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Cel Projektu Badania wykonano w ramach projektu kluczowego - POIG.01.03.01-00-004/08

HFunkcjonalne nano- i mikromateriały włókienniczeH - NANOMITEX,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet I Badania

i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz

przedsiębiorców, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. Lider Projektu Instytut

Włókiennictwa wŁodzi, partner Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Celem projektu jest opracowanie modelu

badawczego obejmującego przygotowanie

cząstek imitujących wirusa do oceny

przepuszczalności i barierowości nanofiltrów

PrzysOlOwanie konstrukcji lenowej
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Wykrywanie obecności cząstek wirusa

Chara kterysty1<aselewencll m.r1<eroweJ

PrzyJotowanle niepatogennych
WIstek Imltul~cych wirus.
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Uzyskanie CZ4łstekwirusa iocena b.rilrowości filtrów

Wl~z.anlez
powl.rzthnl~ filtra

Zatrzymanie na
powierzchni flltra

W'ykI:tnystanle zawiesiny
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Wektor ekspresyjny zawierający specyficzną sekwencję
umożliwiającą jego detekcję wraz z wektorami zawierającymi
geny kodujące białka, niezbędne do budowy i replikacji wirusa,
wprowadzane są metodą lipofekcji do linii komórkowej 293FT.
W ten sposób linia staje się zdolna do produkcji niepatogennego
lentiwirusa, który może być wykorzystany na potrzeby projektu.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

http://nanomitex.eu
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