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Zajęcia

• Zajęcia seminaryjne – omówienie technik 
badania leków

• Zajęcia zaliczeniowe

• Występy studentów



Prezentacja Test
Ocena 

końcowa



• publikacje naukowe dotyczące techniki badania aktywności leków: 
(i) opis metody/protokół, (ii) publikacja przedstawiająca praktyczne 
zastosowanie
– krótkie przedstawienie techniki (ok. 15 – 20 slajdów, 15 minut)
– cel pomiaru, zasadza działania metody, wady i zalety, 

wymagania, wynik pomiaru (wyznaczana wartość), przykładowe 
zastosowanie (z publikacji), możliwość automatyzacji, warianty 
metody, przebieg eksperymentu, bez technicznych szczegółów 

– ocena prezentacji:
• czas prezentacji (prezentacja zostanie przerwana po przekroczeniu czasu!)
• wartość merytoryczna
• czytelność przekazu (konkretne informacje, ilustracje, brak zbędnych 

szczegółów, take-home message)
• skuteczność przekazu informacji (czy grupa przyswoiła sobie kluczowe dane o 

danej technice: na czym polega? do czego służy?)

Prezentacja Test
Ocena 

końcowa





5 sposobów na dwóję

• prezentacja nie na temat

• przekroczenie dopuszczalnego czasu 
prezentacji (max. 15 min)

• próba streszczenia całości badawczej publikacji 
naukowej 

• zerowy poziom kontaktu z publicznością

• czytanie z kartki

• brak współpracy w zespole



• Zaliczenie
– termin: ostatnie zajęcia

– test + 1 pytanie otwarte

– zagadnienia
• zastosowania poszczególnych metod 

eksperymentalnych

• zasady działania metod badawczych

• podstawowe informacje dotyczące hodowli 
komórkowych

• interpretacja wyników eksperymentalnych

• podstawy farmakologii (rodzaje ligandów, zależność 
dawka-efekt)

Prezentacja Test
Ocena 

końcowa



• Zaliczenie pisemne 
– powyżej 50% maksymalnej liczby punktów
– oceny:

• 10% najlepszych prac 5.0
• kolejne 15% prac 4.5
• dalsze 20% prac 4.0
• jeszcze dalsze 35% prac 3.5
• ostatnie 20% prac 3.0

• Ocena końcowa:
– Pozytywna ocena z testu i za prezentację
– Ocena za prezentację: 40% oceny końcowej
– Ocena za zaliczenie pisemne: 60% oceny końcowej

Prezentacja Test
Ocena 

końcowa



Jak zweryfikować czy nowy 
związek działa? 

Jak sprawdzić, który ze 100 000 
związków działa?





Poszukiwanie podobieństw

Rezus

Królik

Mysz

Szczur

Caenorhabditis
elegans

Danio pręgowany



http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1537347,1,testowanie-lekow-na-raka-in-vitro.read



Układy modelowe do badań in vitro

• komórki hodowane in vitro

• frakcje komórkowe

– błony komórkowe

– frakcja lizosomalna, endosomalna

– mitochondria, jądra komórkowe

• białka

– izolowane z tkanek (np.: z krwi)

– rekombinowane



• Komórki ludzie lub zwierzęce:

– normalne/zdrowe

– nowotworowe

– pierwotne

– nieśmiertelne

http://www.lgcstandards-atcc.org/
http://www.phe-culturecollections.org.uk/collections/

• Źródła:

(1) izolacja od pacjenta (2) zakup zamrożonych komórek

Hodowle komórkowe



Hodowle komórkowe
pożywki/media hodowlane 

• MEM (minimal essential medium) lub EMEM (Eagle’sminimal essential medium)
– jedna z podstawowych pożywek 
– skład opracował Harry Eagle
– zawiera sole nieorganiczne, aminokwasy, pirogronian sodu oraz taką zawartość jonów 

węglanowych, która wymaga prowadzenia hodowli w atmosferze 5% dwutlenku węgla
– po odpowiedniej suplementacji nadaje się do hodowli wielu typów komórek ssaczych

• DMEM (Dulbecco’smodified Eagle’smedium)
– zawiera 4-krotnie więcej witamin i 2-krotnie więcej aminokwasów niż MEM
– wzbogacona pod względem zawartości pirogronianu i glukozy (4500 mg/L)
– zwykle suplementowana jest dodatkiem 5-10% płodowej surowicy bydlęcej

• RPMI-1640
– opracowane w Roswell Park Memorial Institute
– modyfikacja pożywki McCoy’s 5A
– nieco bardziej zasadowa niż inne popularne media (pH 8)
– do hodowli wielu rodzajów komórek ssaczych w zawiesinie oraz 

komórek adherentnych
– do hodowli komórek hematopoetycznych i limfocytów

• Ham’s Nutrient Mixture. 
– do hodowli komórek jajnika chomika chińskiego (CHO, ang. Chinese

hamster ovary)
– najpopularniejsza modyfikacja to Ham’s F-12

Kolor?



Hodowle komórkowe
pożywki/media hodowlane 

• Suplementacja

– bydlęca surowica płodowa (FBS, ang. fetal bovine 
serum) lub surowica końska (HoS, ang. horse serum)

• źródło białek, czynników wzrostu oraz hormonów

– niezbędna do wydajnej hodowli większości typów komórek

• w przeciwieństwie do pożywek podstawowych nie ma 
ustalonego składu chemicznego

– różnice pomiędzy partiami produktu

– możliwa obecność składników interferujących z badanymi lekami

• inaktywacja cieplna (ang. heat inactivation):

– 30 min, 56°C

– inaktywacja układu dopełniacza

– często z przyzwyczajenia



Hodowle komórkowe
pożywki/media hodowlane 

• Suplementacja
– L-glutamina

• źródło azotu 
• drugorzędowe źródło energii
• niestabilna, szybko się rozkłąda (dostępne substytuty o 

zwiększonej stabilności)

– HEPES
• bufor

– penicylina i streptomycyna (P/S)
• ochrona przed zakażeniami bakteryjnymi/grzybami
• ryzyko wyidukowania oporności

– Pirogronian sodu (ang. sodium pyruvate)
• dodatkowe źródło węgla 

– rekombinowane białka, hormony i inne…



Hodowle komórkowe
osprzęt

Inkubator + butla CO2:
- Kontrola temperatury (37°C)
- Atmosfera (95% powietrza, 5% CO2)
- Wilgotność

Komora z laminarnym przepływem 
powietrza (laminar flow hood, laminar 

flow cabinet):
- Jałowe powietrze (filtry HEPA)
- Bariera powietrzna
- Dodatkowe wyjaławianie (lampa UV) 



Hodowle komórkowe
naczynia hodowlane

Szalki Petriego Butelki do hodowli

Płytki wielodołkowe

- Plastikowe i jednorazowe
- Sterylne [promieniowanie gamma; strumień 

wysokoenergetycznych elektronów (E-beam); tlenek 
etylenu (EO, ethylene oxide)]

- Możliwość modyfikacji powierzchni
- Uwaga na korek (z filtrem lub bez)
- Możliwość układania jedna na drugiej (stacks)
- Czystość (alkohol, rękawiczki)
- Oznakowanie i czytelność (niezmywalny marker)



Hodowle komórkowe
rutynowe czynności hodowlane (cell maintenance)

• Zakładanie hodowli

• Pasażowanie

• Liczenie komórek

• Mrożenie i bankowanie



http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1537347,1,testowanie-lekow-na-raka-in-vitro.read

HeLa to najsłynniejsza chyba linia komórkowa wywodząca 
się z komórek raka szyjki macicy, pobranych od 31-letniej 
Murzynki z Baltimore, Henrietty Lacks. To pierwsze 
nieśmiertelne komórki ludzkie, jakie kiedykolwiek 
wyhodowano w laboratorium. Wykorzystano je w badaniach 
nad genami powodującymi raka, i nad tymi, które hamują 
jego rozwój; za ich pomocą opracowano leki na opryszczkę, 
białaczkę, grypę, hemofilię i chorobę Parkinsona; używano 
ich w badaniach nad wchłanianiem laktozy, chorobami 
przenoszonymi drogą płciową oraz zapaleniem wyrostka 
robaczkowego.
O ich znaczeniu w rozwoju medycyny i nieocenionej roli 
badawczej można by mówić bez końca. A jednak o kobiecie, 
która ich dostarczyła nie wiadomo wiele więcej ponad to, że 
zmarła w 1951 roku z powodu wyjątkowo złośliwego raka 
szyjki macicy. Kim była Henrietta Lacks? „Nieśmiertelne życie 
Henrietty Lacks” to historia jej życia, jej komórek oraz jej 
rodziny. Czyta się ją jak tekst popularnonaukowy, historyczną 
biografię oraz powieść detektywistyczną w jednym.



Hodowle komórkowe
popularne/znane/modelowe linie komórkowe

• HeLa
– najstarsza i najczęściej używana linia komórkowa (1951)
– komórki raka szyjki macicy (HPV18)
– bardzo inwazyjna
– oddzielny gatunek? (Helacyton gartleri od Stanley’a M. Gartlera, 

który zwrócił uwagę na wszędobylskość komórek HeLa)
• nisza ekologiczna
• niekompatybilność chromosomowa z Homo sapiens (około 76-80 

chromosomów)
• własny kariotyp
• wzrost poza „miejscami wyznaczonymi” (zakażenia)

• Lista zakażonych oraz źle opisanych linii komórkowych 
(Database of Cross-contaminated or Misidentified Cell 
Lines)
– http://iclac.org/databases/cross-contaminations/



Hodowle komórkowe
popularne/znane/modelowe linie komórkowe

• HEK-293 (human embryonic kidney 293)
– ludzkie embrionalne komórki wyizolowane z nerki 

abortowanego płodu; wytworzone w 1973 roku
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/transcripts/3750t1_01.pdf

– charakter komórek nauronalnych
– unieśmiertelnione na drodze transfekcji adenowirusowej
– łatwe w hodowli i transfekcji (garbage eaters)

• CHO  (Chinese hamster ovary)
– przemysłowa produkcja białek (w tym leków)
– brak ekspresji EGFR i wielu innych receptorów (idealne do 

badań receptorowych)

• HepG2 – komórki raka wątrobokomórkowego
• MCF-7 – komórki raka piersi (1970)



Cechy charakterystyczne komórek nowotworowych
hallmark capabilities of cancer cells

Utrzymywanie aktywności szlaków 
przekazywania sygnałów stymulujących 

podziały komórkowe

Nieograniczony potencjał 
proliferacyjny

Zdolność do inwazji oraz 
tworzenia przerzutów

Niewrażliwość na czynniki 
hamujące podziały komórek

Oporność na programowaną 
śmierć komórki

Indukcja angiogenezy

Zaburzona równowaga 
energetyczna

Ucieczka przed działaniem 
układu odpornościowego

Insensitivity to immune destruction Sustained proliferative signaling

Growth suppressors evasion 

Invasion and metastasis

Deregulation of cellular energeticsLimitless replicative potential

Induction of angiogenesis

Resistance to cell death

Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74. doi: 10.1016/j.cell.2011.02.013.


