκαθαο. Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’80 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ε λαλνηερλνινγία μεθεχγεη απφ ηα εξγαζηήξηα ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη νη πξψηεο εηαηξείεο αξρίδνπλ λα δηεμάγνπλ έξεπλεο πάλσ ζηε λαλνεπηζηήκε ελψ 

ηε δεθαεηία ηνπ ’00 αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη θαη νη πξψηεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ηεο 

λαλνηερλνινγίαο.  





Η αλάπηπμε ηεο λαλνηερλνινγίαο έρεη επεξεάζεη 

ζεηηθά ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο πγείαο. Η εθαξκνγή 

ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα απηφλ θαιείηαη 

λαλνηαηξηθή. 

Σθνπνί λαλνηαηξηθήο 

Θεξαπεία 

Δηάγλσζε 

Απεηθφληζε / Έιεγρνο 

βηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

Τα νανοζωμαηίδια που καηαζκευάζονηαι μπορούν: 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αζζέλεηα ζε 

θπηηαξηθφ επίπεδν 

 

 Να είλαη νξαηά ζηηο απεηθνληζηηθέο 

κειέηεο 

 

 Να κεηαθέξνπλ ζεξαπεπηηθέο νπζίεο, 

φπσο θάξκαθα αιιά αθφκε θαη γνλίδηα 

θαη πξσηεΐλεο ζε θαηεζηξακκέλνπο 

ηζηνχο 

Μία, αθφκε, εθαξκνγή ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηελ ηαηξηθή είλαη ε αλάπηπμε ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ θαη ξνκπφη. 



Δηαγλσζηηθή ηαηξηθή 

Η δηαγλσζηηθή ηαηξηθή αθνξά ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε ησλ αζζελεηψλ. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα δηαγλσζηηθά εξγαιεία, 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, ε κηθξή πνζφηεηα 

δείγκαηνο πνπ απαηηείηαη θαη ε παξνρή αθξηβψλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ κίαο 

απιήο κέηξεζεο. Υπάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο λαλνδνκψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαγλσζηηθή ηαηξηθή, νη βηναηζζεηήξεο θαη νη ζπζθεπέο κνξηαθήο απεηθφληζεο. 



Θεραπεσηική Ιαηρική 





Πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη λαλνκεηαθνξείο ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άιινπο κεηαθνξείο θαξκάθσλ 

 Τν κηθξφ ηνπο κέγεζνο, ην νπνίν ηνπο βνεζάεη λα 

ππεξπεδήζνπλ θπζηνινγηθά εκπφδηα πνπ ζπλαληάλε 

ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη λα εηζέιζνπλ ζηα θχηηαξα 

απηνχ. 

 Η απμεκέλε δηαιπηφηεηά ηνπο εληζρχεη ηε 

βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπο. 

 Η ηθαλφηεηά ηνπο λα ρνξεγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο κε ειεγρφκελε απειεπζέξσζε απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζήκαηα, ηα νπνία ζπλήζσο βαζίδνληαη 

ζηε ζεξκνθξαζηαθή επαηζζεζία ή ζε θάπνηα καγλεηηθή 

ηδηφηεηα.  

 Είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξνπλ πξσηεΐλεο, λνπθιετθά 

νμέα θαη άιια κηθξνκφξηα. 



Οη λαλνκεηαθνξείο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ζεξαπεία ελάληηα ζηνλ θαξθίλν σο ζπζηήκαηα ζηνρεπκέλεο ρνξήγεζεο 

θαξκάθσλ κε κεησκέλε 

ηνμηθφηεηα θαη παξελέξγεηεο εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα δηεηζδχνπλ 

ζηνπο θαξθηληθνχο φγθνπο. Μπνξνχλ, επίζεο λα είλαη βηνζπκβαηά 

ηνπνζεηψληαο πάλσ ζε απηά έλα βηνινγηθφ ζηξψκα ην νπνίν ζα δξα ζαλ 

δηεπηθάλεηα πάλσ ζην πιηθφ. Τν κέγεζνο ησλ λαλνκεηαθνξέσλ είλαη 

κηθξφηεξν απφ 1κm θαη ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηηο κνξθέο πνπ 

κπνξνχλ λα πάξνπλ. 



Τα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα λαλνυιηθά είλαη ηα 

βηνδηαζπψκελα θαη κεηαιιηθά λαλνζσκαηίδηα. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη λαλνκεηαθνξείο είλαη ε κε 

ηνμηθφηεηα, ε αλνζνγνληθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα λα κεηαθέξνπλ θαη 

λα απειεπζεξψλνπλ επαξθείο πνζφηεηεο θαξκάθσλ. 



Νανοτειροσργική 



Ο εμνπιηζκφο ηεο λαλνρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

απνηειείηαη απφ θπηηαξηθέο θαη ππνθπηαξξηθέο δνκέο. 

Επίζεο, ε λαλνρεηξνπξγηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

παξεκβαίλεη ελεξγά ζηηο δσηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ 

θπηηάξσλ. 



Έρνπλ αλαπηπρζεί κέζνδνη γηα λα εθηηκεζεί ν εληνπηζκφο, 

ε κεηαθνξά θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ κνξίσλ ζηα 

δσληαλά θχηηαξα. Μαγλεηηθέο ιαβίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

κηθξνκνξίσλ θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ κηθξνί καγλεηηθνί 

λαλναληρλεπηήξεο ζηα δσληαλά θχηηαξα. 

Οη νπηηθέο ιαβίδεο ρξεζηκεχνπλ ζηνλ ρεηξηζκφ 

κηθξνζθνπηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα κηαο δέζκεο 

ιέηδεξ, ην νπνίν κεηαδίδεηαη απφ κία δίνδν ιέηδεξ. Οη 

ιαβίδεο ιέηδεξ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζηηο 

νπηηθέο ίλεο, βνεζνχλ ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θαθνεζψλ 

θπηηάξσλ απφ ηα πγηή, φπσο επίζεο ηαμηλνκνχλ ηα 

θχηηαξα κε ηε κέζνδν ηεο θζνξίδνπζαο θπηηαξνκεηξία 

ξνήο 



Τα λαλνρεηξνπξγηθά εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θπηηαξηθή ηερλνινγία. 

Τα γνλίδηα ηνπνζεηνχληαη ζηα δσληαλά θχηηαξα 

κε πνιχ ιεπηέο θεξακηθέο λαλνβειφλεο ζηε 

κηθξνζθνπία αηνκηθήο ηζρχνο.. 

Μία ειάρηζηα επεκβαηηθή ηερληθή γηα ηελ κεηαθνξά 

γνληδίσλ ζηα αλζξψπηλα βιαζηνθχηηαξα έρεη 

αλαπηπρζεί ψζηε λα απνθηεζεί κία πςειά 

απνδνηηθή έθθξαζε ηνπ επηκνιπζκέλνπ γνληδίνπ 



Kαρδιολογία 



Οη εθαξκνγέο ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηελ θαξδηνινγία θαη ζηηο αγγεηαθέο 

δηαδηθαζίεο κπνξεί λα είλαη είηε δηαγλσζηηθέο είηε ζεξαπεπηηθέο. Οη 

θαξδηναγγεηαθέο αζζέλεηεο κπνξνχλ λα δηαγλσζζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 

εμεηδηθεπκέλα αληηζψκαηα ζηα νπνία πεξηέρνληαη λαλνπνιπκεξή κε 

ξαδηντζφηνπα ηα νπνία ζηνρεχνπλ ηηο αιινηψζεηο αξηεξηνζθιήξπλζεο γηα λα 

αληρλεπζνχλ κέζσ ηεο απεηθφληζεο. Αθφκε, βηναηζζεηήξεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αλαγλσξηζηνχλ πνιιά γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζηεθαληαία λφζν. 

Η λαλνηερλνινγία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε ζεξαπεία δηάθνξσλ 

θαξδηναγγεηαθψλ αζζελεηψλ. Η εκθχηεπζε αγγεηαθψλ ελδναπιηθψλ 

πξνζέζεσλ αλαπηχρζεθε γηα λα αληηκεησπηζηεί ε νμεία επαλαθνξά θαη ν 

πςειφο ξπζκφο επαλαζηέλσζεο κεηά απφ κία αγγεηνπιαζηηθή κε κπαινλάθη. 

Σηνρεπκέλα λαλνζσκαηίδηα κπνξνχλ, αθφκε, λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα θάξκαθα 

θαηά ηεο επαλαζηέλσζεο ζα είλαη δηαζέζηκα γηα φιεο ηηο πηζαλέο αιινηψζεηο. 



Εθαρμογές ηης νανοηετνολογίας ζηη θεραπεία ηοσ 

καρκίνοσ 



Η ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ είλαη κηα ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλε δηαδηθαζία αθνχ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

παξαιιαγέο ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ θάζε αζζελνχο. Καηαλνψληαο ηνπο κνξηαθνχο κεραληζκνχο ηνπ 

θαξθίλνπ θαη βειηηψλνληαο ηηο κνξηαθέο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο, κία εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ είλαη εθηθηή. Με ηε λαλνβηνηερλνινγία, ηα θαξθηληθά θχηηαξα είλαη πην 

εχθνιν λα εληνπηζηνχλ κε ηε βνήζεηα λαλνβηναηζζεηήξσλ θαη λαλναπεηθνληζηηθψλ κεγεζψλ ηα νπνία ζα 

νδεγήζνπλ ζε λαλνδηαγλσζηηθέο ηερληθέο. Όζνλ αθνξά ηελ πξσηετκηθή ηερλνινγία γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

θαξθίλνπ, ε αλάιπζε ησλ πξσηετλψλ ζηε λαλνθιίκαθα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο βηνςίεο ησλ 

θαξθηληθψλ ηζηψλ. Η νγθνπξσηετκηθή (εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξσηετλψλ ζηελ νγθνινγία) κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζρεδηαζηνχλ θάξκαθα ζχκθσλα κε ην κνξηαθφ πξνθίι ηνπ θαξθηληθνχ θπηηάξνπ. 

Σπλδπάδνληαο, απηέο ηηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο κε ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαξκάθσλ, 

ζα επηηεπρζεί ε εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν. 


