
Τνκέαο Φπζηθήο – Σρνιή Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ  

Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν  

Δξγαζηήξην «Οπηνειεθηξνληθήο, Laser θαη Δθαξκνγώλ ηνπο»   
Δξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο laser κε πιηθά θαη βηνινγηθέο δνκέο. 
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Πξνζνρή , δελ ππάξρεη αζώα πεγή αθηηλνβνιίαο!! 

Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε απεπζείαο έθζεζε ηωλ 

καηηώλ καο αθόκα θαη ζε δέζκε από απιά pointer.  

  Οη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηωλ λαλνεπηζηεκώλ θαη ηεο βηνϊαηξηθήο έρνπλ επεθηείλεη ηελ ηθαλόηεηά καο λα ζρεδηάδνπκε θαη λα  

     θαηαζθεπάδνπκε πνιπιεηηνπξγηθά λαλνζωκαηίδηα πνπ ζπλδπάδνπλ ζηόρεπζε, ζεξαπεπηηθέο θαη δηαγλωζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε έλα εληαίν  

     ζύκπιεγκα ζε λαλνθιίκαθα.  

 Οη ζεξαλωζηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ λαλνθειύθνπο από ρξπζό, ηωλ ζθαηξηθώλ λαλνζωκαηηδίωλ κε ππξήλα από δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ θαη  

    θέιπθνο ρξπζνύ, έρνπλ πξνζειθύζεη ηεξάζηηα πξνζνρή θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κηαο θαη νη λαλνδνκέο απηέο έρνπλ αλαδεηρζεί ωο 

    πνιιά ππνζρόκελν εξγαιείν γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ θαη ηε βειηίωζε ηεο απεηθόληζεο.  

Βηνϊαηξηθή απεηθόληζε in vitro θαη in vivo   
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Μια ματιά στο παρελθόν… 

Τν ηειεπηαίν έηνο επηθεληξωζήθακε πεξηζζόηεξν ζηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο Βηνθωηνληθήο 

θαη ηεο ζηνρεπκέλεο  Ναλνϊαηξηθήο γηα δηαγλωζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο.  

Σην εξγαζηήξην θάλνπκε βαζηθή 

θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε 

ζέκαηα επίδξαζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο laser ζηελ έκβηα 

ύιε, βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο 

δωήο κέζω  βηνθωηνληθήο 

δηάγλωζεο θαη κε επεκβαηηθώλ 

κνξθώλ ζεξαπείαο, εθαξκνγέο 

ζε λαλνϊαηξηθή κε laser, θ.ά. 

 Βηνθωηνληθή: ζπλδπάδεη ηε θωηνληθή, ηε ρεκεία, ηε βηνινγία, ηε βηνθπζηθή, ηε λαλνϊαηξηθή θαη ηηο επηζηήκεο ηωλ  

    κεραληθώλ. Φξεζηκνπνηεί πνηθίιεο αλαιπηηθέο κεζόδνπο θαη πεηξακαηηθά εξγαιεία, ζε ζπλδπαζκό κε αλαιπηηθή   

    καζεκαηηθή ζεωξία θαη ππνινγηζηηθέο κεζόδνπο  θαη πξνζνκνηώζεηο.  

 

 Ναλνηερλνινγία ζηελ Ιαηξηθή: ξαγδαία αλαπηπζζόκελε πεξηνρή πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο λαλνηερλνινγίαο γηα:  

 α) κειέηε βηνινγηθώλ ζπζηεκάηωλ, ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε απηό ηωλ βαζηθώλ βηνινγηθώλ κνλάδωλ (θύηηαξν, DNA,   

     πξωηεΐλεο),  

 β) επέκβαζε ζε επίπεδν ελόο κνξίνπ ή θπηηάξνπ (κε πξνθαλείο θαη κνλαδηθέο δπλαηόηεηεο γηα ζηνρεπκέλε ζεξαπεία  

     θαη δηάγλωζε),  

 γ) αλάπηπμε βηναηζζεηήξωλ  θαη βηνελεξγνπνηεηώλ γηα πνηθίιεο ζεξαλωζηηθέο εθαξκνγέο.   

Aζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηωλ laser ζηε 

θωηνδπλακηθή ζεξαπεία, θαζώο 

θαη ζηε θωηνζεξαπεία ηνπ 

θαξθίλνπ (δοζιμεηρία laser??!!)  

Δθαξκνγέο ζηε Βηνθωηνληθή 

Οπηηθή παγίδεπζε, Πιαζκνληθή  

Σθαίρες πολσζησρενίοσ διαμέηροσ 900 nm, 

παγιδεσμένες από δέζμη laser, ζε κσκλικούς 

κροζζούς ζσμβολής. 

Lycurgus Cup (British Museum; AD fourth century). 

This Roman cup is made of ruby glass.  


