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Η μικρορευστομηχανική είναι ένας σύγχρονος κλάδος που συνδυάζει τις θετικές 

επιστήμες με την μηχανολογία. Μια καινοτόμος τεχνολογία με μελλοντικές 

πρακτικές εφαρμογές στην ελληνική ακαδημία και βιομηχανία. Συγκεκριμένα η 

μικρορευστομηχανική μελετά τον χειρισμό ρευστών σε μικρά κανάλια (μίκρο ή 

νάνο κλίμακα), επιτρέποντας έτσι την ενσωμάτωση κλασσικών βιολογικών και 

χημικών μεθόδων. Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις προσφέρουν πολλά 

πλεονεκτήματα όπως 1) χαμηλό όγκο αντιδραστηρίων 2) γρήγορες χημικές 

αντιδράσεις και 3) χαμηλότερο κόστος. Η εφαρμογή της μικρορευστομηχανικής 

στην Ελλάδα μπορεί να προωθήσει την ελληνική έρευνα σε εθνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο, να προσφέρει ταχεία διάγνωση και πρόγνωση ασθενειών, υψηλή 

εκπαίδευση και να διασφαλίσει τηv ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων 

στην φαρμακευτική βιομηχανία. 

 
Λέξεις κλειδιά: μικρορευστομηχανική, ποιότητα φαρμάκων, ασφάλεια 

φαρμάκων, διάγνωση ασθενειών, πρόγνωση ασθενειών 

 

 

Εισαγωγή  

 

Η μικρορευστομηχανική μελετά τη συμπεριφορά ρευστών στην μίκρο ή νάνο 

κλίμακα (Whitesides, 2006). Επιτρέπει την κατασκευή διατάξεων, στοχεύοντας 

στην ενσωμάτωση κλασσικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται καθημερινά, 

κυρίως στα πεδία της βιολογίας, της ιατρικής, και της χημείας (Kwon και Oh, 

2018, Convery και Gadegaard, 2019). Ο μακροπρόθεσμος, όμως, στόχος είναι η 

μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων και μεθόδων ενός εργαστηρίου σε μια 

μικροσυσκευή (Lab on chip) (Lim et al., 2010). Οι μικρορευστομηχανικές 

διατάξεις μπορεί να αποτελούνται από κανάλια, θαλάμους ή και αντλίες ανάλογα 

με την επιθυμητή εφαρμογή (Lim et al., 2010, Gale et al., 2018, Liang et al., 

2018), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Συχνά όμως απαιτείται ένας συνδυασμός για 

καλύτερα αποτελέσματα. Τα βασικά υλικά κατασκευής είναι πυρίτιο, γυαλί, 

πλαστικό και χαρτί (Iliescu et al., 2012, Martinez et al., 2007). Ο χαμηλός όγκος 

αντιδραστηρίων, η φορητότητα, το χαμηλό κόστος κατασκευής καθώς και οι 

γρήγορες χημικές αντιδράσεις που επιτυγχάνονται, αυξάνει ολοένα την εφαρμογή 

τους στην ακαδημαϊκή και βιομηχανική έρευνα (Chiu et al., 2017).     

Επιστημονικό Άρθρο 
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Η πρώτη μικρορευστομηχανική διάταξη δημοσιεύτηκε το 1979 από τους 

Terry et al., (1979). Περιλάμβανε την προσθήκη στήλης για αέρια 

χρωματογραφία, μια αναλυτική τεχνική  που αφορά το διαχωρισμό πτητικών 

ουσιών (Dewulf et al., 2002). Έντονο όμως ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 εξαιτίας του Προγράμματος Ανθρώπινου Γονιδιώματος 

(HGP). Τριάντα χρόνια με ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τις μεθόδους 

κατασκευής αλλά και τις τεχνικές που έχουν ενσωματωθεί, με κύρια 

παραδείγματα την ανίχνευση βιοδεικτών και την μελέτη φαρμάκων (Convery και 

Gadegaard, 2019, Cui και Wang, 2019). Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

κάποιες μικρορευστομηχανικές διατάξεις έχουν μεταφερθεί από το  πειραματικό 

στάδιο στην αγορά.
1
  

 

Εικόνα 1. Παράδειγμα Μικρορευστομηχανικής Διάταξης, Προσαρμοσμένο με 

Άδεια https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

 
Πηγή: Liang et al., 2017. 

 

 

Εφαρμογές 

 

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι κυριότερες εφαρμογές της 

μικρορευστομηχανικής στην ιατρική, φαρμακευτική και εργαστηριακή 

εγκληματολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και οι πιθανές μελλοντικές χρήσεις 

τους στην Ελλάδα. Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις άρχισαν να εφαρμόζονται 

κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μελέτες έχουν ήδη 

δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά (Vlachopoulou et al., 2013, Malainou et 

al., 2012, Papageorgiou et al., 2013). 

 

Η Ιατρική και ο Τομέας Υγείας 

 

Η ομαδοποίηση αίματος είναι από μία από τις πιο συχνές και διαδομένες 

κλινικές αναλύσεις. Μια εξέταση ρουτίνας για προγραμματισμένες χειρουργικές 

επεμβάσεις αλλά και για έκτακτες ανάγκες, όπου χρειάζεται άμεσα η μετάγγιση 

αίματος. Η μεταφορά της ομαδοποίησης αίματος σε φορητές 

μικρορευστομηχανικές διατάξεις επιτρέπει ταχύτερα αποτελέσματα, ευκολία 

χρήσης και δεν απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση (Ashiba et al., 2016, Chen et al., 

                                                           
1
https://1cell-bio.com. [Προσπελάστηκε στις 24/10/2020]. 

 

https://1cell-bio.com/
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2015). Τα σχετικά αντισώματα  προφορτώνονται στο κανάλι αντίδρασης όπου και 

αντιδρούν με τα δείγματα αίματος.  

Στην Εικόνα 2 φαίνεται η διαδικασία. Μικρή ποσότητα αίματος λαμβάνεται 

από τον δότη και ακολούθως μεταφέρεται στην δεξαμενή φόρτωσης. Επίσης, 

χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες διατάξεις μπορούν να μελετηθούν και 

διαταραχές αίματος, όπως η θαλασσαιμία. Εκτός από τα κλινικά εργαστήρια 

έχουν εφαρμογές και σε δικανικά εργαστήρια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. 

Η  ποσοτική μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα επιτρέπει την 

ανίχνευση και την παρακολούθηση του σακχαρώδη διαβήτη, μια διαταραχή που 

σχετίζεται με το μεταβολισμό της γλυκόζης (Nakrani et al., 2020, Bruen et al., 

2017). Η δημιουργία μικρορευστομηχανικής διάταξης από χαρτί (Paper-Based 

Microfluidics) επιτρέπει τη μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, με αντίστοιχες  

χρωματικές αλλαγές. Όσο η ποσότητα της γλυκόζης αυξάνεται, τόσο και η 

χρωματική αλλαγή γίνεται πιο έντονη. Για παράδειγμα στα 2,5 μΜ γλυκόζης το 

χρώμα είναι  κιτρινωπό ενώ στην μέγιστη ποσότητα των 500 μΜ γλυκόζης 

μετατρέπεται σε κοκκινοκαφέ (Martinez et al., 2007). Στην Ελλάδα 

μικρορευστομηχανικές διατάξεις για αυτόν το σκοπό έχουν πολλές πιθανότητες 

χρήσης. Διαβητικοί  ασθενείς τύπου 1 και τύπου 2 μπορούν να μετρούν τα 

επίπεδα γλυκόζης στο σπίτι τους επί καθημερινής βάσεως. Επίσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στα νοσοκομεία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

Εικόνα 2. Διαδικασία Ομαδοποίησης Αίματος σε Μικρορευστομηχανική Διάταξη, 

Προσαρμοσμένο με Άδεια  

 
 Πηγή: Chen et al., 2015. 

 

Η σήψη είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου σε όλο το κόσμο. 

Κατά την διάρκεια της σήψης δημιουργείται μια συστηματική φλεγμονώδης 

αντίδραση εξαιτίας της μολύνσεως του οργανισμού (Gyawali et al., 2019). 

Δυστυχώς, οι παραδοσιακές εργαστηριακές αναλύσεις έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 

από την εξέλιξη της ασθένειας, με αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, την 

κατάληξη του ασθενούς (Jones et al., 2014). Όμως με την χρήση των 

μικρορευστομηχανικών διατάξεων, η σήψη μπορεί να διαγνωστεί σε μερικές μόνο 



Ραφαέλα Βασιλειάδου: Μικρορευστομηχανική: Το Μέλλον και οι Πιθανές Πρακτικές…  

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό 1(1): ΧΧ-ΨΨ 

 

4 

ώρες χωρίς περίπλοκες διαδικασίες (Oeschger et al., 2019, Yang et al., 2015). Τα 

τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί διατάξεις για αυτό το σκοπό, που έχουν 

μελετηθεί σε πειραματικές και κλινικές μελέτες (Teggert et al., 2020). Η ανάλυση 

περιλαμβάνει την ανίχνευση βιοδεικτών σε βιολογικά υγρά. Τέτοιες συσκευές 

μπορούν να έχουν πρακτικές εφαρμογές στα δημόσια και ιδιωτικά ελληνικά 

νοσοκομεία. 

Η νανοϊατρική είναι κλάδος της ιατρικής που βασίζεται στην εφαρμογή της 

τεχνολογίας και συγκεκριμένα στην χρήση νανοσωματιδίων για την 

καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές 

παθήσεις (Boulaiz et al., 2011). Τα νανοσωματίδια μπορούν να είναι οργανικά, 

ανόργανα, μεταλλικά ή πολυμερή και σχεδιάζονται για να βελτιώσουν την κακή 

διαλυτότητα και απορρόφηση των φαρμάκων (Patra et al., 2018).  

Τα τελευταία  25  χρόνια έχουν εγκριθεί  από την Υπηρεσία Τροφίμων και 

Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) 50 νανοφαρμακευτικά προϊόντα (Ventola, 2017). Η 

δοξορουβικίνη (Doxorubicin) είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο που δεν μπορεί να 

διασχίσει το φράγμα του αίματος-εγκεφάλου. Όταν όμως ενσωματωθεί με τα 

κατάλληλα νανοσωματίδια, μπορεί να αυξήσει, σε μεγάλο βαθμό, τη διανομή του 

στον εγκέφαλο (Wohlfart et al., 2011). Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις 

χρησιμοποιούνται για την σύνθεση των νανοσωματιδίων και έχουν πιθανή χρήση 

στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. 

 

Εργαστηριακή Εγκληματολογία 

 

Η εξιχνίαση εγκλημάτων βασίζεται στην εκτενή μελέτη των ευρημάτων που 

βρίσκονται  στην σκηνή του εγκλήματος. Τα ευρήματα μπορεί να είναι βιολογικά 

υγρά (αίμα, σάλιο, σπέρμα, ούρα), τρίχες ή δακτυλικά αποτυπώματα (Magalhaes 

et al., 2015). Η ταυτοποίηση DNA αποτελεί παντοδύναμο όπλο στο δικαστήριο 

όσον αφορά την εξιχνίαση βαριών εγκλημάτων, όπως δολοφονίες, βιασμοί και 

απαγωγές. Μικρή ποσότητα γενετικού υλικού (DNA) βρίσκεται συνήθως στην 

σκηνή του εγκλήματος και συλλέγεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο χρόνος είναι 

σημαντικός παράγοντας για την εξιχνίαση εγκλημάτων και έτσι οι εργαστηριακές 

αναλύσεις πρέπει να είναι γρήγορες, διότι ο ύποπτος μπορεί να εξαφανιστεί και να 

αποφύγει τη σύλληψη. Γι’ αυτό το λόγο έχουν κατασκευαστεί διάφορες 

μικρορευστομηχανικές διατάξεις για την ταυτοποίηση γενετικού υλικού σε 

σύντομο χρονικό διάστημα (Bruijns et al., 2016). Σημαντική ήταν η κατασκευή 

μιας φορητής συσκευής για τη συλλογή βιολογικών υγρών από την σκηνή του 

εγκλήματος, που επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση αίματος, σάλιου, 

σπέρματος και ούρων. Κάθε κανάλι έχει ενσωματωμένα αντιδραστήρια για 

χρωματομετρικό προσδιορισμό, που μπορούν να διαβαστούν με γυμνό μάτι ή να 

εντοπιστούν, χρησιμοποιώντας την κάμερα κινητού τηλεφώνου (Chromartie et al., 

2019). Η εργαστηριακή εγκληματολογία στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί πολύ και 

οι διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κρατικό χημείο αλλά και σε 

ιδιωτικά εργαστήρια. 

 

  



Ραφαέλα Βασιλειάδου: Μικρορευστομηχανική: Το Μέλλον και οι Πιθανές Πρακτικές…  

Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό 1(1): ΧΧ-ΨΨ 

 

5 

Φαρμακευτικές Επιστήμες   

 

Οι φαρμακευτικές επιστήμες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παγκόσμια 

έρευνα και βιομηχανία. Προσφέρουν θεραπείες, βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής 

και παρατείνουν, σε πολλές περιπτώσεις, το όριο ηλικίας των ασθενών (de Lyra et 

al., 2007). Οι ανάγκες για γρήγορες μεθόδους και χαμηλότερο κόστος κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης καινούργιων φαρμάκων οδήγησαν στην εφαρμογή 

μικρορευστο-μηχανικών διατάξεων (Nys και Fillet, 2018). Ο μεταβολισμός των 

φαρμάκων αποτελεί σημαντικό τομέα στην ανάπτυξη καινούργιων φαρμάκων, 

διασφαλίζοντας την απαραίτητη ποιότητα και ασφάλεια. Μεταφέροντας 

ηλεκτροχημικές μεθόδους σε μικρορευστομηχανικές διατάξεις, τοξικοί 

μεταβολίτες ανιχνεύονται  σε μερικά λεπτά  και χωρίς την χρήση πειραματόζωων. 

Το 2016 δημοσιεύτηκε διάταξη μιας χρήσης που κόστιζε μόλις 5 στερλίνες και 

συνδυαζόταν απευθείας με τη φασματομετρία μάζας (Mass Spectrometry) 

(Vasiliadou et al., 2016). Η προτεινόμενη τεχνική είναι εύκολη στην χρήση, δεν 

επιτρέπει  μολύνσεις και έχει πιθανές εφαρμογές στη μείωση της χρήσης των 

πολυδάπανων in vitro και in vivo μεθόδων. Ακόμη, όμως, οι διατάξεις αυτές δεν 

έχουν πρακτική εφαρμογή στην φαρμακοβιομηχανία. 

 

 

Το Μέλλον της Μικρορευστομηχανικής στην Ελλάδα    

 

Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις μπορούν να φέρουν μια νέα πνοή καθώς 

και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι οικονομικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την 

χώρα τα τελευταία χρόνια έχουν πλήξει αισθητά τους τομείς της έρευνας και της 

υγείας που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες για την εξέλιξη και την ευημερία 

μιας κοινωνίας. Η εφαρμογή της μικρορευστομηχανικής στην Ελλάδα μπορεί να 

προωθήσει την ελληνική έρευνα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ερευνητικά 

έργα σε ελληνικά πανεπιστήμια, που απαιτούν ακριβά αντιδραστήρια και 

τεχνολογίες στους τομείς της ιατρικής, της φαρμακευτικής και των θετικών 

επιστημών, μπορούν να εκπονηθούν πιο εύκολα και με  χαμηλότερο κόστος, 

χρησιμοποιώντας ένα ελεγχόμενο μικροσκοπικό περιβάλλον. 

Σημαντική θα είναι η μελλοντική εφαρμογή τους στην ιατρική για ταχύτερη 

διάγνωση και πρόγνωση ασθενειών καθώς και έκτακτων αναγκών εκτός 

εργαστηρίου. Οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σαν διαγνωστικά εργαλεία για διάφορες ασθένειες σε περιοχές με περιορισμένη 

πηγή πόρων ή μη υπάρχουσα υγειονομική περίθαλψη. Σημαντική συμβολή 

μπορούν να διαδραματίσουν και στην φαρμακευτική βιομηχανία, εξυπηρετώντας 

τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων. Εξαιρετική είναι 

και η χρήση των διατάξεων στην εξιχνίαση εγκλημάτων και πιο συγκεκριμένα 

στην ανάλυση της σκηνής του εγκλήματος.  

Η μικρορευστομηχανική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση για σκοπούς διδασκαλίας στα εργαστήρια χημείας και βιολογίας. Οι 

μαθητές θα έρθουν σε επαφή με μια νέα τεχνολογία που εφαρμόζεται ήδη στα 

πανεπιστήμια, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον των μαθητών με καινοτόμα 

εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να 
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κατασκευάσουν διατάξεις από απλά υλικά για την μελέτη βασικών αρχών της 

χημείας, όπως για παράδειγμα τις βάσεις, τα οξέα, τα άλατα και το pH.  

Tο Πανεπιστήμιο του Hull στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε διοργανώσει, με 

μεγάλη επιτυχία, ένα φεστιβάλ επιστημών, όπου μαθητές ηλικίας 13-14 ετών 

είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν μικρορευστομηχανικές διατάξεις από 

σοκολάτα (chocolate chips), μαθαίνοντας έτσι την επιστήμη της μικρορευστο-

μηχανικής με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο (Esfahani et al., 2016). Επίσης, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα 

της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τάξεις 

της, όπου απαιτείται προετοιμασία για το γυμνάσιο. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

Η μικρορευστομηχανική είναι μια σύγχρονη επιστήμη με πολλά υποσχόμενες 

πρακτικές εφαρμογές στην Ελλάδα. Ένας τομέας που θα φέρει άνθηση στην 

έρευνα, την εκπαίδευση, την υγεία και την φαρμακοβιομηχανία. Ο απότερος 

στόχος είναι η ενσωμάτωση όλων των εργαστηριακών μεθόδων έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν ολοκληρωμένες φορητές διατάξεις, εφαρμοσμένες και εκτός του 

εργαστηρίου. 
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Microfluidic engineering is a modern branch that combines science with 

engineering; an innovative technology with future practical applications in the 

Greek academy and industry. In particular, microfluidics studies the handling of 

fluids in small channels (micro or nano scale), thus allowing the integration of 

conventional biological and chemical methods. Microfluidic devices offer many 

advantages such as 1) low volume of reagents 2) fast chemical reactions and 3) 

lower cost. The application of microfluidic engineering in Greece can promote 

Greek research nationally and globally, offer rapid diagnosis and prognosis of 

diseases, higher education and ensure the quality and safety of drugs in the 

pharmaceutical industry. 
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