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CO NABÍZÍME

 ■ Testování biokompatibility materiálů.
 ■ Testování cytotoxicity látek.
 ■ Testování buněčné adheze a migrace na bio-materiálech.
 ■ Měření buněčné proliferace a viability.
 ■ Kultivace komerčně dostupných buněčných linií.
 ■ Fluorescenční a konfokální mikroskopie včetně sledování 

buněk v reálném čase.
 ■ Sledování proteinové exprese pomocí metody ELISA a Luminex.
 ■ Transformace eukaryotických buněk – transfekce, elektropo-

race.
 ■ Analýza obrazu (měření počtu, délek, ploch, úhlů objektů, 

prahování objektů, skládání do velkého obrazu).
 ■ Konzultace přípravy experimentů od počátku studie po její 

ukončení.
 ■ Spolupráce na biologické interpretaci výsledků.

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ   

Sledované buněčné interakce s testovanými materiály: 
 ■ biokompatibilitu, 
 ■ vstup a výstup z buňky, 
 ■ buněčnou lokalizaci, 
 ■ specifi cké buněčné cílení celé řady materiálů.

Studované materiály: 
 ■ nanodiamanty, 
 ■ křemíkových nanočástice, 
 ■ hyaluronanové komplexy.

Aplikace našeho výzkumu: 
 ■ sondy pro fl uorescenční mikroskopii, 
 ■ nosiče pro přenos léčiv,
 ■ kostní implantáty zlepšující hojící procesy, 
 ■ bioelektronických zařízení a biosenzorů díky řízené elektrické 

vodivosti těchto materiálů.
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OBLASTI VÝZKUMU

Cílem projektu zabývající se pevnými povrchy je popsat vliv mate-
riálových vlastností na buněčné přežití, adhezi, růst a diferenciaci 
se zaměřením na interakce mezi lidskými buňkami (linie osteob-
lastů, primární fi broblasty, kmenové buňky a jiné) a povrchy nebo 
nanočásticemi připravenými z různých biokompatibilních mate-
riálů s kontrolovatelnými vlastnostmi.

Použité materiály jsou testovány jako pevné povrchy pro inter-
akci s adherujícími buňkami (implantologie, senzorika, atd.) a 
jako nanočástice pro senzoriku, imaging a dopravu léčiv. Mate-
riály používané v naší skupině jsou následujícího složení: 

 ■ uhlíkové (nanokrystalický diamant a grafen), 
 ■ titanové (nanostrukturovaný a ultra jemný titan), 
 ■ biodegradabilní nanokompozity (založené na alifatických poly-

esterových nanovláknech s kolagenem, kalcium fosfátovými 
nanočásticemi a hyaluronanem sodným), 

 ■ křemíkové (křemíkové nanočástice dopované borem a fos-
forem), 

 ■ hyaluronová kyselina (hydrogely, komplexy se surfaktanty). 

ČLENOVÉ TÝMU

 ■ doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. – vedoucí labora-
toře

 ■ Mgr. Tereza Bělinová
 ■ Ing. Iva Machová, Ph.D.
 ■ Mgr. Pavla Sauerová
 ■ Mgr. Lucie Vrabcová
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PATENT
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