
27

Νανοτεχνολογία µεγάλων  επιτυχιών...
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ      ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

χρειαζόµαστε τα νανοεργαλεία για 
να µας βοηθήσουν τόσο κατά τη δι-
άγνωση αλλά και κατά τη θεραπεία 
ή ακόµη και το χειρουργείο. 

«Η νανοτεχνολογία, λοιπόν, µας 
δίνει την ευκαιρία να χρησιµοποι-
ήσουµε έξυπνα βιο-υλικά», λέει η 
δρ Καραγκιοζάκη, «πολύ µικρά σε 
µέγεθος, µε εξαιρετικές βιολογικές 
ιδιότητες, δηλαδή βιολογική συµβα-
τότητα». Αυτό σηµαίνει ότι αφενός 
µεν ο οργανισµός δεν θα τα απορ-
ρίπτει, ενώ, αφετέρου, θα µπορούν 
να πραγµατοποιούν στοχευµένη µε-
ταφορά φαρµάκων. 

Η οµάδα του εργαστηρίου νανοτε-
χνολογίας του ΑΠΘ, στην οποία ανή-
κει και η δρ Καραγκιοζάκη, «σχεδιάζει 
και κατασκευάζει νανο-υλικά για τα 
στεντ, τα πλέγµατα δηλαδή τα οποία 

χρησιµοποιούνται για να κρατήσουν 
µια αρτηρία ανοιχτή, έτσι ώστε να 
µην έχουµε επαναστένωση». Οι 
εφαρµογές όµως της νανοϊατρικής 
δεν τελειώνουν µε τα καρδιαγγεια-
κά. Αντιθέτως, «µπορεί να βοηθήσει 
πολύ και στη βελτίωση της κατάστα-
σης σε διάφορες ασθένειες όπως ο 
διαβήτης ή κάποιες µορφές καρκί-
νου», υποστηρίζει η ειδικός. 

Στοχευµένη δράση
«Για παράδειγµα, σε ό,τι αφορά τον 
καρκίνο µπορούµε να έχουµε στο-
χευµένη µεταφορά φαρµάκων, έτσι 
ώστε να "χτυπάµε" αποκλειστικά τα 
καρκινικά κύτταρα και όχι τα υγιή». 
Αλλά και σε ό,τι αφορά τη νόσο του 
Αλτσχάιµερ, η νανοτεχνολογία µπο-
ρεί να βοηθήσει τόσο το γιατρό στο 
να κάνει καλύτερα τη δουλειά του 
όσο και τον ασθενή φυσικά. 

«Το πρόβληµα προκαλείται από 
τις αλλαγές στις ιδιότητες έστω και 
µιας πρωτεΐνης. Συνεπώς, µε τη βο-
ήθεια νανοεργαλείων, µπορούµε να 
παρακολουθούµε ξεχωριστά τους 
παράγοντες που µπορούν να προ-
καλέσουν τις αλλαγές αυτές», λέει 
η κ. Καραγκιοζάκη. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά το διαβήτη, 
η ειδικός λέει στον «Ε.Τ» ότι «µε τη 
βοήθεια της νανοτεχνολογίας µπο-
ρούµε να κατασκευάσουµε νανοσω-
µατίδια τα οποία θα µπορούν να προ-
στατεύσουν αλλά και να µεταφέρουν 
την ινσουλίνη». Μια άλλη εφαρµογή 
που αφορά το διαβήτη είναι και τα 
έξυπνα τατουάζ, τα οποία φωσφορί-
ζουν σε περίπτωση που το σάκχαρο 
στον οργανισµό πέσει κάτω από το 
επιτρεπτό όριο. ■
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ΤΟ �ΜΥΣΤΙΚΟ της επιτυχηµένης 
διαφήµισης είναι µια όµορφη γυναί-
κα, ισχυρίζονται πολλοί επαγγελµα-
τίες του χώρου και πλέον µπορούν 
να αισθάνονται δικαιωµένοι. Ερευνα 
κατέδειξε τι ακριβώς βλέπουν αλλά 
και πού εστιάζουν την προσοχή τους 
τα δύο φύλα, κοιτάζοντας την ίδια 
φωτογραφία, επιφυλάσσοντας 
όµως και µερικές… εκπλήξεις, κα-
θώς οι γυναίκες και όχι οι άνδρες 
-όπως θα περίµενε κανείς- κοιτούν 
πρώτα και για περισσότερο χρόνο 
το στήθος του µοντέλου πριν προ-
χωρήσουν στο… σκανάρισµα της 
υπόλοιπης φωτογραφίας. 

Οι ερευνητές έδειξαν µια φω-
τογραφία, σε άνδρες και γυναίκες, 
ενός µοντέλου σε παραλία που 
διαφήµιζε ένα µαγιό, έτσι ώστε να 
διαπιστώσουν τι προσέλκυε την 
προσοχή τους περισσότερο. Το 

συντριπτικό ποσοστό των ανδρών 
εστίαζε στα… προσόντα των γυναι-
κών, µε έµφαση στο πρόσωπο, ενώ 
αντίθετα οι γυναίκες κοιτούσαν την 
τιµή και το σχέδιο του µαγιό, πληρο-
φορίες µάλλον… άχρηστες για τους 
περισσότερους άνδρες. 

Η έρευνα πάντως είχε και κάποιες 
εκπλήξεις, αφού οι γυναίκες κοιτού-
σαν πρώτα και για περισσότερη ώρα 
το στήθος και µετά το πρόσωπο του 
µοντέλου, ενώ αντίθετα οι άνδρες 
πρώτα το πρόσωπο και µετά τα… 

ελέη των καλλίπυγων κοριτσιών. 
Ψυχολόγοι που κλήθηκαν να 

ερµηνεύσουν τα ευρήµατα της 
έρευνας σηµείωσαν ότι η τέχνη 
της διαφήµισης «ποντάρει» στη 
σεξουαλικότητα, γι’ αυτό το λόγο 
άλλωστε… αιθέριες υπάρξεις χρη-
σιµοποιούνται τόσο σε διαφηµίσεις 
ρούχων και αξεσουάρ όσο και ηλε-
κτρικών συσκευών και αυτοκινήτων. 
«Το υποσυνείδητο του άνδρα κα-
τευθύνει κατά κάποιον τρόπο και το 
βλέµµα του», εξήγησε ο Γκόρντον 
Χάουαρντ που ηγήθηκε της πρω-
τότυπης έρευνας και συµπλήρωσε: 
«Και οι γυναίκες, όµως, οι οποίες 
αποτελούν το δυναµικότερο κοµµά-
τι της καταναλωτικής κοινωνίας, δεν 
πάνε πίσω. Αντιθέτως, ερµηνεύουν 
και εκείνες µε τη δική τους µατιά τη 
διαφήµιση και βλέπουν αυτό που 
θέλουν». 

�� Η ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ, ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ, ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Πες µου το... φύλο σου, να σου πω τι βλέπεις

Αλλο κοιτάει 
η γυναίκα 
και άλλο βλέπει 
ο άνδρας

Η νανοϊατρική 
θεωρείται πλέον 
η ιατρική 
του µέλλοντος
δρ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ
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