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 Цифрова мікроскопія 

 Аналіз зображень 

  Потреби 

   Аналіз даних 

 Фотометрія 

     Традиційний метод бляшок 

   Флуоресцентний метод  

Визначення TCID50 

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОТИВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ: 
РІШЕННЯ ВІД BIOTEK, США 

 
 
 
ЛАБОРАТОРНЫ  

РОЗРОБКА 
ПРОТИВІРУСНИХ 

ПРЕПАРАТІВ 
(IN VITRO) 

 Під час спалаху вірусної інфекції людство прагне знайти ефективні терапевтичні препарати для знешкодження вірусу. 
До противірусних препаратів можна віднести вакцини, невеликі молекулярні сполуки, інгібітори білків, аналоги нуклеозидів, 
природні сполуки та моноклональні антитіла. Лабораторні дослідження на мікроплашках залишатимуться  важливими, незалежно 
від обраної стратегії розробки таких препаратів. Нижче показані основні типи мікропланшетних аналізів та наявні методи детекції. 
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             Цитопатичний ефект (CPE) 

          Методи з eGFP-репортером 

       Вірус-індуковане злиття клітин 

     Детекція вірусного антигена 

   Методи з Luc-репортером 

Оцінка жіттєздатності клітин 

       Методи ХТТ/МТТ  

     Метод ССК-8 

  Метод CellTiter Glo 

Методи з PI/Хекст  

       Кількість клітин/субпопуляцій  

     Багатопараметровий аналіз 

  Підрахунок бляшок 

IC50/EC50 

   Лінійна/нелінійна регресія 

     CV / Z’ 

        Контрольний журнал 

Сигнальні системи  

   клітини 

     

       3CL Pro            Пригнічення гідролаз 

           Пригнічення протеаз 

                   Скринінг РНКі щодо ключових генів 

Активність протеїнкіназ 

Ген-репортер 

Детекція вторинних мессенджерів 

FRET/BRET/FP/HTRF… 

Імунофлуоресценція 

FRET/BRET/FP/HTRF… 

ІФА / ELISA 

         Імунофлуоресценція 

     PRNT / РЗБО (цитохімія) 

     FRNT (імунохімія) 

     HINT (імунофлуоресценція) 

  ІФА / ELISA 

  HTRF 

  TRFIA 

 

 
Зв’язування з mAb 
 
   Зв’язування з клітинами 

 

       Реакції нейтралізації 
 
 
 
               Концентрація антитіл 

Cytation 7 Lionheart FX Synergy Neo2 Synergy LX      Synergy HTX     Synergy H1 
  Gen5 

Зчитування 
мікропланшетів та 
аналіз зображень 
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Високо-потокова цифрова мікроскопія  
на 6-..1536-лункових мікропланшетах. 

Cytation™ 7 багатофункціональний фотометр з цифровою 

мікроскопією та широким полем зору (WFOV) може 

визначати вірусні бляшки у цілій лунці, а програма Gen5 

підраховує їх.  

Аналіз зображень і даних за допомогою програми 
Gen5. Лінійна та нелінійна регресія, обчислення 

EC50/IC50, статистика та керування даними. 

Лабораторні дослідження при розробці препаратів проти 
коронавіруса містять багато повторюваних процедур, 

у т.ч. культивування клітин, робота з рідинами,високо-потокова 
фотометрія та цифрова мікроскопія тощо. Універсальні промивачі, 

диспенсери та автоматичні фотометри BioTek об’єднуються у 
різних комбінаціях у ході досліджень, зменшуючи рутинну ручну 

роботу та забезпечуючи стабільні та достовірні дані. 

ОБЛАДНАННЯ  ДЛЯ  

РОБОТИ  З  РІДИНАМИ  

АВТОМАТИЧНІ  

АНАЛІЗАТОРИ  

50™ TS 405™ TS MutliFlo™FX BioStack™ BioSpa™ Automation 

50 TS - компактний 
промивач мікро-
планшетів  
з легким дотичним 
керуванням 
промивки плашок по 
частинах або цілком. 

405 TS - високо-
потоковий промивач, 
що втілює багато 
запатентованих 
технологій. 

MultiFlo FX автоматизує 
швидкий диспенсинг 
та промивку 
мікропланшетів,  
а також легку заміну рідин 
диспенсинг для суспензій 
клітин і 3D-культур. 

BioStack - це компактний і 
універсальний податчик 
мікропланшетів,  
сумісний з промивачами, 
диспенсерами, фотометрами 
та цифровими мікроскопами 
BioTek. 
 

Система аналізу живих клітин BioSpa 
автоматизує безліч застосувань у декількох 
мікропланшетах для безперервної візуалізації 
та аналізу живих клітин. Система включає в себе 
Автоматизований інкубатор BioSpa 8, мульти-
фотометри з цифровою мікроскопією Cytation 
та обладнання BioTek для роботи з рідинами. 
Разом вони автоматизують кінетичні 
дослідження клітин у різних мікропланшетах  
протягом годин, днів або тижнів. 
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