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antagoniści receptora dla 
wazopresyny V1B jako potencjalne 
leki przeciwdepresyjne
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ostatnio przeprowadzone Badania przedkliniczne u gryzoni sugerują,  
że antagoniści receptora dla wazopresyny V1B są skuteczni w leczeniu depre-
sji. ich działanie opiera się na osłaBieniu nadpoBudliwości osi podwzgórze 
-przysadka-nadnercza (hpa). wydaje się to Być oBiecujący cel leczenia depresji  
z zaBurzeniami osi hpa.

Rola osi HPa w rozwoju depresji
reagująca na stres oś podwzgórze-przysadka-nadner-

cza (HPA) odgrywa ważną rolę w patofizjologii lęki i de-

presji, a także w funkcjonowaniu poznawczym. wzrost 

poziomu kortykoliberyny (crH) do krwi prowadzi do 

uwalniania ActH z przysadki mózgowej, co skutkuje 

wydzielaniem kortykosteroidów z nadnerczy. korty-

zol wydzielany z nadnerczy wywiera tonizujący wpływ 

głównie poprzez działanie na receptory mineralokor-

tykoidowe (mr) w hipokampie. Podwyższony poziom 

kortyzolu prowadzi do zahamowania wydzielania crH 

i ActH poprzez pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego. 

Postuluje się, że rozwój depresji odzwierciedla rozregu-

lowanie funkcjonowania osi HPA. 

obecne terapie przeciwdepresyjne mają ograniczoną 

skuteczność oraz znaczną liczbę działań niepożąda-

nych. na przełomie ostatnich dziesięciu lat koncepcja 

depresji uległa istotnym zmianom. wykazano, że wazo-

presyna argininowa (AVP) jest współwydzielana z korty-

koliberyną związaną z osią HPA. Poznanie dokładnych 

mechanizmów ich synergistycznego działania może 

przyczynić się do opracowania nowych leków przeciw-

depresyjnych. Ponad 40-60% pacjentów doświadcza 

hiperkortyzolemii lub innych zaburzeń osi HPA. Podwyż-

szony poziom kortyzolu wiąże się także z zaburzeniami 

funkcji poznawczych. 

wpływ crH na uwalnianie ActH jest silnie wzmocnio-

ny przez wazopresynę. dodatkową aktywację neuronów 

crH obserwujemy m.in. w zaburzeniach depresyjnych. 

może to być związane z działaniem bodźców awersyj-

nych lub wynikać z obecności czynników genetycznych. 

zwiększoną produkcję wazopresyny obserwujemy nie 

tylko w różnych obszarach mózgu, ale także we krwi, 

co może być związane ze zwiększonym ryzykiem po-

pełnienia samobójstwa.

Rola receptora V1B w rozwoju depresji
receptory Vb1 są syntetyzowane w mózgu, głównie  

w podwzgórzu i układzie limbicznym. obszary te od-

powiadają za regulację stresu i emocji, dlatego zwięk-

szoną ekspresję receptora Vb1 obserwujemy w sytuacji 

chronicznego stresu. Ponadto istnieje silna zależność 

między aktywacją receptora Vb1 i wydzielaniem hormo-

nu adrenokortykotropowego (ActH). Podtyp recepto-

ra dla argininy-wazopresyny (AVP) jest zaangażowany  

w regulację osi HPA. co więcej, korelacja między AVP 

a ActH jest silniejsza niż między crH a ActH. efekt 

działania crH i uwalniania ActH jest wzmocniony przez 

wazopresynę. naukowcy zwrócili także uwagę na moż-

liwą rolę wazopresyny w procesie uczenia się, a także  

w procesie zapamiętywania.

kilka badań naukowych wskazuje na związek między 

aktywacją receptorów Vb1 a rozwojem depresji. wskazu-

je na to zwiększona aktywność receptorów Vb1 nie tyl-

ko w osoczu, ale także w mózgu. wazopresyna odgrywa 

kluczową rolę w adaptacji osi HPA poprzez zdolność do 

pobudzania wydzielania ActH. zarówno przewlekły, jak 

i sporadyczny stres prowadzi do wydzielania wazopre-

syny do przysadki mózgowej. badania przeprowadzone 

na szczurach wykazały, że wlew peptydu hamującego 

receptory dla wazopresyny do komór mózgu wywołuje 

działanie przeciwlękowe oraz przeciwdepresyjne.

Potencjał przeciwdepresyjny 
taSP0233278 i taSP0390325
obie substancje wykazały wysokie powinowactwo i sil-

ną aktywność antagonistyczną wobec receptora Vb1  

u badanych szczurów. używając tych związków jako na-

rzędzi farmakologicznych,  zbadano skuteczność antago-

nistów receptora Vb1 w przedklinicznych modelach lęku  

i depresji. zarówno tAsP0233278, jak i tAsP0390325 

nie wpływały na aktywność lokomotoryczną w stoso-
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wanych dawkach, co wskazuje, że działanie przeciwde-

presyjne nie zależy od zmienionej lokomocji. zbadano 

także działanie przeciwlękowe związków. zaobserwo-

wano zmniejszone w znacznym stopniu wydzielanie 

ActH do krwi. konieczne są jednak dalsze badania  

w celu oceny miejsc działania leżących u podstaw ak-

tywności przeciwlękowej antagonistów receptora Vb1. 

Przedstawione dotąd dowody sugerują, że blokada 

receptora Vb1 wywołuje działanie przeciwdepresyjne  

oraz przeciwlękowe.

Niepeptydowi antagoniści receptora 
wazopresyny V1B
Postanowiono zbadać jak substancje hamujące recep-

tory Vb1 wpływają na rozwój depresji. działanie antago-

nistów receptorów Vb1 analizowano w modelach przed-

klinicznych oraz klinicznych. w modelach chronicznego 

stresu ssr149415 wywierał działanie przeciwdepresyjne 

podobne do konwencjonalnych leków przeciwdepresyj-

nych. badania wykazały także wysoką selektywność 

względem receptorów Vb1 (ssr149415 posiada nie-

wielkie powinowactwo do receptorów V2 oraz 

oksytocyny). co ciekawe, antagonista receptora 

V1b wykazywał pozytywne efekty w modelach, 

w których tradycyjne leki były nieskuteczne.

wiele obszarów mózgu jest zaangażowanych 

w regulację bodźców stresowych lub awersyj-

nych. Jedną z ważniejszych jest podwzgórze, 

które wpływa na adaptację organizmu w odpo-

wiedzi na bodźce stresowe. badania wykazały, że 

ssr149415  zapobiega podwyższeniu poziomu ActH 

(uruchomionego wywołanym stresem). narażenie 

na stres wiąże się także ze wzrostem aktywno-

ści miejsca sinawego w mózgu i w konsekwen-

cji zwiększonym wydzielaniem noradrenaliny 

(nA). Po wcześniejszym podaniu szczurom 

ssr149415 zaobserwowano znaczny spadek 

wydzielania nA. Ponadto znacząco zmniejsza 

hipertermię wywołaną stresem, podobnie jak 

trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny – imi-

pramina. w teście wymuszonego pływania – jed-

nym z najczęściej stosowanych narzędzi do oce-

ny przedklinicznej aktywności przeciwdepresyjnej 

– ssr149415 skrócił czas bezruchu szczurów umiesz-

czonych w cylindrze z wodą. wazopresyna odgrywa 

też ważną rolę w powstawaniu zachowań agresyw-

nych. infuzje wazopresyny do podwzgórza wzmagały 

agresję u szczurów i chomików. naukowcy postanowili 

ocenić także możliwe działania niepożądane substancji. 

wykazali, że lek pozbawiony jest ośrodkowego działa-

nia depresyjnego (uspokojenie, miorelaksacja, ataksja).

coraz częściej oś HPA jest postrzegana jako miejsce 

docelowe rozwoju depresji i lęku. istnieje coraz więcej 

badań sugerujących, że wazopresyna odgrywa rolę  

w nadpobudliwości osi HPA. mimo że potencjał przeciw-

lękowy ssr149415 jest nieco słabszy, to nie wywołuje 

on efektów depresyjnych, ani deficytów poznawczych. 

Ponadto antagoniści receptorów dla wazopresyny ha-

mują uwalnianie acetylocholiny (Ach) w hipokampie, 

podobnie jak klasyczne leki przeciwdepresyjne. taki me-

chanizm może odgrywać kluczową rolę we właściwo-

ściach przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych. obecne 

badania sugerują, że ssr149415 może służyć jako uży-

teczne narzędzie do dalszego badania wpływu osi HPA 

na rozwój depresji. •
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linie komórkowe w produkcji 
szczepionek
szczepienia chronią nas zarówno przed choroBami Bakteryjnymi, jak i wiru-
sowymi. w odróżnieniu od preparatów zawierających antygeny Bakteryjne, 
produkcja szczepionek przeciwwirusowych wymaga zwykle wykorzystania linii 
komórkowych. to w nich, czyli w układzie imitującym naturalnego gospodarza, 
namnażane są wirusy wykorzystywane do wytwarzania szczepionek. w artykule 
opisujemy linie ludzkie i zwierzęce wykorzystywane w produkcji preparatów 
zarejestrowanych oBecnie do użytku w polsce. 

nie wszystkie szczepionki przeciwwirusowe wymaga-

ją użycia w procesie produkcyjnym linii komórkowych. 

Przykładem są syntetyczne preparaty mrnA lub za-

stosowanie bakulowirusowych bądź drożdżowych sys-

temów ekspresji dla uzyskania białkowych cząstek 

wirusopodobnych (np. w szczepionkach przeciw HPV). 

Aby jednak uzyskać „pełnowartościowego”, „żywego” 

atenuowanego wirusa, niezbędne jest wykorzystanie li-

nii komórkowych. najczęściej są to linie ssacze, a co 

za tym idzie, także ludzkie. szczególne emocje w de-

bacie publicznej może budzić wykorzystanie linii ludz-

kich pochodzenia embrionalnego. należy podkreślić, że 

gotowe preparaty są wolne od komórek stosowanych  

w procesie produkcji wirusów. opisane linie komórkowe 

są szeroko wykorzystywane nie tylko w produkcji szcze-

pionek, ale w wielu dziedzinach biologii molekularnej.

BIOTECHNOLOGIA
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linie ludzkie pochodzenia zarodkowego
hek293 – genetycznie zmodyfikowana linia pierwotnie 

wyprowadzona z komórek nerki płodu. w przypadku tej 

linii nie wiemy dokładnie, czy materiał pobrano w wy-

niku naturalnego czy sztucznego poronienia. docelowa 

linia wygenerowana została na drodze transfekcji em-

brionalnych komórek nerki z użyciem pociętego dnA 

adenowirusa 5 w 1973 r. w Holandii. na skutek trans-

fekcji linia Hek293 wykazuje szczególne właściwości, 

pod względem genetycznym i transkryptomicznym 

najbardziej przypominają komórki nadnerczy o szeregu 

cech neuronalnych. komórki te mają złożony kariotyp  

z wieloma aberracjami chromosomowymi. Linia Hek293 

posiada wiele wariantów. wykorzystywana jest w wielu 

laboratoriach działających w zakresie badań i rozwoju. 

w procesie produkcji szczepionek linia Hek293 wyko-

rzystywana jest do namnażania adenowirusa stoso-

wanego w preparacie wektorowym przeciw coVid-19 

(Vaxzevria Astra zeneca). Linia może być również wy-

korzystana do produkcji białek koronawirusa w prepara-

tach podjednostkowych, będących w fazie badań.

wi-38 – linia diploidalnych komórek wyprowadzona z fi-

broblastów tkanki płucnej 3-miesięcznego płodu. Linia 

wyprowadzona została w 1962 r. przez Leonarda Hay-

flick’a z materiału pobranego w wyniku zabiegu sztucz-

nego poronienia. Jest to najstarsza nienowotworowa 

linia ludzka wykorzystywana w badaniach z zakresu 

biologii molekularnej, immunologii i w produkcji szcze-

pionek. z jej wykorzystaniem namnażane są wirusy do 

produkcji szczepionek, m.in. przeciw różyczce (kompo-

nent preparatu m-m-rVAXPro).

Mrc-5 – linia diploidalnych komórek wyprowadzona z fi-

broblastów tkanki płucnej 14-tygodniowego płodu. Linia 

wyprowadzona została w 1966 r. z materiału pobranego 

w wyniku zabiegu sztucznego poronienia. z jej wykorzy-

staniem namnażane są wirusy do produkcji szczepio-

nek, m.in. przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu 

A (preparaty Avaxim 160 u, Havrix 720 Junior, Havrix 

Adult, twinrix Adult), różyczce (komponent prepara-

tu m-m-rVAXPro) i ospie wietrznej (preparaty Varilrix,  

preparat Varivax).

per.c6 – genetycznie zmodyfikowana linia wyprowa-

dzona pierwotnie z komórek siatkówki 18-tygodniowego 

płodu. Podobnie jak Hek293 wyprowadzona w Holandii 

z materiału pozyskanego w wyniku zabiegu sztucznego 

poronienia przeprowadzonego w 1985 r. Pierwotną linię 

transfekowano z użyciem genów e1A i e1b adenowiru-

sa 5. Linię Per.c6 stosuje się jako system ekspresyjny  

w coraz większej ilości badań, w tym do wytwarza-

nia adenowirusów. Per.c6 tetr wykorzystywana jest  

w produkcji preparatu wektorowego przeciw coVid-19 

(firmy Janssen).

linie zwierzęce
Vero – zwierzęca linia aneuploidalnych komórek wypro-

wadzona z tkanki nabłonkowej nerki kotawca zielono-

siwego (małpy wąskonosej z rodziny koczkodanowa-

tych). Linia wyizolowana została w 1962 r. w Japonii. 

do produkcji szczepionek wykorzystywane są pasaże  

130 i 140. w Vero namnaża się żywe (atenuowane) wi-

rusy do produkcji szczepionek przeciw polio (preparaty 

BIOTECHNOLOGIA
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Hexacima, infanrix-iPV, infanrix hexa, dultavax, tetraxim), 

grypie (Fluenz tetra), japońskiemu zapaleniu mózgu 

(ixiaro), rotawirusom (rotarix, rotateq), a także przeciw 

wściekliźnie (Verorab).

Zarodki kurze
w procesie produkcji szczepionek przeciw chorobom 

wirusowym wykorzystuje się również zarodki kurze 

opisywane w następujących postaciach: zarodki kurze 

(zagnieżdżone w jajach), oczyszczone komórki zarod-

ków kurzych lub fibroblasty zarodków kurzych (komórki 

ceF). w odróżnieniu od typowych ssaczych linii komór-

kowych, w których produkuje się szczepionki „żywe” lub 

wektorowe, w zarodkach kurzych często uzyskuje się 

antygeny bądź preparaty inaktywowane. innym zasto-

sowaniem jest tworzenie reasortantów, czyli wirusów 

powstałych po wymieszaniu materiału genetycznego 

większej liczby wirusów. Przykładami szczepionek, do 

których produkcji wykorzystano zarodki jaj kurzych, 

są inaktywowane preparaty przeciw grypie (influvac  

tetra, Vaxigrip tetra, Fluarix tetra) oraz żywe atenu-

owane szczepionki przeciw grypie (Fluenz tetra) i żółtej 

gorączce (stamaril). komórki zarodków kurzych wyko-

rzystuje się w produkcji atenuowanych wirusów odry 

i świnki wchodzących w skład preparatów m-m-r-VA-

XPro i Piorix oraz w produkcji inaktywowanego wirusa 

wścieklizny w preparacie rabipur. Fibroblasty zarodków 

kurzych wykorzystuje się w produkcji preparatów in-

aktywowanych przeciw kleszczowemu zapaleniu mó-

zgu (encepur Adults, encepur k, Fsme-immun 0,5 ml  

i Fsme-immun 0,25 ml Junior). •

Monika Kossakowska-Zwierucho

dziennikarz 
biotechnologia.pl
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COlOCO®PRP w walce z COVID-19
z chwilą ogłoszenia pandemii sars-coV-2 cały świat uległ zmianie. po prawie dwu-
letniej walce z wirusem wydaje się, że najgorsze jest już za nami, jednak wciąż  
z powodu coVid-19 umierają codziennie tysiące ludzi. okazuje się, że kompleks 
kolostryninowy coloco®prp może poprzez unikalne mechanizmy Biologiczne  
ochronić człowieka przed potencjalnym zakażeniem się, a jeśli infekcja się roz-
winie, pomóc w szyBkim powrocie do zdrowia i pełnej sprawności intelektualnej.

coloco®prp to nutraceutyczny kompleks aktywnych 

polipeptydów wysokoprolinowych o niskiej masie czą-

steczkowej poniżej 10 kda. coloco®prp izolowane jest 

z siary bydlęcej z zastosowaniem innowacyjnej, opaten-

towanej technologii (uPrP nr 218693). Prolina to hetero-

cykliczny aminokwas, którego budowa determinuje jego 

wysoką aktywność biologiczną i właściwości: przeciw-

utleniające, przeciwzapalne, wspomagające układ ner-

wowy i odpornościowy. niskocząsteczkowy kompleks 

kolostryninowy, czyli tak zwana kolostrynina, zawarta 

w coloco®prp, korzystnie wpływa na pamięć, koncen-

trację, procesy poznawcze, zdolność logicznego myśle-

nia oraz poprawia szybkość reakcji i kojarzenia faktów.  

coloco®prp ma również właściwości przeciwzakrze-
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powe i neuroprotekcyjne, hamuje apoptozę neuronów, 

działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco, reguluje 

wzrost, dojrzewanie i różnicowanie limfocytów.

kolostrynina posiada właściwości immunomodulujące  

i wpływa na odporność organizmu. w hodowlach ko-

mórkowych in vitro leukocytów człowieka wykazano, 

że kolostrynina jest czynnikiem podobnym do cytokiny, 

który działa jako induktor interferonu gamma i innych 

cytokin. w badaniach behawioralnych wykazano, że ma 

działanie wspomagające psychoimmunologię. badania na 

zwierzętach oraz in vitro wykazały, że coloco®prp może 

stymulować odpowiedź immunologiczną, powodując 

różnicowanie się tymocytów (rodzaju hematologicznych 

komórek macierzystych) do aktywnych funkcjonalnie 

limfocytów t oraz do wyspecjalizowanych komórek  

o właściwościach cytotoksycznych – nk (z ang. natu-

ral killers). komórki nk stanowią podstawową populację 

układu odpornościowego i w bardzo krótkim czasie nisz-

czą komórki zawierające patogen. badania frakcji białek  

o niskiej masie cząsteczkowej, do której zalicza się rów-

nież coloco®prp, wykazały, że podanie doustne wy-

wołuje natychmiastową, miejscową reakcję w błonie 

śluzowej, stymulując obronę immunologiczną. badania 

na zwierzętach dowiodły, że spożywanie kolostryniny 

poprawia zdolność do zwalczania patogenów – co skut-

kuje zmniejszeniem liczby infekcji wirusowych i bakte-

ryjnych w płucach.

SaRS-CoV-2 i COVID-19
w grudniu 2019 roku w chinach potwierdzono obecność 

nowego organizmu z rodziny koronawirusów – sArs-coV-2, 

który u części zainfekowanych (do 20%) wywołuje  

coVid-19. wirus okazał się wyjątkowo zakaźny i szybko 

rozprzestrzenił się po całym świecie, zbierając śmier-

telne żniwo. sArs-coV-2 to wirus o charakterystycz-

nym obrazie „korony” na powierzchni osłonki. wypust-

ki zbudowane są z glikoproteiny s (białka s), która 

umożliwia wnikanie do komórek gospodarza poprzez 

receptory enzymu konwertującego angiotensynę 2 

(Ace-2; występują u ludzi m.in. w płucach, wątrobie, 

nerkach i w układzie nerwowym). Po rozpoznaniu białka s  

następuje aktywacja Ace-2 i wirus wnika do komórki. 

następnie wirus uwalnia i namnaża swój materiał gene-

tyczny. ostatnim etapem cyklu życiowego sArs-coV-2 

jest uwolnienie wirusów potomnych z komórki gospo-

darza.

Przy wnikaniu sArs-coV-2 do komórek gospodarza 

kluczowy jest Ace-2, który jest jednym z głównych 

enzymów uczestniczących w regulacji prawidłowe-

go funkcjonowania mózgu i czynników troficznych  

(w tym modulacji poziomu neurotroficznego czynnika 

pochodzenia mózgowego – bdnF). 

bdnF bierze udział w rozwoju układu nerwowego  

i neurogenezie, wpływa na stabilność nastroju i funk-

cje poznawcze. naukowcy stwierdzili, że zmniejszenie 

aktywności lub ekspresji Ace-2 może zakłócić fizjolo-

giczną aktywność neurologiczną i umysłową. badacze 

uważają, że Ace-2 stając się furtką dla sArs-coV-2 do 

komórek gospodarza, traci swoje fizjologiczne właści-

wości. oznacza to obniżenie poziomu bdnF, co może 

skutkować pewnymi poziomami neurodegeneracji – 

wzrostem stresu oksydacyjnego w obrębie neuronów, 

ich nadmierną apoptozą, spowolnieniem i zaburzeniem 

procesów pamięci oraz pojawieniem się zaburzeń psy-

chicznych – m.in. lęku i depresji.

„(...) COLOCO®PRP będzie chronić 
przed infekcją SARS-CoV-2,  
a w trakcie oraz po ustąpieniu 
objawów COVID-19 może złagodzić 
przykre skutki w obrębie układu 
nerwowego oraz będzie przynosić 
korzyści zdrowotne podczas 
rekonwalescencji pacjenta”.

Oczekiwany poziom BDNF podczas infekcji COVID-19  

z suplementacją COLOCO®PRP i bez
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COVID-19 i poziom BDNF
najnowsze badania naukowe wykazują obniżo-

ny poziom bdnF u pacjentów z ciężkim przebiegiem  

coVid-19. naukowcy zbadali u zakażonych sArs-coV-2 

stężenia wskaźników ciężkości infekcji wirusowej.  

wykazano, że stężenie bdnF w surowicy u pacjentów  

z ciężką lub umiarkowaną chorobą coVid-19 jest istot-

nie statystycznie niższe niż u pacjentów z lekką cho-

robą wywołaną przez sArs-coV-2. co więcej, podczas 

procesu zdrowienia, poziom bdnF wraca do normy.

bdnF bierze udział w rozwoju mózgu, neuronów, ich 

przeżywalności i w mechanizmie plastyczności synaps. 

Podstawowe zmiany w ośrodkowym układzie nerwo-

wym są związane z aktywnością zależną od modyfika-

cji przekaźnictwa synaptycznego zależnego od bdnF. 

Patologiczne poziomy plastyczności synaptycznej 

mogą przyczyniać się do rozwoju m.in. epilepsji i chro-

nicznej nadwrażliwości na ból. właściwy poziom bdnF 

przywraca tkance nerwowej fizjologiczne właściwości, 

co prowadzi do odkrycia nowych możliwości terapeu-

tycznych w chorobach neurodegeneracyjnych, a także 

neuropsychiatrycznych.

Jak COlOCO®PRP pomaga w walce 
z wirusami?
najnowsze, nieopublikowane jeszcze dane wykazują, 

że suplementacja coloco®prp ma właściwości mo-

dulujące poziom bdnF u ludzi. coloco®prp stoso-

wane doustnie, w dawce 120 µg na pastylkę, wywiera 

istotny klinicznie wpływ na wzrost poziomu bdnF we  

 

wszystkich grupach wiekowych. można zatem sądzić, 

że suplementacja coloco®prp będzie chronić przed 

infekcją sArs-coV-2, a w trakcie oraz po ustąpie-

niu objawów coVid-19 może złagodzić przykre skutki  

w obrębie układu nerwowego oraz będzie przynosić ko-

rzyści zdrowotne podczas rekonwalescencji pacjenta. 

zdolność oddziaływania coloco®prp na poziom bdnF, 

wykazana w badaniach naukowych z udziałem około  

360 osób, okazała się wynalazkiem i została opaten-

towana przez spółkę Geo-Poland. ochrona patento-

wa została przyznana w roku 2020 w Polsce (uPrP 

nr 235821) i izraelu (Patent office state of israel  

no: 252043). Postępowania patentowe w kolejnych po-

nad dwudziestu państwach są w toku. 

wykazano również, że zażywanie kolostryniny skutkuje 

uwalnianiem reaktywnych form tlenu (rFt), które mają 

kluczowe znaczenie w obronie gospodarza i rozwoju pro-

cesu zapalenia. coloco®prp może regulować wybuch 

oksydacyjny w komórkach efektorowych choroby zapalnej. 

chroniąc organizm przed chorobotwórczymi drobnoustro-

jami. Fagocyty mają zdolność „zjadania” patogenów i są 

najistotniejszymi składnikami obrony przeciwdrobnoustro-

jowej. wytwarzają duże ilości toksycznych cząsteczek rFt, 

które mają istotne znaczenie w obronie gospodarza i roz-

woju procesu zapalenia. dodatkowo, kolostrynina zmienia 

ekspresję genów wpływających na równowagę oksydore-

dukcyjną (moduluje produkcję tlenku azotu oraz rFt), wy-

twarzanie cytokin (interleukin 6 i 10, interferonu i czynnika 

martwicy nowotworów) i różnicowanie komórek. te para-

Hipotetyczny mechanizm działania COLOCO®PRP w przebiegu COVID-19
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metry są bezpośrednio związane z modulacją odpowiedzi 

immunologicznej. dlatego uważa się, że coloco®prp jest 

zaangażowane w regulację komórkowego statusu redoks, 

metabolizmu glutationu i modulację zdarzeń w dalszej 

części łańcucha reakcji indukowanych rFt.

kolostrynina in vivo wykazuje również właściwości przeciw 

wirusowi pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VsV).  

w warunkach in vitro, dodawana do hodowli komórkowej, 

po adsorpcji VsV, hamowała jego namnażanie (miana wi-

rusa zostały obniżone o 4 jednostki log).

Jak wykazały liczne badania naukowe, kompleks kolostry-

ninowy z siary posiada właściwości chroniące organizmy 

przed rozwojem infekcji wirusowej. mechanizmy, na które  

wpływa, są w stanie zwalczyć wirusy. Ponadto, coloco®prp, 
poprzez modulację poziomu bdnF, może zapewnić łagod-

niejszy przebieg coVid-19, a także szybszą rekonwalescen-

cję bez przykrych powikłań ze strony układu nerwowego.  

coloco®prp jest produkowane w Polsce, w zakładzie pro-

dukcyjnym Geo-Poland sp. z o.o. w kutnie, w byłych zakła-

dach Farmaceutycznych Polfy kutno. •
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Czy manipulowanie 
mikrośrodowiskiem guza (tME) 
może poprawić odpowiedź 
terapeutyczną na raka?
naukowcy postanowili zBadać zdolność Bakteriofagów do celowania w onko-
Bakterie, oBecne w mikroBiocie guza. istnieje możliwość ich testowania jako 
uzupełnienie istniejących terapii przeciwnowotworowych. zdolność Bakterio-
fagów do zaBijania określonych Bakterii oraz modulowania odporności czyni 
je potencjalnymi kandydatami do manipulowania mikrośrodowiskiem guza. zro-
zumienie funkcjonowania tme jest niezwykle istotne dla znalezienia skutecz-
nych strategii terapeutycznych.

W jaki sposób możemy modyfikować mi-
krośrodowisko guza?
niestety gdy – na skutek mutacji – bcL6 jest zbyt dużo, 

opracowanie terapii przeciwnowotworowych stano-

wi wyzwanie ze względu na ogólną złożoność nowo-

tworów. wykazano, że tme wpływa na nieprawidłową 

funkcję tkanek organizmu oraz odgrywa krytyczną rolę 

w późniejszej ewolucji nowotworów złośliwych. tme 

składa się z macierzy pozakomórkowej (ecm), komórek 

zrębu oraz komórek odpornościowych. ecm jest trójwy-

miarową strukturą składającą się z elastyny, kolagenu, 

fibronektyny, kwasu hialuronowego, proteoglikanów  

i glikoprotein. Heterogenność komórek nowotworowych 

czy nasilony stan zapalny indukują modyfikacje skład-

ników białkowych ecm. w miarę postępu nowotworu, 

ecm staje się bardziej zdezorganizowana i podatna 

na choroby. Agoniści receptora dla angiotensyny ii, po-

wszechnie stosowani w leczeniu nadciśnienia, okazali 

się skuteczni w zmniejszeniu śmiertelności raka żołąd-

kowo-przełykowego. mechanizm ich działania opiera 

się na zmniejszeniu wydzielania kolagenu i w konse-

kwencji poprawia dostarczenie chemioterapeutyków do 

komórek nowotworowych.

szybka proliferacja komórek nowotworowych wiąże się 

z wysokim zapotrzebowaniem na tlen, który nie może 

być dostarczany przez krew, co skutkuje hipoksją. Hi-

poksja wyzwala serię odpowiedzi komórkowych mają-

cych na celu przeciwdziałanie deficytowi tlenu, koordy-

nowanych głównie przez czynnik indukowany hipoksją-1 

(HiF-1). wiele związków zostało zaprojektowanych  

w celu zwalczania HiF-1. topotecan jest inhibitorem to-

poizomerazy 1, zatwierdzonym przez FdA i stosowanym 

jako lek drugiego rzutu w terapii raka jajnika. Prefero-

wanie przez komórki nowotworowe glikolizy beztleno-

wej prowadzi do gromadzenia się w komórkach kwa-

su węglowego i mlekowego. zwiększona kwasowość  

w tme wraz z niskim natlenieniem i podażą składników 

odżywczych daje przewagę komórkom nowotworowym, 

ponieważ cytotoksyczne środowisko ogranicza przeży-

cie komórek układu odpornościowego człowieka. Aby 

uniknąć zakwaszenia w obrębie tme, badacze kliniczni 

skupili się na hamowaniu wymienników i transporterów 

protonów. Ponadto, aby zapewnić skuteczne dostarcze-

nie leku do komórek nowotworowych w kwaśnym śro-

dowisku, proponuje się stosowanie terapii skojarzonych 

ukierunkowanych na anhydrazę węglanową. obecnie 

prowadzone jest badanie kliniczne z wykorzystaniem 

acetazolamidu i radioterapii w leczeniu drobnokomór-

kowego raka płuc.

Środowisko otaczające komórki guza charakteryzuje się 

nadekspresją mediatorów zapalenia, a układ odporno-

ściowy ma trudność z rozpoznaniem nieprawidłowych 
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komórek. biorąc pod uwagę rolę układu odpornościowe-

go w nowotworzeniu, możemy wyróżnić kilka dróg walki 

z progresją nowotworu:

 •  hamowanie różnicowania makrofagów,

 •  hamowanie wnikania makrofagów do komórek no-

wotworowych,

 • ukierunkowanie na przewlekły stan zapalny,

 • pobudzenie aktywności przeciwnowotworowej, gdy 

nowotwór jest już ukształtowany.

Celowanie w rakowe komórki macierzy-
ste (CSC)
rakowe komórki macierzyste odgrywają ważną rolę  

w rozwoju i przerzutach nowotworu. Lepsze zrozumie-

nie zależności między csc guza a mikrośrodowiskiem 

immunologicznym może stanowić formę leczenia zwią-

zaną ze zmniejszoną skłonnością do rozwoju oporności. 

sygnalizacja notch stanowi szlak determinujący los ko-

mórek csc. Genetyczne zmiany w szlaku notch zostały 

opisane w ostrej białaczce limfoblastycznej, przy czym 

50% nowotworów jest nosicielami mutacji notcH1. ce-

lowanie w szlak notcH może jednocześnie wpływać na 

wiele komórek poza csc, w tym komórki śródbłonka na-

czyniowego. ma to zarówno pozytywne, jak i negatyw-

ne skutki dla organizmu, ponieważ może prowadzić do 

wyższej toksyczności oraz tłumienia odporności prze-

ciwnowotworowej. obecnie prowadzonych jest kilka 

badań klinicznych z użyciem inhibitorów szlaku notch, 

np. inhibitorów γ-sekretazy (Gsis). te małocząsteczko-

we związki wykazały silne działanie przeciwnowotwo-

rowe w modelach przedklinicznych. obiecujące wyniki 

badań przedklinicznych zaobserwowano dla cząsteczki 

bms-906024, wykazującej synergizm działania z cispla-

tyną czy paklitakselem w leczeniu niedrobnokomórko-

wego raka płuc (nscLc). Prowadzone są także badania 

nad jego wykorzystaniem w leczeniu chłoniaka limfo-

blastycznego. Godne uwagi postępy obejmują także 

zatwierdzenie leku durismo (glasdegib) przez Agencję 

Żywności i Leków (FdA) do leczenia pacjentów z ostrą 

białaczką szpikową (AmL). Jest to drobnocząsteczkowy 

inhibitor tzw. szlaku sygnałowego Hedgehog, który bie-

rze udział w rozwoju wielu typów nowotworów. wska-

zanie dla glasdegibu dotyczy osób dorosłych wieku  

75 lat i starszych, u których choroby współistniejące 

uniemożliwiają stosowanie chemioterapii. Lek daurismo 

posiada również oznaczenie orphan drug – leku siero-

cego nadane przez europejską Agencję Leków (emA). 

Zastosowanie terapii skojarzonych
metody skojarzone są szeroko badane i uważa się je 

za kluczowe w leczeniu nowotworów. wraz z postępem 

wiedzy na temat tme zdefiniowano różne podejścia 

terapii przeciwnowotworowych. Jedną z takich terapii 

zastosował dr david mangiameli z national cancer in-

stitute (nci) wraz z zespołem badawczym. metodę wy-

korzystano w terapii czerniaka oka. Poprzez celowanie 

w tme zahamowano progresję guza i rozwój przerzu-

tów. Autorzy zastosowali połączenie sorafenibu z lena-

lidomidem. wyniki pokazują, że połączenie tych dwóch 

leków było skuteczną strategią prowadzącą do zaha-

mowania rozwoju czerniaka u badanych myszy. inny 

zespół badawczy, kierowany przez dr elizabeth Allen  

z katholieke universiteit Leuven, zastosował skojarzoną 

terapię antyangiogenną w modelach mysich opornych 

na leczenie guzów trzustki, piersi oraz mózgu. w tym 

celu wykorzystano leki antyangiogenne, będące inhi-

bitorami szlaku Pd-1/Pd-L1. w aktualnie rekrutujących 

badaniach klinicznych analizuje się działanie terapii 

skojarzonych, w tym badanie trzeciej fazy w leczeniu 

złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

Leki przeciwnowotworowe zatwierdzone przez FdA są 

zoptymalizowane pod kątem wysokiej skuteczności  

w badaniach in vitro przy użyciu mysich modeli nowo-

tworowych. Projektowanie innowacyjnych terapii wy-

maga odpowiednich modeli przedklinicznych, które 

naśladują tme. na lepsze odwzorowanie architektury 

guza pozwala hodowla 3d. najnowsze strategie bada-

nia wrażliwości i toksyczności leków obejmują wykorzy-

stanie biopsji guza do produkcji organoidów nowotwo-

rowych do terapii spersonalizowanej. dalsze badania 

nad zrozumieniem tme są niezbędne do opracowania 

modeli, które pozwolą na walidację nowych metod  
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terapeutycznych. Aby rozwiązać problemy, takie jak brak 

odpowiedzi na terapię lub oporność guza, każdy nowo-

twór powinien być traktowany jako choroba wieloczynni-

kowa, a zatem wymagająca terapii skojarzonej. •
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Czy leki i szczepionki oparte na 
mRNa staną się nowym trendem 
w opiece zdrowotnej? Czyli co po 
pandemii COVID-19...?
w związku z dopuszczeniem do użytku szczepionek pfizer i moderna preparaty 
medyczne oparte na mrna przyciągnęły w ostatnim roku uwagę całego świata. 
po raz pierwszy szczepionki na Bazie mrna zostały zatwierdzone do stosowania 
u zdrowej populacji. stanowi to ważny kamień milowy, zarówno dla rozwoju 
nauki, jak i ochrony zdrowia puBlicznego. prace Badawcze nad wykorzysta-
niem informacyjnego rna w terapii i profilaktyce trwają od wielu lat, jednak  
rozliczne proBlemy związane z tą technologią Blokowały wprowadzenie tego 
typu preparatów do lecznictwa. 

Preparaty oparte na mrnA stanowią nową formę 

szczepionek. działają poprzez wyzwolenie odpowiedzi 

immunologicznej dzięki translacji w ludzkich komór-

kach syntetycznego mrnA kodującego białka wirusa. 

Po wprowadzeniu do organizmu pacjenta szczepionki, 

cząsteczki informacji genetycznej wirusa trafiają do cy-

tozolu, gdzie są przepisywane na ludzkich rybosomach 

na proteiny. Powstałe białka wirusowe wywołują reakcje 

układu odpornościowego, dzięki której produkowane są 

odpowiednie przeciwciała. 

Dlaczego szczepionki mRNa są skutecz-
ną bronią przeciwko epidemiom? 
szczepionki mrnA posiadają kilka istotnych zalet odróż-

niających je od konwencjonalnych preparatów ochron-

nych. tradycyjne szczepionki w większości zawierają 
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inaktywowane lub żywe atenuowane patogeny. Aby je 

wyprodukować, konieczne jest namnażanie wirusów lub 

bakterii. w konsekwencji tego proces ich wytwarzania 

jest czasochłonny i wymaga odpowiednich rezerw ma-

teriałowych. szczepionki mrnA zawierają syntetyczny 

kwas nukleinowy, w związku z czym można je wypro-

dukować tanio, w dużych ilościach, w krótkim czasie. 

Jest to niezwykle ważne w sytuacjach takich jak pan-

demia. opracowanie tego typu preparatów ochronnych 

w oparciu o sekwencje genetyczne wirusa zajmuje kilka 

miesięcy. w przypadku konwencjonalnych szczepionek 

konieczne są lata prac badawczych. doświadczenia 

zdobyte w trakcie pandemii coVid-19 prawdopodobnie 

sprawią, że w przypadku kolejnej epidemii niebezpiecz-

nego wirusa, skuteczna szczepionka powstanie w rekor-

dowo krótkim czasie.

ważną cechą preparatów ochronnych opartych na 

mrnA jest ich wysokie bezpieczeństwo stosowania. ich 

podanie wiąże się z brakiem ryzyka infekcji oraz mu-

tagenezy insercyjnej. wynika to z tego, że mrnA jest 

cząsteczką niezakaźną i jednocześnie niezdolną do in-

tegrowania się z ludzkim dnA. 

Dlaczego preparaty oparte na mRNa nie 
zostały wprowadzone wcześniej do lecz-
nictwa?
zastosowanie u pacjentów szczepionek i leków opar-

tych na mrnA było przez lata ograniczane niestabil-

nością tej cząsteczki oraz problemami z dostarczeniem 

jej do komórek żywych organizmów. informacyjne rnA 

cechuje wysoka immunogenność. w efekcie pozba-

wiona odpowiedniego zabezpieczenia cząsteczka jest 

niszczona przez organizm zanim trafi do komórek. nie-

dawny postęp technologiczny pozwolił w dużej mierze 

przezwyciężyć te problemy. obecnie pojawia się co-

raz więcej doniesień naukowych o pozytywnych wyni-

kach testów na modelach zwierzęcych oraz ludziach 

preparatów opartych na mrnA. badania te dotyczą  

w szczególności szczepionek chroniących przed cho-

robami zakaźnymi lub nowotworami. Jest to możliwe 

dzięki opracowaniu metod obniżania immunogenności 

mrnA oraz wprowadzania modyfikacji skutkujących 

zwiększeniem jego stabilność. 

Prace nad nowymi szczepionkami. Czego 
może nauczyć nas pandemia COVID-19?
Jeszcze przed wykryciem pierwszych przypadków cho-

roby wywoływanej przez nowego koronawirusa na-

ukowcy intensywnie pracowali nad udoskonaleniem 

szczepionek opartych na mrnA. walczyli o zwiększenie 

translacji białek i adaptację immunogenności wprowa-

dzanej do organizmu pacjenta cząsteczki. badaczom 

udało się opracować preparaty chroniące przed grypą, 

wirusem zika oraz wścieklizną, których podanie dopro-

wadziło do powstania silnej odporności w testach na 

modelach zwierzęcych. szczepionki te zawierały mrnA 

zamknięty w lipidach lub nagie formy tej cząsteczki  

o zoptymalizowanych sekwencjach. 

dopuszczenie do użytku szczepionek mrnA stanowi 

pierwszy z wielu kroków prowadzących do ich sku-

tecznego podania pacjentom. Przeprowadzenie akcji 

szczepień, prowadzącej do wytworzenia odporności 

zbiorowej, wiąże się z wyzwaniami na poziomie trans-

portu, magazynowania oraz logistyki. szczepionka Pfi-

zer musi być przechowywana w temperaturze -80°c, 

co znacząco komplikuje jej transport i przechowywanie. 

Problematyczne z punktu widzenia logistyki są rów-

nież wymagane odstępy pomiędzy dwoma dawkami. 

wyzwania związane z wdrażaniem szczepionek mrnA 

do użytku sprawiają, że stosowanie ich jest niezwykle 

trudne w warunkach panujących w wielu krajach rozwi-

jających się. z tego względu istotne jest opracowanie 

preparatów, które będą mogły być skutecznie stosowa-

ne w biedniejszych rejonach świata.

Czy szczepionki mRNa będą chroniły 
przed nowotworami? 
immunoterapie nowotworów to metody leczenia opie-

rające się na aktywowaniu układu odpornościowe-

go pacjenta tak, aby zwalczał zmiany nowotworowe. 

szczepionki przeciwnowotworowe stanowią atrakcyjną 

alternatywną opcję immunoterapeutyczną. mogą być 

stosowane zarówno jako terapia, jak i profilaktyka. 

szczepionki oparte na kwasach nukleinowych cechują 

się brakiem zakaźności oraz są wolne od zanieczysz-

czeń białkowych. sprawia to, że są dobrze tolerowane 

przez przyjmujących je pacjentów. szczepionka mrnA 

została opracowana jako atrakcyjna alternatywa dla 

szczepionek dnA w zapobieganiu i leczeniu nowotwo-

rów. opcja ta ma wiele zalet. cząsteczki mrnA mogą 

ulegać translacji, zarówno w dzielących się komórkach, 

jak i tych, które się nie dzielą. Preparaty te działają 

szybciej od opartych na dnA. 

Aktywność szczepionki opartej na mrnA wymaga jedno- 
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etapowej translacji, która odbywa się w cytoplazmie 

komórki. intensywność ekspresji białka jest również 

zdecydowanie większa niż w przypadku dnA. korzyst-

ne jest również to, że mrnA nie może integrować się 

z sekwencjami genomu pacjenta. w związku z tym nie 

istnieje ryzyko mutagenezy insercyjnej.

Prace nad lekami opartymi na mRNa
moderna jest amerykańskim przedsiębiorstwem bio-

technologicznym, którego działalność koncentruje się 

na opracowywaniu leków i szczepionek opartych wy-

łącznie na mrnA. Firma została założona w oparciu 

o koncepcję zakładającą, że cząsteczka przekazująca 

informacje z jądra do maszynerii wytwarzającej białka 

komórki, może zostać wykorzystana do zmuszenia ko-

mórki do wytwarzania rozlicznych substancji terapeu-

tycznych. Fragmenty mrnA mogą uczyć komórki jak 

wytworzyć wszystko, co jest im potrzebne do wylecze-

nia organizmu. naukowcy z moderny często w mediach 

porównują swoją pracę do programowania.  

wizja leku opartego na mrnA od dziesięcioleci fascy-

nuje naukowców. każdą białkową cząsteczkę terapeu-

tyczną teoretycznie można zapisać w postaci infor-

macyjnego rnA. cząsteczka ta po wprowadzeniu do 

komórki pacjenta tworzy w połączeniu z rybosomem 

mikroskopijną fabrykę leków. zebranie instrukcji che-

micznych w formie mrnA w przyszłości może okazać 

się szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem od wytwa-

rzania poszczególnych białek w dużych bioreaktorach. 

Pozwoliłoby to również na dostarczanie białek bezpo-

średnio do wnętrza komórek. 

w rzeczywistości jednak droga do leku opartego na 

BIOTECHNOLOGIA



 25   |   biotechnologia.pl

mrnA nie jest taka prosta. Jednym z kluczowych proble-

mów jest to, że nasze ciała niszczą cząsteczki tej sub-

stancji po jej wprowadzeniu. rnA atakujące z zewnątrz 

komórki przypomina naszemu organizmowi wirusy.  

z tego względu nasz układ odpornościowy wykształcił 

ewolucyjnie sprawne mechanizmy do ich rozpoznawa-

nia, a także odpowiedzialne za ich niszczenie. 

w związku z sukcesem szczepionki na coVid-19 stwo-

rzonej przez modernę, firma ta zyskała ogromne możli-

wości rozwojowe, które prawdopodobnie przełożą się na 

sukcesy w poszukiwaniach nowych leków opartych na 

mrnA. moderna prowadzi obecnie cztery przedsięwzię-

cia w całości należące do firmy. Projekty te skupiają się 

na leczeniu chorób zakaźnych oraz schorzeń rzadkich, 

immunoonkologii, jak również tworzeniu spersonalizo-

wanych szczepionek przeciwnowotworowych. •
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30 lat na rynku firmy 
aGEMa-laB – rodzinna tradycja, 
światowa jakość

łódzka firma agema-laB oBchodzi w tym roku 30-lecie 
działalności. od 1991 r. nieprzerwanie zaopatruje swoich 

klientów w aparaturę naukową najwyższej klasy oraz zapewnia kompletny 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. z okazji tego okrągłego juBileuszu 
zaprosiliśmy do rozmowy związanego z przedsięBiorstwem od kilkunastu 
lat michała matczaka, pełniącego w firmie funkcję dyrektora ds. marketingu  
i sprzedaży, a także specjalisty ds. serwisu urządzeń oraz kwalifikacji. 

adam Zalewski (Biotechnologia.pl): 
Jaka jest geneza spółki ageMa-laB i jak wyglądały po-
czątki jej funkcjonowania?

Michał Matczak (aGEMa-laB S.C.): 
nasza firma powstała w 1991 r. pod nazwą biuro Handlu 

zagranicznego AGemA i zaczęła funkcjonować, wyko-

rzystując wcześniejsze doświadczenie zawodowe i kon-

takty w handlu zagranicznym swojego założyciela Ada-

ma matczaka. od początku firma była rodzinna i tak 

jest do dzisiaj. w 2013 r. została przekształcona w spół-

kę cywilną i otrzymała nową nazwę – AGemA-LAb s.c.

a.Z.: Jak na przestrzeni tych lat ewoluował państwa 
model biznesowy, oferowany asortyment, zakres dzia-
łalności i jak firma dostosowała się do dziejących się 
w branży zmian?

M.M.: na początku działalności naszymi głównymi 

klientami były firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dla 

których sprowadzaliśmy odczynniki i surowce chemicz-

ne, głównie z Holandii. Przypadek sprawił, że zaprzy-

jaźniona apteka potrzebowała dobrych jakościowo wag  

i tak rozszerzyliśmy naszą działalność o drobny sprzęt 

laboratoryjny. z czasem nawiązaliśmy współpracę  

z uczelniami i instytutami PAn, które były zaintereso-

wane bardziej specjalistyczną aparaturą, więc skoncen-

trowaliśmy się przede wszystkim na jej imporcie, szuka-

jąc renomowanych, zagranicznych producentów.

a.Z.: czy było jakieś przełomowe wydarzenie, które 
stanowiło wyraźny driver rozwoju firmy? 

M.M.: myślę, że takim wydarzeniem było zawarcie 

umowy o współpracę ze szwajcarską firmą infors, któ-

ra produkuje wysokiej klasy sprzęt typu: bioreaktory, 

inkubatory, wytrząsarki. zachwyciła nas jakość, nieza-

wodność tej aparatury oraz polityka sprzedaży firmy. 

zaowocowało to współpracą, która trwa do dziś. muszę 

dodać, że to również firma rodzinna, z bogatą, bo ponad 

65-letnią tradycją.

a.Z.: Z jakimi głównymi wyzwaniami na rynku musieli 
się państwo przez ten czas mierzyć? co było najwięk-
szą trudnością w tym, aby utrzymać ciągłość działalno-
ści operacyjnej przez trzy dekady?

M.M.: w tamtych czasach wyzwań było wiele. Jed-

nym z głównych problemów były zawiłe i trwające dłu-

go procedury celne, ręczne wypełnianie dokumentów  

i osobisty odbiór towaru w urzędach celnych na terenie 

całej Polski. bardzo dużo zależało od decyzji celników. 

kłopotliwa była również łączność z klientami i naszymi 

partnerami zagranicznymi. na początku mieliśmy moż-

liwość korzystania z telefaxu, dzięki uprzejmości firmy 

z nami współpracującej, ale obsługa tego urządzenia 

była bardzo trudna i uciążliwa. do dzisiaj zachowaliśmy 

na pamiątkę pierwszą maszynę do pisania i fax. skom-
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plikowane były także procedury przetargowe – zakup 

aparatury przez jednostki naukowe był praktycznie nie-

możliwy bez przetargu. wiele zmieniło się po wejściu 

Polski do unii europejskiej.

a.Z.: a czy pandemia coViD-19 też była jednym z ta-
kich wyzwań? w jaki sposób wpłynęła ona na działal-
ność handlową firmy? czy w jakimś zakresie spowolniła 
lub pokrzyżowała państwa plany? a może przeciwnie 
– po początkowym kryzysie i zastoju można było sko-
rzystać z dobrej koniunktury dla branży biotechnolo-
gicznej na świecie?

M.M.: Paradoksalnie pandemia coVid-19 nie wygene-

rowała dużego przestoju w działalności firmy. tak na-

prawdę do tej pory mamy bardzo dużo pracy związanej 

z uruchomieniami oraz kwalifikacjami urządzeń. tak jak 

Pan wspomniał, na świecie panuje bardzo dobra ko-

niunktura dla biotechnologii. warto w tym miejscu pod-

kreślić, iż ta dziedzina nauki w Polsce zaczyna być coraz 

bardziej widoczna. 

a.Z.: Śledząc profil państwa klientów, nie sposób nie 
zwrócić uwagi na szeroką kooperację ze środowiskiem 
akademickim. Zatem z jakimi jednostkami udało się 

państwu do tej pory nawiązać współpracę? 

M.M.: tak, to prawda, że duże grono naszych klien-

tów reprezentuje środowisko akademickie. z niektórymi 

uczelniami, jak uniwersytetem wrocławskim, Politechni-

ką Łódzką czy też uniwersytetem marii curie-skłodow-

skiej w Lublinie, współpracujemy od 20 lat. co więcej, 

współpracujemy z takimi przedstawicielami polskiej na-

uki, jak instytut biochemii i biofizyki Polskiej Akademii 

nauk (ibb PAn), instytut immunologii i terapii doświad-

czalnej Polskiej Akademii nauk (iitd PAn) oraz między-

narodowy instytut biologii molekularnej i komórkowej 

w warszawie (mibmik). nasi klienci wnieśli bardzo duży 

wkład w polską naukę. 

a.Z.: Jak przedstawia się aktualna pozycja firmy na 
polskim rynku na tle konkurencyjnych podmiotów?

M.M.: reprezentowanie wiodących producentów naj-

wyższej jakości aparatury naukowo-badawczej i labora-

toryjnej, takich jak ziegra, Froilabo, Fryka, infors, pozwala 

nam być konkurencyjnym na krajowym rynku. szybkość 

dostaw i dostosowywanie się do potrzeb klientów na 

pewno pozwoliły zbudować ich zaufanie. co więcej, od 

zawsze ważne jest dla nas być blisko klientów, zapew-

Inkubator z wytrząsaniem MULTITRON firmy Infors Bioreaktor MINIFORS 2 firmy Infors
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niając im profesjonalny, wyszkolony oraz autoryzowany 

serwis, zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny. 

a.Z.: Jakie cele i kierunki rozwoju na kolejne lata dzia-
łalności wyznaczyła sobie ageMa? w jaki sposób dalej 
będzie chciała realizować swoją misję, jaką jest „wpro-
wadzanie najnowszych technologii do laboratoriów”?

M.M.: warto zaznaczyć, iż szwajcarska firma infors, 

której urządzenia sprzedajemy w Polsce, cały czas uno-

wocześnia swoje produkty, wprowadza nowe, innowa-

cyjne rozwiązania. nowoczesny bioreaktor minifors 2 

został nagrodzony podczas międzynarodowego Forum iF. 

szwajcarski bioreaktor wywarł wrażenie na jury i był 

jednym z nielicznych kandydatów, którzy otrzymali na-

grodę iF Gold Award w dyscyplinie „produkt”. najbardziej 

flagowy szwajcarski produkt, czyli wytrząsarka z inku-

bacją multitron, obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. 

również jego najnowsza wersja multitron 4 jest bardzo 

unowocześniona, jeszcze łatwiejsza w obsłudze i za-

pewnia największą pojemność w swojej klasie na rynku. 

w ostatnim czasie zaczęliśmy rozwijać w jeszcze więk-

szym stopniu działalność usługową obejmującą kwa-

lifikację urządzeń, przeglądy okresowe oraz kontrakty 

serwisowe. naszym celem jest nie tylko sprzedaż dane-

go produktu, ale wszelakie usługi z nim związane oraz, 

co bardzo ważne dla klientów, opieka posprzedażowa  

w całym cyklu pracy produktu. Jednym z naszych fun-

damentów, który do tej pory miał i w przyszłości będzie 

mieć ogromne znaczenie, jest zachowanie statusu fir-

my rodzinnej. to gwarancja wartości, stabilności, przyja-

znej atmosfery oraz zrównoważonego rozwoju.
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a.Z.: wiem, że z okazji omawianego jubileuszu przygo-
towali państwo dla swoich klientów specjalne warunki 
zakupu i promocje na różne urządzenia. Jakie profity na 
nich czekają? 

M.M.: z okazji 30. rocznicy mamy przygotowane ju-

bileuszowe promocje dla klientów. z każdym zakupem 

wytrząsarki lub wytrząsarki z inkubacją klienci otrzymu-

ją bezpłatnie platformę uniwersalną bądź platformę na 

maty adhezyjne sticky stuff. oferujemy także cieplarki  

i inkubatory Froilabo w korzystnych cenach, w zależno-

ści od modelu. możliwe są też promocje na inne wybra-

ne przez klientów urządzenia lub akcesoria.

adam Zalewski

redaktor naczelny 
biotechnologia.pl 

Michał Matczak  

dyrektor marketingu  
i sprzedaży, specjalista  

serwisu urządzeń 
i kwalifikacji w firmie 

AGemA-LAb s.c. 
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Łódź stawia na biobankowanie 
w nowoczesnym wydaniu
z okazji tegorocznego otwarcia nowej siedziBy BioBanku uniwersytetu 
łódzkiego i dalszej rozBudowy jego infrastruktury Badawczej spotkaliśmy się 
na miejscu z kierownikiem jednostki, prof. dominikiem strapagielem. gospodarz 
opowiedział nam o dotychczasowych projektach, planach rozwoju oraz po-
tencjale BioBankowania w regionie. zachęcamy do lektury wywiadu.

adam Zalewski (Biotechnologia.pl): 
w jakim miejscu jest dzisiaj Łódź na polskiej i europej-
skiej mapie biobankowania?

Dr n. biol. Dominik Strapagiel 
(Uniwersytet Łódzki): 
Łódź jest ważnym centrum skupiającym kilka bioban-

ków (biobank uniwersytetu Łódzkiego, bionanoparku, 

dwa uniwersytetu medycznego, dwa w instytucie me-

dycyny Pracy oraz dwie inicjatywy prywatne [celther 

i Pulsmed]). o wkładzie w promocję i rozwój bioban-

kowania świadczy też to, że biobank uŁ jest człon-

kiem konsorcjum bbmri.pl, które jest odpowiedzialne 

za realizację 5-letniego projektu finansowanego przez 

ówczesne ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższe-

go (obecnie ministerstwo edukacji i nauki) i wspólnie  

z innymi ośrodkami tworzy Polską sieć biobanków. do-

datkowo odgrywamy istotną rolę w kontekście informa-

tyzacji biobanków. w maju br. miała miejsce premiera 

oprogramowania do obsługi i zarządzania biobankiem, 

którą bezpłatnie udostępniamy członkom sieci. 

a.Z.: w tym roku byliśmy świadkami otwarcia nowej sie-
dziby biobanku – jak duża była to inwestycja, na jakim jest 
etapie, jakie prace badawcze umożliwi aktualna infrastruk-
tura i jak będzie postępowała dalsza jej rozbudowa? 

Fot. M. Andrzejewski, UŁ

BIOTECHNOLOGIA



 31   |   biotechnologia.pl

D.S.: Przygotowania do tej inwestycji i następnie jej 

przeprowadzanie były wieloletnim procesem. w ramach 

projektu utworzenia Polskiej sieci biobanków zabezpie-

czyliśmy część finansów na modernizację ówczesnej 

siedziby. w toku prac przygotowawczych okazało się, 

że jest to obiekt, którego nie opłaca się przekształcać, 

tylko postawić nowy. miałem do dyspozycji ok. 1,5 mln zł  

z projektu, resztę – dzięki uprzejmości władz uczelni sfi-

nansował uniwersytet Łódzki. cała inwestycja koszto-

wała ok. 5 mln zł. 

miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, to w pełni 

wyposażony kompleks laboratoryjny z zapleczem tech-

nicznym na bardzo wysokim poziomie. mamy odpo-

wiednio przygotowaną serwerownię, realizujemy usługi 

dla Polskiej sieci biobanków, mamy pomieszczenia de-

dykowane do przechowywania materiału biologicznego 

w odpowiednich warunkach (z niskotemperaturowymi 

zamrażarkami) oraz w oparach ciekłego azotu. na górze 

znajdują się takie laboratoria, jak pre-Pcr, laboratorium 

mikrobiologiczne, post-Pcr i nasze „sanktuarium” – po-

mieszczenie, w którym wykonuje się sekwencjonowa-

nie następnej Generacji (nGs). uruchamiamy właśnie 

ostatni etap budowy uwzględniający m.in. podmiot 

leczniczy – punkt pobrań, który pozwoli legalnie i wła-

ściwie prowadzić proces pobierania materiału biologicz-

nego od uczestników badań. 

Poniesione koszty staramy się spłacić uczelni, pozy-

skując różnego rodzaju projekty. Jednym z nich jest 

niezwykle istotny, drugi z rzędu projekt z programu 

operacyjnego Polska cyfrowa wart 10 mln zł, który 

pozwoli nam zakupić najbardziej przepustowy apa-

rat do sekwencjonowania novaseq (koszt katalogowy  

ok. 6 mln zł). oprócz tego wygenerujemy dla obiegu nauko-

wego pełne genomy kilkuset uczestników badań i blisko  

450 pełnych sekwencji egzomowych. te dane będą na-

stępne bezpłatnie udostępniane naukowcom. od ze-

szłego roku realizujemy również projekt w ramach utwo-

rzonego konsorcjum, poświęcony coVid-19, finansowany 

z ncn. Liderem jest instytut biologii medycznej PAn  

w Łodzi, a partnerami są umed Łódź oraz uŁ. będziemy 

starali się przeanalizować czynniki, które predysponują 

ludzi do cięższego lub łagodniejszego przebiegu infekcji 

koronawirusem. w 2020 r. rozpoczęliśmy też realizację 

innego projektu konsorcyjnego, również poświęconego 

patogenom – będziemy oceniali podłoże molekularne 

transmisyjności prątków gruźlicy (wespół z instytutem 

biologii medycznej PAn w Łodzi i instytutem Gruźlicy  

i chorób Płuc w warszawie). 

a.Z.: w różnych komunikatach podkreślają państwo, 
że jednostka spełnia światowe standardy biobankowa-
nia. co to oznacza? Jakie to standardy i jak zmieniły się 
na przestrzeni lat?

D.S.: Jakość to nie tylko sprzęt, to przede wszystkim 

pewien system i kultura proceduralna. obowiązują nas 

standardy Jakości dla biobanków Polskich, wersja 1.00, 

zgodnie z którą prowadzony jest program trzech audy-

tów wśród jednostek aspirujących do tego, aby zapew-

niać wysokie parametry jakości materiału i danych. Już 

kilka biobanków, w tym nasz, taki certyfikat uzyskało. 

w większości przypadków biobanki funkcjonują przy 

uczelniach, a taki ład „korporacyjny” i kultura dokumen-

tacji to w dużej mierze coś nowego dla nich. Przestawie-

nie się zespołu było długotrwałym, burzliwym procesem, 

ale finalnie badacze doceniają, że te rozwiązania, jeżeli 

są faktycznie stosowane, porządkują cały proces logi-

styczny funkcjonowania biobanku. wiadomo, jaki jest 

zakres odpowiedzialności pracowników, status realizacji 

danych projektów, podczas corocznych przeglądów za-

rządzania rozmawiamy też z liderami poszczególnych 

obszarów o tym, co udało się osiągnąć, gdzie napotkali 

trudności itd. to znacznie sprofesjonalizowało aktywno-

ści biobanku w kontekście realizowanych projektów, bo 

przecież prowadzimy także działalność usługową i ten 

system też jest pod to przygotowany. standardy Ja-

kości dla biobanków Polskich oczywiście bezpośrednio  

o tym nie mówią, ale dzięki nim przygotowujemy się  

w tym roku do wdrożenia normy iso 9001 w zakresie 

biobankowania i świadczenia usług komercyjnych.

 

a.Z.: w jakim zakresie w takim razie łódzki biobank 
współpracuje z biznesem, czyli z firmami biotechnolo-
gicznymi i farmaceutycznymi? 

D.S.: nie o wszystkim mogę mówić z racji obowiązu-

jących klauzul poufności, ale zdecydowanie realizuje-

my kilka usług dla biznesu, kilka innych jest na etapie 

negocjacji. chcemy pełnić funkcję biobanku dla du-

żych przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych z Polski 

i europy, jednak najczęściej naszymi klientami są inne 

uczelnie, którym są przyznawane pieniądze na progra-

my badawcze i z założenia outsourcują niektóre usługi, 
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nie inwestując we własny park aparaturowy. nasza 

jednostka, pewnie ku niezadowoleniu innych dostaw-

ców usług, dla których jest to core business, trochę się  

w ten rynek „wetknęła”. w konsekwencji zrealizowali-

śmy już ponad 60 projektów komercyjnych na kwotę 

ok. 3 mln zł. Poza samą usługą zapewniamy wsparcie 

na etapie projektowania doświadczeń i analizy danych, 

jeśli jest taka potrzeba. często też te współprace ko-

mercyjne przeradzają się w naukowe i później skut-

kują wspólnymi aplikacjami o granty, więc to się nam  

po prostu opłaca. 

a.Z.: Jacy klienci mogą skorzystać z państwa usług 
oraz w jakiego rodzaju dane/materiał możecie ich pań-
stwo wyposażyć?

D.S.: może podam dosyć kontrowersyjną tezę. Jeste-

śmy biobankiem niezlokalizowanym przy uczelni me-

dycznej, z utrudnionym dostępem do klinik i pacjentów. 

raczej zajmujemy się profilem badań populacyjnych. 

dzięki temu rozgraniczeniu różne biobanki są w swo-

jej ofercie komplementarne dla badaczy. uczelnie me-

dyczne i tamtejsze biobanki mogą zajmować się tym,  

w czym mają największą ekspertyzę, czyli profesjonal-

nym zbieraniem kohort pacjentów. często bolączką jest 

natomiast grupa kontrolna, której brakuje i te próbki 

oraz dane mogą zapewnić właśnie biobanki populacyj-

ne, takie jak nasz. 

Jesteśmy specyficznym biobankiem, duży nacisk kła-

dziemy na digitalizację naszych zasobów pod kątem 

genomicznym i najwięcej udostępnień wychodzących  

z biobanku stanowią dane. wygenerowaliśmy dane ge-

nomiczne warte miliony złotych i dzięki temu, że są 

one w otwartym dostępie, bezpłatnie udostępniane 

partnerom naukowym, ci mogą skupić się na wykona-

niu analiz tylko w gronie pacjentów, bo wyniki z grupy 

kontrolnej już są i czekają. to, że dane, a nie próbki, 

są obiektem zainteresowania naszych klientów, wynika  

z charakteru prowadzonych badań populacyjnych, gdzie 

najczęściej nie ma pobieranych wycinków tkankowych 

czy prowadzonych innych inwazyjnych procedur. kiedy 

np. bada się grupy pacjentów z fenotypem lekooporno-

ści w różnych chemioterapiach, analiza tych wycinków 

tkankowych ma duże znaczenie. my zaś dostarczamy 

tutaj grupę kontrolną z profilem genomicznym. 

a.Z.: próbki krwi i śliny stanowią główny materiał bio-

logiczny przechowywany w łódzkim biobanku. Jakiego 
typu informacje możecie z nich pozyskać? 

D.S.: naszym konikiem jest zmienność genetyczna Po-

laków. realizujemy w tym zakresie badania podstawo-

we, które może nie wpływają bezpośrednio na to, jak 

będziemy leczeni w przyszłości, ale wskazują na pewne 

procesy mikroewolucyjne, które dotyczą tego regionu 

europy i obszarów dzisiaj będących w granicach Pol-

ski (we współpracy z katedrą Antropologii uŁ w swo-

ich badaniach z zakresu genomiki człowieka sięgamy 

również do czasów zamierzchłych sprzed tysięcy lat). 

skończyliśmy już projekt, gdzie zsekwencjonowaliśmy 

blisko 200 osobników z ostatniego tysiąclecia. dyspo-

nujemy także historią genetyczną ludzi z okresu rewo-

lucji neolitycznej na ziemiach europy (gdzie populacje 

mezolityczne, łowiecko-zbierackie niejako zostały pod-

mienione albo uzupełnione przez ludy, które przyniosły 

na tereny europy kulturę rolniczą) oraz współczesnymi 

danymi genomicznymi. ich wspólna analiza daje nam 

odpowiedź na pytanie, jak zmieniała się nasza kompo-

zycja genów w puli genetycznej?

a.Z.: tu może pojawić się argument, że to tylko za-
spokojenie ciekawości poznawczej badaczy, poszerze-
nie wiedzy o regionie, ale nie realna pomoc pacjentom.  
a przecież podstawową misją biobankowania są ba-
dania nad przyczynami i sposobami leczenia chorób 
rzadkich i nieuleczalnych. Jakie działania podejmujecie  
w tym zakresie? 

Fot. M. Andrzejewski, UŁ.
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D.S.: uruchamiamy właśnie program badań przesie-

wowych we współpracy z jedną z łódzkich przychod-

ni (nzoz „Ledan”), gdzie będziemy zapraszali Łodzian 

i oferowali im cały pakiet badań w kierunku chorób 

sercowo-naczyniowych, a my dzięki temu, za ich zgo-

dą, zabezpieczymy pełnotkankowy materiał w postaci 

tkanki krwi i pochodnych. mamy już na koncie 10 gran-

tów badawczych i projektów naukowych, zrealizowa-

nych bądź będących w realizacji. dodatkowo, zrealizo-

waliśmy blisko 70 projektów komercyjnych, najczęściej 

w postaci usług naukowo-badawczych. Jako pierwsi 

na świecie, we współpracy z Gdańskim uniwersytetem 

medycznym, łącząc nasze dane z danymi pochodzący-

mi od pacjentów, opublikowaliśmy badania asocjacyjne 

całego genomu (GwAs – z ang. genome-wide associa-

tion study) dotyczące czynników ryzyka rzadkiej choro-

by genetycznej – mastocytozy. część naszych wyników 

została potwierdzona 2-3 miesiące później przez nie-

miecką grupę badawczą. z innym zespołem z Gumed-u 

kończymy aktualnie wieloletni projekt, bez finansowa-

nia, realizowany dzięki determinacji naukowców, aby 

zorganizować pulę pieniędzy na oznaczenia w grupie 

pacjentów (bo grupa kontrolna już była) zmagających 

się z łuszczycą. w ciągu trzech lat z kilkoma ośrodkami 

w kraju zebraliśmy grupę 1300 pacjentów, dołożyliśmy 

nasze wyniki dla blisko 6000 osób kontrolnych i szy-

kuje się bardzo ciekawa praca. Prowadzimy też analizy 

podłoża genetycznego u pacjentów dziecięcych z cho-

robą kawasaki. to grupa, która przyciąga ostatnio dużą 

uwagę, ponieważ te osoby częściej chorują na coVid-19 

i mają cięższy przebieg choroby. innym aspektem, któ-

ry jest trochę poza kliniką, ale również znajduje się  

w obszarze naszych zainteresowań ze względu na te-

maty realizowanych doktoratów, jest problem otyłości 

w społeczeństwie. dzięki temu, że mamy duży przekrój 

populacyjny osób nieselekcjonowanych z tytułu jakiejś 

choroby, tylko „tak jak się zgłaszają”, jest to dosyć re-

prezentatywna grupa. mamy swoje hipotezy i na ich 

podstawie możemy stwierdzić, że u dorosłych genetyka 

ma dużo mniejsze znaczenie w przypadku wskaźników 

wagowo-wzrostowych (nasze zachowania są już bar-

dziej ukierunkowane), ale u dzieci dużo wyraźniej koli-

duje z problemem otyłości. 

Dlaczego polskie biobanki idą bardziej w kierunku re-
gionalizacji, niż centralizacji? czemu zawiązanie kon-
sorcjum BBMri.pl było krytycznie potrzebne? Jakie 
bariery społeczne i prawne utrudniają funkcjonowanie 
repozytoriów materiału biologicznego w polsce? Z tymi 
pytaniami nasz rozmówca będzie miał okazję zmierzyć 
się w drugiej części wywiadu, która ukaże się w kolej-
nym numerze kwartalnika. 

adam Zalewski

redaktor naczelny 
biotechnologia.pl 

Dr n. biol. Dominik Strapagiel

(mikrobiolog); Profesor uczelni w katedrze biofizyki molekularnej uŁ. Audytor 
systemów bezpieczeństwa informacji oraz systemu jakości – iso 9001  

i bezpieczeństwa informacji – iso 27001. członek komitetu Finansowego 
bbmri-eric. kierownik zadania 2 (część uŁ) w Projekcie infrastruktura 

badawcza biobanków i zasobów biomolekularnych bbmri-eric. realizuje 
audyty w gronie członków Polskiej sieci biobanków i konsorcjum bbmri.pl.
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Biobankowanie: 
tam, gdzie rodzą się przełomy

przełożenie odkryć z zakresu Badań podstawowych na lepszą 
opiekę zdrowotną wymaga BioBankowania. oBecnie nie można 
mówić o rozwoju Biomarkerów czy leków wykorzysty-

wanych w medycynie spersonalizowanej Bez dostępu do próBek Biologicznych.  
w odpowiedzi na te potrzeBy BioBanki ewoluowały z postaci magazynów próBek 
w pełnooBsługowych dostawców, którzy oferują Badaczom dostęp do ol- 
Brzymich, unikalnych kolekcji powiązanych z Bazami danych. ich znaczenie jest 
ogromne, zapewniają Bowiem dostęp do ponad 100 milionów próBek jedynie na 
terenie europy.

Biobanki i pandemia
w czasie pandemii  sArs-coV-2 mogliśmy przekonać 

się o wartości i znaczeniu biobankowania, szczególnie 

w środowisku medycznym i naukowym. każda osoba 

szukająca mechanizmów molekularnych, nowych te-

stów diagnostycznych czy potencjalnych leków na  

coVid-19 potrzebuje dostępu do wysokiej jakości pró-

bek, które kolekcjonowane są w sposób etyczny i prze-

chowywane w prawidłowych warunkach. w rezultacie, 

na całym świecie ponad 75 biobanków oferuje usługi 

związane z coVid-19. dostępne są w nich próbki surowi-

cy i osocza pacjentów z różnych etapów hospitalizacji,  

a także próbki z tzw. badań podłużnych, pobierane od 

dawców w czasie, gdy byli jeszcze zdrowi.

Rozmiar nie ma znaczenia
biobanki nie muszą być duże, aby były efektywne  

i cenne. małe biobanki także mogą utrzymywać unikal-

ne i wartościowe kolekcje, które wymagają tak samo 

profesjonalnej opieki, przygotowania, przechowywania  

i zarządzania, jak ich duże odpowiedniki. muzeum Hi-

storii naturalnej w Londynie przechowuje niezastąpione 

próbki zebrane przez karola darwina podczas 5-letniej 

podróży na Hms beagle. eurobiobank.org jest kata-

logiem próbek chorób rzadkich zebranych w europie  

w ramach projektu rd connect, wielodyscyplinarnym 

projekcie prowadzonym w latach 2012-2018, którego 

zadaniem było stworzenie infrastruktury dla badań 

chorób rzadkich w skali globalnej. oba przykłady ilu-

strują unikatowość niektórych kolekcji, których nie da 

się zastąpić i w których ilość próbek (wciąż niekiedy 
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uważana za wyznacznik zaawansowania lub jakości 

biobanku) nie jest najistotniejsza.

Krytyczne warunki przechowywania 
w sytuacji, gdy próbki są unikalne, nie da się ich za-

stąpić lub zwyczajnie nie są dostępne w dużej ilości, 

szalenie istotne jest ich prawidłowe przechowywanie, 

w czasie którego mogą być monitorowane i chronione. 

seria zamrażarek i chłodziarek thermo scientific™ tsX 

została zaprojektowana tak, aby wspierać cele zrów-

noważonego rozwoju bez 

uszczerbku na wydajno-

ści, zaś dwunastoletnia 

dożywotnia gwaran-

cja jest standardem. 

dla zakresu tempera-

tur -80°c, 549 litrów  

o powierzchni zale-

dwie 0,69 m2 jest 

rozwiązaniem wyj-

ściowym z punktu 

widzenia zajmowanej 

pojemności/powierzchni. 

w połączeniu z systemem 

monitorowania bezpieczeństwa 

thermo scientific™ smart-Vue Pro wireless monitoring so-

lution zawsze jest się przygotowanym na nieoczekiwane.

Formaldehyd był idealnym rozwiązaniem dla próbek 

zebranych przez darwina, niemniej wiele pozostałych 

materiałów wymagających przechowywania w ultra- 

niskich temperaturach potrzebuje innych rozwiązań. 

ze względu na różne, mniejsze, unikalne kolekcje, od-

powiedni etap przygotowania próbki przed jej zmaga-

zynowaniem może być nieodzowny dla utrzymania jej 

najwyższej jakości. wspomniana wcześniej seria tsX 

przeznaczona jest do długotrwałego przechowywania, 

jednak nie do preparatyki i zamrażania próbek. Pod tym 

kątem sprawdzi się thermo scientific™ cryomed™ con-

trolled-rate Freezer – urządzenie, które zapewni 

elastyczną kontrolę tempa zamrażania dzięki 

sześciu standardowym ustawieniom wstępnym 

i dziesięciu zdefiniowanym przez 

użytkownika profilom zamrażania 

(każdy złożony z 20 kroków) dla nie-

standardowych protokołów, aby po-

móc spełnić każde potrzeby.

liczy się unikalna charak-
terystyka
od dziesięcioleci unikalne kolekcje 

materiałów, surowicy, tkanek i róż-

norodnych komórek przechowywane 

były dla zrozumienia chorób niezakaźnych. Jednak ko-

lekcje dotyczące chorób rzadkich także skrywają bo-

gactwo informacji, ukazujących mechanizmy moleku-

larne indywidualnych chorób, a te mogą być badane 

jedynie z użyciem próbek biologicznych. Przykładem 

jest osteogenesis imperfecta (oi), genetyczna choroba 

uniemożliwiająca budowanie silnego kośćca, dotykają-

ca 15 tysięcy osób na świecie. dla tej jednostki choro-

bowej w biobankach zgromadzonych jest jedynie 385 

próbek z opisem klinicznym.

doświadczenie i wiedza jak przechowywać próbki  

w odpowiednich warunkach, a także jak zapewniać do 

nich dostęp z korzyścią dla pacjenta, jest pożądanym 

źródłem informacji i inspiracji dla wielu pracowników 

biobanków z różnych obszarów. tak jak w wielu innych 

dziedzinach, to nie ilość próbek, lecz unikalna charakte-

rystyka stanowiąca ich realną wartość.

więcej informacji: www.thermofisher.com/biobanking
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Medycyna sięga 
po nowe technologie

czwarta rewolucja przemysłowa z powodzeniem rozprzestrzenia się na ko-
lejne Branże, a pojęcia takie jak: „wydajna wymiana danych”, „transformacja 
cyfrowa” czy „automatyzacja”, na doBre zagościły w przestrzeni puBlicznej. 
przemiany dotknęły również medycynę. oBecnie w wielu szpitalach na świecie 
ręka w rękę z lekarzami pracują roBoty, a operacja na odległość – jeszcze do 
niedawna uchodząca za wyBryk wyoBraźni futurystów – dziwi coraz mniej.

Aktualnie opieka medyczna rozwija się na wielu płasz-

czyznach, lecz jej postęp nierozerwalnie wiąże się  

z koniecznością nadążania za nowoczesną techniką  

i przekraczania barier – wkraczania w obszary, które do 

tej pory zdawały się przynależeć wyłącznie do świata 

fantastyki naukowej.  

Roboty chirurgiczne i bezkrwawe 
operacje
Pierwszym mocnym przejawem współczesnego postę-

pu technologicznego w świecie medycyny było zasto-

sowanie robotów w ośrodkach leczniczych. narzędzia 

z „innej bajki” dość szybko po wdrożeniu zaskarbiły  

sobie sympatię operatorów, służąc pomocą m.in. pod-

czas operacji urologicznych, onkologicznych czy gineko-

logicznych – i stając się w ten sposób pełnoprawnymi 

pomocnikami fachowców. 

w służbie zdrowia widoczny jest także trend skupio-

ny na próbach odejścia od tradycyjnego, „krwawego” 

wymiaru operacji na rzecz działań opartych o jak naj-

mniejszą ingerencję w organizm. widać to zwłaszcza na 

przykładzie medycyny estetycznej, w przypadku której 

zwyczajowy atrybut chirurga – skalpel – co jakiś czas 

ustępuje miejsca laserowi. na dodatek niesłabnącym 

zainteresowaniem cieszy się również narzędzie, które 

jako źródło energii terapeutycznej wykorzystuje promie-

niowanie gamma. to sprawia, że interwencja medyczna 

cechuje się zogniskowaniem na zmienionym chorobo-

wo obszarze; jest nieinwazyjna, a dzięki temu – bezbo-

lesna. Podane przykłady to jednak tylko część rewolucji.

Gogle Microsoft Hololens
do wskazanego obszaru nowości medycznych z pew-

nością zaliczają się również gogle microsoft HoloLens, 

które z uwagi na stopień swojego zaawansowania są 

w stanie ułatwić pracę lekarzom. dostrzegając te moż-

liwości, już jakiś czas temu europejskie centrum zdro-

wia „otwock” postanowiło podjąć współpracę z firmą 

medApp i w ten sposób rozpocząć kolejny rozdział  

w zakresie diagnostyki medycznej, oparty na nietrady-

cyjnych możliwościach analizowania informacji.

Gogle microsoft HoloLens są w stanie zbierać dane  

z różnych badań, którym poddano pacjenta, a następ-

nie stworzyć czterowymiarową hologramową wizuali-

zację struktury danego organu. to sprawia, że lekarz 

jest w stanie obejrzeć działanie narzędzi medycznych  

w odtworzonym z dużą precyzją modelu przestrzen-

nym zmieniającym się w czasie rzeczywistym. 

dla przykładu, korzystając z gogli microsoft HoloLens, 

operację na odcinku lędźwiowym przeprowadził neuro-

radiolog, wendell Gibby wraz z zespołem. w celu do-

kładnego zlokalizowania dysku powodującego u pa
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cjenta ból, zdjęcia osoby chorej pozyskane z rezonansu  

i tomografii umieszczono w oprogramowaniu „opensight”, 

które następnie odtworzyło w 3d wygląd kręgosłupa. 

Po nałożeniu gogli kręgosłup pacjenta medykowi wy-

świetlił się niczym slajd.

Okulary VR i nietypowy sposób walki ze 
schizofrenią
Gogle microsoft HoloLens to rzecz jasna wyłącznie wy-

imek, jeśli chodzi o nowinki technologiczne w medycy-

nie. nie mniej istotną kwestią pozostaje przeprowadze-

nie we Francji operacji kory wzrokowej u pacjenta, który 

na czas ingerencji chirurgicznej miał nałożone okulary 

Vr. dzięki temu lekarze byli w stanie obserwować, jak 

działają u operowanego pacjenta poszczególne obsza-

ry mózgowe odpowiedzialne za różne funkcje. 

z dość niecodzienną propozycją uczeni wyszli także 

w kierunku osób dotkniętych schizofrenią, która obja-

wia się m.in. poprzez halucynacje słuchowe, częstokroć 

niepokojące i uporczywe. opracowano bowiem ekspe-

rymentalną terapię, podczas której ludzie cierpiący na 

zaburzenia towarzyszące wskazanej chorobie mogą 

zmierzyć się z awatarem reprezentującym dręczące ich 

w głowie głosy. unaocznienie halucynacji powinno bo-

wiem umożliwić pacjentom sukcesywne przejmowane 

nad nimi kontroli. 

Krok w rozwoju medycyny kosmicznej
warto zaznaczyć, że rozwój medycyny nie musi wiązać 

się wyłącznie z działaniami podejmowanymi na twar-

dym podłożu, lecz może mieć wymiar dużo bardziej nie-

codzienny. Świat przekonał o tym zespół specjalistów, 

który w celu realizacji zadania będącego kluczem do 

rozwoju medycyny kosmicznej skorzystał z samolo-

tu doświadczalnego typu Airbus A300 należącego do  

europejskiej Agencji kosmicznej. 

Pacjentem ochotnikiem został Philippe sanchot – męż-

czyzna uprawiające sporty ekstremalne, co pozwoliło 

na stwierdzenie, że ma on organizm przystosowany do 

trudnych warunków, zwłaszcza tych skrajnych, których 

wystąpienie na pokładzie samolotu prognozowano. 

choć zabieg usunięcia torbieli z ramienia trwał łącz-

nie zaledwie około 11 minut, to realizacja zadania za-

mknęła się w ramach mniej więcej 3-godzinnego lotu. 

wynikało to z faktu, iż zasymulowanie warunków stanu 

nieważkości mogło trwać jednorazowo tylko przez oko-

ło 22 sekundy. według dostępnych informacji chirurdzy 

podczas lotu byli przymocowani do ścian bocznych sa-

molotu, pacjenta zaś umieszczono w plastikowym na-

miocie. Ponadto lekarze używali zminiaturyzowanych 

narzędzi utrzymywanych na miejscu przez specjalne 

przeznaczone do tego celu magnesy. 

technologia pomocna w czasach zarazy
bazę nowoczesnych technologii w medycynie stanowi 

sztuczna inteligencja, czyli programy potrafiące anali-

zować duże zbiory danych i wyciągać z nich wnioski, 

działające w ramach określonych przez ich twórcę.  

o zaawansowaniu rozwiązań Ai mogą zaświadczyć 

m.in. badania prowadzone przez naukowców z north-

western medicine oraz zespół Google'a. wskazały one 

bowiem, że opracowana przez uczonych sztuczna in-

teligencja jest w stanie wykryć zmiany o charakterze 

nowotworowym na płucach zdecydowanie szybciej, niż 

są w stanie dostrzec je nawet doświadczeni radiolodzy. 

wielu nieobce są już narzędzia technologiczne, których 

zadania skupiają się na: kontrolowaniu liczby przyjmo-

wanych przez nas kilokalorii, pomaganiu w utrzymaniu 

dobrej kondycji fizycznej, czuwaniu nad przebiegiem 

ciąży, a nawet ułatwianiu rzucania palenia. 

co więcej, silny związek technologii ze świa-

tem medycznym dobrze widoczny jest także te-

raz, w czasach pandemii. Grupy naukowców za-

częły wszakże tworzyć aplikacje, które za sprawą 

analizy głosu, kaszlu i oddechu danej osoby są  

w stanie rozpoznać, czy ktoś choruje na coVid-19. •

Miłosz Magrzyk 

dziennikarz 
biotechnologia.pl
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wraz z rozwojem nowoczesnych technologii coraz większą popularność 
zaskarBia soBie również druk 3d. okazuje się Bowiem, że zastosowanie druko-
wania przestrzennego może Być naprawdę szerokie - od przemysłu juBiler-
skiego, przez przemysł samochodowy i lotniczy, architekturę czy kolejnictwo, 
a także… medycynę. wytwarzanie elementów polegające m.in. na dodawaniu 
warstwa po warstwie materiału Budulcowego to szczególna szansa zwłaszcza 
dla oBszaru onkologii.  

Praktyka czyni mistrza
mając w ręku model anatomiczny chorego obszaru, chi-

rurg może skuteczniej wyznaczyć strategię leczenia.  

co więcej – jest w stanie przećwiczyć na nim zaplanowaną 

operację. to zaś sprawia, że ryzyko niepowodzenia ingerencji 

w organizm znacznie spada. z druku 3d skorzystali m.in. leka-

rze z argentyńskiego ośrodka – znanego jako Hospital trán-

sito cáceres de Allende. by jak najlepiej przygotować się do 

operacji kobiety zmagającej się z nowotworem dającym prze-

rzuty do wątroby, opracowano wielokolorowy trójwymiarowy 

model zajętego chorobą narządu, a całość wydrukowano  

z dokładnością do 0,02 mm.

Druk 3D nadzieją onkologii 
(i nie tylko)

technologie
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Jakiś czas temu świat medyczny obiegła również 

wiadomość o przeprowadzeniu w bułgarii, w ośrodku  

tokuda Hospital, operacji mającej na celu zastąpienie 

elementu ciała zniszczonego przez raka, u pacjenta 

cierpiącego na postępującą deformację w okolicy pią-

tego prawego żebra. zrobiono to poprzez wszczepienie 

implantu wykonanego z nylonu (certyfikowanego przez 

Amerykańską Agencję Żywności i Leków), a opracowa-

nego w technice druku 3d. to sprawiło, że część zastęp-

cza została odwzorowana z niezwykle wysoką precyzją. 

na marginesie warto dodać, że w całym procesie swój 

udział zaakcentowała także polska spółka 3dGence, bo 

to właśnie drukarka przez nią stworzona pozwoliła taki 

implant wykonać.

trójwymiarowy model żyły opracowano 
w Polsce
szanse związane z upowszechnieniem druku 3d w me-

dycynie dostrzeżono również w naszym kraju. uczeni  

z Politechniki opolskiej wydrukowali bowiem trójwymia-

rowy model żyły wraz z obecnym w niej guzem. Jak 

wyjaśniał dr hab. inż. mirosław szmajda ze wskazanej 

politechniki, główny cel prezentowanego podejścia sku-

pił się na zobrazowaniu zmian patologicznych w żyle 

na podstawie obrazów uzyskanych w tomografii i dzięki 

temu wsparciu zespołu medycznego. droga do sukcesu 

była jednak złożona. Jakość modelu pozostawała w ści-

słym związku z precyzją wizualizacji. w tym celu przed 

wygenerowaniem, a następnie wydrukowaniem obiektu, 

przeanalizowano aż 1,5 tysiąca obrazów żyły uzyska-

nych w badaniu tk.

dr inż. mariusz sobol tłumaczył, iż w przypadku mode-

lowanej struktury bardzo istotnym wymaganiem było 

zrobienie jej w wydruku dwumateriałowym. tymczasem 

nie jest to jeszcze technika standardowo stosowana. 

naukowcy dopiero po stworzeniu dwóch niezależnych 

modeli przeszli do strony technologicznej, czyli wydru-

ku Fdm, w którym występuje filament w postaci żył-

ki termoplastycznej roztapianej do temperatury około 

200 stopni i nakładanej warstwa po warstwie w usta-

lonej rozdzielczości, potrzebnej do danych zastosowań. 

Jeden z materiałów, które nałożono na wydruk, był 

przezroczysty. dzięki temu dało się zajrzeć do tkanki 

nowotworowej znajdującej się wewnątrz. co więcej, wy-

drukowano ją na czerwono i w ten sposób umożliwiono 

dokładne zobrazowanie, a także  uwydatnienie w zakre-

sie rozmieszczenia.

Druk 3D w radioterapii
nie bez znaczenia druk 3d pozostaje również w sto-

sunku do jednej z kluczowych metod leczenia onkolo-

gicznego. modelowanie trójwymiarowe przekłada się 

bowiem na wdrożenie najwłaściwszych dawek dla pa-

cjenta, a tym samym zmniejszenie skutków ubocznych 

radioterapii. z tej strategii w zakresie leczenia pacjen-

tów z nowotworami znajdującymi się na skórze bądź 

pod jej powierzchnią już od pewnego czasu korzysta 

zachodniopomorskie centrum onkologii w szczecinie. 

w radioterapii wykorzystywane są tzw. bolusy, czyli 

przygotowywane indywidualnie dla każdego chorego 

materiały, umieszczane bezpośrednio na skórze i słu-

żące głównie do pochłaniania oraz rozpraszania pro-

mieniowania jonizującego. dzięki nim, w największym 

uproszczeniu, dawka promieniowania wokół zmiany no-

wotworowej zyskuje zwyczajnie większą jednorodność.

Poznanie trójwymiarowych struktur chorobowych guza 

docelowo ma skupiać się na umożliwieniu lepszego 

zrozumienia patogenezy raka oraz ułatwieniu wyboru 

najskuteczniejszej metody leczenia. może się to przeja-

wiać chociażby poprzez spersonalizowanie kuracji prze-

ciwnowotworowej, a dzięki temu zmaksymalizowanie 

skuteczności terapii przy jednoczesnym zminimalizo-

waniu jej skutków ubocznych. Ponadto należy pamię-

tać, że sukces zaawansowanego leczenia nowotworu 

polega nie tylko na poznaniu guza wraz z całym jego 

unaczynieniem, ale również na tworzeniu modeli jego 

możliwych przerzutów.

Nie tylko onkologia
rozwinięta technika wytwórcza szerokie zastosowanie 

ma znaleźć także w drukowaniu tabletek, dzięki czemu 

stałoby się możliwe bardzo precyzyjne dawkowanie me-

dykamentu, wytworzenie leku „na miarę”, z zawartością 

ściśle dostosowaną do potrzeb konkretnego pacjenta. 

spersonalizowana farmakoterapia miałaby przekładać 

się na podniesienie wydajności leczenia, przy tym nie 

byłaby jednak wolna od wad, m.in. tych związanych  

z wysokimi kosztami ponownych badań i rejestracji  

leków drukowanych.

na dobrodziejstwa druku 3d nie pozostaje obojętna 

także ortopedia, a konkretnie narzędzie znane pod na-

zwą boomcast, będące w zasadzie „szytym na miarę” 

gipsem, zaprojektowanym i wydrukowanym z wykorzy-
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staniem skanów kończyny pacjenta. tego typu skoru-

pa umożliwia podejście całościowe, przejawiające się 

głównie szybszym leczeniem i zniwelowaniem ryzyka 

powstania nieprawidłowego zrostu. dodatkowo moduł, 

w który wyposażono boomcast, służy do zbierania in-

formacji z akcelerometrów, żyroskopu i zestawu czujni-

ków nacisku i na podstawie odczytów generuje dane 

istotne z punktu widzenia leczenia. w przypadku bar-

dziej złożonym nadzieją może stać się zaś stworzenie 

spersonalizowanego egzoszkieletu, docelowo mającego 

stanowić urządzenie pozwalające osobom niepełno-

sprawnym ruchowo przemieszczać się bez asekuracji.

coraz większą popularność w medycynie zyskuje tak-

że biodruk 3d, czyli technologia wykorzystująca do bu-

dowy złożonych struktur materiały zawierające żywe 

komórki. na dużą skalę może ona stanowić przełom 

szczególnie w obszarze leczenia oparzeń. działanie 

opierałoby się na zintegrowaniu narzędzi, takich jak 

skaner i drukarka, dzięki czemu operatorzy byliby w sta-

nie uzyskać m.in. jak najdokładniejszy obraz głębokości 

obrażenia. to z kolei pozwoliłoby im na dostosowanie 

najodpowiedniejszego składu warstwy biologicznej 

przeznaczonej do nałożenia na dany obszar. •

Miłosz Magrzyk

dziennikarz 
biotechnologia.pl
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niezależnie od zastosowania Bioreaktora, wszyst-
kie jego elementy, jak również zawartość, muszą Być  

przygotowane w skutecznym i powtarzalnym procesie sterylizacji. w niniejszym 
artykule przedstawiono testy różnych typów cykli sterylizacji pod kątem 
skuteczności w kompletnym Bioreaktorze. wyniki testów wykazują m.in. nieefek-
tywne usuwanie powietrza, a następnie nieskuteczność sterylizacji w dwóch 
powszechnie stosowanych metodach. opisano, w jaki sposóB wielozadaniowy 
Bioreaktor, głowicę, przewody rurowe, filtry odpowietrzające, media płynne 
wraz z napełnioną Butelką do uzupełniania płynu można sterylizować wspólnie 
w jednym zintegrowanym procesie o potwierdzonej skuteczności sterylizacji. 
skuteczna sterylizacja całego zespołu poprawia wydajność, minimalizuje 
przestoje i przywraca Bioreaktor do pracy przy minimalnym nakładzie pracy.

terminologia 

oczyszczanie (kondycjonowanie)
 • po rozpoczęciu cyklu do komory wpływa para, któ-

ra wypiera powietrze z otoczenia, które przepływa 

przez komorę do odpływu. zarówno systemy grawi-

tacyjne, jak i próżniowe mogą zarządzać tym pro-

cesem, przy czym próżnia jest najbardziej wydajna, 

 • pozostałości powietrza uwięzione w przewodach 

bioreaktora lub innych elementach będą sta-

nowić barierę dla pary i muszą zostać usunięte. 

próżnia wstępna 
 • naprzemienne funkcje podciśnienia i pary wytwarza-

ją impulsy ciśnienia/podciśnienia, aby dokładnie usu-

nąć powietrze z otoczenia, które zostanie zastąpione 

na wszystkich poziomach przez parę. Jest to ważne 

w przypadku rurek i innych elementów płyty czoło-

wej, w których może zostać uwięzione powietrze. 

impulsy ciśnienia 

 • impulsy ciśnienia pary po podciśnieniu pe-

netrują wszystkie obszary i wypierają ota-

czające powietrze uwięzione w długich sili-

konowych wężach. zastosowanie impulsów 

ciśnieniowych do usuwania powietrza zapewnia lep-

szą penetrację pary i powtarzalne wyniki sterylne. 

podgrzewanie 

 • podczas fazy rampy wszystkie zawory wylo-

towe są zamknięte i zarówno temperatura, jak  

i ciśnienie wzrastają, aby osiągnąć wartość zadaną.

Dwell (sterylizacja plateau/faza ekspozycji) 
 • zgodnie z zaprogramowanym cyklem, temperatura  

test procesów sterylizacji 
bioreaktorów - w poszukiwaniu 
skutecznego i powtarzalnego 
procesu sterylizacji kompletnego
bioreaktora
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i ciśnienie są utrzymywane przez ustalony czas, 

przewidziany standardową procedurą operacyjną lub 

innymi kryteriami.

Suszenie/schładzanie 

 • w końcowej fazie procedury sterylizacji bioreaktor  

i wszystkie elementy, w tym media płynne, powraca-

ją do temperatury i ciśnienia otoczenia.

Sekwencja schładzania grawitacyjnego jest najwolniej-
sza i nie oferuje pełnej funkcji suszenia.

Sekwencja schładzania wspomagana próżnią jest przy-
datna, gdy płynne media są sterylizowane, ale należy 
zmierzyć szybkość spadku ciśnienia, aby umożliwić 
schłodzenie płynu poprzez odparowanie podczas go-
towania.

Wprowadzenie
bioreaktory zwykle sterylizowane są w prostych ste-

rylizatorach laboratoryjnych, które zazwyczaj działają 

tylko w dwóch trybach, grawitacyjnym lub próżniowym:

 • Proces grawitacyjny – najbardziej uproszczona ste-

rylizacja wykorzystuje wstrzykiwaną parę wodną 

do grawitacyjnego wypierania powietrza.

Gdy powietrze zostanie usunięte przez dren komory 

sterylizatora, zawór spustowy zamyka się, a ciśnienie 

pary wzrasta do zaprogramowanej wartości zadanej.  

Po zakończeniu cyklu zawór spustowy zostaje otwarty 

w celu usunięcia pary i wyrównania ciśnienia. Para jest 

zastępowana przez powietrze z otoczenia przez otwór 

wentylacyjny, co pomaga osuszyć i schłodzić ładunek.

Podczas sterylizacji cieczy stosowane jest wolniejsze 

tempo wzrostu ciśnienia i spustu pary, aby zapobiec 

lub zredukować efekt wrzenia, który powstaje, gdy ste-

rylizowane płyny są zbyt szybko wyrównane. Podobnie 

jak cykl grawitacyjny, obejmuje naturalne suszenie na 

koniec cyklu lub nadciśnienie powietrza.

 • Próżnia wstępna, suszenie próżniowe – stosowane 

są głównie do litych lub porowatych materiałów. 

Próżnia wstępna usuwa mechanicznie powietrze 

z ładunku przed wtryśnięciem pary. sterylizacja  

z próżnią wstępną usuwa więcej powietrza  

z otoczenia, dzięki czemu para może skuteczniej 

docierać do komponentów.

Po zakończeniu sterylizacji, gdy temperatura i ciśnienie 

spadają, kondensat odparowuje w parę, która pomaga 

wysuszyć ładunek. suszenie próżniowe usuwa tę parę, 

zwiększając parowanie kondensatu w celu wysuszenia 

ładunku, co zapobiega ponownemu skażeniu po wyję-

ciu bioreaktora ze sterylizatora.

Jednak niezależnie od trybu pracy, sterylizator musi 

osiągnąć minimalną temperaturę plateau 121°c z mi-

nimalnym czasem przebywania 20 minut, aby zapew-

nić skuteczność cyklu sterylizacji. Aby sprawdzić, czy 

spełniona jest wymagana temperatura 121°c (250°F), 

należy zmierzyć temperaturę w najzimniejszym miej-

scu lub najwolniejszym obszarze nagrzewania. złożona 

konstrukcja bioreaktorów może jednak stanowić kilka 

wyzwań podczas standardowego procesu sterylizacji.

testy porównawcze
w ocenie skuteczności sterylizacji przeprowadzonej 

przez laboratorium Getinge sterilization test Lab, zba-

dano różne metody sterylizacji bioreaktorów. testy 

przeprowadzono w standardowych cyklach z mapowa-

niem temperatur i zweryfikowano za pomocą wskaźni-

ków biologicznych, aby upewnić się, że wszystkie po-

wierzchnie zostały odpowiednio poddane działaniu 
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pary. we wszystkich cyklach w badaniu stosowano 3L 

bioreaktor Applikon. Przed każdym testem do naczynia 

dodawano małą ilość, 10 ml wody. osłona termome-

tryczna w każdym teście wypełniona była wodą, aby 

zweryfikować ogrzewanie z naczynia, a nie przez parę 

przenikającą od góry. temperaturę w butelce do dozo-

wania cieczy weryfikowano przez pomiar w butelce re-

ferencyjnej tego samego typu i wielkości. 

Powyżej przedstawiono zestawienie testów wraz z opi-

sem procesu sterylizacji:

Poniższe zdjęcie ilustruje sposób umieszczenia sond 

temperatury oraz wskaźników biologicznych w odpo-

wiednio przygotowanym bioreaktorze. test ma potwier-

dzić, że wszystkie przewody wewnętrzne, sonda a tak-

ze inne elementy są wysterylizowane oraz kwalifikują 

bioreaktor do użycia.

typ testu Metoda sterylizacji

scenariusz 1:

standardowy proces

wtrysk pary, a następnie podgrzanie do 121°c utrzymanie przez 

co najmniej 20 minut

scenariusz 2:

dodana próżnia wstępna

dodawana jest pojedyncza próżnia wstępna, aby zwiększyć usuwanie 

powietrza i poprawić penetrację pary w naczyniu i przewodach

scenariusz 3:

dodana próżnia wstępna + pulsa-

cje parą

Po pojedynczej próżni wstępnej następują dodatkowe impulsy (wtryski) 

pary w celu skuteczniejszego usunięcia pozostałego powietrza i zapew-

nienia maksymalnej penetracji pary w zbiorniku i przewodach

technologie
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Rezultaty testów
Scenariusz 1 – program sterylizacji cieczy, bez próżni  
(cc 890):

czujniki temperatury umieszczone w probówkach 

osiągają temperaturę sterylizacji.

czujnik umieszczony w naczyniu osiąga i utrzymuje 

temperaturę sterylizacji przez ostatnie cztery minuty 

plateau.

czujnik temperatury umieszczony w osłonie termo-

metrycznej nie osiąga temperatury sterylizacji (osią-

gając maksymalną temperaturę tylko 117,5°c).

wniosek: minimalny czas sterylizacji w wymaga-

nej temperaturze nie został osiągnięty dla dwóch  

z trzech składników bioreaktora. ten wynik wyraźnie 

wskazuje na niewystarczające usuwanie powietrza.

Scenariusz 2 – program sterylizacji cieczy, jedna próżnia 
wstępna (cc 895):

czujniki temperatury umieszczone w probówkach 

osiągają temperaturę sterylizacji.

czujnik umieszczony w naczyniu osiąga i utrzymuje 

temperaturę sterylizacji przez 10 minut plateau.

czujnik temperatury umieszczony w osłonie termo-

metrycznej nie osiąga temperatury sterylizacji (osią-

gając maksymalną temperaturę 119,3°c).

wniosek: minimalny czas sterylizacji w wymaganej tem-

peraturze nie został osiągnięty dla dwóch z trzech skład-

ników bioreaktora. chociaż profil temperatury został 

poprawiony ze scenariusza 1, wyniki nadal sugerują, że  

w naczyniu pozostaje powietrze. 

Scenariusz 3 — program sterylizacji cieczy, jeden impuls 
podciśnienia wstępnego i ciśnienia (cc 894):

czujniki temperatury umieszczone w probówkach 

osiągają temperaturę sterylizacji.

czujnik umieszczony w naczyniu osiąga i utrzymuje 

temperaturę sterylizacji przez 20 minut, całość pla-

teau.

czujnik temperatury umieszczony w osłonie termo-

metrycznej osiąga i utrzymuje zadaną temperaturę 

sterylizacji (121°c) przez 20 minut, całość plateau.

wniosek: dla każdego składnika bioreaktora osiągnięto 

wymaganą temperaturę i czas przebywania. Profil tem-

peratury wskazuje na dobre odprowadzanie powietrza we 

wszystkich pozycjach.
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Rezultaty wskaźników biologicznych
Po sterylizacji w każdym scenariuszu paski bioindykatorów 

z każdego procesu umieszczano w pożywce hodowlanej, 

obok kontroli pozytywnej, którą inkubowano bez steryli-

zacji. Próbki umieszczane były w inkubatorze w tempera-

turze 55°c do 60°c (131°F do 140°F) na okres siedmiu dni.

kontrola pozytywna bioindykatora mieszadła ze scena-

riusza 1 (cc 890) wykazała wzrost bakterii. wynik ten 

potwierdza, że scenariusz 1 (cc 890) nie zapewnia wy-

starczającego usuwania powietrza i penetracji pary, aby 

zapewnić skuteczność sterylizacji.

Problemy i rozwiązania
Gdy powietrze z otoczenia pozostaje w naczyniu, osło-

nie termometrycznej i/lub długich i wąskich rurkach 

używanych w bioreaktorze, para nie może przeniknąć 

do wszystkich powierzchni i zapewnić ich sterylizację. 

Pogarsza to skuteczność sterylizacji i zagraża powta-

rzalności procesów. Połączenie podciśnienia wstępnego 

i impulsów ciśnieniowych jest jednym z rozwiązań tego 

problemu, szybciej wypychając dodatkowe powietrze 

z otoczenia, gdy sprężona para przemieszcza się do 

wszystkich obszarów bioreaktora.

Przy zastosowaniu hydrofobowych filtrów wentylacyj-

nych, przepuszczalność musi być wystarczająco do-

bra, aby umożliwić przepływ pary przez całą drogę. 

zastosowanie wielu impulsów podciśnienia pozwala 

na lepszą penetrację pary przez filtry odpowietrzające  

oraz obudowy.

Alternatywnym rozwiązaniem byłoby zwiększenie ogól-

nego plateau, aby zapewnić osiągnięcie minimalnego 

20-minutowego czasu przebywania.

w kolejnych testach przeprowadzonych przez labora-

torium testowe Getinge sterilization test Lab ocenia-

no skuteczność przedłużonego czasu przebywania.  

w testach porównano wyniki 40-minutowego czasu 

przebywania w pustym bioreaktorze (cc 899) z naczy-

niem 3 l oraz wypełnionym 2,4 l (cc 900) dla tego sa-

mego czasu fazy ekspozycji.

w teście cc 899 – Pusty bioreaktor czujnik temperatury 

umieszczony w osłonie nadal nie osiągał 121°c (250°F), 

nawet pod koniec 40-minutowego okresu.

Jednak wyniki testów bioindykatorowych wykazały brak 

wzrostu bakterii, potwierdzając, że wydłużony czas pla-

teau poprawia wyniki sterylizacji.

w teście cc 900 – wypełniony bioreactor, wydłużony czas 

plateau i płyn w zbiorniku pozwoliły na osiągnięcie mini-

malnej temperatury przez cały czas. wyniki bioindykatora 

potwierdziły również sterylizację w tym scenariuszu.

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wyników po upłynięciu wymaganego okresu inkubacji:

typ testu wynik bioindykatora

scenariusz 1 (cc 890):
standardowy proces

wężyki: negatywny
mieszadło: negatywny

scenariusz 2 (cc 895):
dodana próżnia wstępna

wężyki: negatywny
mieszadło: negatywny

scenariusz 3 (cc 894):
dodana próżnia wstępna + pulsacje parą

wężyki: negatywny
mieszadło: negatywny
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Podsumowanie
Potwierdzono, że proces sterylizacji kompletnego ze-

społu bioreaktora jest najlepiej dopasowany, gdy za-

wiera podciśnienie wstępne i impulsy ciśnieniowe, które 

skuteczniej usuwają powietrze i poprawiają przenikanie 

pary do wszystkich elementów bioreaktora. 

należy pamiętać, że poprzedzający sterylizację cykl 

mycia powinien, poprzez dokładne oczyszczenie przy 

użyciu automatycznych cykli mycia, usunąć wszelkie 

obciążenie biologiczne lub inne zanieczyszczenia, któ-

re przywierają do naczynia bioreaktora, wirnika, portów, 

rurek i innych elementów niezbędnych do funkcjonowa-

nia bioreaktora i są barierą dla czynnika sterylizującego.

wracając do przebiegu procesu sterylizacji, analiza wy-

ników przeprowadzonych testów pokazuje kilka spo- 

sobów sterylizacji bioreaktorów: 

Opcja 1
Podziel bioreaktor na trzy oddzielne ładunki w zależno-

ści od typu. ta metoda wymaga całkowitego demonta-

żu bioreaktora, wydłuża czas przestoju i zwiększa moż-

liwe ryzyko naruszenia integralności.

 • cykl 1: cykl materiałów litych

 • cykl 2: długie/wąskie rurki

 • cykl 3: zamknięty zbiornik (pusty) lub zamknięty 

zbiornik (wypełniony płynem) 

Opcja 2
sterylizacja próżniowa i parowa

chociaż ta metoda zapewnia potwierdzoną sterylizację, 

nie jest zalecana do stosowania z butelkami wypełnio-

nymi płynem, ponieważ może powodować efekt wrze-

nia. dodanie cyklu z próżnią wstępną zapewnia usunię-

cie większej ilości powietrza z wężyków, ale nie usuwa 

skutecznie całego powietrza z otoczenia.

 • cykl 1: towary lite i długie/wąskie rurki

 • cykl 2: zamknięte naczynie (puste) lub zamknięte 

naczynie (wypełnione płynem)

Opcja 3 – wiodąca metoda
Proces sterylizacji kompletnego zestawu bioreaktora 

zawierający impuls podciśnienia wstępnego i pulsacje 

parą wodną.

stwierdzono, że niniejszy proces sterylizacji zapewnia 

najlepsze wyniki przy najmniejszej liczbie etapów połą-

czonych impulsami próżni wstępnej i ciśnienia. cykl ten 

stanowił najprostsze rozwiązanie zapewniające steryli-

zację w celu zapewnienia powtarzalności i jakości.

to innowacyjne podejście umożliwia uwzględnienie 

trzech różnych rodzajów ładunków, materiałów litych, 

rur i cieczy w jednym cyklu, usuwając całe powietrze 

z otoczenia za pomocą pojedynczej próżni wstępnej  

i wielokrotnego pulsacyjnego ciśnienia pary. w obciąże-

niach z ciekłymi mediami, podciśnienie wstępne usu-

wa powietrze z otoczenia w temperaturze pokojowej, 

przed wtryśnięciem pary, dzięki czemu media płynne 

nie gotują się ani nie odparowują. Gdy poziom ciśnienia 

przekroczy podane ciśnienie nasycenia cieczy, pozosta-

łe powietrze jest usuwane przez impulsy ciśnieniowe  

w celu całkowitego przeniknięcia pary. 

Jak pokazano w scenariuszu 3 (cc 894), ta kombinacja 

próżni wstępnej i impulsów ciśnieniowych potwierdza 

skuteczność sterylizacji wszystkich elementów biore-

aktora w jednym cyklu i zapewnia zapewnienie jakości.

korzystanie z zaproponowanego procesu sterylizacji 
bioreaktora jest odpowiedzią na wyzwania użytkow-
ników w postaci pojedynczego, łączonego cyklu, co 
pozwala poświęcić więcej czasu na pracę. Jednakże,  
jeśli proces łączący próżnię wstępną i impulsy ciśnienia 
przed fazą sterylizacji nie jest dostępny, zaleca się wy-
dłużony czas plateau lub oddzielny proces sterylizacji 
cieczy w pojemnikach. •
ŻróDŁa:
 75267-best Practices for multi-use bioreactor steriliza-

tion - Application brief, Getinge · swedenbioreactor Pre-

paration solutions, Ls3255 –bioreactor-preparation-so-

lutions-_white-paper-en-2020_11_11, Getinge · sweden.

Grzegorz Cacko

Life science sales manager
Poland, ukraine & baltic states
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Systemowe rozwiązania
w przygotowaniu bioreaktorów 
Mycie i sterylizacja bioreaktorów wielokrotnego użytku

Powtarzalność Twojej pracy zależy od odpowiednio oczyszczonego 
i wysterylizowanego bioreaktora. Holistyczne podejście Getinge 
do procesów przygotowania bioreaktorów wielokrotnego użytku 
zapewnia skutecznosć i wysoką wydajnosć pracy.

Krok 1: Zautomatyzowane mycie przy użyciu specjalnie 
skonstruowanego kosza do mycia bioreaktora 

Krok 2: Zoptymalizowany proces sterylizacji trzech różnych 
typów wsadów w jednym cyklu

Razem, kompletne rozwiązanie Getinge zapewnia dokładne 
i powtarzalne rezultaty w krótszym czasie, przy mniejszym 
nakładzie pracy, dzięki czemu możesz wrócić do tego, co ważne 

– do swojej pracy.

Bioreaktor 
Applikon

Myjnie 
laboratoryjne 

Getinge 

Sterylizator 
Getinge

Serwis
& wsparcie

Dedykowane:
 proces & kosz 

Więcej na stronie:
www.getinge.com/pl/rozwiazania/nauka-i-przemysl/
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Spectrum Compact CE System
Sekwencjonowanie Sangera i analiza fragmentów/STR

Pełna elastyczność: 

• 4-kapilarne urządzenie z możliwością detekcji do 6 barwników w 32 próbkach

• kompaktowy rozmiar i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego lub 
Remote Access Software

• kompatybilność z wieloma zestawami do sekwencjonowania DNA  
i analizy fragmentów

• analiza danych możliwa z zastosowaniem wielu różnych oprogramowań

• gotowe do użycia odczynniki zapewniające maksymalne wykorzystanie zasobów

• wysokiej klasy usługi serwisowe i programy szkoleniowe 

www.promega.com/SpectrumCompact


