
 

Uzasadnienie powołania 

 VIII Linii Badawczej  

w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH 

proponowana nazwa VIII linii: "NANOCZĄSTKI DLA MEDYCYNY" 

 

Jednym z ważniejszych wyzwań współczesnej nanotechnologii jest wykorzystanie 

nanocząstek dla potrzeb zaawansowanych terapii medycznych. Podstawowe założenia 

wykorzystania nanocząstek to: 

1. Zastosowanie terapii kierowanej, umożliwiającej dostarczenie substancji 

zamkniętej w nanocząstce do ściśle określonych komórek lub struktur. 

2. Obniżenie toksyczności substancji dostarczanych do organizmu przez ich 

precyzyjne kierowanie (np. w terapii nowotworowej). 

3. Diagnostyka kliniczna umożliwiająca znakowanie ściśle określonej tkanki (w tym 

zastosowanie magnetycznych nanocząstek do obrazowania MRI). 

4. Analityka wprowadzająca mikroukłady diagnostyczne (np. macierze 

białkowe/peptydowe). 

5. Wspomaganie układu odpornościowego. 

Profil aktualnie funkcjonujących Linii Badawczych ACMIN skupia się głównie na badaniach 

materiałowych w nanoskali (materiały metaliczne, ceramiczne, polimerowe itp.), 

badaniach własności nanostruktur uzyskiwanych w różnych układach oraz na 

teoretycznych badaniach związanych z modelowaniem procesów w nanoskali. W tym 

aspekcie szczególnie istotne wydaje się być poszerzenie dotychczasowego profilu 

badawczego ACMIN o możliwości aplikacyjne nanomateriałów (szczególnie nanokapsułek 

i mikrosystemów analitycznych) w biotechnologii i medycynie. 

Zakłada się ścisłą współpracę z pozostałymi Liniami Badawczymi (w szczególności z 

liniami II oraz VI), z możliwością wykorzystania infrastruktury ACMIN. Działalność VIII 

Linii Badawczej będzie obejmowała badania z zastosowaniem skaningowej mikroskopii 

elektronowej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej, aparatury do hipertermii oraz wagi 

Langmuira – Blodgett. W ramach Linii planuje się wykorzystanie istniejącej przestrzeni 

laboratoryjnej i zaplecza chemicznego, jak również rozbudowę infrastruktury naukowo-

badawczej poprzez inwestycje aparaturowe (tj. spektrometr UV-VIS, spektro-fluorymetr, 

analizator wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej, chromatograf) 

finansowane z grantów badawczych. Rozwój zaplecza aparaturowego wymagać będzie 

również poszerzenia zasobów ludzkich (poza zatrudnieniem kierownika Linii na max 5/8 

etatu naukowo-technicznego), jedna z osób już pracujących w ACMiN zostałaby 



„przypisana” do VIII, a drugi etat asystenta/adiunkta naukowego zostałby obsadzony 

wkrótce).  

W zakresie prac VIII Linii Badawczej ACMIN zakłada się:  

 opracowywanie nowych struktur nanokapsułek do kontrolowanego uwalniania 

związków, 

 chemiczne modyfikacje powierzchni nanokapsułek dla efektywnego wprowadzania 

do wnętrza komórek, 

 rozpoznawanie molekularnych mechanizmów chorobotwórczych i projektowanie 

związków o potencjalnych właściwościach terapeutycznych (m.in. analogi 

peptydów, inhibitory enzymów), 

 tworzenie platform analitycznych do diagnostyki medycznej (m.in. macierze 

peptydowe i białkowe), 

 opracowywanie ultraczułych technik analitycznych do jednoznacznej identyfikacji 

związków endogennych oraz monitorowania potencjalnych efektów 

terapeutycznych (m.in. modele komórkowe, proteomika, metabolomika, 

farmakokinetyka, toksyczność). 

Taka strategia umożliwia integrację prac Linii Badawczych w kierunku zastosowań 

aplikacyjnych w medycynie. Tematyka jest aktualna i łatwo publikowalna oraz umożliwia 

występowanie o finansowanie badań zarówno w kraju jak i w Komisji Europejskiej, z 

dużym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu. 

W ramach spotkania roboczego w dniu 20.03.2014 zainteresowanie badaniami 

planowanymi w VIII Linii Badawczej ACMIN wyraziły następujące zewnętrzne zespoły 

badawcze: 

 prof. Jerzy Silberring, dr hab. Piotr Suder - Katedra Biochemii i Neurobiologii, 

WIMiC AGH, 

 prof. Maria Nowakowska, prof. Szczepan Zapotoczny, dr hab. Krzysztof 

Szczubiałka - Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemii UJ, 

 prof. Władysław Lasoń, dr hab. Małgorzata Kajta - Laboratorium 

Neuroendokrynologii Instytut Farmakologii PAN, 

 prof. Barbara Trzebicka - Pracownia Materiałów Węglowych i Polimerowo-

Węglowych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 

 prof. Andrzej Dworak - Pracownia Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych, 

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 

 dr hab. Konrad Szaciłowski – Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali 

Nieżelaznych, WMN AGH, 

 prof. Henryk Figiel – Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, WFiIS AGH. 



W miarę postępów prac, oprócz oczywistej współpracy z już istniejącymi Liniami 

Badawczymi ACMiN, przewidziana jest szeroka współpraca z zespołami naukowymi z 

innych jednostek naukowych. 

Planowane badania wpisują się w strategię badawczą ACMiN stanowiąc doskonałe 

uzupełnienie istniejących Linii Badawczych o profil wiążący „technologiczny” zakres badań 

z biotechnologicznymi i medycznymi zastosowaniami uzyskiwanych nanomateriałów. 

Proponowana Linia rozszerza również interdyscyplinarny aspekt prowadzonych projektów, 

angażując i integrując środowiska badawcze AGH z ośrodkami krajowymi i 

zagranicznymi. 


