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Апстракт предавања 
 
Последњих неколико деценија је дошло до велике експанзије биоматеријала, који треба 
да буду биокомпатибилни, биоресорптивни и биодеградабилни, 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. Тако су 
електрохемијском синтезом добијене биокерамичке превлаке хидроксиапатит/лигнин на 
титану, као потенцијална замена за коштана ткива, и сребро/поли(N-винил-2-пиролидон) 
нанокомпозити, као потенцијална замена за мека ткива. Одређивани су параметри 
синтезе (концентрација раствора, напон, струја, време) у циљу добијања биоматеријала 
побољшаних механичких карактеристика и адхезије и смањене цитотоксичности. 
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