
Sprawozdanie z Badań In Vitro 2020 r.

Numer badania: LTP20008

Opisowy tytuł badania: Aktywność antyproliferacyjna preparatów TP1 i TP2 wobec 
komórek ludzkich linii nowotworowych: A549, MCF-7, A2780, HT-29 i PC-3

Rodzaj badania: In vitro

Cel badania: Zbadanie aktywności antyproliferacyjnej badanych preparatów, wyznaczenie 
IC50

Jednostka Badawcza: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Laboratorium 
Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej

Data Badania: 10 Stycznia 2020 r. 

Substancje badane: mikroelementy TP1 i TP2

Metody badań: Zgodnie z: SOP/LTP-11.00.00

Opis procedury: D1 Pasaż komórek oraz przygotowanie płytek 96-dołkowych z komórkami 
nowotworowymi D2 Przygotowanie rozcieńczeń preparatów badanych naniesienie związków 
na płytki w odpowiednim układzie D5-6 Odczyt płytek metodą MTT, analiza wyników 
odczytu w systemie Prolab

Symbol i nazwa linii komórkowej nowotworowej:
A549     Ludzkie komórki raka płuc 
PC-3     Ludzkie komórki raka prostaty 
MCF-7       Ludzkie komórki raka gruczołu piersiowego 
A2780        Ludzkie komórki raka jajnika 
HT-29        Ludzkie komórki raka jelita grubego

Wzory: Na podstawie absorbancji wyznaczono % żywych komórek wg. wzoru:

Am - wartość absorbancji medium kontrolnego 
Ak - wartość absorbancji kontroli komórek 
Ap- wartość absorbancji komórek potraktowanych badanym rozcienczeniem badanego 
preparatu.
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• Preparat TP1 wykazuje brak aktywności w zastosowanych rozcieńczeniach w 
hamowaniu wzrostu komórek raka prostaty PC-3. W najbardziej stężonej dawce 
(rozcieńczenie 1:400) hamował proliferację (wzrost) komórek tylko o ok. 40% (żywotność 
komórek wyniosła ok 60%), podczas gdy w pozostałych modelach nowotworowych 
zahamowanie proliferacji (wzrost) w tej dawce wyniosło ok. 60-90% (tzn. o ok. 60-90% 
mniej było komórek w porównaniu do komórek kontrolnych).  

• Preparat TP1 najwyższą aktywność wykazał wobec komórek ludzkiego raka jelita 
grubego HT-29 i jajnika A2780. W rozcieńczeniu 1:1555 (0.0652%) hamował proliferację 
(wzrost) komórek HT-29  
a w rozcieńczeniu 1:2246 (0.0445%) hamował proliferację (wzrost) komórek A2780 o 
50% (IC50), tzn. przy tych rozcieńczeniach pozostało 50% komórek w porównaniu do 
komórek kontrolnych. 

• Około 2-3x niższą aktywność preparat TP1 wykazał wobec komórek ludzkiego raka płuc 
A549 i raka piersi MCF-7. Hamował wzrost komórek raka płuc o 50% w rozcieńczeniu 
1:860 (0,12%), a raka piersi w rozcieńczeniu 1:720 (0,143 %).

WYNIKI DLA PREPARATU TP1

Tabela 1. Procent żywych komórek po zastosowaniu danego rozcieńczenia/stężenia i IC50 dla 
preparatu TP1 (wartości średnie ±SD)

Wyniki doświadczeń przedstawiono w postaci IC50 - rozcieńczenie powodujące 
zahamowanie proliferacji (wzrostu) 50% populacji komórek nowotworowych (50% żywych 
komórek). IC50 wyznaczono w programie Prolab wg. schematu:
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Wykres 1. Aktywność preparatu TP1 dla każdej linii nowotworowej

Wykres 2. Podsumowanie % żywych komórek po traktowaniu preparatem TP1
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Tabela 1. Procent żywych komórek po zastosowaniu danego rozcieńczenia/stężenia i IC50 
dla preparatu TP2 (wartości średnie ±SD)

WYNIKI DLA PREPARATU TP2

• Preparat TP2 wykazuje najsłabszą aktywność w hamowaniu wzrostu komórek 
raka prostaty PC-3. W najbardziej stężonej dawce (rozcieńczenie 1:400) hamował 
proliferację (wzrost) komórek o ok. 78% (żywotność komórek wyniosła ok 22%), 
podczas gdy w pozostałych modelach nowotworowych zahamowanie proliferacji 
(wzrost) w tej dawce wyniosło ok. 95% (tzn. o ok. 95% mniej było komórek w 
porównaniu do komórek kontrolnych). Stężenie preparatu TP2 było 2-4x wyższe dla 
linii PC-3 niż dla pozostałych, by zahamować wzrost komórek o 50%.  

• Preparat TP2 najwyższą aktywność wykazał wobec komórek ludzkiego raka jelita 
grubego HT-29 i jajnika A2780. W rozcieńczeniu 1:4100 (0.026%) hamował proliferację 
(wzrost) komórek HT-29 a w rozcieńczeniu 1:4950 (0.021%) hamował proliferację 
(wzrost) komórek A2780 o 50% (IC50), tzn. przy tych rozcieńczeniach pozostało 50% 
komórek w porównaniu do komórek kontrolnych. 

• Około 2x niższą aktywność preparat TP2 wykazał wobec komórek ludzkiego raka płuc 
A549 i raka piersi MCF-7. Hamował wzrost komórek raka płuc o 50% w rozcieńczeniu 
1:2129 (0,048%), £a raka piersi w rozcieńczeniu 1:910 (0,054 %).
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Wykres 1. Aktywność preparatu TP2  dla każdej linii nowotworowej

Wykres 2. Podsumowanie % żywych komórek o traktowaniu preparatem TP2
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