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Nanotibb Nanotibb –– nanotexnologiyannanotexnologiyanın tibbi ın tibbi 
praktikada tpraktikada təətbiqi demtbiqi deməəkdirkdir

Nanotexnologiyanın ən mühüm tətbiq sahələrindən biri tibbi praktikadır. 
Son yüz ildə insan  sağlamlığının qorunmasında  böyük nailiyyətlər 
qazanmış tibb elminin daha da mükəmməlləşməsi və dərinləşməsi üçün 
nanotexnologiyanın  bu sahəyə tətbiqi çox vacibdir.  Atom və molekul 
səviyyəsində manipulyasiya edən  nanotexnologiya tibbin bir sıra həll 
olunmayan problemlərin həll etmək əzmindədir. Xəstəliklərin təbiətinin 
molekulyar səviyyədə aydınlaşdırılması onların müalicəsində mühüm 
nəticələrin alınmasına səbəb  ola bilər. Bu xüsusilə xərçəng  kimi qorxulu 
Xəstəliklərin ilkin diaqnozu və müalicəsində daha ümüdvericidir.
Nanotibb xəstəliklərin dəqiq və sürətli diaqnostikasını, müalicəsini və
profilaktikasını daha yüksək səviyyəyə qaldıracaq, travmatik zədələnmələri 
tamamilə aradan qaldırilmasına imkan yaradacaq, ağrıların azaldılması 
və tamamilə yox edilməsini təmin edəcək, insan sağlamlığının 
yaxşılaşdırılması və qorunmasında  mühüm rol oynayacaq.



Nano cərrahi qurğular molekul və hüceyrə
səviyyəsində olan zədələnmələri aradan qaldıra bilər.
Nanotexnologiya xərçəngin ilkin aydınlaşdırılması və
məhv edilməsi üzrə olan üsullarda çox faydalı ola 
bilər. 
Qan dövranında olan sədləri və lazımsız strukturları 
proqramlaşdırılmış Nanorobotlar çox incə yolla 
aradan qaldıra bilər. 
Qanaxmanı dayandırmaq, orqanlara böyrəklərə, baş 
beyinə, ürəyə, ciyərlərə, dalağa, sümüklərə, sinir 
sisteminə lazım olam material və dərmanları daşımaq 
üçün nanotexnologiyanın imkanları çox böyükdür. 
İndi biz bir çox xəstəlikləri nanotexnologiya əsaslanan 
yeni diaqnostik üsullarla asanlıqla və səliqə ilə aşkar 
edə bilirik. 
Nanobiotexnoloji metodlar və qurğularla müasir 
müalicə üsullarını təkmilləşdirmək, onları yüksək 
səviyyəyə qaldırmaq mümkündür. 
Dərman daşıyıcıları rolunu oynayan 
nanopolimerlərdən istifadə edərək yüksək və effektiv 
nəticələrə nail ola bilərik. Təbiət bizə saysız – hesabsız 
bioloji polimerlər yaratmışdır. Bu polimerlərdən 
istifadə edərək orqanizmə dərmanların yeridilməsi 
üsullarını yeni səviyyəyə qaldırmaq olar.



Nanotexnologiyanın tibbdNanotexnologiyanın tibbdəə ttəətbiqi aşağıdakı tbiqi aşağıdakı 
istiqamistiqaməətltləəri nri nəəzzəərdrdəə tutur:tutur:

1.1. Tibbi diaqnostikaTibbi diaqnostika
Molekulyar diaqnostikaMolekulyar diaqnostika
NanohissNanohissəəciklcikləərlrləə kontrast edilmiş şkontrast edilmiş şəəkillkilləərin alınmasırin alınması
NanobiosensorlarNanobiosensorlar

2. Nano Farmakologiya 2. Nano Farmakologiya 
Nanotexnologiyaya Nanotexnologiyaya əəsaslanan dsaslanan dəərman istehsalırman istehsalı
DDəərmanların hrmanların həəddəəffəə çatdırılmasıçatdırılması
Nanopimplantasiya edilmiş nanostent vNanopimplantasiya edilmiş nanostent vəə nanoörtüklnanoörtükləərdrdəən dn dəərmanları rmanları 
ötürülmötürülməəsisi

3. B3. Bəərpa crpa cəərrahlığırrahlığı
Nanotexnoloji eşafotlarla toxuma mühNanotexnoloji eşafotlarla toxuma mühəəndisliyindisliyi
İmmun davamlı süni toxuma vİmmun davamlı süni toxuma vəə orqanların implantasiyasıorqanların implantasiyası

4. Nanorobotların yaradılması4. Nanorobotların yaradılması
Qan Qan –– damar sistemindamar sisteminəə yeridilmiş nanoqurğularla damarların byeridilmiş nanoqurğularla damarların bəərpasırpası
Uzaqdan idarUzaqdan idarəə edilediləən nanoqurğuların xn nanoqurğuların xəərçrçəəngi aşkarlaması ngi aşkarlaması 
Analizedici nanorobotlarAnalizedici nanorobotlar
HüceyrHüceyrəədaxili nanorobotlardaxili nanorobotlar

5. Nanoc5. Nanocəərrahiyrrahiyəə
Nanolazer cNanolazer cəərrahiyyrrahiyyəəsisi
KateterlKateterləərrəə daxil edilmiş nanolansetldaxil edilmiş nanolansetləər vr vəə nano dağıdıcılarnano dağıdıcılar



Nanomolekulyar diaqnostikaNanomolekulyar diaqnostika
NanohissNanohissəəcik vcik vəə nanomaterialların molekulyar snanomaterialların molekulyar səəviyyviyyəəddəə
diaqnostika üçün istifaddiaqnostika üçün istifadəə edilmedilməəsi nanodiaqnostika adlanır.si nanodiaqnostika adlanır.
ÖlcülÖlcüləəri çox kiçik olduğundan bu diaqnostik qurğuları nanoçiplri çox kiçik olduğundan bu diaqnostik qurğuları nanoçipləər vr vəə
ya nanogüclya nanogücləəndiricilndiriciləər adlandırırlarr adlandırırlar
Adi immunoloji üsullarla analiz edilAdi immunoloji üsullarla analiz ediləə bilmbilməəyyəən zülalların bioloji n zülalların bioloji 
mməəhlulda aşkarlanmasını thlulda aşkarlanmasını təəmin edir.min edir.
Bir sıra nanohissBir sıra nanohissəəciklcikləərdrdəən nanodiaqnostikada istifadn nanodiaqnostikada istifadəə edirledirləər. r. 
MMəəssəəlləən, DNTn, DNT--nin bir parçasının qızıl nanohissnin bir parçasının qızıl nanohissəəciyi ilciyi iləə
birlbirləəşdirilmşdirilməəsindsindəən diametri 13 nm olan nanohissn diametri 13 nm olan nanohissəəcik almaq olar. cik almaq olar. 
Bu nanohissBu nanohissəəciklcikləə mməəlum olmayan DNTlum olmayan DNT--ddəə nukleotid ardıcıllığını nukleotid ardıcıllığını 
mümüəəyyyyəən etmn etməək olur.k olur.
Kvant nöqtKvant nöqtəəlləəri nanohissri nanohissəəciklcikləəri ilri iləə DNTDNT--ddəə nukleotid ardıcıllığını nukleotid ardıcıllığını 
daha yaxşı oxumaq olur.daha yaxşı oxumaq olur.
Kvant Kvant nöqtnöqtəəlləəri ilri iləə xxəərçrçəəng xng xəəststəəliyinin ilkin diaqnozunu qoymaq liyinin ilkin diaqnozunu qoymaq 
daha perspektivlidir. Lüminissent vdaha perspektivlidir. Lüminissent vəə stabil xassstabil xassəəyyəə malik olan malik olan 
Kvant nöqtKvant nöqtəəlləəri nanohissri nanohissəəciklcikləəri ilri iləə heyvanların vheyvanların vəə eleləəccəəddəə insan  insan  
orqanizmindorqanizmindəə xxəərçrçəəng hüceyrng hüceyrəəlləərini aşkar etmrini aşkar etməək mümkündürk mümkündür
Kvant nöqtKvant nöqtəəlləərinin başqa bir trinin başqa bir təətbiq sahtbiq sahəəsi virusların aşkar si virusların aşkar 
edilmedilməəsidir. Msidir. Məəssəəlləən, haln, hal--hazırda mövcud olan üsüllarla nhazırda mövcud olan üsüllarla nəəffəəs s 
yollarının çox tyollarının çox təəhlükhlükəəli viruslarında hesab edilli viruslarında hesab ediləən n RSV (respiratory 
syncytial virus ) virusunu aşkar etmvirusunu aşkar etməək üçün 2k üçün 2--6 gün vaxt t6 gün vaxt təəlləəb b 
olunur volunur vəə onun honun həəssaslığı limitlssaslığı limitləəşdirilib. Antitel birlşdirilib. Antitel birləəşdirilmiş şdirilmiş 
nanohissnanohissəəciklcikləərlrləə indi bunu çox sürindi bunu çox sürəətltləə vvəə yüksyüksəək hk həəssaslıqla ssaslıqla 
etmetməək mümkündür.k mümkündür.
Maqnit nanohissMaqnit nanohissəəciklcikləərrəə birlbirləəşdirilmiş antitel vasitşdirilmiş antitel vasitəəsilsiləə ultrahultrahəəssas ssas 
üsulla zülalları aşkar etmüsulla zülalları aşkar etməək olur. Bu sistem DNT ilk olur. Bu sistem DNT iləə kodlaşdırılaraq kodlaşdırılaraq 
unikal züllalları aşkar etmunikal züllalları aşkar etməək olur.k olur.



Nanotexnologiyaya Nanotexnologiyaya əəsaslanan sitogenetikasaslanan sitogenetika

Sitogenetika molekulyar diaqnostikanın bir sahSitogenetika molekulyar diaqnostikanın bir sahəəsidir vsidir vəə
xromosomların strukturunu, xxromosomların strukturunu, xəəssəəlikllikləərrəə ssəəbbəəb olan b olan 
anormallıqlarını öyranormallıqlarını öyrəənir.Nanotexnologiya tnir.Nanotexnologiya təək bir hüceyrk bir hüceyrəəni ni 
deyil hdeyil həətta bir molekulu aşkar etmtta bir molekulu aşkar etməəyyəə imkan verimkan verəən üsulların n üsulların 
yaradılmasını mümkün edir. Myaradılmasını mümkün edir. Məəssəəlləən, özül hüceyrn, özül hüceyrəə
müalicmüalicəəsinin intensiv inkişafı ilsinin intensiv inkişafı iləə əəlaqlaqəədar olaraq onların dar olaraq onların 
orqanlarda horqanlarda həərrəəkkəətini izltini izləəmməək çox vacibdir. Bunun üçün k çox vacibdir. Bunun üçün əən n 
yaxşı vasityaxşı vasitəə ddəəmir oksidin nanohissmir oksidin nanohissəəciklcikləəridir. Endotelial ridir. Endotelial 
özül hüceyrözül hüceyrəəlləərin ölçülrin ölçüləəri tri təəqribqribəən 200 nm tn 200 nm təərtibindrtibindəədir vdir vəə
onların orqanlarda honların orqanlarda həərrəəkkəətini onlara birltini onlara birləəşdirilmiş maqnit şdirilmiş maqnit 
nanohissnanohissəəciklcikləərin kömrin köməəyilyiləə maqnit rezonans üsulu ilmaqnit rezonans üsulu iləə
yüksyüksəək sk səəviyyviyyəəddəə mümüəəyyyyəən etmn etməək olur. k olur. 



DDəərmanların çatdırılmasırmanların çatdırılması

Müalicənin müvəffəqiyyəti dərmanın xəstəlik mənbəyinə düzgün 
çatdırılmasından çox asılıdır. Kimyəvi müalicədə həddən artıq baha 
başa gələn ağır dərmanlardan istifadə edilir. Digər tərəfdən onların 
yüksək dozada tətbiqi lazım gəlir. Klassik üsullarla dərman 
yeridilməsi zamanı sağlam hüceyrələr də zədələnir və dərmanın 
effektivliyi kəskin aşağı düşür. Digər tərəfdən dərmanlar suda həll 
olunan olmalıdır. Belə dərmanları almaq çətindir. Bunları aradan 
qaldırmaq üçün nanotexnologiyanın imkanlarından geniş istifadə
etməyə başlamışlar. Bunun üçün funksiyalaşdırılmış 
nanohissəciklərdən istifadə edirlər. İndi dərmanların lazım olan 
yerə nanohissəciklər vasitəsilə çatdırılmasında aşağıdakı 
yanaşmalardan istifadə edirlər:1) nanohissəciyin ölçüsünü 
azaldaraq onların səth aktivliyini artırırlar və nəticədə ona 
birləşdirilmiş dərmanın suda həllolma qabiliyyətini artır, 2) 
dərmanların stabilliyini və təsir etmə müddətini  uzadırlar, 3) 
nanohissəciyə birləşdirilmiş dərmanın tamamilə istifadə
olunmasına nail olurlar və beləliklə tətbiq dozasını azaldırlar,4) 
nanohissəciyə birləşdirilmiş dərman az bir müddət ərzində nəticə
verir, 5) nanohissəcikləri liqandlarla birləşdirmək olur, 6) 
nanohissəciklər bioloji müalicənin effektivliyini yüksəldir.



Hüceyrə daxilinə dərmanın yeridilməsi üçün bakteriya, nanohissəcik və dərman 
birləşməsi yaradılir. Bu daşıyıcı sistem 

cargo-daşıyıcı bakteriyanın müəyyən edilməsindən başlayır.   Bakteriya, nanohissəcik və 
dərman birləşməsi sistemi sonra hüceyrə tərəfindən endositoz yolu ilə udulur. Bakteriya 
hüceyrə membranı tərəfindən parçalanır və dərman bakteriyadan aralanır. Bu dərman 
hüceyrə nüvəsinə və ya digər orqanoidlərə çatdırıla bilər. Bir bakteriya yüzlərlə müxtəlif 
dərman daşıya bilər. Virus vasitəsilə yalnız bir spesifik dərman daşımaq olur. Dərman 
əvəzinə hər hansı bir gen də bərkidilə bilər. Odur ki, bu üsulla genin köçürülməsini də  

həyata keçirmək olar. 



Bakteriyaya qoşulmuş birlaylı nanoborular Bakteriyaya qoşulmuş birlaylı nanoborular 
vvəə onun daşıdığı donun daşıdığı dəərman preparatırman preparatı



Nanotexnologiyanın bioloji müalicdNanotexnologiyanın bioloji müalicdəə rolurolu

Bioloji müalicBioloji müalicəə molekulyar biologiyanın müalicmolekulyar biologiyanın müalicəəddəə ttəətbiq edilmtbiq edilməəsidir. Bioloji sidir. Bioloji 
müalicmüalicəəyyəə peyvpeyvəəndetmndetməə, hüceyr, hüceyrəə müalicmüalicəəsi, gen müalicsi, gen müalicəəsi, antihiss vsi, antihiss vəə RNT RNT 
daxil edilmdaxil edilməəsi müalicsi müalicəəlləərini aid edirlrini aid edirləər. Bunların br. Bunların bəəzilziləərindrindəə zülallardan vzülallardan vəə
amin turşularından, bamin turşularından, bəəzilziləərindrindəə isisəə genlgenləərdrdəən istifadn istifadəə edilir. Bioloji edilir. Bioloji 
müalicmüalicəəddəə nanotexnologiyanın imkanları daha böyükdür.nanotexnologiyanın imkanları daha böyükdür.
PeyvPeyvəəndetmndetməə
DNT vaksinlDNT vaksinləəri xri xəəststəəliktörliktörəədici mikroorqanizmldici mikroorqanizmləər, hepatit C, HİV, vr, hepatit C, HİV, vəərrəəm, m, 
malyariya kimi xmalyariya kimi xəəststəəlikllikləər üçün potensial yeni vaksinlr üçün potensial yeni vaksinləərdir. rdir. 
Nanotexnologiya bu DNT vaksinlNanotexnologiya bu DNT vaksinləərini çatdırmaq üçün mükrini çatdırmaq üçün mükəəmmmməəll üsullar ll üsullar 
yaratmağa imkan verir. Nanoemulsiya vyaratmağa imkan verir. Nanoemulsiya vəə ya nanohissya nanohissəəcik vaksinlcik vaksinləəri artıq ri artıq 
ttəətbiq edilmtbiq edilməə əərrəəffəəsindsindəədir. Kapsula, dendromer vdir. Kapsula, dendromer vəə digdigəər formalarda r formalarda 
hazırlanmış virus formalı DNT, RNT plazmidlhazırlanmış virus formalı DNT, RNT plazmidləəri nanohissri nanohissəəciklcikləərlrləə asanlıqla asanlıqla 
ististəənilniləən yern yerəə çatdırıla bilir.çatdırıla bilir.
HüceyrHüceyrəə müalicmüalicəəsisi
HüceyrHüceyrəə müalicmüalicəəsindsindəə xxəəststəəliyi orqanizmdliyi orqanizmdəən kn kəənarda yetişdirilmiş hüceyrnarda yetişdirilmiş hüceyrəə
kulturası ilkulturası iləə müalicmüalicəə edirledirləər. Bu zaman spesifik hüceyrr. Bu zaman spesifik hüceyrəəlləər (mr (məəssəəlləən, özül n, özül 
hüceyrhüceyrəəlləər) xr) xəəststəə toxumalara yeridilir vtoxumalara yeridilir vəə onlar onlar əəvvəəz olunur. Bu sahz olunur. Bu sahəəddəə
nanotexnologiya hüceyrnanotexnologiya hüceyrəəlləəri toxumalara daşımaqda çox effektiv üsullar ri toxumalara daşımaqda çox effektiv üsullar 
işlişləəyib hazırlamışdır. Nanotexnoloji üsullarla toxumalara yeridilmiş yib hazırlamışdır. Nanotexnoloji üsullarla toxumalara yeridilmiş 
hüceyrhüceyrəəlləəri yaxşı izlri yaxşı izləəmməək, onları markirovka (nişanlamaq) etmk, onları markirovka (nişanlamaq) etməək vk vəə
onlardan informasiya onlardan informasiya əəldldəə etmetməək daha asan olur. Nanohissk daha asan olur. Nanohissəəciklcikləər bu r bu 
hüceyrhüceyrəəlləərlrləə yaxşı qarşılıqlı yaxşı qarşılıqlı əəlaqlaqəəddəə olduğundan onların istolduğundan onların istəənilniləən n 
variantlarını almaq olur.variantlarını almaq olur.



Gen müalicGen müalicəəsisi
Bu müalicBu müalicəə üsulundan irsi xüsulundan irsi xəəststəəlikllikləərin, gen mutasiyalarının rin, gen mutasiyalarının 
vvəə gen zgen zəəddəəlləənmnməəlləərinin aradan qaldırılmasında istifadrinin aradan qaldırılmasında istifadəə
olunur. Bu zaman spesifik genetik material hüceyrolunur. Bu zaman spesifik genetik material hüceyrəəyyəə vvəə
oradan da nüvoradan da nüvəəyyəə daxil edilir. Daxil edilmiş genetik material daxil edilir. Daxil edilmiş genetik material 
nüvnüvəəddəə zzəəddəəlləənmiş genetik materialla nmiş genetik materialla əəvvəəz edilir. Bu üsulda z edilir. Bu üsulda 
vektor rolunu viruslar oynayır. Lakin nanotexnologiyanın vektor rolunu viruslar oynayır. Lakin nanotexnologiyanın 
imkanlarından istifadimkanlarından istifadəə ededəərrəək artıq virusları k artıq virusları əəvvəəz edz edəən n 
nanomateriallar müvnanomateriallar müvəəffffəəqiyyqiyyəətltləə genetik materialı, DNT  genetik materialı, DNT  
ististəənilniləən yern yerəə daşımağa qadirdir. Bu daçıyıcılara daşımağa qadirdir. Bu daçıyıcılara 
nanoliposomlar, jelatin nanohissnanoliposomlar, jelatin nanohissəəciklcikləər, kalsiumr, kalsium--fosfat fosfat 
nanohissnanohissəəciklcikləəri, dendrimerlri, dendrimerləər vr vəə digdigəər birlr birləəşmşməəlləər aiddir. r aiddir. 
Bunların içBunların içəərisindrisindəə apatitapatit--karbonat nanohisskarbonat nanohissəəciklcikləəri bioloji ri bioloji 
uyğunlaşma üçün (immun tolerantlığı) çox uyğunlaşma üçün (immun tolerantlığı) çox əəlverişli lverişli 
daşıyıcıdır. Onunla genetik materialları mdaşıyıcıdır. Onunla genetik materialları məəmməəlilliləərin istrin istəənilniləən n 
hüceyrhüceyrəəsinsinəə daşımaq olur. daşımaq olur. 



NanocNanocəərrahiyyrrahiyyəə

TarixTarixəən cn cəərrahlıq makroalrrahlıq makroaləətltləərlrləə işlişləəmişdir vmişdir vəə insan insan əəli burada li burada 
mühüm rol oynayır. Son zamanları elm vmühüm rol oynayır. Son zamanları elm vəə texnikanın inkişafı daha texnikanın inkişafı daha 
incincəə ccəərrahi lrrahi ləəvazimatların yaradılmasına şvazimatların yaradılmasına şəərait yaratsa da yenrait yaratsa da yenəə ddəə
makro almakro aləətltləərdrdəən istifadn istifadəə olunur. Tibbin bir sıra saholunur. Tibbin bir sıra sahəəlləərindrindəə, , 
mməəssəəlləən, neyrologiyada, oftalmologiyada, otorinolarinqologiyada n, neyrologiyada, oftalmologiyada, otorinolarinqologiyada 
alaləətltləər minatürlr minatürləəşmiş vşmiş vəə indi bu sahindi bu sahəəddəə xeyli mikrocxeyli mikrocəərrahiyyrrahiyyəəddəən n 
istifadistifadəə olunur. Lakin hüceyrolunur. Lakin hüceyrəə daxilinddaxilindəə, damardaxili v, damardaxili vəə
kapilyarlarda, toxumalararası mühitdkapilyarlarda, toxumalararası mühitdəə ccəərrahi rrahi əəmməəliyyatları liyyatları 
aparmaq üçün nanoölçülü caparmaq üçün nanoölçülü cəərrahi qurğuların yaradılması rrahi qurğuların yaradılması 
ccəərrahiyyrrahiyyəəddəə inqilabi bir dönüş olacaq. Bu linqilabi bir dönüş olacaq. Bu ləəvazimatlar cvazimatlar cəərrahi rrahi 
əəmməəliyyat zamanı toxumalarin zliyyat zamanı toxumalarin zəəddəəlləənmnməəsini minimuma emdirmsini minimuma emdirməək k 
üçün yaradılır. Bunlara optiküçün yaradılır. Bunlara optik--lif üsulu illif üsulu iləə müşahidmüşahidəə laparaskopik laparaskopik 
ccəərrahiyrrahiyəəni, katetrlni, katetrləə damarlarda cdamarlarda cəərrahiyrrahiyəəni, mikroskopla ni, mikroskopla 
mikroxirurgiyanı aid etmmikroxirurgiyanı aid etməək olar.k olar.



NanorobotlarNanorobotlar
CCəərrahi rrahi əəmməəliyyatların minatürlliyyatların minatürləəşmşməəsindsindəə robotların yaradılması mühüm rol robotların yaradılması mühüm rol 
oynayacaq. İndi proqramlaşdırılmış robotlar soynayacaq. İndi proqramlaşdırılmış robotlar səərbrbəəst st əəmməəliyyat aparmağa qadir olan liyyat aparmağa qadir olan 
qurğulardır.Nanobiotexnologiyanın yaratdığı robotları nanobotlar adlandırırlar. qurğulardır.Nanobiotexnologiyanın yaratdığı robotları nanobotlar adlandırırlar. 
Nanobotlar katetrin ucunda yerlNanobotlar katetrin ucunda yerləəşdirilir vşdirilir vəə damarlar vasitdamarlar vasitəəsilsiləə əəmməəliyyat yerinliyyat yerinəə
çatdırılır. Nanobot proqramlaşdırıldığından o sçatdırılır. Nanobot proqramlaşdırıldığından o səərbrbəəst st əəmməəliyyat apara bilir. Hliyyat apara bilir. Həəkim kim 
yalnız onun işini müşahidyalnız onun işini müşahidəə edir. edir. ƏƏmməəliyyat zamanı nanobotun funksiyasını kompüterin liyyat zamanı nanobotun funksiyasını kompüterin 
kömköməəyilyiləə ddəəyişdirmyişdirməək dk dəə olur, bu zolur, bu zəəruri hallarda qanaxmanı dayandırmaq, tullantıları ruri hallarda qanaxmanı dayandırmaq, tullantıları 
kkəənarlaşdırmaq vnarlaşdırmaq vəə ya ya əəlavlavəə işlişləər görmr görməək üçün edilir. İndi endoskopiya ilk üçün edilir. İndi endoskopiya iləə nazik nazik 
bağırsaqlarda bağırsaqlarda əəmməəliyyatları nanorobotlar aparmağa qadirdir. Nanorobotlar bağısağa liyyatları nanorobotlar aparmağa qadirdir. Nanorobotlar bağısağa 
kapsula halında yemkapsula halında yeməəklkləə yeridilir. Burada kapsula açılır vyeridilir. Burada kapsula açılır vəə nanorobot bağırsağın nanorobot bağırsağın 
divarlarında hdivarlarında həərrəəkkəət edt edəərrəək k əəmməəliyyat aparır, bu zaman bağırsağın divarlarında liyyat aparır, bu zaman bağırsağın divarlarında 
yaranmış şişlyaranmış şişləər, yad cisimlr, yad cisimləər götürülür, tullantılar tr götürülür, tullantılar təəmizlmizləənir, toxuma bnir, toxuma bəərpa olunur. Bu rpa olunur. Bu 
kapsullarda nanorobotla birlikdkapsullarda nanorobotla birlikdəə ddəərman preparatları da yerlrman preparatları da yerləəşdirilir. Dşdirilir. Dəərman rman 
əəmməəliyyat zamanı lazım olan anda tliyyat zamanı lazım olan anda təəsir edir vsir edir vəə sağalmanı tsağalmanı təəmin edir, ağriları azaldır min edir, ağriları azaldır 
vvəə zzəəddəəlləənmiş toxumanın bnmiş toxumanın bəərpa olunmasını sürrpa olunmasını sürəətltləəndirir. Nanorobotlardan gndirir. Nanorobotlardan gəəlləəccəəkdkdəə
daxili orqanlarda, orqanizmin çdaxili orqanlarda, orqanizmin çəətin tin əəl çatan yerll çatan yerləərindrindəə yaraların aşkar olunmasında vyaraların aşkar olunmasında vəə
eleləəccəə ddəə xxəərçrçəəng hüceyrng hüceyrəəlləərinin yerini mürinin yerini müəəyyyyəən etmn etməəddəə istifadistifadəə edilediləəccəək. Nanorobotlar k. Nanorobotlar 
xxəəststəəlikllikləərin diaqnozu vrin diaqnozu vəə müalicmüalicəəsini eyni zamanda hsini eyni zamanda həəyata keçirmyata keçirməəyyəə imkan verimkan verəəccəək. k. 
Nanorobotlardan istifadNanorobotlardan istifadəənin nin əəsas problemi onların sas problemi onların əəmməəliyyatdan sonra taleyinin necliyyatdan sonra taleyinin necəə
olacağı problemidir. Nanorobotlar ya orqanizmdolacağı problemidir. Nanorobotlar ya orqanizmdəə parçalanaraq sorulmalı vparçalanaraq sorulmalı vəə ya ya 
mexaniki olaraq kmexaniki olaraq kəənarlaşdırılmalıdır. Nanotexnologiyanın imkanları bu problemin narlaşdırılmalıdır. Nanotexnologiyanın imkanları bu problemin 
hhəəllindllindəə ddəə bbəəyükdür.yükdür.



Nanolazer cNanolazer cəərrahiyrrahiyəə
Lazerin cərrahiyədə tətbiqi nəticəsində son 25 ildə toxumalarda 
mikrocərrahiyəni müvəffəqiyyətlə həyata keçirmişlər. Toxumalarda 
hüceyrələr üzərində əməliyatlar mikro miqyasda lazerin vasitəsilə indi də
geniş tətbiq edilir. Lakin nanobiotexnologiyanın bu sahədə də imkanları çox 
böyükdür. Femtosaniya (saniyənin milyardda birinin milyonda biri – 10-5 
san) tezlikli lazer hüceyrənin istənilən yerində kəsikapara bilər, bərpa işləri 
görə bilir. Lazer hüceyrənin istənilən orqanoidində istənilən ölçüdə
zədələnməni götürə bilər. 10 – 20 mkm ölçüdə olan hüceyrınin daxilindı bir 
neçə yüz nm tərtibində sahədə cərrahi əməliyyatı həyata keçirmək 
mümkündür. Ani bir anda milyard milyardlarla foton ağlagəlməz dərəcədə
intensiv şülanma ilə xəstə yeri yandıra bilir, bitişdirir və dağıdır. Bu zaman 
lazerin sürəti o qədər böyükdür ki, bir molekula düşən enerji bir neçə coul 
olur və bu da elə bir təhlükə yaratmır. Canlı hüceyrələrdə lazer cərrahiyəsi 
həyata keçirmək üçün nanolazer texnikasından istifadə etmək lazımdır. Bu 
texnikanın əsas üstünlüyü onun təsir miqyasının nanotərtibdə olmasıdır. 
Cərrahi əməliyyatı hətta bir molekul tərtibində də etmək mümkündür. İndi 
nanolazer cərrahi əməliyyatları göz xəstəliklərinin müalicəsində, güzün 
strukturlarında əmələ gələn zədələnmələri aradan qaldırmaqda mühüm rol 
oynayır.



Nanotibbin yeni sahNanotibbin yeni sahəəlləəri:ri:
NanoonkologiyaNanoonkologiya
NanoneyrologiyaNanoneyrologiya
NanokardiologiyaNanokardiologiya
NanoortopediyaNanoortopediya
NanooftalmologiyaNanooftalmologiya

Nanobiotexnologiyanın inkişafı sayNanobiotexnologiyanın inkişafı sayəəsindsindəə tibbin tibbin 
indivuduallaşdırılması gindivuduallaşdırılması gəəlləəccəəkdkdəə mühüm mühüm 
sahsahəəlləərdrdəən biri olcaq. Bu farmogenetikanın, n biri olcaq. Bu farmogenetikanın, 
farmogenomikanın vfarmogenomikanın vəə farmoproteomikanın farmoproteomikanın 
inkişafı ilinkişafı iləə əəlaqlaqəədar olacaq.dar olacaq.





Nanotibb:Nanotibb:
Molekulyar sMolekulyar səəviyyviyyəəddəə hhəəddəəffəə alınmış müalicalınmış müalicəə

Diaqnoz və müalicə üçün nanoquruluşlu
Mikrosistemlərvirus

zülal

SiRNA Maqnit nanohissəcik



Diaqnoz vDiaqnoz vəə müalicmüalicəə::
DDəəqiqlik vqiqlik vəə indivudallaşdırmaindivudallaşdırma



Diaqnoz: Nanoçoxluqlar



Müalicə: DəqiqlikMüalicə: Dəqiqlik



TIBB VƏ SAĞLAMLIQ
Genetik materialların istifadəsi 
diaqnostikanın və müalicənin 
spesifikliyini xeyli dərəcədə
genişləndirəcə
Nanoqurğular gen ardıcıllığını müəyyən 
etmıdı böyük nailiyyətlər əldə etməyə
imkan verəcək 

Effektiv və ucuz başa gələn  tibbi 
avadanlıqlar səhiyyənin güclənməsinə
səbəb olacaq. 



Maqnit nanohissMaqnit nanohissəəciklcikləərin ağ qan rin ağ qan 
hüceyrhüceyrəəlləərinrinəə hücum etmhücum etməəsisi



Regenerativ  tibbi praktikada 
perspektivlər



Au nanohissəcikləri ilə xərçəngin 
fototermik müalicəsi

(a) Ag nanokubların SEM səkli 
(daxildə TEM çəkli) 
(b) Ag nanoqəfəsin SEM səkli 
(daxildə TEM çəkli) 

SK-BR-3 döş xərçəngi hüceyrələri 
immun (anti-HER2)-Au 
birləşməsi ilə təsir edilib və sonra  
810 nm lazer şüları ilə 5 dəqiqə
şüalandırılıb 
(c) kalsein AM təsiri və
(d) etidium homodimer-1 (EthD-
1) (canlı hüceyrələr yaşıl, ölmüş 
hüceyrələr isə qirmızı rəngdədir)
(e) kalsein fluoressensiya sınağı
(f) EthD-1 hüceyrə daxilinə
sorulmayıb



Nanoqurğularla tibbi praktikada nailiyyətlər Nanoqurğularla tibbi praktikada nailiyyətlər 

University of Southampton’sUniversity of Southampton’s, , School of Electronics and Computer Science School of Electronics and Computer Science alimlalimləəri ri 
nanomnanoməəftillftilləər hazırlayaraq laboratoriyada analiz vermr hazırlayaraq laboratoriyada analiz verməəddəən qanın tn qanın təəcili analizini cili analizini 
hhəəyata keçirmyata keçirməək istk istəəyirlyirləər r 
İngilis tİngilis təədqiqatçıları televizor ekranları üçün olan standartlardan istifaddqiqatçıları televizor ekranları üçün olan standartlardan istifadəə ededəərrəək k 
ccəərrahi rrahi əəmməəliyyat zamanı qanın tliyyat zamanı qanın təəcili analizini bu nanomcili analizini bu nanoməəftillftilləərlrləə aparmaq aparmaq 
əəzmindzmindəədirldirləər. Professor r. Professor AshburnAshburn deyir: deyir: ““NanomNanoməəftillftilləər kimi bir ölçülü r kimi bir ölçülü 
nanostrukturlar maye daxilinnanostrukturlar maye daxilinəə yeridilmiş mikroçiplyeridilmiş mikroçipləər ilr iləə inteqrasiya edinteqrasiya edəərrəək ideal k ideal 
diaqnostik aparat rolunu oynaya bildiaqnostik aparat rolunu oynaya biləər”r”
University of Rice alimi University of Rice alimi Professor Yildiz BayazitogluProfessor Yildiz Bayazitoglu göstgöstəərmişdir ki, lazerlrmişdir ki, lazerləə şiş şiş 
toxumalarına birltoxumalarına birləəşmiş nanohissşmiş nanohissəəciklcikləəri qızdırmaqla onları mri qızdırmaqla onları məəhv etmhv etməək olar k olar 
University of Toronto University of Toronto alimlalimləəri xri xəərçrçəəng hüceyrng hüceyrəəsini böyümsini böyüməəyyəə qoymayan nanoölçülü qoymayan nanoölçülü 
zülal molekulu tapmışlar. Onlar bu zülalı zülal molekulu tapmışlar. Onlar bu zülalı von Hippelvon Hippel--LindauLindau adlandırmışlaradlandırmışlar
MMəəlum olduğu kimi şiş olan yerlum olduğu kimi şiş olan yerəə qan az gedir. Odur ki, şişin mqan az gedir. Odur ki, şişin məərkrkəəzindzindəə oksigenin oksigenin 
miqdarı az olur vmiqdarı az olur vəə burada hipoksiya baş verir. Burada hüceyrburada hipoksiya baş verir. Burada hüceyrəəlləər hipoksiya r hipoksiya 
induksiya edinduksiya edəən faktor (n faktor (hypoxiahypoxia--inducible factorinducible factor ((HIFHIF) ) istehsal edirlistehsal edirləər hansı ki, r hansı ki, 
böyümböyüməəni tni təəmin edir. Normal şmin edir. Normal şəəraitdraitdəə xxəərşrşəəngin böyümngin böyüməəsinin qarşısını alan zülal bu sinin qarşısını alan zülal bu 
faktoru parçalayır. Ancaq oksigen azalan kimi zülal aktivlfaktoru parçalayır. Ancaq oksigen azalan kimi zülal aktivləəşir. Belşir. Beləəlikllikləə zülal ancaq zülal ancaq 
şişın hipoksiya  olan regionunda böyümşişın hipoksiya  olan regionunda böyüməəni dayandırır. Bu isni dayandırır. Bu isəə effektiv deyil. Odur ki effektiv deyil. Odur ki 
alimlalimləər bu zülalın elr bu zülalın eləə formasını almaq istformasını almaq istəəyirlyirləər ki, o hr ki, o həəm dm dəə oksigen aşağı olanda oksigen aşağı olanda 
belbeləə işlişləəsin.sin.
University of Alberta University of Alberta ttəədqiqatçıları xdqiqatçıları xəərçrçəəngin müalicngin müalicəəsindsindəə istifadistifadəə edilediləən kimya n kimya 
müalicmüalicəəni vni vəə radioaktiv şüalanmanı radioaktiv şüalanmanı əəvvəəz edz edəən üsullar yaratmaq istn üsullar yaratmaq istəəirlirləər. Bu üsullar r. Bu üsullar 
kkəənar effektlnar effektləəri tamamilri tamamiləə aradan qaldıracaqaradan qaldıracaq
AlimlAlimləər bambuk tr bambuk təərkibli nanohissrkibli nanohissəəciklcikləəri, hansı ki, ultrasri, hansı ki, ultrasəəssəə çox hçox həəssas olur ssas olur 
orqanizmorqanizməə yeritmyeritməəklkləə onlarda honlarda həəm ultrasm ultrasəəs diaqnostikasında istifads diaqnostikasında istifadəə etmetməək vk vəə hhəəm m 
ddəə ultrasultrasəəslsləə xxəərçrçəəng şişlng şişləərinin böyümrinin böyüməəsini dayandırmaq istsini dayandırmaq istəəyirlyirləər. Ultra sr. Ultra səəs s 
radiasiyadan daha tradiasiyadan daha təəhlükhlükəəsizdir. sizdir. 



Nanoməsaməli örtüklə dərmanların kapsullaıdırılması,  (a) aktiv dərmanın kapsullaşdırılması 
prosesi, (b) Micro/nanoməsaməli təbəqənin alınması prosesi,  (c) nanoməsaməli təbəqədən 

hidro gel stimulyasiya edən UF müalicə cihazı



Gümüş nanohissGümüş nanohissəəciklcikləəri HİVri HİV--1 virusuna hücum edir1 virusuna hücum edir



ŞŞəəkildkildəə normal vnormal vəə şiş angiogenezi şiş angiogenezi 
verilmişdirverilmişdir



Qızıl nanohissəciklərinin  yumurtalıq 
xərçəngində tətbiqi: yumurtalıq 

xərçəngində angiogenez




