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Η λαλνταηξηθή αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

αμηνπνηώληαο ηηο βειηησκέλεο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο ηδηόηεηεο ησλ λαλνδνκεκέλσλ 

πιηθώλ. Σν κέγεζνο ησλ ζπλζεηηθώλ απηώλ λαλνδνκώλ είλαη παξόκνηαο θιίκαθαο (π.ρ., 1nm 

– 10κm) κε εθείλν ησλ ιεηηνπξγηθώλ βηνινγηθώλ κνλάδσλ (π.ρ., πξσηετλεο, θύηηαξα) 

επηηξέπνληαο έηζη ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα θύηηαξα (π.ρ., επηζειηαθά, 

ελδνζειηαθά). Εθαξκνγέο ηεο λαλνταηξηθήο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξώηκε δηάγλσζε, 

παξαθνινύζεζε θαη ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία (π.ρ., ζπλδπαζκόο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο) 

δηαθόξσλ αζζελεηώλ (π.ρ., θαξθίλνο, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θιπ).  

Η εθαξκνγή ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηε διαγνωζηική ιαηρική έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

κίαο λέαο γεληάο δηαγλσζηηθώλ ηα νπνία έρνπλ κηθξό κέγεζνο, απαηηνύλ κηθξή πνζόηεηα 

δείγκαηνο θαη παξέρνπλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα αθξηβή βηνινγηθά δεδνκέλα κέζσ κίαο 

απιήο κέηξεζεο. Επηπιένλ, ε ζύγθιηζε ηεο λαλνηερλνινγίαο θαη ηαηξηθήο απεηθόληζεο 

αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζην κέιινλ ζηελ αλίρλεπζε ελόο απινύ κνξίνπ ή ελόο θπηηάξνπ ζε 

έλα πνιύπινθν βηνινγηθό πεξηβάιινλ.  

Οη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηε μεηαθορά θαρμάκων ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ζπλζεηηθώλ 

λαλν-ζπζηεκάησλ γηα ηε ζηνρεπκέλε απόδνζε πεξίπινθσλ ζεξαπεπηηθώλ θαξκάθσλ θαη 

βηνκνξίσλ κε ηε κνξθή λαλνθνξέσλ (π.ρ., πνιπκεξηθά ή πβξηδηθά λαλνζσκαηίδηα, 

λαλνπεθηέο, δελδξηκεξή) θαη κνξηαθώλ θνξέσλ (π.ρ., ζύκπινθα πνιπειεθηξνιπηώλ, 

ζπδεύμεηο βηνκνξίσλ – πνιπκεξώλ). Σα ζηνρεπκέλα ζπζηήκαηα απόδνζεο θαξκάθσλ έρνπλ 

πνιιαπιέο ηδηόηεηεο, κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα κόξηα ηα νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ πξνο 

ζηόρεπζε θπηηάξσλ ή ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέζα ζην θύηηαξν. Μία ζεκαληηθή πξόθιεζε 

γηα ηε λαλνταηξηθή απνηειεί ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηνρεπκέλεο απόδνζεο Π/Π θαξκάθσλ 

γηα ζηνκαηηθή, ξηληθή ή εηζπλεόκελε ρνξήγεζε θαζώο θαη γηα ρνξήγεζε κέζσ ηνπ 

αηκαηνεγθεθαιηθνύ θξαγκνύ (BBB). 
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Η αναγεννηηική ιαηρική έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηθέξεη κειινληηθά αιιαγέο ζηνλ ηξόπν 

αληηκεηώπηζεο νξηζκέλσλ αζζελεηώλ. ηεξηδόκελε ζε λέεο ηερληθέο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο θαη 

ζην ζρεδηαζκό βηναπνηθνδνκήζηκσλ πνιπκεξηθώλ ηθξησκάησλ, ε κεραληθή ηζηώλ 

εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην σο ε πην πξνεγκέλε κέζνδνο ζεξαπείαο. ηνπο ζηόρνπο ηεο 

αλαγελλεηηθήο ηαηξηθήο πεξηιακβάλνληαη ε αλαγέλλεζε παζνινγηθώλ ηζηώλ θαη ε πξόιεςε 

θαη ζεξαπεία ρξόλησλ δηαηαξαρώλ πνπ επηθέξνπλ αληθαλόηεηα όπσο ε νζηεναξζξίηηδα θαη 

αζζελεηώλ ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θαη θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

ηελ παξνύζα δηάιεμε ζα παξνπζηαζζνύλ πξόζθαηα απνηειέζκαηα ηεο λαλνταηξηθήο ζηε 

ζηνρεπκέλε ρνξήγεζε πξσηετληθώλ θαη πεπηηδηθώλ θαξκάθσλ θαη ζηε καζεκαηηθή 

πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ (π.ρ., πλεπκόλσλ, θιπ.) θαζώο θαη 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηελ νξζνπαηδηθή. 

 


