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Prof. Richard P. Feynman 

laureat Nagrody Nobla  

w dziedzinie fizyki 1965 

 

 

(…) Badania fenomenu materii i manipulacja materią na poziomie 

atomowym „molekularnym”, tj. tam gdzie właściwości materii 

(fizykochemiczne, biologiczne) zostają zdeterminowane 

wielkością skali „nano” (…) 

 

  

Przesłanie Feynmana 
„There’s Plenty of Room at the Bottom” 



Nanotechnologia (eng. nanotechnology) 

Projektowanie, charakteryzacja, produkcja i zastosowanie 

struktur, urządzeń oraz systemów poprzez kontrolowanie 

kształtu i wielkości w skali nanometrowej 

 

„Design, characterization, production and application of 

structures, devices and systems by controlling shape and 

size at nanometer scale” 

 

 

U.S National Nanotechnology Initiative 

 

 “Nanotechnology is the understanding and control of 

matter at dimensions of roughly 1 to 100 nanometers, 

where unique phenomena enable novel applications. 

(…) At this level the physical, chemical and biological 

properties of materials differ in fundamental and 

valuable ways from the properties of individual atoms 

and molecules or bulk matter” 



Nanomedycyna  

 Nanomedycyna - 

subdyscyplina nauk 

medycznych zajmująca się 

zarówno badaniami 

podstawowymi jak i 

wdrażaniem innowacji z 

obszaru „nanotechnologii”  

w celu poprawy (usprawnienia) 

diagnostyki oraz terapii chorób  



Światowe rynki (nanotech/nanomed) 

• The global market for nanotechnology based products is 

projected to reach USD 3.3 trillion by 2018 

 

• The global market for healthcare nanotechnology is 

expected to reach USD 196.02 billion by 2020, according to 

a new study by Grand View Research, Inc. 

 

• The global market for nanoparticles in the life sciences is 

estimated at over USD 29.6 billion for 2014. This market is 

forecast to grow to more than USD 79.8 billion by 2019 

 



Nanocząstki 

Nanocząstki to klastery atomowe 

obejmujące zarówno struktury 

krystaliczne jak i układy amorficzne, 

posiadające przynajmniej w jednym 

wymiarze wielkość nieprzekraczającą 

100 nm (1 nm = 10-9 m) 
 
0 wymiarowe < 100 nm w 3 wymiarach (x,y,z) 

1 wymiarowe < 100 nm w 2 wymiarach (x,y; y,z; x,z) 

2 wymiarowe < 100 nm w 1 wymiarze (x lub y lub z) 

 



Nanomateriały 

Nanomateriał to materiał pochodzenia 

naturalnego, powstały przypadkowo lub 

wytworzony świadomie przez człowieka, 

zawierający nanocząstki w stanie wolnym 

lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w 

którym co najmniej 50% lub więcej 

cząstek (w liczbowym rozkładzie wielkości 

wszystkich obecnych cząstek w materiale) 

ma jeden lub więcej wymiarów w 

przedziale 1 nm – 100 nm” 

 



I-IV generacja nanomateriałów 

Yu i wsp. 2012 



Nanomateriały nowej generacji  
(eng. next generation nanomaterials; molecular manufacturing - achieving 

multifunctionality and control of function at a molecular level) 

• Nano(bio)technologia molekularna 

• Nano-inżynieria komórkowa 

• Nanofotonika 

• Nanodiangostyka (POC) 

• Nanorobotyka komórkowa 

• Syntetyczna nanokomunikacja komórkowa  

• Multimodalna diagnostyka obrazowa 

• Personalizowana terapia  

• Nanomedycyna regeneracyjna 

• Bezpieczeństwo innowacyjnych nanomateriałów  

 



Nowe szanse w diagnostyce i terapii  



Choroby nowotworowe 



Choroby układu sercowo-naczyniowego 



Choroby neurodegeneracyjne 

 



Choroby infekcyjne 

 



Choroby metaboliczne 

 



Choroby reumatyczne, ortopedia 



Choroby gastroenterologiczne 

Choroby skóry, Medycyna regeneracyjna  

 



Choroby rzadkie 

 



Nanotoksykologia  

 



Nanotoksykologia i nanomedycyna 



Badania mechanizmów działania toksycznego 

Nano Lett. 2009 



Nano Today 2011 



Grudzinski i partnerzy, 2015-2019 (projekt GEMNS, 7PR EU) 



Badania toksykologiczne in vitro / in vivo 



Toksykokinetyka (PBTK-OMICS) 

 



(Nano)toksykopatologia 





Bezpieczeństwo nanotechnologii 





EMA - propozycja 
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