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Η λαλνηερλνινγία απνηειεί γνξγά αλαπηπζζόκελν θαη πνιιά ππνζρόκελν 

επηζηεκνληθό πεδίν, κε εθαξκνγέο πνπ εθηείλνληαη από ηε βηνκεραλία πιηθώλ έωο 

ηελ ηαηξηθή. Αμηνπνηεί ηηο κνλαδηθέο ηδηόηεηεο ηωλ πιηθώλ κε δηαζηάζεηο 1-100nm. 

Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό ηωλ λαλνζωκαηηδίωλ είλαη ε κεγάιε επηθάλεηά ηνπο ωο 

πξνο ην ζπλνιηθή ηνπο κάδα, πνπ ηνπο πξνζδίδεη ηεξάζηηα ειεύζεξε ελέξγεηα θαη 

ηνπο επηηξέπεη λα ζπλδένληαη εύθνια κεηαμύ ηνπο ή κε άιια κόξηα.  

Τπάξρνπλ 7 δηαθνξεηηθνί ηύπνη λαλνζωκαηηδίωλ, ηα νπνία θέξνπλ ή ζπλδένληαη κε 

δηαθνξεηηθά κόξηα ζρεκαηίδνληαο έμππλα, πνιπιεηηνπξγηθά ζύκπινθα. Η ρξήζε 

λαλνζωκαηηδίωλ ζηελ ηαηξηθή (λαλνβηνϋιηθώλ) παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα 

πιενλεθηήκαηα, όρη κόλν γηα ηνπο παξαπάλω ιόγνπο, αιιά θαη επεηδή δνκηθά πιηθά 

ηνπ αλζξωπίλνπ ζώκαηνο αλήθνπλ ζηελ λάλνθιίκαθα.  

Θα παξνπζηαζηνύλ ηα πξώηα απνηειέζκαηα από ην πξόγξακκα Nanother, ηνπ 7
νπ

 

ΠΠ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην ΣΕΙ Αζήλαο, όπνπ πνιπκεξή θαη παξακαγλεηηθά 

λαλνζωκαηίδηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ηξεηο ηύπνπο θαξθίλνπ (καζηνύ, πξνζηάηε θαη 

κεηαζηαηηθνύ θαξθίλνπ νζηώλ). Σα έμππλα λαλνζωκαηίδηα θέξνπλ α) κόξηα, ηα νπνία 

ζηνρεύνπλ επηιεθηηθά ηα θαξθηληθά θύηηαξα, β) ξαδηνϊζόηνπα, ηα νπνία επηηξέπνπλ 

ηελ in vivo παξαθνινύζεζε ηεο θηλεηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, γ) ρεκεηνζεξαπεπηηθά 

θάξκαθα (π.ρ doxorubicin) θαη δ) καγλεηηθό ππξήλα, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ 

απεηθόληζε κε MRI. Ο καγλεηηθόο ππξήλαο ηνπνζεηνύκελνο ζε καγλεηηθό πεδίν 

ζεξκαίλεηαη, ην λαλνζωκαηίδην απνδνκείηαη απειεπζεξώλνληαο ηε doxorubicin κε 

απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη ζπλδπαζηηθή ζηνρεπκέλε ζεξαπεία. Έλα δεύηεξν πεδίν 

ελδηαθέξνληνο ηωλ ζπγγξαθέωλ απνηειεί ε εθαξκνγή ηωλ λαλνζωκαηηδίωλ ζηελ 

ηζηηθή κεραληθή θαη εηδηθόηεξα ζηελ νζηηθή αλαγέλλεζε, δεδνκέλνπ όηη ηα 

λαλνβηνϋιηθά (λαλνθεξακηθά, λαλνζύλζεηα θαη λαλνκεηαιιηθά) επλννύλ ηελ 

δξαζηεξηόηεηα ηωλ νζηενβιαζηώλ θαη επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή εκθπηεπκάηωλ κε 

κεραληθέο ηδηόηεηεο παξαπιήζηεο κε απηέο ηνπ θπζηνινγηθνύ νζηίηε ηζηνύ. 

Οη κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε κειέηε ηεο 

βηνζπκβαηόηεηαο θαη ηελ αξηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηωλ λαλνβηνϋιηθώλ. 
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