
Τα νανοϋλικά στη ζωή μας 

Κίνδυνοι και Προστασία 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου - Λεοντίδου 



Τα νανοϋλικά (νανοσωματίδια, νανοΐνες, νανοσωλήνες κ.λπ.) 

είναι οι δομικοί λίθοι της νανοτεχνολογίας. Έχουν μια 

τουλάχιστον διάσταση σε μέγεθος νανομέτρων (10-9 m). 

Οι εξαιρετικές τους ιδιότητες οφείλονται : 

  Στις μικρές τους διαστάσεις - οι ιδιότητες της ύλης αλλάζουν, 

π.χ. ένα μέταλλο μπορεί να παύσει να είναι αγωγός του 

ηλεκτρισμού. 

  Στις διαστάσεις τους είναι συγκρίσιμες με τις διαστάσεις 

σημαντικών βιολογικών συστημάτων, π.χ. μιας πρωτεϊνης, 

θεωρητικά μπορούν εύκολα να διεισδύσουν σε αρτηρίες, 

φλέβες, τριχοειδείς σωλήνες του πνεύμονα κλπ. 

  Στην εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια ανά μονάδα μάζα, έχουν 

εξαιρετικές «ροφητικές» ιδιότητες.  Δρουν σαν «σφουγγάρια» 

απορροφώντας και μεταφέροντας χρήσιμες και επικίνδυνες 

ουσίες. 

Τι είναι τα νανοϋλικά; 



Που οφείλονται οι εκπληκτικές ιδιότητες 

των νανοσωματιδίων;  

Κύβος με ακμή α έχει επιφάνεια 6 α x α 

Η διάσπαση του κύβου σε 8 ίσους κύβους 

δεν αλλάζει τη μάζα.  Άλλα η συνολική 

επιφάνεια των κύβων είναι 8 x 6 x ½ α x 

½ α ή 12 α x α.  Διπλάσια από πριν! 

Οι επιφάνειες των υλικών έχουν 

τεράστιες δυνατότητες για 

«προσρόφηση» άλλων υλικών 

από το περιβάλλον.  

Μεταφορά και 

απόδοση χρήσιμων 

συστατικών 

Προσκόλληση και 

μεταφορά επιζήμιων 

συστατικών  





0.25mM PbS/PDDA 

Ιδιότητες που αλλάζουν με το μέγεθος:  Διαλύματα θειούχου 

μολύβδου (ημιαγωγός με σημαντικές χρήσεις στην ηλιακή 

τεχνολογία και στις τηλεπικοινωνίες).  Τα διαλύματα περιέχουν 

την ίδια ποσότητα της ίδιας ουσίας.  Καθώς τα σωματίδια της 

ουσίας γίνονται όλο και μικρότερα (νανοσωματίδια) το χρώμα 

«ανοίγει».  Αλλάζει η αλληλεπίδραση της ύλης με το φως! 

γαληνίτης 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GalenaFromKansas.jpg
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Νανοϋλικά στην καθημερινότητά 

μας:  Διαφορετικές πτυχές 

Ένδυση 

Άλλα 

Μεταφορές 

Τρόφιμα 

Κατοικία 

Επιστήμη 



Εφαρμογές νανοτεχνολογίας στην Ιατρική 

•   Τα νανοϋλικά μπορούν να μεταφέρουν το φάρμακο απευθείας στα 

άρρωστα κύτταρα του σώματος. 

 

• Λόγω του μικρού τους μεγέθους συσκευές νανομεγέθους μπορούν 

άμεσα να αλληλεπιδράσουν με τα βιομόρια στην επιφάνεια αλλά και 

εντός των κυττάρων.   

 

•  Η νανοϊατρική καλύπτει την ιατρική χρήση σωματιδίων μοριακού 

μεγέθους για μεταφορά φαρμάκων, θερμότητας, φωτός και άλλων 

υλικών σε συγκεκριμένα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος. 

 

• Με την πρόσβασή τους σε πολλές περιοχές του σώματος έχουν τη 

δυνατότητα να εντοπίζουν την ασθένεια και να παρέχουν θεραπεία. 
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Τα πράσινα νανοσωματίδια 

διασπείρονται μέσα στα μιτοχόνδρια στο 

κυτταρόπλασμα – τα πορτοκαλιά 

νανοσωματίδια (διαφορετικό μέγεθος – 

ίδια ουσία!) συνδέονται με συγκεκριμένες 

πρωτεϊνες στους πυρήνες των κυττάρων 

Κόκκινα 

νανοσωματίδια 

προσροφούνται 

εκλεκτικά σε 

καρκινικά κύτταρα 

και υποδεικνύουν 

την ύπαρξη ενός 

καρκινικού όγκου 

Εφαρμογές νανοτεχνολογίας στην 

Ιατρική 



Νανοσωματίδια (νανοκελύφη) στη θεραπεία 

του καρκίνου 

Τα νανοκελύφη εισάγονται στην καρκινική περιοχή και αναγνωρίζουν τα 

καρκινικά κύτταρα. Στη συνέχεια, μετά από ακτινοβόληση με υπέρυθρο 

φως, τα νανοκελύφη που έχουν την ικανότητα να απορροφούν τη 

θερμότητα καταστρέφουν τα μη υγιή κύτταρα. 



 

Η σκόνη, ο ιδρώτας και άλλες 

εκκρίσεις μπορεί να κολλήσουν στα 

ρούχα μας και να υποβοηθήσουν 

την ανάπτυξη βακτηριδίων που 

προκαλούν δυσάρεστες οσμές και 

μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε 

δερματίτιδα και άλλες δερματικές 

ασθένειες. 

 

Εάν προσθέσουμε αντιβακτηριδιακό 

υλικό προϊόν νανοτεχνολογίας μέσα 

στη βαφή τότε αυτό κολλά στο 

ύφασμα δημιουργώντας τα 

αντιβακτηριδιακά υφάσματα. 

 Αντιβακτηριδιακό 

πουκάμισο 

 Αντιβακτηριδιακό ύφασμα 

Ρουχισμός 



    Μερικά νανοϋλικά απορροφούν και 

διατηρούν υπέρυθρη ακτινοβολία 

από το σώμα μας.  Έτσι μπορούμε να 

προσθέσουμε τέτοια σωματίδια στις 

ίνες των ρούχων για αύξηση της 

θερμαντικής τους ικανότητας 

Θερμικά εσώρουχα 

Πετσέτες 
Εξαιρετικά μαλακές, καλής 

απορροφητικότητας, που δεν 

χάνουν το χρώμα, πλένονται 

εύκολα και έχουν μεγάλη 

αντοχή   

  

Ρουχισμός 



    Με τη νανοτεχνολογία: 

•  Μπορεί να διασπασθεί εύκολα η κυτταρίνη 

•  Μπορούν να αλλιωθούν νεκλεοτίδια στο DNA ή ακόμα και να 

αναδιαταχθούν κάποια άτομα και να παραγάγουν νέα γενετικά 

τροποποιημένα τρόφιμα 

• Στην ΕΕ υποχρεωτική επισήμανση από το 12/2014 

 

Γύρης σε νανοκλίμακα Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 

Η νανοτεχνολογία φέρνει νέους τύπους τροφίμων 

Τρόφιμα 



  Η παραδοσιακή μπογιά δεν μπορεί να 
πλένεται συχνά γιατί απομακρύνεται με το 
νερό.  Αντίθετα τοίχοι που έχουν βαφεί με 
μπογιά που περιέχει νανοϋλικά έχουν 
πολύ καλύτερες προδιαγραφές. Πλένονται 
εύκολα χωρίς απώλειες και η βαφή έχει 
πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής.  
    Γυάλινα και κεραμικά πλακάκια που 
φέρουν επικάλυψη νανοϋλικών μπορούν 
να αυτοκαθαρίζονται μέσω της καταλυτικής 
δράσης των νανοϋλικών.  Όσα σωματίδια 
προσκολλούνται στο πλακάκι 
περιλαμβανομένης της βρωμιάς και των 
βακτηριδίων, μετατρέπονται σε αέρια ή σε 
κάτι που εύκολα απομακρύνεται. 

 

Κατοικία 



  Με τη χρήση υλικού που περιέχει 

νανοσωματίδια  (σύνθετο υλικό αργύρου) 

στον κάδο του πλυντηρίου επιτυγχάνεται  η 

καλύτερη απόδοση, η επέκταση του ορίου 

ζωής του πλυντηρίου και ο αυτοκαθαρισμός 

του.  

Νανο πλυντήριο 

Νάνο αντιβακτηριδιακό 

ψυγείο 

Τα ψυγεία που περιέχουν 

προϊόντα νανοτεχνολογίας 

μπορεί να περιορίσουν  την 

ανάπτυξη βακτηριδίων εντός 

του ψυγείου. 

 

Κατοικία 



Νάνο αντιολισθητικό υλικό στους δρόμους 

1. υδατοστεγές 

2. Ανθεκτικό στη διάβρωση 

3. Ανθεκτικό στη φλόγα 

4. Ασφαλές 

5. Μειώνει τον θόρυβο των 

οχημάτων  

6. Μεγάλη προσρόφηση στο 

οδόστρωμα 

7. Εύκολο στην πλύση 

Πλεονεκτήματα: 

Μεταφορές 



Λόγοι： 

• Τα νανοσωματίδια είναι πολύ μικρότερα 
από το μήκος κύματος του υπέρυθρου 
και του ραντάρ.  Το υπερηχητικό κύμα 
μπορεί να τα διαπεράσει με λίγη ή 
καθόλου αντανάκλαση 

 

• Τα νανοσωματίδια έχουν ειδική 
επιφάνεια και απορροφούν υπεριώδη 
και ηλεκτρομαγνητικά κύματα πολύ 
αποτελεσματικά με αποτέλεσμα ο 
αισθητήρας υπεριώδους ή το ραντάρ να 
μην γίνονται αποδέκτες τέτοιων 
ανακλαστικών κυμάτων 

 

 

«Αόρατα αεροσκάφη»: Δεν εντοπίζονται εύκολα 

από τα ραντάρ 

 

Μεταφορές 



• Οι ουσίες Διοξείδιο του Τιτανίου και 

Οξείδιο του Ψευδαργύρου 

χρησιμοποιούνται ήδη σε ορισμένα 

αντηλιακά και καλλυντικά αφού 

απορροφούν και ανακλούν την υπεριώδη 

ακτινοβολία (UV) 

 

• Τα αντηλιακά με Ψευδάργυρο και Τιτάνιο 

λόγω του νανομεγέθους είναι διαφανή, 

λιγότερο λιπαρά, με λιγότερη οσμή και με 

μεγαλύτερη απορρόφηση από το δέρμα 

 

• Το Οξείδιο του Σιδήρου σε νανομορφή 

συναντάται σε ορισμένα κραγιόν 

 

Αντηλιακά και καλλυντικά 



Νανοϋλικά σε καλλυντικά 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά 
(Cosmetic Products Regulation 1223/2009) ισχύουν τα ακόλουθα 
σε σχέση με τα νανοϋλικά: 

 

  Σήμανση (Labelling):  Όλα τα συστατικά σε μορφή νανοϋλικών 
πρέπει να φαίνονται με την ένδειξη (νάνο) σε παρένθεση στην 
εξωτερική σήμανση του καλλυντικού προϊόντος από τις 11 
Ιουλίου 2013 

 

Κοινοποίηση (Notification): Τα καλλυντικά προϊόντα που 
περιέχουν νανοϋλικά πρέπει να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά, 
τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη διάθεσή τους στην αγορά,  στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με παροχή πληροφοριών για την 
ταυτότητα, τις προδιαγραφές, την ποσότητα, το τοξικολογικό 
προφίλ και πληροφορίες ασφάλειας και τις προβλεπόμενες 
συνθήκες έκθεσης 



Νανοϋλικά σε καλλυντικά 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

 

 Συγκεκριμένη εταιρεία χρησιμοποιεί νανοκαψούλες  πολυμερών για 
μεταφορά ενεργών συστατικών π.χ. Ρετινόλη ή Βιταμίνη Α στα βαθύτερα 
στρώματα του δέρματος. 

 

 Προϊόν αναφέρεται να ελαχιστοποιεί τις χρωματικές αλλοιώσεις του 
δέρματος, τις γραμμές και τις ρυτίδες χρησιμοποιώντας προϊόντα 
νανοτεχνολογίας.  Τα μικρογαλακτώματα επιτρέπουν στα ενεργά 
συστατικά να μεταφερθούν γρηγορότερα στο σημείο δράσης. 

 

 Κάποιες εταιρείες που χρησιμοποιούν προϊόντα νανοτεχνολογίας από το 
2005 είναι η  Clinique η Johnson & Johnson η Avon, η Estee Lauder  
κ.ά. 

 

 Άλλες εφαρμογές καλύπτουν προϊόντα περιποίησης μαλλιών που 
περιέχουν μικρογαλακτώματα  με ενεργά συστατικά που διεισδύουν 
βαθύτερα στην τρίχα. 

 

 



Νανοϋλικά και περιβάλλον 
 Τα προϊόντα νανοτεχνολογίας και οι εφαρμογές τους μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των πρώτων υλών, 
ενέργειας και νερού και την παράλληλη μείωση των εκπεμπόμενων αερίων 
θερμοκηπίου και των επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

Παραδείγματα  

 

 Ελαχιστοποίηση αποβλήτων λόγω αυξημένης μηχανικής αντοχής και μεγαλύτερου 
χρόνου ζωής συγκεκριμένων προϊόντων. 

 Βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων των προϊόντων οδηγεί σε μείωση των αναγκών 
για καθαρισμό τους. 

 Μείωση των αναγκαίων ποσοτήτων για συγκεκριμένες χρήσεις. 

 Μείωση των ενεργειακών αναγκών λόγω βελτίωσης των ιδιοτήτων των 
χρησιμοποιούμενων μονωτικών υλικών. 

 

Μελλοντικές εφαρμογές 

 

 Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων 

 Διαχείριση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων  

 
 

Ορισμένα όμως νανοϋλικά δεν παύουν να είναι ένας δυνητικά πολύ 
μεγάλος κίνδυνος για το περιβάλλον μετά την απόρριψή τους 
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 

Ερωτήσεις; Απορίες; Σχόλια; 
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