
Homo- i heterometalicznefosfinowe kompleksy rutenu i irydu 
magneto-nanoformulacja jako potencjalna platforma dwukierunkowego transportu leków.

Na całym świecie, choroby nowotworowe powodują kilka milionów zgonów rocznie. Przewiduje 
się, że przed końcem 2020 roku pojawi się więcej niż 
nowotworowych. Chemioterapia jest jedną z głównych metod stosowanych w
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komórek nowotworowych, takich jak
leków, mogą wiązać się peptydy, 
podaniu nie można już zmienić ich przeznaczenia
oparte na nanaocząstkach charakteryzujących się właściwościami magnetycznymi, które mogą być 
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Realizując niniejszy projekt, zamierzamy
a) opracować efektywną i wydajną metodę syntezy fosfinowych 

fluorochinolonów, a następnie układów 
b) określić właściwości fizykochemiczne zsyntezowanych koniugatów
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w leczeniu nowotworów, 
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e) zbadać właściwości fizykochemiczne
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komórek zdrowych,  
g) ustalić mechanizm śmierci komórek nowotworowych wywoływanej przez badane układy oraz 
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Rys. 1.  System magnetycznego transportu leków
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