
НОВИ БИОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРИМЕНЕ У МЕДИЦИНИ КАО ИМПЛАНТИ 

КОШТАНОГ И МЕКИХ ТКИВА 

 

Проф. др Весна Мишковић-Станковић 

 

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду 

 

У последњих неколико деценија је дошло до велике експанзије биоматеријала, који треба да буду 

биокомпатибилни, биоактивни и са антибактеријским својствима, а да при томе не изазивају 

инфламацију или токсични одговор на имплантацију у организму. Биоматеријал својом 

структуром мора да обезбеди почетну тродимензионалну структуру за регенерацију ткива, 

равномерну расподелу ћелија, несметану размену нутријената и гасова и одговарајућу брзину 

деградације у складу са развојем и ремоделовањем култивисаног ткива. Електрохемијским 

поступцима се прецизно могу контролисати састав, количина и морфологија биоматеријала, а 

тиме и њихове карактеристике. У оквиру предавања ће бити приказани електрохемијски 

поступци добијања и методе карактеризације биокерамичких композитних превлака на бази 

хидроксиапатита, као потенцијална замена за коштано ткиво, и полимерних нанокомпозита са 

сребром, као потенцијална замена за мека ткива, побољшаних механичких карактеристика и 

адхезије и смањене цитотоксичности. 
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