
STRESZCZENIE 

 

  

 Powszechność występowania chorób nowotworowych na świecie oraz wysoka 

śmiertelność z nimi związana przyczyniają się do poszukiwania nowych środków 

terapeutycznych. Szczególnie brak skutecznego leczenia choroby przerzutowej oraz 

wysoka toksyczność dotychczas stosowanych chemioterapeutyków są motywacją do 

badań nad nowymi preparatami przeciwnowotworowymi.  

 Celem niniejszej pracy była ocena potencjału antynowotworowego preparatu 

izolowanego z grzyba Cerrena unicolor przeciw komórkom raka jelita grubego CT 26. 

Główną częścią badania było monitorowanie zmian parametrów elektrycznych hodowli 

komórkowych zachodzących pod wpływem badanej substancji.   

 Badanym preparatem jest zewnątrzkomórkowa drobnocząsteczkowa frakcja 

aktywna ex-LMS (ang. extracellular low molecular subfraction) uzyskana z grzyba 

medycznego gatunku Cerrena unicolor. Został on izolowany dzięki staraniom zespołu 

Zakładu Biochemii Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej. Substancja do 

eksperymentu została przygotowana w pięciu stężeniach: C1 = 2,5 µg/ml; C2 = 25 

µg/ml; C3 = 50 µg/ml; C4 = 100 µg/ml; C5 = 250 µg/ml.  

 W pracy użyte zostały linie komórkowe prawidłowych mysich fibroblastów 

NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivateve of Strain L] (ATCC® CCL-1™) oraz 

komórek raka jelita grubego CT-26 (N-nitroso-N-methyluethance-(NNMU) induced, 

undifferentiated colon carcinoma cell line, cloned to generate the cel line designed 

CT26, ATCC® CRL-2638™), które pozyskano z zasobów ATCC. W hodowli linii 

komórkowych L929 i CT26 wykorzystane zostały pożywki MEM Eagle (PaN-Biotech) 

oraz RPMI – 1640 (Sigma-Aldrich) z dodatkiem 10% surowicy płodowej, cielęcej FBS 

Good HI (Sigma-Aldrich). Użyta została mieszanka antybiotyków: penicylina 100 

IU/ml, streptomycyna 10 mg/ml, amfoterycyna B 25 µg/ml (Pan-Biotech). Hodowle 

przeprowadzane były w inkubatorze Galaxy 170R w kontrolowanych warunkach 

wzrostu, przy określonej, stałej wilgotności powietrza o nasyceniu CO2 5%. W tych 

warunkach hodowle namnażane były przez około 7 – 14 dni i po uzyskaniu 

odpowiedniej konfluencji powyżej 75% został podany testowany preparat ex-LMS 

(zewnątrzkomórkowa drobnocząsteczkowa frakcja) w różnych stężeniach: C1 = 2,5 

µg/ml; C2 = 25 µg/ml; C3 = 50 µg/ml; C4 = 100 µg/ml; C5 = 250 µg/ml.  



  W pierwszej kolejności podjęto ocenę żywotności komórek poddanych 

działaniu badanego preparatu w różnych stężeniach z wykorzystaniem metody MTT. 

Przed wprowadzeniem ex-LMS do badanych hodowli L929 i CT 26 prowadzono 72-

godzinną adaptację oraz określono minimalną żywotność komórek za pomocą błękity 

trypanu, która wynosiła 85%. Następnie dodano do każdej z hodowli badaną substancję 

w stężeniach C1 = 2,5 µg/ml; C2 = 25 µg/ml; C3 = 50 µg/ml; C4 = 100 µg/ml; C5 = 

250 µg/ml i po 24, 48 oraz 72 godzinach inkubacji za pomocą kolorymetrycznej metody 

MTT oceniano proliferację badanych linii komórkowych.  

W przypadku hodowli fibroblastów L929 istotny statystycznie efekt 

antyproliferacyjny odnotowano jedynie dla wyższych stężeń badanego preparatu (po 24 

godzinach hodowli dla C4 = 100 µg/ml i C5 = 250 µg/ml; po 48 godzinach dla C4 = 

100 µg/ml; po 72 godzinach dla C5 = 250 µg/ml). W przypadku komórek raka jelita 

grubego CT26 odnotowano efekt antyproliferacyjny zależny od dawki preparatu, który 

jednak istotny statystycznie był jedynie dla C4 = 100 µg/ml i C5 = 250 µg/ml w hodowli 

po 24 i 48 godzinach, natomiast w przypadku hodowli 72-godzinnej działanie 

antyproliferacyjne nie było istotne statystycznie.   

 Następnym krokiem było badanie z wykorzystaniem systemu Electric Cell-

substrate Impedance Sensing, w którym dokonano pomiaru impedancji, rezystancji oraz 

kapacytancji elektrycznej badanych hodowli komórkowych traktowanych preparatem 

ex-LMS o różnych stężeniach (jak poprzednio: C1 = 2,5 µg/ml; C2 = 25 µg/ml; C3 = 

50 µg/ml; C4 = 100 µg/ml; C5 = 250 µg/ml). Komórki hodowano w 8-dołkowych 

płytkach hodowlanych na których dnie znajdowały się wykonane ze złota elektrody, 

które były częścią obwodu systemu ECIS.  

 Przed rozpoczęciem badania płytki hodowlane były umieszczone w inkubatorze 

(Galaxy 170R) przez 24 godziny z podłożem hodowlanym MEM dla komórek 

fibroblastów L929 oraz RPMI dla komórek raka jelita grubego CT26. Warunki panujące 

w inkubatorze były stale kontrolowane i wynosiły: temperatura 37oC; wysycenie CO2 

5%. Po 24 godzinach inkubacji wprowadzono do płytek zawiesiny badanych hodowli 

komórkowych, a następnie preparat ex-LMS w pięciu różnych stężeniach. Rozpoczęto 

pomiar parametrów elektrycznych komórek przez okres 105-ciu godzin i na podstawie 

przedstawionych danych oceniono proliferację komórek oraz efekt działania badanej 

substancji.  



      Stwierdzono zależny od dawki efekt cytotoksyczny preparatu w stosunku do 

komórek raka jelita grubego CT26. W przypadku fibroblastów L929 efekt 

antyproliferacyjny obserwowany był jedynie dla wyższych stężeń ex-LMS C4 oraz C5.   

 



ABSTRACT 

 

  

 The prevalence of neoplastic diseases in the world and the high mortality 

associated with them stimulate the search for new therapeutic agents. In particular, the 

lack of effective treatment for metastatic disease and high toxicity of the currently used 

chemotherapeutic agents provide motivation for research into new anticancer drugs.  

 The aim of this study was to assess the anti-neoplastic potential of the 

preparation isolated from the Cerrena unicolor fungus against CT 26 colorectal cancer 

cells. The main part of the study was to monitor changes in the electrical parameters of 

cell cultures under the influence of the studied substance.   

 The studied product is an extracellular low molecular subfraction (ex-LMS) 

obtained from the medicinal fungus Cerrena unicolor. 

 It was isolated thanks to the efforts of the scientific team at the Department of 

Biochemistry of Maria Curie Skłodowska University. The substance used in the 

experiment was prepared in five concentrations: C1 = 2.5 µg/ml; C2 = 25 µg/ml; C3 = 

50 µg/ml; C4 = 100 µg/ml; C5 = 250 µg/ml.  

 NCTC clone 929 normal mouse fibroblast cell lines [L cell, L-929, derivative of 

Strain L] (ATCC® CCL-1 ™) and CT-26 colorectal cancer cells (N-nitroso-N-

methylurea-induced (NNMU), undifferentiated colon carcinoma cell lines, cloned to 

generate the target cell line designed CT26, ATCC® CRL-2638 ™), sourced from 

ATCC resources, were used in the study. MEM Eagle (PaN-Biotech) and RPMI-1640 

(Sigma-Aldrich) media with 10% foetal FBS Good HI calf serum (Sigma-Aldrich) were 

used in the culture of L929 and CT26 cell lines. A mixture of antibiotics was used: 

penicillin 100 IU/ml, streptomycin 10 mg/ml, amphotericin B 25 µg/ml (Pan-Biotech). 

Cultures were performed in a Galaxy 170R incubator under controlled growth 

conditions, with a defined constant air humidity with 5% CO2 saturation. Under these 

conditions, the cultures were multiplied for about 7-14 days, and after obtaining the 

appropriate confluence above 75%, the studied ex-LMS preparation (extracellular 

small-particle fraction) was administered in various concentrations: C1 = 2.5 µg/ml; C2 

= 25 µg/ml; C3 = 50 µg/ml; C4 = 100 µg/ml; C5 = 250 µg/ml.  

  First, the viability of cells exposed to the studied preparation at various 

concentrations was assessed using the MTT method. Before introducing ex-LMS into 



the studied L929 and CT 26 cultures, 72-hour adaptation was performed and the 

minimum cell viability was determined using trypan blue, which was 85%. Then the 

studied substance was added to each of the cultures in the concentrations of C1 = 2.5 

µg/ml; C2 = 25 µg/ml; C3 = 50 µg/ml; C4 = 100 µg/ml; C5 = 250 µg/ml, and after 24, 

48 and 72 hours of incubation, the proliferation of the studied cell lines was assessed 

using the colorimetric MTT method.  

In the case of L929 fibroblast cultures, a statistically significant anti-proliferative 

effect was observed only at the higher concentrations of the studied preparation (after 

24 hours’ culture at C4 = 100 µg/ml and C5 = 250 µg/ml; after 48 hours at C4 = 100 

µg/ml; after 72 hours at C5 = 250 µg/ml). In the case of CT26 colorectal cancer cells, a 

dose-dependent anti-proliferative effect was observed, however, it was statistically 

significant only at C4 = 100 µg/ml and C5 = 250 µg/ml after 24 and 48 hours’ cultures, 

while in the case of the 72-hour culture the anti-proliferative effect was not statistically 

significant.   

 The next step consisted in testing with the use of the Electric Cell-Substrate 

Impedance Sensing system, which measured the impedance, resistance and electrical 

capacitance of the tested cell cultures treated with the ex-LMS preparation at various 

concentrations (as before: C1 = 2.5 µg/ml; C2 = 25 µg/ml; C3 = 50 µg/ml; C4 = 100 

µg/ml; C5 = 250 µg/ml). Cells were grown on 8-well culture plates with gold electrodes 

at the bottom constituting a part of the ECIS system circuit.  

 Prior to the experiment, the culture plates remained in an incubator (Galaxy 

170R) for 24 hours with MEM culture medium for L929 fibroblast cells and RPMI for 

CT26 colon cancer cells. The conditions in the incubator were constantly monitored to 

maintain the temperature of 37°C and 5% CO2 saturation. After 24 hours of incubation, 

suspensions of the studied cell cultures were added onto the plates, followed by the ex-

LMS preparation in five different concentrations. The measurement of the electrical 

parameters of the cells was conducted over a period of 105 hours and the proliferation 

of the cells and the effect of the studied substance were assessed on the basis of the 

presented data.  

      It was found that the preparation had a dose-dependent cytotoxic effect on 

CT26 colorectal cancer cells. In the case of L929 fibroblasts, the anti-proliferative effect 

was observed only at higher (C4 and C5) concentrations of ex-LMS.   

 


