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Ιπποκράτης: ο πατέρας της ιατρικής



Με την πρόοδο των επιστημών και την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας βρήκαν εφαρμογή 
οι νέες γνώσεις και στην ιατρική. 

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας στην ιατρική 
αφορούν την πρόληψη*, τη διάγνωση** και τη 
θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. 

Μερικές εφαρμογές της τεχνολογίας στη 
σύγχρονη ιατρική περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα:

*Πρόληψη είναι το να προλαμβάνουμε μια ασθένεια πριν συμβεί. 

**Διάγνωση είναι το να ανιχνεύουμε μια ασθένεια όταν υπάρχει. 



1. η πρόοδος της μοριακής βιολογίας* έχει οδηγήσει στην 
ανακάλυψη διαγνωστικών τεστ που μπορούν να δείξουν πoια 
άτομα έχουν προδιάθεση για να εμφανίσουν μια κληρονομική 
νόσο, όπως π.χ. αιμορροφιλία, καρκίνο μαστού ή καρδιοπάθεια. 

Αυτά τα άτομα μπορούν με την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση 
να αποφύγουν τις καταστρεπτικές συνέπειες της αρρώστιας, 
εφόσον λάβουν πρώιμα την κατάλληλη θεραπεία. 

Μηχανήματα 
μοριακής 
βιολογίας

*Μοριακή Βιολογία είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τους μηχανισμούς 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μόρια ενός ζωντανού οργανισμού.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gel_electrophoresis_apparatus.JPG�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pcr_machine.jpg�


Η μοριακή βιολογία έχει, επίσης, συνεισφέρει στη 
γρήγορη και ακριβή διάγνωση διαφόρων 
ασθενειών όπως π.χ. της ηπατίτιδας*, του AIDS**, 
διαφόρων μορφών καρκίνου κ.α. 

Τεστ μοριακής βιολογίας

**AIDS είναι η αρρώστια που οφείλεται σε έναν 
ιό που εξασθενεί την άμυνα του αίματος. 

*Ηπατίτιδα είναι μια αρρώστια του συκωτιού.  
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Ιδιαιτέρα σημαντική, όμως, είναι η εφαρμογή της μοριακής 
βιολογίας στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των νέων φαρμάκων,
όπως π.χ. τα μονοκλωνικά αντισώματα*, αντινεοπλασματικά 
φάρμακα**, κ.α. 
Τα φάρμακα αυτά, δεδομένου ότι δεν ανακαλύπτονται πλέον τυχαία, 
αλλά προέρχονται από μελέτη του οργανισμού και του 
θεραπευτικού στόχου που επιδιώκεται, έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να ωφελήσουν και μικρότερη πιθανότητα να 
προκαλέσουν σημαντικές παρενέργειες. 

Μονοκλωνικά αντισώματα

*Μονοκλωνικά αντισώματα είναι τα 
όπλα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός 
για να πολεμά τα μικρόβια παράγονται 
από τα λευκά αιμοσφαίρια). Γύρω από 
το κύτταρο υπάρχουν τα αντισώματα 
τα οποία προσπαθούν να 
καταστρέψουν το κύτταρο. 

**Αντινεοπλασματικά φάρμακα
είναι τα φάρμακα που θεραπεύουν 
τον καρκίνο. 
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2. Η πρόοδος της Φυσικής έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 
μηχανημάτων που βοηθούν στη διάγνωση και θεραπεία 
των ασθενειών. 

Τέτοια μηχανήματα είναι π.χ. ο αξονικός και μαγνητικός 
τομογράφος και ο υπερηχοτομογράφος που βοηθούν στη 
διάγνωση και παρακολούθηση πολλών ασθενειών όπως 
τραυματισμών, λοιμώξεων*, καρκίνου κ.α. 

Υπερηχοτομογράφος

*Λοιμώξεις είναι όταν υπάρχει 
ένα μικρόβιο, το οποίο έχει 
αναπτυχθεί μέσα στο σώμα και 
έχει προκαλέσει μια ασθένεια. 
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Αξονικός και μαγνητικός τομογράφος: Είναι δυο μηχανήματα που 
παίρνουν εικόνες του εσωτερικού του σώματος μας. Ο αξονικός 
χρησιμοποιεί ακτίνες χ, ενώ ο μαγνητικός τομογράφος χρησιμοποιεί 
μαγνητικό πεδίο. 

Αξονικός τομογράφος
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Οι υπέρηχοι, εκτός από τη διάγνωση,
χρησιμοποιούνται και στη θεραπεία παθήσεων π.χ. 
διάλυση πέτρας στα νεφρά με λιθοτριψία.

Λιθοτριψία
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Η ακουστική έχει εφαρμοστεί στην παραγωγή 
βοηθημάτων της ακοής π.χ. τα ακουστικά 
βαρηκοΐας.

ακουστικά βαρηκοΐας
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Εφαρμογή των ακτίνων laser στην οφθαλμολογία 
για τη θεραπεία αιμορραγιών* στο μάτι.

ακτίνες laser

*Αιμορραγία στο μάτι: Όταν έχει σπάσει ένα αγγείο και χύνεται 
το αίμα, τότε με το laser μπορεί να σταματήσει η αιμορραγία. 
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Η πυρηνική ενέργεια (ραδιενέργεια) έχει εφαρμοστεί 
στην ακτινοθεραπεία των διαφόρων όγκων.

Ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα
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Εφαρμογές της τεχνολογίας των οπτικών ινών έχουν οδηγήσει στην 
παραγωγή ενδοσκοπικών μηχανημάτων που επιτρέπουν τον 
λεπτομερή έλεγχο του εσωτερικού του σώματός μας και την εκτέλεση 
επεμβάσεων (ενδοσκοπήσεις*, λαπαροσκοπική χειρουργική**). 

Γαστροσκόπιο: το 
γαστροσκόπιο το 
χρησιμοποιούν οι γιατροί 
για να δουν τι συμβαίνει 
στο εσωτερικό του 
σώματος, κατεβάζοντας 
το σωλήνα του 
γαστροσκοπίου από τον 
λαιμό στο στομάχι.

**Λαπαροσκοπική χειρουργική είναι όταν ανοίγουν μια μικρή τρύπα στην κοιλιά και 
βάζουν μέσα το σωλήνα. Αυτό τους χρησιμεύει για να δουν εάν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα μέσα στο στομάχι.

*Ενδοσκοπήσεις: Όταν χρησιμοποιούν ειδικά όργανα που τα βάζουν μέσα στο 
σώμα και βλέπουν το πρόβλημα. 
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Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί μηχανήματα που 
υποβοηθούν τη λειτουργία των οργάνων του 
σώματος (π.χ. βηματοδότες) ή αντικαθιστούν 
χαλασμένα τμήματα οργάνων (π.χ. προσθετικές 
βαλβίδες καρδιάς)  ή και ολόκληρα τα όργανα, 
όταν αυτά ανεπαρκούν (π.χ. τεχνητή καρδιά, 
τεχνητός νεφρός).

τεχνητή καρδιά

Βηματοδότης: Όταν η καρδιά δεν δουλεύει σωστά, τότε 
μπαίνει ο βηματοδότης που διορθώνει το ρυθμό της καρδιάς. 
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3. Η πρόοδος της Χημείας έχει οδηγήσει στην 
παραγωγή νέων ουσιών (π.χ. πλαστικών, 
μετάλλων, υγρών κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται 
σήμερα σαν μοσχεύματα στη χειρουργική), 
προθέσεις στην ορθοπεδική ή ενδοφθαλμικοί 
φακοί και φακοί επαφής στην οφθαλμολογία. 

πρόθεση σιλικόνης φακοί επαφής

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Silicone_gel-filled_breast_implants.jpeg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Contactlenzen_Confortissimo.JPG�


Τελευταία συζητείται και η παραγωγή και χρήση τεχνητού αίματος, 
που, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Αυτό θα έδινε 
λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ανεύρεσης αίματος για ασθενείς με 
σπάνια ομάδα αίματος, καθώς και στα επείγοντα περιστατικά π.χ. 
τραυματισμούς με μεγάλη απώλεια αίματος, όπου απαιτούνται άμεσα 
πολλές μεταγγίσεις.

παράγωγα αίματος
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4. Η εξέλιξη των ηλεκτρικών υπολογιστών έχει 
βοηθήσει σημαντικά την ιατρική σχεδόν σε όλους 
τους τομείς διάγνωσης και θεραπείας. 

Παραδείγματα αποτελούν οι αυτόματοι 
εργαστηριακοί αναλυτές που μετρούν και αναλύουν 
ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές παραμέτρους στο 
αίμα και τα βιολογικά υγρά*. 

αυτόματος εργαστηριακός αναλυτής

*Βιολογικά υγρά είναι τα ούρα και τα κόπρανα.
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Επιπλέον, πιο πρόσφατο επίτευγμα της εφαρμογής των 
υπολογιστών είναι η ανάπτυξη της ρομποτικής 
χειρουργικής.

μηχάνημα ρομποτικής χειρουργικής

Η ρομποτική  χειρουργική
αντικαθιστά τη δουλειά των 
χειρουργών. Το μηχάνημα, 
όμως, την ώρα της 
χειρουργικής, ελέγχεται από 
ένα χειρουργό, έτσι ώστε να 
μην προκύψει κανένα 
πρόβλημα. 
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Χάρη στην πρόοδο των υπολογιστών και των 
τηλεπικοινωνιών έχει τελευταία αναπτυχθεί και 
εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις η τηλε-ιατρική 
που επιτρέπει την παρακολούθηση και θεραπεία 
ασθενών που βρίσκονται μακριά από τα ιατρικά 
κέντρα. 

μηχάνημα απινιδωτή καρδιάς
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
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