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• Świadczy usługi badawcze w zakresie określania cytotoksyczności in vitro z wykorzystaniem

technik spektrofotometrycznych i cytometrii przepływowej, w tym planowanie i wykonywanie

eksperymentów oraz analizę danych.

• Oferuje badanie skuteczności działania przeciwnowotworowego związków pochodzenia

naturalnego i syntetycznego z wykorzystaniem szerokiego panelu linii komórkowych

prawidłowych i nowotworowych.

• Świadczy usługi w zakresie testowania różnych związków wykorzystywanych w przemyśle

biotechnologicznym, farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym, spożywczym, a także

w badaniu wyrobów medycznych.

• Oferuje badanie toksyczności próbek z zastosowaniem bakterii Vibrio fischeri (system Microtox).
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Zalety przeprowadzania testów cytotoksyczności in vitro:

• możliwość wykonania testu dla wielu związków jednocześnie w tych samych warunkach,

co pozwala uzyskać miarodajne i porównywalne wyniki,

• możliwość określenia wpływu badanej cząsteczki na proliferację komórek,

• możliwość wstępnego określenia bezpieczeństwa nowej substancji,

• zmniejszenie ryzyka wprowadzania do fazy badań klinicznych potencjalnych środków

terapeutycznych, które wywoływałyby niekorzystne efekty uboczne,

• oszczędność czasu – eliminacja na wczesnym etapie rozwoju produktu tych cząsteczek,

które są toksyczne

www.umcs.pl
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Oferuje możliwość wykonania testów z wykorzystaniem szerokiej gamy hodowli komórkowych

z naszego Banku Tkanek:

• komórki nowotworowe; układu rozrodczego, układu pokarmowego, układu oddechowego, piersi,

mózgu, wątroby, kości,

• komórki prawidłowe; skóry, nabłonka jelit.

Wykonywane usługi:

• analiza żywotności komórek,

• badanie proliferacji oraz cyklu komórkowego,

• badanie nekrozy, apoptozy i autofagii,

• analiza uszkodzeń DNA.
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Laboratorium dysponuje następującym sprzętem:

• VICTOR X4 Multilabel Plate Reader (Perkin Elmer) 

• E-max Microplate Reader (Molecular Devices Corporation, Menlo Park, CA, USA)

• Cytometr BD FACSCalibur – wyposażony w laser 488 nm i 635 nm

www.umcs.pl

INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH



Laboratorium Badania Cytotoksyczności

1

Analizator Microtox (Model 500)

System Microtox jest wystandaryzowanym systemem do szybkiego

i dokładnego monitoringu toksyczności próbek:

• środowiskowych,

• roztworów wodnych,

• substancji naturalnych,

• związków chemicznych.

Test toksyczności próbek opiera się na właściwościach bakterii

luminescencyjnych (Vibrio fischeri), które tracą zdolność bioluminescencji

w obecności substancji toksycznych i jest używany jako przesiewowy system

do wykrywania względnej toksyczności badanych próbek.

Lokalizacja aparatu: 

Katedra Biochemii i Biotechnologii

Opiekun infrastruktury: 

dr Jolanta Polak
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