
 

CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWE 

FARMAKOANALIZ  ROŚLIN LECZNICZYCH 

  

W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich funkcjonuje Centrum Badawczo  

- Rozwojowe Farmakoanaliz Roślin Leczniczych w Plewiskach. Bezpośrednio podlega 

Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. Zakres badań w Instytucie obejmuje badania nad 

czynnikami prognostycznymi, w oparciu o nowoczesne badania molekularne i szeroki 

zakres innowacyjnych badań nad nowymi biomarkerami z obszaru genomiki, preteomiki, 

transgenomiki. 

 

1. Do Centrum Badawczo-Rozwojowego Farmakoanaliz Roślin Leczniczych należą 

następujące zakłady naukowe: 

1. Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej (MA), 

2. Zakład Farmakologii i Fitochemii (FA). 

  

  

ZAKŁAD KOMÓREK MACIERZYSTYCH I MEDYCYNY REGENERACYJNEJ (MA) 

  

       Do zakresu działania Zakładu Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej                                       

       należy: 

1. Prowadzenie badań z zakresu hodowli i zastosowań badawczych komórek 

macierzystych oraz klasycznych hodowli komórkowych, 

2. Opracowywanie nowatorskich metod zastosowań hodowli komórek macierzystych 

oraz klasycznych hodowli komórkowych jako modelu badania skuteczności  

i toksyczności leków oraz przetworów roślinnych, 

3. Prowadzenie badań mających na celu zastąpienie badań in vivo na zwierzętach 

badaniami in vitro na modelach komórek macierzystych, 

4. Ocena molekularnego mechanizmu działania produktów leczniczych  i wyciągów 

roślinnych w modelu in vitro na procesy biotransformacji ksenobiotyków, przebieg 

schorzeń metabolicznych i neurodegeneracyjnych w innowacyjnych modelach  

z zastosowaniem komórek macierzystych, 

5. Badanie molekularnego podłoża interakcji pomiędzy lekiem syntetycznym a lekiem 

roślinnym i suplementami diety w innowacyjnych modelach z zastosowaniem 

komórek macierzystych, 

6. Badanie molekularnego podłoża genotoksyczności standaryzowanych wyciągów 

roślinnych i preparatów pochodzenia roślinnego w innowacyjnych modelach  

z zastosowaniem komórek macierzystych, 

7. Badania molekularnego podłoża skuteczności fitoterapii w innowacyjnych modelach  

z zastosowaniem komórek macierzystych, 



8. Współpraca z innymi jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi 

zajmującymi się hodowlą komórek macierzystych w celu utworzenia konsorcjum 

badawczego, 

9. Prowadzenie prac usługowych dla przemysłu zielarskiego i innych instytucji (głównie 

producentów suplementów diety, leku roślinnego oraz kosmetyków na bazie 

surowców zielarskich), w tym współudział w opracowywaniu nowych leków 

pochodzenia roślinnego, kosmetyków i suplementów diety zawierających surowce 

roślinne, 

10. Współpraca z innymi zakładami Instytutu w zakresie wykonywania badań 

wymagających zastosowania hodowli komórkowych oraz wykonywanie innych zadań 

zlecanych przez Kierownictwo Instytutu. 

  

  

ZAKŁAD FARMAKOLOGII i FITOCHEMII (FA) 

  

       Do zakresu działania Zakładu Farmakologii i Fitochemii należy: 

1. Prowadzenie badań farmakologicznych i analitycznych produktów leczniczych  

ze szczególnym uwzględnieniem roślinnych produktów leczniczych  

oraz suplementów diety pochodzenia roślinnego, 

2. Ocena fitochemiczna jakości surowców roślinnych i ich przetworów, produktów 

leczniczych roślinnych, syntetycznych produktów leczniczych i homeopatycznych 

oraz suplementów diety zawierających składniki roślinne w celu wyznaczenia 

parametrów jakościowych. Zakład posiada certyfikat GMP oraz aktualne zezwolenie 

na wytwarzanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz prowadzi prace  

w celu uzyskania certyfikatu GLP, 

3. Opracowywanie metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości (i ich walidacja 

zgodnie z zaleceniami ICH) dla substancji roślinnych i ich przetworów, produktów 

leczniczych roślinnych, syntetycznych i homeopatycznych oraz suplementów diety 

zawierających składniki roślinne oraz badania stabilności surowców 

farmaceutycznych i produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami EMEA/ICH, 

4. Badania skażeń pozostałości pestycydów i metali szkodliwych dla zdrowia substancji 

roślinnych i ich przetworów oraz półproduktów i wyrobów gotowych produktów 

leczniczych i suplementów diety, 

5. Opracowywanie specyfikacji dla substancji roślinnych i ich przetworów  

oraz opiniowanie norm jakościowych w zakresie substancji roślinnych i ich 

przetworów, a także opracowywanie receptur produktów leczniczych roślinnych  

i suplementów diety zawierających składniki roślinne, 

6. Prowadzenie badań zmienności genetycznej roślin zielarskich, 

7. Badanie biodostępności leków syntetycznych i preparatów pochodzenia roślinnego 

(HPLC, UPLC, GC-MS, TLC), 



8. Przygotowywanie opinii w zakresie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania środków 

spożywczych wymagających powiadomienia (w tym: suplementów diety, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego), 

9. Współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i grupą roboczą Komisji 

Europejskiej ds. Nowej Żywności, w zakresie oceny bezpieczeństwa żywności  

oraz kwalifikacji nowej żywności (novel food) oraz z Polskim Komitetem 

Normalizacyjnym w ramach prowadzonych badań, 

10. Prowadzenie prac usługowych dla przemysłu zielarskiego i innych instytucji (głównie 

producentów suplementów diety, leku roślinnego oraz kosmetyków na bazie 

surowców zielarskich), w tym współudział w opracowywaniu nowych leków 

pochodzenia roślinnego, kosmetyków i suplementów diety zawierających surowce 

roślinne, 

11. Wykonywanie zadań obronnych w ramach przedmiotowych systemów   obronnych 

wynikających z funkcjonowania systemu nadzoru nad produktami rolno  

- spożywczymi i fitosanitarnego, 

12. Współpraca z innymi zakładami Instytutu w zakresie wykonywania analiz 

fitochemicznych dla potrzeb prac technologicznych i hodowlanych  

oraz wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kierownictwo Instytutu. 

  
  
  


