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Cel podjętego badania 

Metody alternatywne in vitro (na wyizolowanych tkankach i hodowlach komórek) zastępują 

w wielu przypadkach badania na zwierzętach, stając się standardem współczesnej toksykologii. 

Antybiotyki jonoforowe, stosowane jako dodatek paszowy m i n  dla drobiu, charakteryzuje 

stosunkowo duża toksyczność Badania ich cytotoksyczności w hodowlach pierwotnych i liniach 

komórkowych prowadzone były fragmentarycznie. Ponadto brak jest danych na temat 

cytoprotekcyjnego działania substancji biologicznie aktywnych, np. hepatoochronnie działających ciał 

ostropestu plamistego - sylimaryny. W związku z powyższym określenie ochronnego wpływu 

sylimaryny- ciała czynnego ostropestu plamistego- z jednoczesnym podaniem wybranych jonoforów 

na izolowane komórki i linię komórkowe zarówno zwierząt modelowych jak i docelowych, ma swoje 

uzasadnienie merytoryczne i stanowi przesłankę podjęcia niniejszych badań. 

Mają one na celu określenie cytotoksyczności podstawowej indukowenej monenzyną, 

salinomycyną, narazyną, lazalocidem w pierwotnej hodowli świeżo izolowanych hepatocytów 

i miocytów, szczura i kurcząt oraz ustalonych linii komórkowych. Ocena obejmuje zmiany 

morfologiczne (HTD), integralność błon komórkowych (NRU), aktywność metaboliczną (MTT 

i LDH), zdolność proliferacji (KB) oraz oznaczanie aminotransterazy i glikogenu. Określony zostanie 

współczynnik połowicznej cytotoksyczności tych antybiotyków - IC50 i EC50. 

Dodatkowym badaniem zostaną objęte hepatocyty ludzkie, ze względu na istniejące narażenie 

konsumentów na antybiotyki jonoforowe jako pozostałości tych substancji w wątrobie i mięśniach 

drobiu. Pozwoli to na określenie wrażliwości tych komórek na działanie określonych stężeń 

wymienionych jonoforów. Wyniki podstawowych badań cytotoksyczności w zastosowanym modelu 

pozwalają na rozpoznanie i zidentyfikowanie docelowo zagrożonych struktur i funkcji w komórce. 

Realizacja przedstawionego projektu wskaże przydatność zastosowanych metod i modeli in vitro 

do oceny zależności dawka-efekt Poprzez odniesienie parametrów cytotoksyczności, IC50 i EC50, 

do LD50- toksyczności ostrej in vivo ujawniona zostanie wrażliwość badanych komórek wobec 

przedmiotowych. 



antybiotyków jonoforowych. Wybór rodzaju komórek do badań podtktowany zotal następującymi 

przesłankami; procesami biotransformacji zachodzącymi najintensywniej w hepatocytach oraz 

największymi zmianami patomorfologicznymi obserwowanymi w miocytach. W naszym zakładzie 

przeprowadzono wstępne badania określające cytotoksyczność antybiotyków jonoforowych (IC50) na 

linii ciągłej hepatocytów szczura (FAO), wyniki zostaną opublikowane w czasopismach 

biomedycznych o zasięgu światowym. 

Ponadto badania zmierzają do określenia efektu hepatoprotekcyjnego wyciągu z ostropestu 

plamistego po łącznym zastosowaniu z wymienionymi jonoforami w podanych wyżej hodowlach 

komórkowych. Zastosowanie tego modelu ma na celu rozstrzygnięcie, w jakim stopniu zastosowany 

wyciąg z ostropestu chroni komórki wątrobowe przed działaniem uszkadzającym tych antybiotyków 

oraz rozszerzenie marginesu bezpiecznego stosowania antybiotyków jonoforowych w hodowli drobiu. 

Potwierdzeniem uzyskanych wyników działania ostropestu plamistego z łącznym zastosowaniem 

jonoforów będzie przeprowadzenie dodatkowych badań na fermie kurzej. 

Kolejnym wyzwaniem zgłaszanego projektu jest podjęcie analizy ilościowej antybiotyków 

jonoforowych w wyizolowanych narządach kurczaków oraz w medium inkubacyjnym hepatocytów 

i miocytów. Problem ich identyfikacji rozstrzygnięty może być za pomocą metod 

chromatograficznych (HPLC). 

 

Harmonogram pracy badawczej 

1. Badanie toksyczności podstawowej antybiotyków jonoforowych na liniach komórkowych 

a następnie na pierwotnych komórkach wątroby i mięśni szkieletowych szczura i kurcząt 

2. Ocena działania hepatoprotekcyjnego wyciągu z ostropestu plamistego po zastosowaniu 

określonych dawek poszczególnych jonoforów u szczurów i kurcząt 

3. Przeprowadzenie badań in vivo na fermie drobiu, potwierdzających badania in vitro. 

4. Analiza chromatograficzna jonoforów z wątroby i mięśni szkieletowych drobiu. 

5. Przygotowanie dokumentacji, statystyczne opracowanie wyników, pisanie pracy 

doktorskiej, obrona. 

 

Innowacyjność projektu badań 

 

Planowane są badania metodami alternatywnymi in vitro z zakresu cytotoksyczności 

podstawowej. Obejmują one doświadczenia wykonywane na świeżo izolowanych komórkach wątroby 

i mięśni szkieletowych szczurów białych rasy Wistar (zwierze modelowe) i kurcząt brojlerów. 



Ponadto w badaniach wykorzystywane będą ustalone linie komórkowe, hepatocytów kurcząt 

i ludzkich oraz mioblastów szczurzych. Innowacja wymienionych metod zasadza się na zastępowaniu 

zwierząt doświadczalnych poddanych zatruciom modelami nie odczuwającymi bólu i cierpień. 

Badania antybiotyków jonoforowych w hodowlach pierwotnych i na liniach komórkowych 

prowadzone były fragmentarycznie. Brak jest danych w piśmiennictwie, które określałyby 

cytotoksyczność monenzyny, narazyny, salinomycyny i lazalocydu przy zastosowanych testach: MTT, 

KB i NRU. Nie określono również współczynnika cytotoksyczności (IC50 ) dla tych antybiotyków. 

Pozwolą one na uszeregowanie związków pod względem ich siły działania toksycznego 

na poszczególne komórki. 

Dodatkowym aspektem innowacyjności jest zastosowanie w żywieniu drobiu wyciągu 

z ostropestu plamistego łącznie z antybiotykami jonoforowymi (kokcydiostatykiem) W założeniu 

badawczym substancje aktywne tej rośliny (sylimaryna) zmniejszą działanie uszkadzające jonoforów 

na tkanki wątrobowe i zwiększą metabolizm tych substancji. Przyczyni się to do zmniejszenia 

i/lub wyeliminowania narażenia konsumentów drobiu na antybiotyki jonoforowe. 

 


