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Pracownie dydaktyczne

Ewolucja molekularna
Diagnostyka molekularna
Metody detekcji molekularnej
Identyfikacja genów
Mutageneza
Mapowanie genomów
In¿ynieria genetyczna
In¿ynieria embrionalna
Hodowle in vitro komórek i tkanek
Transmisja sygna³ów w komórkach
Proteomika
Preparatyka biomoleku³
Metabolomika
Modelowanie molekularne
Diagnostyka GMO
Genomika i proteomika fluorescencyjna
Nowoczesne techniki mikroskopowe

Mo¿liwoœæ prowadzenia przedmiotów takich jak:



Pracownia analizy kwasów nukleinowych

Sekwenator
S³u¿y do okreœlania sekwencji nukleotydów wybranych odcinków DNA o d³ugoœci do 1000 pz, 
genotypowania za pomoc¹ markerów mikrosatelitarnych oraz analiz AFLP i innych.

Termocyklery do analiz Real-Time PCR pozwalaj¹ na przeprowa-
dzenie reakcji PCR z analiz¹ przyrostu iloœci produktu w czasie 
rzeczywistym. Metoda ta jest stosowana do pomiaru iloœciowego kopii 
genu, transgenu czy genomów wirusowych i bakteryjnych lub poziomu 

Termocyklery do reakcji na szklanych p³ytkach umo¿liwiaj¹ 
wykonywanie reakcji PCR z niewielkiej iloœci materia³u genetycznego; 
ca³kowita objêtoœæ mieszaniny reakcyjnej to zaledwie 1 mikrolitr.

Termocyklery z gradientem s³u¿¹ do przeprowadzania reakcji PCR 
standardowych oraz w gradiencie temperatur.

ekspresji RNA w komórkach i tkankach.

Bioanalizator wykorzystuje technikê mikroprzep³ywów do analizy iloœ-
ciowej oraz jakoœciowej DNA, RNA i bia³ek; jest alternatyw¹ dla elektro-
forezy ¿elowej. Dziedzin¹, w której bioanalizator znajduje szczególne 
zastosowanie jest analiza jakoœci oraz czystoœci DNA i RNA,
niezbêdna przy badaniu ekspresji genów za pomoc¹ mikromacierzy.

Skaner do analizy mikromacierzy posiada system otwartego skanowa-
nia, umo¿liwiaj¹cy analizê szerokiego wachlarza dostêpnych na rynku 
mikromacierzy. Bardzo wysoka rozdzielczoœæ (2 mikrometry) pozwala 
   na skanowanie macierzy o gêstoœci do 1 miliona prób.

Zestaw ró¿nej wielkoœci aparatów do elektroforezy agarozowej pozwala na rozdzia³y
kwasów nukleinowych w systemie pionowym lub poziomym. system do archiwizacji
wyposa¿ony jest w kamerê CCD oraz specjalistyczne oprogramowanie i s³u¿y do jakoœ-
ciowej analizy ¿eli i membran oraz analizy iloœciowej metod¹ densytometryczn¹. 

Systemy do elektroforezy agarozowej oraz archiwizacji ¿eli i membran

Urz¹dzenie z funkcj¹ analizy absorbancji, fluorescencji i luminescencji. 
Umo¿liwia odczyt w standardowych p³ytkach titracyjnych (od 6 do 384 do³ków),
 kuwetach orazp³ytce kwarcowej NanoQuant (16 jednoczesnych pomiarów stê¿enia 
DNA, RNA z ma³ych objêtoœci prób). Zintegorwane z czytnikiem: 
inkubator (5-42°C), wytrz¹sarka,dwa dyspensery oraz p³uczka pozwalaj¹ na 
przeprowadzenie z³o¿onych analiz obej-muj¹cych np. badania  kinetyczne.  

Wielodetekcyjny czytnik p³ytek

Pracownia cytometrii przep³ywowej
Posiada urz¹dzenie sortuj¹ce komórki z jednoczesn¹ analiz¹ cytometryczn¹,
które s³u¿y do pomiaru w³aœciwoœci fizycznych i fluorescencji komórek/
cz¹stek przep³ywaj¹cych w strumieniu cieczy. Funkcja sortowania komórek
poza gromadzeniem danych o przep³ywaj¹cych komórkach (wielkoœæ, 
obecnoœæ ziarnistoœci, sygna³y fluorescencyjne) daje mo¿liwoœæ ich 
rozdzielania z wysokim stopniem czystoœci (>99%). W cytometrze mo¿na
m.in. oceniaæ ekspresjê antygenów powierzchniowych i wewn¹trzkomór-
kowych (receptory, cytokiny, hormony), badaæ aktywnoœæ wielu enzymów, 
procesy apoptotyczne oraz oceniaæ ekspresjê genów lub mRNA dla ró¿nych
struktur komórkowych (technika FISH).



Pracownia analizy bia³ek

Systemy do dwukierunkowego rozdzia³u bia³ek w ¿elach poliakrylami-
dowych obejmuj¹ aparaty do izoelektroogniskowania bia³ek oraz aparaty 
pozwalaj¹ce na rozdzielenie bia³ek pod wzglêdem mas cz¹steczkowych.
Pozwala to na porównanie profili bia³kowych komórek i tkanek, mogacych
wykazywaæ ró¿nice w zale¿noœci od stadium rozwojowego lub w wyniku
dzia³ania procesów technologicznych, czynników œrodowiskowych,
stanów chorobowych  itp.

Elektroforeza 2D

Skaner optyczny umo¿liwia dokumentacjê ¿eli i membran barwionych metodami tradycyjnymi (Coomassie R-250,
G-250, Silver Staining, Deep Purple, Sypro Ruby  etc. ). Urz¹dzenie Ettan DIGE Imager pozwala na wizualizacjê
i dokumentacjê ¿eli znakowanych pojedynczymi fluorochromami lub wykonanych w technice DIGE. Do
urz¹dzeñ do³¹czone jest specjalistyczne oprogramowanie, pozwalaj¹ce na jakoœciow¹ i wstêpn¹ iloœciow¹
analizê rozdzielonych w ¿elu bia³ek.

Dokumentacja

Frakcjonator

Jest to urz¹dzenie do frakcjonowania w gradientach stê¿eñ. Pozwala ono na 
rozdzielenie ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹ biomoleku³, struktur komórkowych
lub ich poszczególnych frakcji. Znajduje zastosowanie w analizie frakcji 
subkomórkowych, badaniach ekspresji bia³ek  itp.

Zautomatyzowany system do proteomiki w ¿elach

W pe³ni zautomatyzowany zespó³ urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych wyizolowanie z ¿elu okreslonych bia³ek, poddanie 
ich trawieniu enzymatycznemu oraz przygotowanie i naniesienie uzyskanej mieszaniny peptydów na p³ytki 
matrycowe. Aparatura ta jest zintegrowana z instrumentem do spektrometrii masowej typu MALDI-TOF/TOF.

Spektrometr masowy

System spektrometrii mas obejmuje: instrument z jonizacj¹ typu MALDI
(jonizacja strumieniem lasera na p³ytce matrycowej) oraz tandemowy 
analizator czasu przelotu jonów (TOF/TOF). Wbudowany w spektrometr 
element umo¿liwiaj¹cy bramkowanie jonów oraz reflektron pozwalaj¹ na
wykorzystanie urz¹dzenia do identyfikacji bia³ek metod¹ PMF (ang. pep-
tide mass fingerprinting), sekwencjonowania de novo, analiz modyfikacji
potranslacyjnych i enzymatycznych bia³ek czy struktury przeciwcia³ i ich
modyfikacji. Spektrometr mo¿na wykorzystaæ tak¿e do badania substancji 
organicznych takich jak: wêglowodany, t³uszcze, fosfolipidy, alkaloidy,
polimery, mykotoksyny  etc. 



Pracownia mikroskopowa

Transmisyjny mikroskop elektronowy
Jest to mikroskop o zdolnoœci rozdzielczej 0,2 nm.
Umo¿liwia uzyskanie powiêkszeñ w zakresie od 
200 do 1 200 000 razy. Istnieje mo¿liwoœæ 
rozbudowy o przystawkê skaningow¹ oraz 
system mikroanalizy rentgenowskiej EDS.

Mikroskop stereoskopowy (binokular)

Pozwala na przestrzenne widzenie powiêkszonego obrazu.
Widziany w nim obraz jest trójwymiarowy, dziêki czemu 
mikroskop nadaje siê do obserwacji poruszaj¹cych siê obiektów, 
np.  owadów. Posiada szeroki stó³ roboczy z oœwietleniem
górnym, dolnym oraz bocznym (œwiat³owodowym).

Mikroskop odwrócony

Mikroskop laboratoryjny, przeznaczony do obserwacji obiektów „od do³u”, wyposa¿ony w uk³ad optyczny taki 
sam, jak w tradycyjnych mikroskopach. Umo¿liwia przy¿yciow¹ obserwacjê hodowanych komórek lub ca³ych
organizmów (np.  pierwotniaków). Wyposa¿ony w kamerê pozwalaj¹c¹ na archiwizacjê widzianych obrazów.

Mikroskopy fluorescencyjne

Posiadaj¹ pe³en zestaw filtrów do obserwacji fluorescencji 
(GFP, FITC, DAPI, Cy3, Cy5, itd.) oraz  specjalne obiektywy 
z zupe³nie nowej serii VC (Violet Correction) o wysokich parametrach 
optycznych w zakresie œwiat³a ultrafioletowego. Mikroskopy 
s¹ fabrycznie przystosowane do dokumentacji cyfrowej. Dodatkowo s¹
wyposa¿one  w oprogramowanie do biometrycznej analizy obrazu 
mikroskopowego oraz oprogramowanie do analiz cytogenetycznych.      

Mikrodysekcja laserowa

Technika ta umo¿liwia wycinanie fragmentów 
z preparatów mro¿onych, parafinowych, pojedynczych
komórek, fragmentów komórek, chromosomów, 
rozmazów, itp.  System CellCut przeznaczony jest do
precyzyjnej mikrodysekcji oraz mikromanipulacji
za pomoc¹ wi¹zki lasera. System oparty jest na
unikalnej i opatentowanej technologii CapLift
gwarantuj¹cej mo¿liwoœæ pobrania materia³u bez
kontaminacji. Dziêki temu mo¿e on byæ wykorzys-
tywany w takich dziedzinach jak biologia 
molekularna, cytogenetyka, patologia, mikrobiologia
 oraz biologia rozrodu.



Pracownia zwierzêcych kultur in vitro

Pracownia hodowli roœlin i roœlinnych kultur in vitro

Komory laminarne z pionowym przep³ywem powietrza,
II klasy bezpieczeñstwa mikrobiologicznego Biohazard,
przeznaczone s¹ do ochrony zarówno materia³u badaw-
czego, jak i operatora oraz œrodowiska.

Wyposa¿one w system kontroli CO2 (0,2-20%) oraz
O2 (1-95%). Posiadaj¹ wbudowany system autostery-
lizacji w wysokiej temperaturze.

Inkubatory

Zwierzêtarnia

Wyposa¿ona w pomieszczenia z mo¿liwoœci¹ regulacji
temperatury, wilgotnoœci i oœwietlenia. Nowoczesne 
klatki ze stali nierdzewnej oraz klatki z poliwêglanu
odpornego na sterylizacjê s³u¿¹ do pracy z ma³ymi
zwierzêtami laboratoryjnymi (króliki, myszy, szczury).

Komory laminarne i rega³y do hodowli roœlin
 w warunkach in vitro

Komory laminarne umo¿liwiaj¹ bezpieczne 
za³o¿enie hodowli, natomiast wielokondyg-
nacyjne rega³y wyposa¿one we w³asne 
wentylatory, lampy fluorescencyjne oraz
tunele stabilizuj¹ce temperaturê pozwalaj¹
na prowadzenie d³ugotrwa³ych hodowli.

Komory klimatyczne
i inkubatory z ch³odzeniem

Inkubatory z ch³odzeniem pozwalaj¹ na hodowlê
niewielkich roœlin w ustalonych warunkach 
temperatury, natomiast komory klimatyczne 
umo¿liwiaj¹ hodowlê roœlin w œciœle ustalonych
warunkach temperatury, wilgotnoœci powietrza
i natê¿enia œwiat³a. Oprogramowanie urz¹dzeñ
 
wieloetapowych procedur doœwiadczalnych
co u³atwia symulacjê zmiennych warunków 
zewnêtrznych w czasie trwania hodowli.

pozwala na realizacjê kilkunastu



Pracownia mikrobiologiczna

Umo¿liwia ró¿nokierunkowe badania materia³u 
mikrobiologicznego, m.in. transformacje lub
transfekcje bakterii wektorami plazmidowymi
oraz analizê uzyskanych transformantów metodami
biologii molekularnej. Kompleksowe wyposa¿enie
pracowni pozwala na wykonywanie wszystkich
analiz bez koniecznoœci opuszczania tej czêœci
laboratorium, co minimalizuje ryzyko przeniesienia
materia³u mikrobiologicznego do innych pomieszczeñ.

Pracownia izotopowa

Pomieszczenia umo¿liwiaj¹ce pracê ze Ÿród³ami
promieniotwórczymi (3 32 35H, P, S). Wyposa¿one 
w specjalistyczne dygestoria radiochemiczne, licznik
scyntylacyjny, wywo³ywarkê zdjêæ rentgenowskich,
system dokumentacji ¿eli i membran znakowanych
chemiluminescencyjnie, sprzêt dozymetryczny,
pojemniki do przechowywania Ÿróde³ i odpadów
promieniotwórczych oraz sta³e i ruchome os³ony
przed promieniowaniem jonizuj¹cym.

Pracownia immunohistochemiczna

Pracownia wyposa¿ona w aparaturê umo¿liwiaj¹c¹
kompleksowe przygotowanie preparatów mikrosko-
powych z tkanek i narz¹dzów (mikrotom, kriostat,
zatapiarka i ³aŸnia parafinowa, ³aŸnie wodne), ich
barwienie oraz inkubacje z przeciwcia³ami
(specjalistyczne cieplarki i ch³odziarki).



Inne urz¹dzenia

Ultrawirówka

Liofilizator

Ultrazamra¿arki

Systemy oczyszczania wody

Autoklawy

Rotacyjna wyparka pró¿niowa

Wirówka pró¿niowa
 z pu³apk¹ mro¿¹c¹

Rozbudowa, modernizacja i wyposa¿enie
zespo³u laboratoriów edukacyjno-badawczych,

technologii jakoœci i bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywnoœci

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Opracowali:

Sylwia Œwigoñska
Anna Nynca
Marek Pi³at


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

