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ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

Γιούσμης Βασίλειος-Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Παπανδρέου Ανδρέας-Εργοθεραπευτής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Παπαδοπούλου Βασιλική-Ψυχολόγος, Έκφραση και Δημιουργία
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Η Νανοϊατρική είναι εφαρμογή της νανοτεχνολογίας, που χειρίζεται και μελετά την ύλη
στη νανοκλίμακα(1-100 δισεκκατομυριοστά του μέτρου).

Αναφέρεται σε υψηλής ακρίβειας εργαλείο στην τάξη μεγέθους του νανομέτρου (nm), τόσο
σε επίπεδο διάγνωσης όσο θεραπείας αλλά και πρόληψης.

Ως βιοτεχνολογικό παρακλάδι της νανοτεχνολογίας η νανο-ιατρική αναφέρεται στην
παρακολούθηση, ανίχνευση, αποκατάσταση και έλεγχο των βιολογικών συστημάτων του
ανθρώπου σε μοριακό επίπεδο, με την υψηλής ακρίβειας κατασκευή και χρήση νανο-
δομών και νανο-διατάξεων.
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Επίπεδο ιστού Μοριακό επίπεδο 

Συμπτώματα, προχωρημένο στάδιο      Χωρίς συμπτώματα, αρχικό στάδιο

Μη έγκαιρη διάγνωση Πρώιμη διαγνωση  →  αυξημένο   ποσοστό επιβίωσης

Θεραπείες σχεδιασμένες για ομάδες ασθενών Θεραπεία εξατομικευμένη στοχευμένη

Υψηλό κόστος Χαμηλότερο κόστος

Σύγκριση με τη συμβατική ιατρική

Στόχος της νανοϊατρικής είναι να επιτρέπει μια πιο έγκαιρη και ακριβή διάγνωση.
Ταυτόχρονα  και  να  παρέχει  μια  πιο  στοχευμένη  με  όσο  το  δυνατόν  λιγότερες

παρενέργειες  θεραπεία σε σχέση με την “παραδοσιακή” ιατρική.
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Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για διάφορες
παθήσεις. Μία από αυτές είναι η νόσος του Alzheimer, μία εκφυλιστική νόσος του ΚΝΣ που
χαρακτηρίζεται από άνοια (έκπτωση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών). Πιο
συγκεκριμένα, ενεργός μνήμη – εστιασμένη προσοχή – ανασταλτικός έλεγχος – λήψη
αποφάσεων – αναγνώριση αντικειμένων/προσώπων – επεξεργασία απώτερης μνήμης –
απόσβεση μνήμης φόβου – γλώσσα.

Η έγκαιρη διάγνωση αλλά και ο σημαντικός περιορισμός μεταφοράς φαρμάκων από το
αίμα στον εγκέφαλο λόγω της παρουσίας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (98% των
μακρομοριακών φαρμάκων δεν καταφέρνουν να τον διαπεράσουν).
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Ο ρόλος των νανοσωματιδίων μπορεί να γίνει πρωταγωνιστικός στηριζόμενοι σε
ορισμένες τους ιδιότητες όπως :

 το μέγεθος

 η ποικιλία των σχημάτων

 το μεγάλο φορτίο σκιαγραφικού μέσου

 χρόνοι ημισίας ζωής στο πλάσμα

 χαμηλή τοξικότητα

Ως θεραπευτικό εργαλείο έχουν την ικανότητα μεταφοράς φαρμάκων (drug delivery).

Συμπερασματικά: τα νανοσωματίδια αποτελούν πρόκληση στην ακαδημαϊκή κοινότητα
ανοίγοντας νέες προοπτικές. Απαιτούνται περισσότερες επιστημονικές μελέτες όσον
αφορά στην επίδραση στο ΚΝΣ όταν διαπερνούν τον ΑΕΦ, την τοξικότητά τους,
εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα κ.ά.


