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Zgodnie z tytułem projektu 
o akronimie engiSCAF zaplanowa-
no otrzymanie trójwarstwowych 
kompozytowych rusztowań bio-
polimerowych o strukturze po-

rowatej i ukierunkowanej aktyw-
ności biologicznej. Rusztowanie 
będzie się składać z trzech warstw 
funkcjonalnych, z których każda 
będzie pełniła inną rolę i będzie 
charakteryzowała się odmiennymi 
właściwościami fizyko-chemiczny-
mi względem pozostałych warstw. 
Dwie warstwy będą zbudowane 
z wybranych biopolimerów i wzbo-
gacone wybranymi dodatkami ak-
tywnymi, a trzecią będzie powłoka 
z tlenku metalu. W ten sposób 
zamierza się uzyskać kontrolowa-
ny proces hodowania komórek. 
Przygotowane rusztowanie będzie 
miało uniwersalne zastosowanie 
i będzie łatwe do modyfikacji 
przez dostosowanie jego struktury 
porowatej oraz wprowadzenie do-
celowej substancji czynnej. 

Wyniki proponowanego pro-
jektu można wykorzystać w ste-
rowanych zabiegach regeneracji 
kości i tkanek. W końcowej części 
projektu przewidziano opracowa-
nie wariantu rusztowania prze-

znaczonego do zastosowania 
w inżynierii komórek skóry (pro-
totyp). Ostateczna konstrukcja 
i jej trójwarstwowy system będą 
odgrywać kluczową rolę na każ-
dym etapie procesu rozwoju no-
wej tkanki, a w tym konkretnym 
zastosowaniu – na wszystkich 
etapach procesu gojenia się ran, 
ponieważ rusztowania mogą 
wspomagać skuteczność procesu 
i warunkować jego prawidłowy 
przebieg. 

Technologia ta, o ile zostaną 
spełnione wszystkie założenia 
projektu, będzie łatwo dostępną 
i prostą metodą otrzymywania 
rusztowań do hodowli komór-
kowych, którą – w zależności od 
użytych substancji aktywnych – 
będzie można modyfikować pod 
kątem wybranego zastosowania 
i oczekiwanego efektu terapeu-
tycznego. 
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Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki ko-
lejnych konkursów. Z PŁ granty realizować będą: 
w konkursie SONATA
n dr hab. inż. Marta Gmurek z Wydziału Inżynierii 

Procesowej i Ochrony Środowiska – Badania 
synergii pomiędzy ozonem i wytwarzanymi plazmo- 
wo nowymi katalizatorami w hybrydowym proce- 
sie elektrochemicznego ozonowania mikrozanie- 
czyszczeń, 

w konkursie PRELUDIUM BIS
n dr hab. inż. Katarzyna Błażewska z Wydziału Che-

micznego – Wykorzystanie strategii PROTAC do 
kontrolowania enzymu transferazy Rab geranylo-
geranylowej i protein Rab,

n dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach z Wydziału 
Biotechnologii i Nauk o Żywności – Ukierunkowana 
degradacja Rab geranylogeranylotransferazy jako 
nowe podejście do badania prenylacji GTPaz Rab.
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Rusztowanie 
do hodowli komórkowej
Wyniki projektu engiSCAF – kompozytowe rusztowania biopolimerowe o poro-
watej strukturze i ukierunkowanej aktywności biologicznej będzie można wyko-
rzystać w sterowanych zabiegach regeneracji kości i tkanek.
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