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Największym organem ludzkiego ciała jest skóra. Ochrona przed czynnikami mechanicznymi
oraz obrona przed drobnoustrojami chorobotwórczymi jest jedną z najważniejszych funkcji,
do innych równie ważnych zaliczamy ochronę przed czynnikami fizycznymi, chemicznym i
biologicznym. Zdolność skóry do odbudowy jest niezbędna do utrzymania organizmu przy
życiu oraz regulacji składników rany takich jak komórki macierzyste czy cytokiny[1].
Naturalną odpowiedzią na uraz skóry jest aktywacja fibroblastów i uruchomienie procesu
gojenia rany. Fibroblasty posiadają zdolność do szybszego wypełniania dużych ubytków skór
zazwyczaj będąc obecne przy krawędzi rany aniżeli pierwotne komórki skóry odpowiedzialne
za regeneracje [2]. Blizny zazwyczaj powstają kosztem poprawnego etapu regeneracji tkanki
skórnej, który jest złożonym procesem przebudowy i wzrostu tkanki skóry. Mimo, że
patologiczny mechanizm gojenia się rany nie został do tej pory wyjaśniony, elastaza
neutrofilowa (NE) prawdopodobnie może odgrywać znaczącą rolę [3].
Celem naszego projektu jest zaprojektowanie i zsyntezowanie peptydów, jako połączenie
substancji aktywnej-GHK i sekwencji enzymatycznej-AAPV, wrażliwej na działanie elastazy,
połączone sekwencją poli-Gly, a także połączenie zaprojektowanej sekwencji z nośnikiem
substancji aktywnej jakim jest fibryla amyloidowa. Zaprojektowane związki zostały
zsyntezowanie

na nośniku stałym zgodnie z metodologią chemii Fmoc, a następnie

oczyszczone przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Peptydy zostały
przebadane na ludzkich liniach komórkowych fibroblastów i keratynocytów, sprawdzone pod
kątem cytotoksyczności, wrażliwości na działanie elastazy neutrofilowej, stabilności w
wodzie oraz osoczu, a także zdolności do tworzenia stabilnych fibryli.
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