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OPIS: 

 
Celem pracy jest opracowanie warstwowego nanoskafoldu membranowego zawierającego nanoele-

menty przeznaczonego dla celów biomedycznych, szczególnie do zastosowań w opatrunkach.  

Immobilizacja materiału biologicznego w obrębie skafoldu może być sposobem regulacji lub modyfika-

cji procesów biologicznych dla celów terapeutycznych.  Na świecie prowadzone są ostatnio prace nad im-

mobilizacją różnego rodzaju materiału biologicznego w obrębie skafoldów, szczególnie wytwarzanych na 

bazie hydrożeli. Niestety, rusztowania hydrożelowe charakteryzują się słabą wytrzymałością mechaniczną i 

brakiem aktywności biologicznej. Dlatego prowadzone są badania nad materiałami o ulepszonych właściwo-

ściach fizykochemicznych i / lub cechach bioaktywnych. Wiele uwagi poświęcono wprowadzaniu do biomate-

riałów nanocząstek metalicznych. Pozwala to na wytwarzanie nanokompozytów o podwyższonej wytrzyma-

łości mechanicznej z dodatkowymi cechami biologicznymi, takimi jak działanie przeciwbakteryjne, przeciwwi-

rusowe [1, 2]. Istotną pozycję stanowią skafoldy o aktywności biologicznej dla celów naprawy skóry i opa-

trunków [3, 4]. Przykładowo, w przypadku rusztowań na bazie hydroksyetylocelulozy zawierających nano-

cząstki srebra, można stwierdzić wzrost i proliferację ludzkich fibroblastów [5]. Podobne efekty uzyskano 

stosując powłoki na bazie polietylenoiminy z inkorporowanymi nanocząstkami srebra  [4].  

Realizacja pracy przewiduje opracowanie warstwowych nanokompozytowych skafoldów membrano-

wych i ich ewentualną modyfikację; opracowanie sposobu immobilizacji materiału biologicznie aktywnego; 

metodyki badania układu, jego funkcjonowania oraz właściwości. Badania będą przeprowadzone na komór-

kach wybranych linii komórkowych np. ludzkich fibroblastów, osteoblastów lub komórek nabłonkowych. 
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