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Testy kosmetyków bez wykorzystania zwierząt

W ramach unijnego projektu opracowywane zostały
systemy doświadczalne i modele, które mają zastąpić zwierzęta w testach toksyczności
nowych kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych.
Unijny zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach wpłynie na wszystkie produkty kosmetyczne
oraz produkty do higieny osobistej, od kosmetyków do makijażu po mydła i pasty do zębów.
Wynikające z tego zapotrzebowanie na nowe, niewykorzystujące zwierząt metody badania
toksyczności kosmetyków było tematem projektu NOTOX (Predicting long-term toxic effects using
computer models based on systems characterization of organotypic cultures).
Stworzono nowatorskie metody, bazujące na kulturach komórkowych oraz modelowaniu
komputerowym, które długoterminowo zastąpią testy toksyczności na zwierzętach. Ponadto
w ramach projektu NOTOX powstał szereg metod doświadczalnych i obliczeniowych umożliwiających
ocenę toksyczności kosmetyków lub dowolnych innych substancji u ludzi.
Uczestnicy inicjatywy NOTOX przygotowali już system HepaRG służący do hodowania
trójwymiarowych "narządów" naśladujących ludzką wątrobę. Przy pomocy tego modelu
komórkowego badacze przeprowadzili pierwsze testy toksyczności, monitorując zmiany biologiczne
i strukturalne komórek wątroby. Dalsze prace nad większą dokładnością HepaRG skupiły się na
trójwymiarowej strukturze tkanek na poziomie komórkowym.
W projekcie połączono model HepaRG z innymi rodzajami komórek, aby uzyskać dokładniejszy obraz
układu biologicznego. Stworzono ludzkie, organotypowe, trójwymiarowe hodowle różnych komórek
macierzystych HepaRG, ludzkich hepatocytów pierwszorzędowych, z komórkami
nieparenchymatycznymi i wywodzącymi się z ludzkich komórek macierzystych kardiomicytami.
Zgromadzono także dane na temat działań niepożądanych pochodzące z licznych układów
eksperymentalnych. Dane te wchodzą w skład modeli długoterminowej toksyczności, wraz z danymi
z różnych analiz genomicznych, proteomicznych i transkryptomicznych. Omiczne punkty końcowe
dostarczyły dogłębnej wiedzy o mechanizmach działania przebadanych związków.
Alternatywne metody badania bezpieczeństwa kosmetyków będą miały duże znaczenie dla branży
kosmetycznej, chemicznej i farmaceutycznej. Co najważniejsze, przyczynią się one do
wyeliminowania testów na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym.
Źródło: www.cordis.europa.eu
http://laboratoria.net/aktualnosci/26203.html
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania

25-11-2021

Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

25-11-2021

Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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