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Celem pracy jest opracowanie nanoskafoldu membranowego do immobilizacji materiału biologicznie
aktywnego i zbadanie go w układzie z tym materiałem.
Immobilizacja materiału biologicznie aktywnego w obrębie membrany może być sposobem
regulacji lub modyfikacji procesów biologicznych dla celów terapeutycznych.
Na świecie prowadzone są ostatnio prace nad immobilizacją różnego rodzaju materiału
biologicznie aktywnego w obrębie rusztowań. Przykładowo, komórek miazgi zęba [1] w rusztowaniu
wykonanym z hydrożelu

Pluronic (®) F-127 w celu indukowania ich różnicowania w kierunku

komórek tłuszczowych i kostnych. Jako kolejne doniesienia dotyczące immobilizacji materiału
biologicznego można wymienić prace nad wielowarstwowymi rusztowaniami na bazie polielektrolitów,
wspomagającymi funkcję komórek neuralnych [2], jak również nad hydrożelowym rusztowaniem do
dostarczania czynnika neutroficznego mózgu dla celów wspomagania regeneracji po uszkodzeniu
rdzenia kręgowego [3]. Istotną pozycję stanowią skafoldy dla celów naprawy skóry i opatrunków [4].
Realizacja

pracy

przewiduje

opracowanie

wielowarstwowych

nano-cienkich

i/lub

nanokompozytowych skafoldów membranowych i ich ewentualną modyfikację; opracowanie sposobu
immobilizacji materiału biologicznie aktywnego; metodyki badania układu, jego funkcjonowania oraz
właściwości, a także ewentualnego wpływu na komórki docelowe. Badania będą przeprowadzone na
komórkach wybranych linii komórkowych np. ludzkich fibroblastów, osteoblastów, komórek
neuralnych.
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