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1. IBIB PAN 

1.1. Demonstrator bioreaktora do hodowli hepatocytów. 

Charakterystyczną cechą hepatocytów jest ich wysoka aktywność metaboliczna i związane z nią duże 
zapotrzebowanie na tlen, oraz wrażliwość na naprężenia ścinające. Rys. 1 przedstawia schemat oraz model 
bioreaktora membranowego z PDMS, w którym dno komory hodowlanej stanowi przepuszczalna dla gazów 
membrana o grubości ok. 100 m, zapewniająca zaopatrywanie komórek w tlen, niezależnie od tlenu 
rozpuszczonego w pożywce. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zmniejszenie szybkości przepływu 
pożywki, a tym samym na redukcję naprężeń ścinających, które mogłyby powodować odrywanie się komórek 
od podłoża. W części wlotowej bioreaktora zaprojektowano strefę mieszania, wyposażoną w zestaw 
kolumienek umożliwiających równomierny przepływ pożywki w komorze hodowlanej. Wysoki stosunek 
powierzchni komory hodowlanej (ok. 2 cm2) do jej objętości (ok. 40 l) w bioreaktorze przepływowym 
zapewniw efektywną wymianę masy i umożliwia uzyskanie hodowli o dużej gęstości komórek, przy 
niewielkim zużyciu odczynników, co przyczynia się do obniżenia kosztów hodowli. Integralnym elementem 
bioreaktora jest ramka z PDMS, w której otworach usytuowanych nad wlotami i wylotami bioreaktora 
umocowano probówki pełniące rolę pułapek na pęcherzyki powietrza, i pojemników na zużyte medium 
hodowlane.  

 

Rys. 1. Schemat i model bioreaktora do hodowli hepatocytów. 

Bioreaktory testowano na hepatocytach linii C3A. Po 7 dniach hodowli z najniższą zastosowaną szybkością 
przepływu pożywki (0,1 l/min) liczba komórek w bioreaktorach wzrastała średnio 7,9 ± 0,8 razy. 

 

Rys. 2. Przykładowe obrazy mikroskopowe komórek C3A w standardowym naczyniu hodowlanym z 
polistyrenu (A-C) i w bioreaktorze membranowym którego powierzchnia pokryta została kolagenem typu I (D-
F); 2 godziny po wysianiu (A, D), w drugim (B, E) i szóstym dniu hodowli (C, F). 

Prawidłowa morfologia i zdolność komórek do proliferacji wskazuje, że urządzenie zapewnia hepatocytom 
odpowiednie warunki środowiskowe, a tym samym pozytywnie weryfikuje założenia konstrukcyjne 
bioreaktora. IBIB PAN planuje kontynuację prac badawczych w zakresie projektowania i badań bioreaktorów 
do hodowli komórkowych.  

 

1.2. Badanie możliwości zastosowania warstw diamentopodobnych (DLC) osadzonych na PDMS, jako 
podłoży do hodowli komórkowych. 

Przeprowadzone w IBIB PAN testy na komórkach linii C3A, HOS i HEK wykazały zdolność warstw DLC do 
podtrzymywania hodowli komórkowych. Badane powierzchnie wpływały na organizację, morfologię i stopień 
adhezji komórek do podłoża (Rys. 3 i 4), a w przypadku hepatocytów C3A również na ich funkcjonalność. 
Widoczne różnice w zdolności komórek do rozpłaszczania się i proliferacji na powierzchni próbek DLC o 
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odmiennych teksturach świadczą o wrażliwości komórek na specyficzną rzeźbę powierzchni substratu. 
Przprowadzone obserwacje wskazują, że ze względu na swoje właściwości, takie jak zdolność 
podtrzymywania wzrostu hodowli, zdolność do indukowania zarówno oddziaływań komórek z substratem jak i 
oddziaływań międzykomórkowych oraz możliwy wpływ na ukierunkowany wzrost komórek, badane warstwy 
DLC mogą stanowić interesujący materiał do wykorzystania dla celów m.in. inżynierii tkankowej. 

 

 
Rys. 3. Obrazy mikroskopowe kontrastowo-fazowe komórek C3A po 7 dniach hodowli na warstwach 
diamentopodobnych (B-F) i PDMS (A). 

 

Rys. 4. Obrazy mikroskopowe kontrastowo-fazowe komórek HEK po 7 dniach hodowli na warstwach 
diamentopodobnych (A-F), polistyrenie (G) i PDMS (H).  

1.3. Trwale fluoryzujące linie komórkowe do monitorowania wzrostu hodowli.  

Wyprodukowane w Pracowni Inżynierii Tkankowej IBIB PAN linie komórkowe hepatocytów C3A i ludzkich 
fibroblastów skóry, trwale świecące w świetle UV dzieki ekspresji białek fluorescencyjnych białek EGFP lub 
DsRed2, można wykorzystać w badaniach dynamiki zmian populacji komórek w mono- lub kokulturze 
bezpośrednio w bioreaktorze, oraz do analizy markerów komórkowych tylko na jednej z dwóch populacji 
komórek („zielonej” lub „czerwonej”) rosnących w kokulturze, za pomocą cytometrii przepływowej. 

 
 

Rys. 5. Rozkład fluorescencji w komórkach produkujących białka EGFP i DsRed2. Panel lewy – komórki 
C3A; panel prawy – fibroblasty. Panel górny – fluorescencja zielona, obiektyw 10x; panel dolny – 
fluorescencja czerwona, obiektyw 20x. 

 



RAPORT	MNS‐DIAG			
 

4 
 

2. PŁ 

2.1. Warstwy diamentopodobne osadzone na PDMS.  

Zespół Politechniki Łódzkiej wyprodukował kilka rodzajów powłok diamentopodobnych osadzonych na 
PDMS (Rys. 6), o różnej strukturze powierzchni i własnościach fizyko-chemicznych. Procesy modyfikacji 
podłoży polimerowych realizowane były dwuetapowo. W pierwszym z nich polimer poddawany był procesom 
trawienia wstępnego w celu osiągnięcia najbardziej korzystnego stanu powierzchni (jak najwyższej energii 
powierzchniowej), który decyduje o adhezji powłok do podłoża. Do realizacji tego etapu wykorzystano różne 
gazy i parametry plazmochemiaczne. Drugi etap procesu polegał na wytwarzaniu powłok na bazie węgla i 
realizowany był różnie w zależności od zastosowanej technologii. Technologia MS/RF PACVD 
wykorzystywana była do syntezy powłok węglowych z pośrednią międzywarstwą Ti oraz nanokompozytową 
Ti – C, natomiast technika MW/RF PACVD stosowana była do wytwarzania powłok węglowych.  

 

Rys. 6. Morfologia powierzchni wybranych warstw diamentopodobnych, naniesionych na PDMS. Obrazy 
uzyskano w IBIB PAN metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. A, E, L, C, G, K – powiększenie 
1000x; B, F, J, D, H, L – powiększenie 5000x. 

3. AGH 

3. 1 Demonstrator układu do pomiaru swiatła fluorescencyjnego.  

Opracowany system pomiarowy krzemowych składa się ze źródła promieniowania pobudzającego 
fluorochrom, automatycznego systemu do zliczania fotonów z detetektorem w postaci fotopowielaczy 
krzemowych oraz komputerowego systemu sterowania, akwizycji i analizy danych implementowanego w 
środowisku LabView. Zdjęcie oraz blokowy schemat demonstratora przedstawiono na Rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Zdjęcie i schemat blokowy demonstratora 

Urządzenie przetestowano używając dwóch różnych źródeł promieniowania pobudzającego: diody LED i 
lasera o długości fali 488 nm. Przeprowadzone pomiary porównano z pomiarami wykonanymi przy użyciu 
spektrofotometru Synergy HT, BioTek i S.I. Photonics. Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką czułość 
systemu i wydają się bardzo obiecujące.  

Demonstrator został też sprawdzony przy pomiarach przepływu roztworu fluoryzującego w mikrokanale 
struktury mikroprzepływowej, wykonanej z poli(dimetylosiloksanu).  


