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Rozwiązania innowacyjne  
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Aplikacja – Biomateriał kościozastępczy  

 



Rozwiązania innowacyjne  

Aplikacja – cewniki urologiczne, 

protezy urologiczne 
 

Kowalczuk D., Ginalska G. (2010). „Sposób 

otrzymywania przeciwbakteryjnej matrycy przez 

immobilizację chemioterapeutyku na bioaktywnej 

powierzchni”. Patent PL Nr. 208173 

 

Kowalczuk D., Ginalska G. (2010). „Sposób 

otrzymywania przeciwbakteryjnego biomateriału 

przez immobilizację na jego powierzchni substancji 

przeciwbakteryjnej”. Zgłoszenie Patentowe 

P.392616 

Współpraca: Katedra Chemii Leków  

                       (dr D. Kowalczuk) Kontrole 

biofilm 

I Konferencja Ofert Współpracy Nauka – Przemysł, Lublin 24.09.2012   



Rozwiązania innowacyjne  

Aplikacja – protezy naczyniowe, stentgrafty 

 

 
Ginalska G., Uryniak A., Łobarzewski J., Osińska M. 

(2009). „Sposób immobilizacji antybiotyków na stałych 

matrycach, zwłaszcza antybiotyków zawierających w swojej 

budowie  komponent cukrowy”. Patent PL Nr. 203306  

 

Ginalska G., Uryniak A., Łobarzewski J., Osińska M. 

(2009). „Sposób immobilizacji antybiotyków zawierających 

I-rzędowe grupy aminowe ze stałymi matrycami pokrytymi 

białkiem”. Patent PL Nr. 201383  
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Rozwiązania innowacyjne  

Aplikacja – substancje o potencjalnym charakterze leczniczym 

przeciwtuberkulinowym 
 

Pitucha M. Ginalska G. Swatko-Ossor M., (2012). „Nowe zastosowanie 

medyczne N-podstawionych pochodnych 3-amino-4-fenylo-5-okso-

pirazolinokarboksamidu do wytwarzania leku lub kompozycji 

farmaceutycznej” , Zgłoszenie patentowe  

 

Współpraca: Katedra Chemii Organicznej  

                       (dr M. Pitucha) 
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Proponowane usługi w zakresie 

specjalistycznych analiz 
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Aparatura:   

 

-4-stanowiskowy aparat Sotax USP 4  

 z 4 rodzajami jednostek (do tabletek 

 12 mm, tabletek 22,6 mm, granul  

 i proszków, implantów)   

 

-Spektrofotometry UV-VIS do analizy 

 ilościowej uwolnionego leku 

 

-Chromatograf HPLC do analizy ilościowej uwolnionego leku 

 

Usługi w dziedzinie określania profilu uwalniania  

leku z tabletek i biomateriałów 
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Pracownia 

aparaturowa:  
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Możliwości systemu: 

 

 - 4 stanowiska dla jednoczesnego 

  uwalniania leku 

- zmienne tempo przepływu 

- sterowana objętość medium  

do elucji 

- szerokie spektrum temperatury  

badania 

 
 

 - możliwość pracy w systemie: 

  a) zamkniętym (ocena modelu uwalniania leku) 

  b) otwartym (imitacja systemu biologicznego) 
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Aparatura:   

 

- Komory laminarne 

- Inkubatory hodowlane 

- Sprzęt sterylizujący 

- Mikroskopy (świetlny, z kontrastem 

 Nomarskiego, fluorescencyjny, 

 konfokalny) 

 

- Zestaw bakteryjnych szczepów 

 referencyjnych 

- Zestaw norm badań (dla materiałów 

 porowatych i nieporowatych, z lekiem 

 uwalnianym, lekiem 

 immobilizowanym itd.) 

Usługi w dziedzinie określania aktywności przeciwbakteryjnej 

substancji i materiałów 
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             Oferta: 

 - screening aktywności przeciwbakteryjnej nowo wytwarzanych i  

  testowanych substancji i leków 

- ocena aktywności przeciwbakteryjnej substancji wg norm 

- ocena aktywności antybakteryjnej modyfikowanych 

 biomateriałów wg norm ISO 

 (protezy naczyniowe, nici chirurgiczne, materiały 

 kościozastępcze, cewniki, implanty metalowe) 

 

 

 

 

 

 

- ocena aktywności przeciwbakteryjnej materiałów nietypowych 

 (wyściółki lodówek z nanosrebrem; pasty do podłóg z 

 czynnikiem antybakteryjnym; antybakteryjne rękawice 

 chirurgiczne; antybakteryjna tkanina na maseczki chirurgiczne) 
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Aparatura:   

 

- Spektroskop MIR Vertex 70 

- Mikroskop skanujący Hyperion 3000 

- Detektory MCT i FPA 

- Zestaw przystawek do spektroskopu i 

 mikroskopu (GIR, ATR, 

 DRIFT  itd.) 

 

- Mikroskop operacyjny do pobierania 

 mikropróbek 

- Kriotom do przygotowywania 

 mikroskrawków próbek do 

 dalszej analizy) 

Usługi w dziedzinie określania składu chemicznego 

substancji i materiałów techniką FTIR 
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Pracownia oceny biomateriałów:  
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Oferta: 

 
- analiza chemiczna nowo wytwarzanych substancji i leków 

- analiza chemiczna przestrzenna powierzchni materiałów z        

 identyfikacją konkretnych związków chemicznych  na 

 badanej powierzchni (jakościowa i pół-ilościowa) i ich 

 dystrybucją  

- identyfikacja chemiczna mikroobiektów (od około 30 µm) na 

 powierzchni próbek.  

 

 Przykłady identyfikacji : 

-plamy na obrazie 

-wtrącenia poprodukcyjnego w wytwarzanym materiale  

 (np. guma)  

-kryminalne materiały dowodowe 

-wtrącenia w formulacjach  

     kosmetycznych, farmaceutycznych 
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1. Oznaczanie cytotoksyczności nowych  związków (potencjalnych 

leków): 
 

• wyznaczanie maksymalnego stężenia leku nie wpływającego negatywnie na 

żywotność i metabolizm komórek eukariotycznych 

 

• wyznaczanie wartości IC50 (the half maximal inhibitory concentration, stężenie 

leku hamujące wzrost lub proliferację komórek o 50%) 

 Hodowla komórek 

nabłonka nerki małpy 

zielonej (GMK):  

A- komórki zdrowe,  

B- liza komórek po 

zadziałaniu toksycznym 

związkiem 

Oferta badań naukowych z wykorzystaniem hodowli 

komórek in vitro: 
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• wyznaczanie stężenia leku mającego wpływ antyproliferacyjny w stosunku do 

komórek linii nowotworowych 

 

• określanie maksymalnego stężenia leku mającego cytotoksyczne działanie w 

stosunku do komórek nowotworowych, a nie wpływających negatywnie na 

żywotność komórek prawidłowych 

 

• wyznaczanie dawki leku ED50 (effective dose) powodującej śmierć 50% komórek 

nowotworowych 

 

• wykrywanie apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórek) w hodowli komórek 

nowotworowych po ekspozycji na działanie nowego leku 

2. Określanie właściwości nowych leków/substancji o 

charakterze przeciwnowotworowym: 
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3. Wykrywanie markerów różnych procesów komórkowych za 

pomocą testów ELISA lub metodą Western-Blot np.:  

• markery kościotworzenia: 

•frakcja kostna alkalicznej fosfatazy  

• N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP)  

• osteokalcyna 

• markery resorpcji kości: 

• pirydynolina i dezoksypirydynolina (PYD i DPD) 

• N-końcowy usieciowany telopeptyd (NTX) 

• C-końcowy usieciowany telopeptyd (CTX) 

• hydroksyprolina i hydroksylizyna (Hyp i Hyl) 

• izoforma typu 5b winianoopornej kwaśnej 

fosfatazy (TRAP-5b) 

• markery stanu zapalnego: 

• białko CRP,  IL-1,  IL-6,  IL-8 
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4. Określanie zmian ekspresji wybranych genów w hodowli 

komórek po zadziałaniu testowaną substancją: 

 
• metoda Real-Time PCR 

• metoda mikromacierzy białkowych lub genowych 

 

Zostosowanie np. do analizy grup genów onkogennych, proapoptotycznych, 

 stanu zapalnego,  kościotworzenia przy testowaniu potencjalnych 

 substancji leczniczych, metaloproteinaz przy testowaniu nowych 

 formuł kosmetycznych i kosmeceutycznych itd..) 
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5. Określanie biokompatybilności biomateriałów (np. cewników 

urologicznych, materiałów kościozastępczych) w oparciu o ISO: 

 
• oznaczanie cytotoksycznego wpływu biomateriałów w stosunku do komórek 

 eukariotycznych 

• określanie zdolności adhezji komórek do powierzchni biomateriałów 

• określanie stopnia proliferacji komórek na powierzchni biomateriałów 

• oznaczanie właściwości osteoindukcyjnych biomateriałów kościozastępczych  

Substytut tkanki kostnej 

przygotowany do testów  z 

wykorzystaniem hodowli komórek 

in vitro 
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• komora z nawiewem laminarnym 

• 2 inkubatory CO2  

• nowoczesna wirówka 

• spektrofotometryczny czytnik mikropłytek 

• automatyczna płuczka do testów ELISA 

• automatyczny licznik komórek 

• aparatura umożliwiającą przeprowadzenie analiz 

 metodą Western-Blot 

• dewar do przechowywania komórek w ciekłym 

 azocie 

• bioreaktor do hodowli komórek 3D 

•autoklaw 

 

Fot. Rotary Cell Culture System- 

bioreaktor umożliwiający hodowlę 

komórek 3D przypominającą 

funkcjonalnie i strukturalnie tkanki 

in vivo 
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Pracownia hodowli komórek:

  



I Konferencja Ofert Współpracy Nauka – Przemysł, Lublin, 24.09.2012 



I Konferencja Ofert Współpracy Nauka – Przemysł, Lublin, 24.09.2012 

Wizualizacja komórek eukariotycznych i bakteryjnych 

techniką mikroskopii konfokalnej 

   

Rodzaje uzyskiwanych  skany laserowe 2D i 3D oraz obrazy w świetle przechodzą - 

obrazów:   cym (kontrast Nomarskiego). 

 

Możliwe zastosowania: ● Badanie dynamiki wzrostu komórek eukariotycznych oraz

   bakterii na powierzchniach zarówno nieprzezroczystych jak  

   i nieprzejrzystych (np.ocena biokompatybilności  

   biomateriałów, ocena tworzenia biofilmu bakteryjnego na 

   powierzchniach modyfikowanych np. cewnik  

   modyfikowany lekiem antybakteryjnym). 

   ● Wizualizacja biofilmów bakteryjnych, komórek oraz 

   tkanek zarówno w stanie utrwalonym jak i przyżyciowo. 

    ● Wizualizacja procesów wewnątrzkomórkowych 

    



Pracownia aparaturowa:  
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Olympus FluoView FV1000 sprzężony z 

mikroskopem odwróconym IX81 

Zdjęcia osteoblastów na 

powierzchni materiału 

hydroksyapatytowego 



Oferta usług z wykorzystaniem technik biologii molekularnej 

Analiza materiału genetycznego bakterii i grzybów 

• Izolacja DNA genomowego, plazmidowego oraz RNA 

• Ocena ilości i jakości wyizolowanego materiału (pomiar spektrofotometryczny 

lub fluorometryczny) 

• Amplifikacja wybranych fragmentów DNA (technika PCR) 

• Identyfikacja drobnoustrojów pod kątem obecności swoistego genu 

• Klonowanie genów w wektorach plazmidowych 

• Wizualizacja i analiza żeli po elektroforezie, nawet 100 próbek jednocześnie 

• Analiza Real-Time PCR (ocena wpływu różnych czynników na zmiany 

poziomu ekspresji genów) - jednoczesna analiza do 384 prób 

• Transformacja komórek bakteryjnych lub grzybowych przy pomocy 

elektroporatora 
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Pracownia biologii molekularnej  



Katedra, która dużo może…..  
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