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Editor-in-Chief 

Dear Colleagues, 

We are pleased to present another issue of MEDtube Science - an open access 

publication distributed online. 

MEDtube Science is addressed to all medical professionals - physicians, rese-

archers who are interested in achievements in basic and clinical medical science. 

MEDtube Science is supposed to satisfy the demand for combining different for-

mats - video and written science in particular. The journal has international scope. 

It will be published quarterly and exclusively in English. Original articles, reviews, 

case reports, rapid communications, special articles and letters to the Editor in both 

basic and clinical medical research are accepted for publication with particular 

stress on manuscripts enriched with multimedia such as videos or pictures. We 

have strong confidence that this new project will be quickly recognized in Medline 

and other medical bases and will become an indexed journal with impact factor. 

In this issue of our journal you will find abstracts of the works presented at 

International Conference of Natural and Medical Science: Young Scientists, PhD 

Students and Students. Conference combined with training workshops was held on 

1st to 3rd of December 2017 in Lublin, Poland.  

 

Kindest Regards, 
 

Monika Bieniasz MD, PhD 
Editor-in-Chief 

Rafal Kieszek MD, PhD 
Editor-in-Chief 

Artur Kwiatkowski MD, PhD 
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Abstracts in English. 

73-old-woman  with  neck  pain  and  dysphagia 

Anna Nowak, Aleksander Kuś 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Background: Neck pain and dysphagia are highly alarming 
symptoms that make the patient quickly seek medical attention. 
Malignant disease should be always excluded, but similar 
symptoms may also be caused by a number of various non-
malignant conditions, including subacute thyroiditis and acute 
esophageal diverticulitis.  
Aim of the study: To present potential diagnostics problems in a 
patient with neck pain and dysphagia. 
Material and methods: We describe the clinical, laboratory and 
radiologic findings in a patient with neck pain and dysphagia. 
Results: A 73-year-old woman with a past medical history of 
hyperthyroidism and radioactive iodine treatment was admitted 
to the Endocrinology Department due to neck pain and dysphagia, 
with an initial diagnosis of subacute thyroiditis. Although blood 
tests revealed only slightly elevated ESR and CRP serum levels, 
while TSH, fT3 and fT4 levels stayed normal, NSAIDs treatment was 
administrated with a good clinical effect. However, the thyroid 
ultrasound examination did not support the diagnosis of subacute 
thyroiditis, revealing instead an abnormal mass of uncertain origin 
located in the left part of the neck. Since the laryngological 
examination and esophagogastroduodenoscopy showed no 
abnormalities of the larynx and esophagus, a fine-needle biopsy of 
the lesion was performed, suggesting an inflamed esophageal 
diverticulum. Barium swallow fluorosopy confirmed the diagnosis 
of a diverticulum located in the left upper part of the esophagus. 
Moreover, a second smaller diverticulum in the lower part of the 
esophagus was also found and an elective surgical treatment was 
recommended. 
Conclusions:The differential diagnosis in patients with neck pain 
and dysphagia may be sometimes misleading and complicated. 
Even though esophagogastroduodenoscopy reveals no 
abnormalities of the esophagus, acute esophageal diverticulitis 
cannot be excluded.  NSAIDs are treatment of choice in both, 
subacute thyroiditis and acute esophageal diverticulitis. 

A Modern Approach In Treatment Of Heart Failure 

Filip Machaj, Jakub Rosik, Bartosz Szostak 
Studenckie Koło Naukowe Farmakoterapii Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

Modern medicine has been for years trying to tackle the issue of 
cardiovascular diseases. Despite its’ best efforts, heart failure 
prevails as the number one cause of deaths among developed 
countries. In order to properly treat CVDs, scientists had to take a 
closer look at the multitude of factors that contribute towards 
their pathogenesis. Intricate mechanisms of cardiovascular 
diseases have prompted researchers to either modernize 
currently known pharmaceuticals or develop brand new 
treatment based on latest medical discoveries. 
There has been much progress in the area of already known drugs 
- full of innovative elements, Tolvaptan and Omecamtiv mecabril 
shed a new light on already-known and well acclaimed therapies, 

pushing them step closer to the breakthrough. Tolvaptan, a VP 
antagonist, could be adopted in heart failure therapies as it 
reduces  preload and afterload by decreases systolic pressure and 
blood volume. Omecamtiv mecabril (OM) - a myosin binding 
peptide, could in the future aid cardiac contractility. 
Next generation vasodilators - Serelaxin and Ularitide, whose 
structure is based on naturally occurring peptides have both been 
proven to reduce peripheral vascular resistance and increase 
cardiac index. In combination with their anti-inflammatory and 
antifibrotic properties they could in the future turn out to be 
extremely potent heart relieving drugs.  
Cardiotrophin has exceeded many researchers' expectations as 
research suggests that it could cause sarcomere hypertrophy 
without the excess connective tissue proliferation.  
Rapid progress of gene therapy has caused it to finally be 
considered as one of the viable options in treatment of CVDs. This 
novel form of therapy could restore stability in hearts’ functioning 
either by restoring lacking membrane proteins and bringing 
balance to calcium intercellular concentration. Although it has 
been set back by problems concerning the efficacy of long term 
effects there is still a great likelihood of success. 

A study of EORTC QLQ-C30 quality of life questionnaire in patients 
with head and neck cancer 1,5 years after radiotherapy 
 
Konrad Zuzda, Patryk Gugnacki, Izabela Płońska 
SKN przy Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku 
dr. hab. Ewa Sierko Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku 
 
INTRODUCTION: According to the Polish National Cancer Registry 
head and neck cancers (HNC) are increasing diagnostic and 
therapeutic challenge. A cancer diagnosis and its treatment, like 
surgery, chemo- and radiotherapy (RTH) may be a reason of 
physical and psychological problems, like acute and late radiation 
sequelae and psychological distress. The care of the HNC patients 
should be comprehensive – therapeutic team should contain not 
only oncologist, but also psychologist and physiotherapist. 
Objective and subjective assessment of patient’s quality of life is 
essential to provide full health recovery.  
AIM: Aim of the study was to investigate HNC patients’ 
psychological condition after RTH. 
MATERIAL AND METHODS: The data was collected prospectively 
during follow up visits. Twenty-eight patients from the Bialystok 
Oncological Centre were included, who were at least 18 months 
after RTH cessation. The EORTC QLQ-C30 questionnaire was used.  
RESULTS: Most of patients had little trouble taking a long walk 
(57%). 91% of patients after treatment didn’t need help with 
essential activity (eating, dressing, using toilet). Furthermore, 
majority of patients (74%) didn’t feel limited in doing own work, 
daily activities and in perusing hobbies. 60% of patients reported 
persistent pain. Half of the patients (51%) had trouble with 
sleeping. Survivals admitted that they feel a little (57%) and quite 
a bit (12%) weaker in comparison to the time before treatment. 
Almost 61% felt chronic fatigue in past two weeks, 47% were 
depressed. Half of the patients (54%) admitted that physical 
condition and medical treatment interfered with family life, 38% 
claimed that therapy caused financial difficulties. 
CONCLUSION/ The analysis showed that patients’ everyday 
activities are moderetary limited. Due to mental health issues, 
patient after RTH need more psychological counsel and care. 
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Accumulation of phenolic acids in microshoot cultures of Nasturium 
officinale (watercress) – preliminary results 

Marta Klimek-Szczykutowicz, Agnieszka Szopa, Halina Ekiert, Chair 
and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian University, 
Collegium Medicum, Medyczna 9 Str, 30-688 Kraków, Poland 

Nasturtium officinale R.Br. (Brassicaceae) – is an aquatic perennial 
plant native to western Asia, Europe and Africa. N. officinale herb 
is the valuable medicinal, cosmetic and culinary plant raw material. 
It possesses scientific proven antioxidant, hepatoprotective, 
anticancer, cardioprotective and anti-inflammatory activities. 
These properties are conditioned by a rich chemical composition, 
e.g. glucosinolates, carotenoids, phenolic acids and flavonoids [1].  
The aim of this work was the establishment of in vitro cultures of 
N. officinale and preliminary chromatographic assay of phenolic 
acids content in the extracts from microshoots biomass and herb 
of parent plant. 
In vitro cultures were successfully initiated from the seeds and 
followed were maintained on the Murashige and Skoog (MS) [2] 
medium supplemented with 1 mg/l of cytokinin – BA (6-
benzyladenine) and 1 mg/l of auxin – NAA (1-naphthaleneacetic 
acid). Cultures were grown under constant artificial light and were 
harvested after 30 days. In methanolic extracts from lyophilized 
biomasses using the LC-DAD method [3] eight (out of twenty 
tested) phenolic acids were estimated: caffeic, o-coumaric, p-
coumaric, ferulic, gallic, isoferulic, syringic and rosmarinic acids. 
The quantitatively dominant compounds were rosmarinic acid 
(168.48 mg/100 g DW), gallic acid (58.15 mg/100 g DW) and 
isoferulic acid (53.10 mg/100 g DW).  The total content of phenolic 
acids was 356.93 mg/100 g DW. The comparative, phytochemical 
analyses of herb extract showed the presence of five phenolic 
acids: caffeic, o-coumaric, ferulic, gallic, rosmarinic acids. The total 
content of these metabolites in the herb extract (98.75 mg/100 g 
DW) was 3.6-fold lower than in in vitro cultivated microshoots. 
 
References 
1. Zeb A. Springerplus. 2015; 4: 714. 
2. Murashige T., Skoog F. Physiol Plant 1962; 15, 473-497. 
3 Ellnain-Wojtaszek M., Zgórka G. J. Liquid Chromat Rel Technol 
1991; 22, 1457-1471. 

Acute hepatitis A virus infection in patients hospitalised at the 
Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin 
(Eastern Poland) in the years 2009-2015 

Georgia Lucas1, Christiana Lucas1, Nicholas Lucas1, Joanna M. 
Krzowska-Firych1,2 
1 Clinical Research Association for Infectious Disease at the 
Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin, 
Poland 
2 Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin, 
Poland 

Introduction: Hepatitis A virus infection is one of the most 
common causes of acute hepatitis worldwide. Approximately 1.5 
million clinical cases occur worldwide annually, but the rate of 
infection is probably 10 times higher. Currently, Californias public 
health officials are dealing with an ongoing crisis; with one of the 
largest person-to-person hepatitis A outbreak in the country siince 
the development of a vaccine over two decades ago. The aim of 
our study was to analyse all medical records from the years 2009-

2015 for adult patients with acute hepatitis A virus (HAV) infection 
who were hospitalised at the Department of Infectious Diseases, 
Medical University of Lublin (Eastern Poland). 
Material and Methods: During this 7-year study, we collected data 
on all confirmed cases of HAV infection between the year 2009- 
2015. 
Results: There were only 5 hospitalised patients with confirmed 
HAV infection. In the study group 4 out of 5 patients had travelled 
to HAV-endemic areas (Egypt, Ukraine), and 3 of the hepatitis A 
cases were imported from Egypt. 
Conclusion: Our data indicate that during the past 7-year period 
most HAV patients hospitalised at the Department of Infectious 
Diseases in Lublin were due to travel. 

Analysis of electrolyte disturbances in patients with cystic fibrosis in 
Podkarpackie Voivodeship 

Pałac Justyna, Kubera Aleksandra, Wróblewska Anna Maria, dr n. 
med. Rachel Marta 
Uniwersytet Rzeszowski, Koło Naukowe Fizjologii 

Cystic fibrosis is a single-gene disorder with autosomal recessive 
pattern of inheritance. The main issue of this dissease is the 
mutation of CFTR gene which codes a transmembrane transport 
protein for sodium and chlorine ions. The impaired movement of 
ions results in excessive secretion of Na+ and Cl-  with sweat. Also 
causes disturbance of electrolyte balance which leads to 
hyperviscous product of exocrine glands and numerous systemic 
implications, mainly in respiratory and digestive systems. The 
primary objective is to show what percentage of the patient with 
CF have had accident of electrolyte disturbances. Retrospective 
analysis has been performed based on former medical records of 
patients treated by CF at Allergology and Cystic Fibrosis Clinic, 
Saint Jadwiga Hospital in Rzeszów. 

Analysis of secondary surgical interventions after abdominal 
surgery in Leśniowski- Crohn’s disease patients 

Joanna Łosińska, Joanna Gadzinowska, Oskar Sylwestrzak,  
Maciej Bora, Michał Mik, Łukasz Dziki, Marcin Włodarczyk 

Introduction: Surgical procedures in Crohn’s disease are often 
crucial in improving patients’ quality of life. Predictive factors for 
consecutive surgeries continue to remain uncertain. 
Aim: To analyse the rate of secondary surgical procedures in 
management of CD patients after previous abdominal surgery and 
to evaluate predictive factors for next surgeries in patients with CD.  
Methods: Patients with CD treated at Department of General and 
Colorectal Surgery of USK WAM in Łódź between 2011 and 2016 
were included. The patients underwent at least 2 surgeries, 1st  in 
abdominal cavity, due to exacerbation in the course of the disease. 
The data was collected in a retrospective manner basing on 
hospital records. The analyzed parameters included patients’ age, 
sex, disease duration and data on primary and secondary surgical 
intervention: dates of surgeries, cause and extent of surgery, 
admission type, postoperative complications.  
Result: A total of 28 patients were enrolled, 15 females, 13 males. 
The average age of patients at diagnosis was 29 years. Among 15 
patients earlier diagnosed and treated, the mean period between 
diagnosis and the 1st surgery was 4.4 years. The most prevalent 
type of the 1st operation was ileocaecal resection combined with 
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right colectomy and of the 2nd surgery–a segmental small 
intestine resection. The mean interval between 1st and 2nd 
surgery was 55.9 months-women 64.9/men 45.5. In patients aged 
<30 this period was 44.4 months, aged 30-40 82.1 months and 
aged>40 21.2 months. Rate of complications after urgent 
surgeries, compared with planned was 60% vs. 39.1% for the first 
operation, 33.3% vs. 16% for the second operation. 
Conclusions: The time between the first and the second surgery is 
significantly shorter in group of patients aged >40. The period 
between the first and the second surgery is shorter in males. 
Urgent surgeries are associated with higher risk of complications. 

Analysis of the surface water quality in a catchment area of 
agricultural use, on the example of Szreniawa river 

Mgr Rafał Bielecki - MSc Rafał Bielecki 
Pedagogical University of Kraków 
Institute of Geography 
ul. Podchorążych 2 
30 - 084 Cracow 

Nowadays, human activity has been playing an increasing role in 
determining the quality of surface waters. The aim of this article is 
to show the agricultural human activity on the surface water 
quality. The author carried out the analysis of surface waters 
quality of Szreniawa river. He has made an inventory of pollution 
sources of surface waters and presented the proposal of quality 
improvement of surface waters. Data for research was obtained 
from the Voivodship Inspectorate for Environmental Protection, 
the District Office in Miechów, the Offices of the Communes of  
Miechów district, and from the results of own author’s research.  
The tested area was an agricultural one. The major pollutants of 
the waters of catchment areas include both, area and point 
pollution.  Fertilizers and natural fertilizers are used to raise the 
yield and then they get into the surface waters by flushing from 
the fields. The main goal of the study was to evaluate trends of 
changes in the content of biogenic substances like nitrates, 
phosphates, sulfates, chlorides in waters of Szreniawa river. All  
analysis were carried out in relation to the state of water and 
sewage infrastructure, land use and hydrometeorological 
conditions. In the first stage of work, the characteristic  
concentrations of analyzed compounds were determined and also 
their seasonal and temporal variability was determined. The 
obtained results show that the biogenic substances in the river 
waters were characterized seasonality, with the highest 
concentrations occurring in the spring and autumn, the lowest 
cncentrations in the winter months. 
In order to reduce the supply of biogenic substances to the waters 
of Szreniawa River, it is necessary to rationalize the management 
of mineral fertilizers. it is necessary to rationally manage mineral 
fertilizers. Further coordinate actions to develop water and 
wastewater infrastructure and eliminate uncontrolled waste 
water discharges are also essential. 

Antibacterial activity of extracts from in vitro cultures and herb of 
Verbena officinalis L. against selected gram-positive bacteria 
 
Paweł Kubica1, Agnieszka Szopa1, Alicja Synowiec2, Małgorzata 
Gniewosz2, Halina Ekiert1 
1 Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Collegium Medicum,  

Medyczna 9 st., 30-688 Cracow, Poland 
2 Department of Biotechnology, Microbiology and Food 
Evaluation, Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska 
159c st., 02-776 Warsaw, Poland 

Verbena officinalis L. has been well-known medicinal plant species 
included in European Pharmacopoeia since 2007 (1). Herb of this 
species possesses many valuable biological properties e.g.: 
antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, immunostimulant, 
cytoprotective, and UV-radiation protective activities (2). 
Under the study the MIC (minimum inhibitory concentration) and 
MBC (minimal bactericidal concentration) values were estimated 
for methanolic extracts from in vitro cultures and from parent 
plant of V. officinalis. The tested extracts were obtained from 
callus and suspension in vitro cultures cultivated on MS medium 
(3) with 1 mg/l BA and 1 mg/l IBA for four weeks, as well as from 
herb of the parent plant. Four strains of gram-positive bacteria: 
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Bacillus cereus ATCC 11778 and Listeria 
monocytogenes NIPH-NIH 17/11 were tested under the study. The 
MIC and MBC values were indicated using serial dilution method 
on microplates (4). 
All investigated extracts showed strong inhibitory activity against 
tested bacteria. The MIC values ranged from 0.6 to 2.2 mg/cm3 for 
herb extract, 0.6 to 4.5 mg/cm3 for suspension culture extracts 
and from 1.1 to 4.5 mg/cm3 for callus culture extracts. The best 
inhibitory activity was showed for S. epidermidis. The MIC values 
were equal 0.6 mg/cm3 for herb and suspension extracts and 1.1 
mg/cm3 for callus culture extracts. The MBC value for all tested 
extracts was equal 9 mg/cm3. 
 
1. Verbena herb in: European Pharmacopoeia 6.0 (2007) European 
Directorate for the Quality of Medicines, Strasburg, pp. 3188 
2. Alipieva K, Korkina L, Orhan IE, Georgiev MI. (2014) 
Biotechnology Advances 32:1065–76. 
3. Murashige T,Skoog F. (1962) Physiologia Plantarum 15:473–97. 
4. National Committee For Clinical Laboratory Standards (2009) 
Approved Standard – Eighth Edition CLSI document M0-A8 Wayne, 
Pa: CLSI. 

Antibacterial effectiveness of polypropylene films coated with 
chitosan, propolis and bee pollen against Listeria monocytogenes 
strains in food 

Krzysztof Skowron1, Joanna Kwiecińska-Piróg1, Katarzyna 
Grudlewska1, Grzegorz Gryń2, Eugenia Gospodarek- Komkowska1 
1 Department of Microbiology, Nicolaus Copernicus University in 
Toruń, Collegium Medicum of L. Rydygier in Bydgoszcz, 9 M. 
Skłodowskiej-Curie Street, 85-094 Bydgoszcz, Poland  
 
2 Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research 
Institute, Al. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz, Poland 

Ethanolic extract of propolis (EEP) and ethanolic extract of bee 
pollen (EEBP) have antibacterial and antifungal properties. The 
antibacterial activity depends on the place that propolis is 
extracted and the resistance of microorganisms. One of 
pathogenic bacteria dangerous for people and most commonly 
isolated from ready-to-eat food is Listeria monocytogenes.  
The aim of this study was evaluation of the antimicrobial effect of 
chitosan (CH) coatings with EEP or with EBPP on L. monocytogenes 
growth on cheeses, salami, and smoked fish (salmon). The coated 
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film used in this study was applied: a) directly after preparation 
(AP), b) as stored 10 days after preparation (AS). 
The results demonstrated that chitosan-coated film exhibited 
antibacterial activity. Incorporation of EPP and EEBP enhanced the 
antibacterial activity against L. monocytogenes. The antimicrobial 
activity depended on the concentration of solutions, the types of 
food and the origin of L. monocytogenes strains. The initial 
number of L. monocytogenes re-isolated from the studied slices 
before their wrapping in the film ranged from 6.60 to 6.76 log 
CFU×cm-2. In the experimental variants, a decrease in the number 
of L. monocytogenes were reported. Recovery ranged from 1.20 
log CFU×cm-2 to 1.86 log CFU×cm-2 for AP film and from 3.49 log 
CFU×cm-2 to 3.95 log CFU×cm-2 for the AS film 
This study proved that the time that passed since the use of coated 
film for packing food was of great importance. Among solutions 
with bee products, the lowest number of these bacteria after 15 
days of storage was found for the solution CH 2% + 20% EEP (2.82 
log CFU×cm-2– 3.30 log CFU×cm-2), and the highest for the film 
coated with the solution CH 2% + 10% EEBP (6.45 log CFU×cm-2– 
6.75 log CFU×cm-2).  
Results of this study revealed that chitosan film with incorporated 
EEP has antibacterial activity and is a promising antimicrobial 
agent for food packaging applications. 

Antimicrobial properties of essential oils used in animals’ feeding 

Katarzyna Abramowicz, Magdalena Krauze, Adrianna Rafalska, 
Katedra Biochemii i Toksykologii 

Essential oils are the examples of feed additives used in animals’ 
feeding as a source of antimicrobial compounds. Nowadays search 
for natural substances with that function is very important due to 
the high antibiotic resistance of bacteria. Combination of plant 
essential oils, containing components with different additional 
functions, such as cinnamaldehyde, carvacrol and thymol may be 
used with antibiotics to enhance the activity of these drugs against 
drug resistant bacteria. However it may also be used as the only 
product in animals’feeding with no other drugs. These feed 
additives are oily products, that contain mainly terpenes, 
aldehydes, alcohols and ketones. Many investigated experiments 
showed their wide antioxidant, antivirus, anti inflammatory 
properties. Essential oils may improve animals’ growth, 
performance, smell and taste of forage, and food digestion. 
Essential oils are derived from plants growing on all the continents 
-thyme (Thymus vulgaris), sage (Salvia sclarea), rosemary 
(Rosmarinus officinalis) and mint (Mentha piperita) are most 
popular. Cinnamon also contains oil including active compounds 
with different properties. It is a rich source of cinnamaldehyde, β- 
caryophyllene, linalool and other terpenes. Cinnamaldehyde is the 
main substance present in that oil with antimicrobial function 
against many bacteria including types of Escherichia coli. MIC 
(Minimal Inhibitory Concentration) analysis is used to determine 
the lowest concentration of antibiotic, inhibiting growth of 
analysed bacteria in medium. Natural substances showing 
antimicrobial properties may be checked for their activity against 
different types of bacteria. Moreover it is useful to compare their 
activity with antibiotic drugs’ functions. 
 
 

 

Antimicrobial therapy of trophic ulcers infected with P.aeruginosa 

Iryna Tymchuk - Danylo Halytsky Lviv National Medical University 
Markian Verkhola –  Lviv Regional Clinical Hospital 
Ivan Terletskyi – Lviv Regional Clinical Hospital 
Marta Panas - Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

P. aeruginosa rarely causes infection in the normal host, but is an 
efficient opportunistic pathogen causing serious infections in 
patients with wounds.  
The aim of the work was to investigate the spectrum of 
microorganisms in wounds of the patients with trophic venous 
ulcers of lower limbs and determine sensitivity spectrum to 
antibiotics for allocated P.aeruginosa 
Methods. The material from patients were sown on MPA and 
blood agar. Oxidase-positive colonies had been detected and 
biochemical identification were performed. Antibiotic 
susceptibility were determined by the disc diffusion method. 
Results. As a result of microbiological examination of wounds of 65 
patients with venous ulcers 113 strains of microorganisms were 
isolated. Of all species, P. aeruginosa is most commonly seen in 45 
patients, which is 69.23% ± 5.72%, in monoculture - 12 cases, 
which is 18.46% ± 4.81%. 
The most active antimicrobial agent against P. aeruginosa is 
colistin - 86.67% of sensitive isolates. This is due to the restriction 
on the use of reserve antibiotics. In the second place gentamicin - 
73.33%, piperacilline - tazobactam - 71.11%, ciprofloxacin - 
66.67%. Despite the high rates, we had found among them, at 
least 20% of isolates, which had a weak sensitivity to the listed 
drugs. The third place is occupied with preparations of the 
cephalosporin series with the sensitivity – 57.78%-35-56% of 
isolates. Among them, with a weak sensitivity of 15.56%-24.44% 
of isolates. The least active agents were tobramycin, meropenem 
and imipenem (35.56% -26.67%). 
Conclusions. Medicine of choice for the treatment of trophic 
ulcers infected with P. aeruginosa is gentamicin, piperacillin - 
tazobactam, and ciprofloxacin. Colistin is the drug of the reserve, 
with the best antibiotic susceptibility. 

Anxiety and coping with stress in the context of an oncological 
disease 

mgr Natalia Ziółkowska 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

Introduction: Diagnosis of an oncological disease in children is a 
very difficult and threatening situation for their parents and the 
whole family. This poster concerns the parental anxiety and coping 
styles with stress among mothers and fathers of children with 
cancer. 
The aim of this research was to assess the level of anxiety and 
describe styles of coping with stress of parents of children 
diagnosed with an oncological disease and analyze the difference 
between them and parents of healthy children. 
Methods: In the Department of Oncology of the Children’s 
Memorial Health Institute in Warsaw 33 mothers and 33 fathers 
participated in the study. Parents were asked to fill in two 
questionnaires- Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) 
and State-Trait Anxiety Inventory (STAI). 
Results: The results of this study indicate that mothers and fathers 
of children with cancer present a higher level of anxiety than 
parents of healthy children. Furthermore, parents of children 
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diagnosed with an oncological disease more often prefer emotion-
focused and avoidance-oriented coping styles than parents of 
healthy children. 
Conclusion: These results suggest how important in this situation 
is psychooncological care and psychological support. 

Application of low-intensity laser radiation of blue and red spectra 
for Staphylococcus aureus isolated from the oral cavity 

Panas Marta  
Department of microbiology 
Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

The unique properties of the laser beam has been opened a wide 
possibilities of its application in various fields of dentistry, surgery, 
therapy and diagnosis. The aim of our study was a comparative the 
sensitivity of Staphylococcus aureus to low level laser radiation 
(LLLR) of blue and red spectrums. For investigate have been using 
12 strains of S.aureus in dental caries, 17 strains in periodontitis 
and the control reference strain S.aureus ATCC №25923 (F-49). 
The suspension of culture of S.aureus by 1.0 McFarland turbidity 
diluted to 10-4 CFU/ml followed by radiation during exposure of 5, 
10, 15, 20 and 30 min. Laser source were a diode module BAKU 
BK-1502DD of blue spectrum with a wavelength of 445 nm and 
Scorpion Dental Optima of red spectrum with 635 nm. The number 
of S.aureus had been irradiating during 30 min, for dental caries 
were 37.2±1.5 CFU/ml-4 and for periodontitis 44.0±1.7 CFU/ml-
4(p<0.001). Using of red light spectrum for 5 min 67.3±1.2 CFU/ml-
4 dental caries and periodontitis 70.8±1.3 CFU/ml-4(p˃0.05). The 
intensity of growth S.aureus ATCC №25923 (F- 49) had irradiated 
for 30 min 44.3±2.4 CFU/ml-4(p<0.001). For the control group in 
dental caries were 68.3±1.1 CFU/ml-4 in periodontitis 73.3±1.2 
CFU/ml-4 for reference strain 73.3±1.8 CFU/ml-4(p˃0.05).When 
using LLLR blue spectrum after 15 min observed a complete lack 
of growth. With the exposure of the laser beam for 15 min. growth 
rate decreased to 1.25±1.0 CFU/ml-4 with dental caries and to 
2.9±1.5 CFU/ml-4(p<0.001) in periodontitis. In the analysis of 
growth of S.aureus was found correlative relationship between 
the influence of the laser beam and the wavelength and duration 
of exposure. Typical is the lack of growth of S.aureus at 20 and 30 
min. irradiation using 445 nm wavelength and a decrease after 5 
min. planting intensity by 635 nm where there is only a partial 
reduction of quantitative indicators colonies after 30 minutes. 

Are vaccine preventable diseases still a threat for pediatric 
population of Latvia? 

Anija Meiere1,2, Tīna Sparāne1, Renāta Klagiša1,2, Dairis Meiers1 
1Rīga Stradiņš University, Latvia 
2Children`s Clinical University Hospital, Riga, Latvia 

Key words. Pediatrics, vaccine, vaccine preventable disease.  
Introduction. The National Immunization Program (NIP) is 
successful example of effective preventive care for children. The 
NIP helps to reduce morbidity and mortality of vaccine 
preventable diseases (VPD) but despite that parents more often 
choose to skip or partly skip the vaccination.  
Aim. The aim of the study is to collect statistics of VPD in the 
Children’s Clinical University hospital (CCUH) in Riga, Latvia from 

2005 to 2016 year and to prove that VPD still quite often emerge 
among children in CCUH.  
Results. Despite the NIP 883 cases of VPD conformed to selection 
criteria in CCUH in the time period from 2005 to 2016. During the 
period there was 0 cases of tetanus or poliomyelitis, more detailed 
information was collected of patients with diphtheria and 
pertussis. All together 64 patients with diphtheria and 80 patients 
with pertussis were hospitalized at CCUH. From all the patients 
39.64% were girls, 60.36% were boys. The mean age was 65.72 ± 
65.01 months, with an interval from 1 to 215 months. Confidence 
interval (CI 95%) of age mean value is from 52.75 to 78.68 months. 
10% patients with diphtheria and 8.2% patients with pertussis 
received treatment in ICU. Results show that diphtheria is 
observed on mean for older children, and the difference is 
significant. For all VPD average length of treatment in hospital was 
12.45 ± 7.10 days, with an interval from 2 to 31 days. The study 
also included questionnaire that was sent to parents whose child 
was hospitalized in CCUH in 2014 with VPD. 52% answered that 
child was not vaccinated according to vaccination calendar.  
Conclusions.  
1.VPD are important issue to deal with in Latvia because during 
12year period 883 patients received medical treatment in CCUH 
with the mean length for 12.45 ± 7.10 days.  
2.Every hospitalization with VPD is painful,e.g.,full blood count was 
taken in 90%.  
3.In 2014th 52% of patients with VPD were not vaccinated 
according to vaccination calendar. 

Aspirin in prevention of preeclampsia 

Kamil Bałabuszek1, Anna Mroczek1, Marta Pawlicka1, Zofia 
Misztal2, Urszula Fałkowska1 
Supervisor: M.D., Ph.D. Halina Piecewicz-Szczęsna 
1Student Research Circle at the Department of Epidemiology and 
Clinical Research Methodology, Medical University of Lublin                   
2Medical University of Lodz                                          

INTRODUCTION: Preeclampsia is a frequent and dangerous 
complication of pregnancy. It is is an important cause of death for 
the mother and baby. In the course of this disease, the blood flow 
in the placenta is impaired, which leads to foetus hypoxia. It is 
characterized by high blood pressure and frequently large amount 
of protein in urine. 
AIM: To describe whether aspirin is effective for prevention of 
preeclampsia. 
MATERIALS and METHODS: Standard up-to-date criteria were 
followed for review of the literature data. A search for English-
language articles in PubMed database was performed. Papers 
published in 2017 were reviewed. 
RESULTS: In double-blind trial published in 2017 in The New 
England Journal of Medicine researchers divided women who 
were at high risk for preeclampsia into two groups. One group was 
receiving aspirin and other was receiving placebo. Preeclampsia 
was observed in 1.6% participants in the aspirin group, compared 
with 4.3% in the placebo group. 
From other study we found out that aspirin has a dose-response 
effect. Greater reduction in the risk of preeclampsia was reported 
with the aspirin dosage >75 mg/d. When aspirin was included in 
treatment at >16 weeks, there was less reduction of preeclampsia 
without relationship with aspirin dosage. 
Other meta-analysis shows that there was no statistically 
significant difference in occurrence of preeclampsia between 
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women who started taking aspirin before and after 16 weeks’ 
gestation. 
CONCLUSIONS: Aspirin is good prevention of preeclampsia. It 
should be prescribed to women at high risk groups regardless of 
the duration of pregnancy even though it may not reduce the risk 
of preeclampsia as much as before 16 weeks’ gestation. 

Bacterial Microbiome of Herbal Drugs 

W W Kumbukgolla 
Faculty of Medicine and Allied Sciences 
Rajarata University of Sri Lanka 

The compounds in the natural environment have an inherited task 
given by the nature, thus, undergo consistent chemical evolution. 
Therefore, the natural product based drug discovery has a major 
importance. There are many compounds extracted from herbal 
medicines having wide range of biological properties. Other than 
these active compounds, there is an important microbiome 
associated with medicinal plants. Roots and barks of the plants are 
rich source of helpful bacteria such as some Bacillus species. The 
microbiome of herbs can exert synergetic effects with biologically 
active compounds. The bacterial species in microbiome, 
themselves can produce important compounds which can be used 
against antibiotic resistant human pathogenic bacteria. In the 
preparation procedure of some herbal medicines, a nutritious 
enrichment media is added. One example for such nutritious 
media is cow’s milk. Cow’s milk can provide the nutrients for the 
growth of bacteria in the herbal medicine mixture and the 
antibodies present in the cow’s milk can suppress the harmful 
organisms. In addition to that, milk is a good source for 
Lactobacillus which can grow synergistically with other helpful 
bacteria. Therefore, some plant based drugs in complementary 
medicine is a good source of beneficially altered microbiome. The 
compounds secreted by bacterial microbiome can be equally 
important as much as the compounds directly extracted from the 
plant.  Therefore, it would be useful to study the microbiome and 
related compounds of herbal drugs, prescribed in complementary 
medicine. 

Binary europium(III) complexes with selected aminobenzoic acids 

Małgorzata Kosińska, Lidia Zapała, Jan Kalembkiewicz, Urszula 
Maciołek 
 
Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of 
Chemistry, Rzeszow University of Technology 

Lanthanide complexes are of increasing interest to bioinorganic 
and coordination chemistry due to the fact that they exhibit a wide 
range of properties including luminescent and catalytic activity, as 
well as biological and cytotoxic effects. The interest in complexes 
of lanthanide ions with compounds from the group of fenamates 
(non-steroidal anti-inflammatory drugs) is related to the fact that 
these ligands as well as rare earth ions exhibit biological activity, 
and they are still poorly characterized. 
In this paper three new europium(III) complexes with N-
phenylanthranilic acid (Hnfa), mefenamic acid (Hmfa) and niflumic 
acid (Hnif) were synthesized.  Binuclear complexes having the 
formulas Eu2(nfa)5(OH)∙4.5H2O, Eu2(mfa)3(OH)3∙3H2O and 
Eu2(nif)3(OH)3∙5H2O (where nfa is C13H10NO2¯ , mfa is 

C15H14NO2¯, nif is C13H9F3N2O2¯) were characterized by 
conductivity, electronic spectra, FTIR and thermal methods.  
The complexes were found to be insoluble in water and slighly 
soluble in methanol. The infrared spectra analysis showed that 
fenamate ligands bind to Eu(III) ions bidentately through their 
carboxylato oxygens. Thermogravimetric analysis revealed that 
the complexes with N-phenylanthranilic and mefenamic acids 
contain only lattice water molecules. In case of the complex with 
niflumic acid the presence of lattice and coordinated water 
molecules was confirmed. 

Bioelectrical impedance analysis - a modern tool for the assessment 
of body composition 

Joanna Popiołek, Teresa Małecka-Massalska 
 
Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 

Body mass gives irrelevant information about the amount of fat 
and muscle tissue, hydration and a general body condition. 
Bioelectrical impedance analysis (BIA) is a non-invasive method 
that enables precise body composition analysis based on different 
electrical properties of tissues. 
Devices consist of two, four or eight surface electrodes connected 
to the main analyzer. Electrodes are placed on the washed skin. 
During the measurement, a patient takes a horizontal position 
with limbs lying at 30-45 degrees to the body. 
BIA test consists on passing a low intensity alternating electrical 
current through tissues and measuring their impedance, which is 
composed of resistance and reactance. Resistance value depends 
on different resistivity of tissues, while reactance mainly results 
from the capacitance of cell membranes. The measurement can 
be performed at different frequencies, usually at 50 kHz. 
The results obtained by BIA are highly reliable. Fat tissue and the 
extracellular water have minimal reactance, since they do not act 
as capacitors, but they have high electrical resistance. On the 
contrary, the reactance is formed on the cell membrane of tissues 
with high water content, which perform as a capacitor composed 
of two covers. The measurement provides information about 
extracellular body water and its relation to total body water. BIA 
also provides data about the changes of the content of 
intracellular water, which represents body cell mass. Lean body 
mass consists of fat-free body mass – total body water, body cell 
mass and bone mineralization. The rest of the body weight is fat 
mass. 
BIA provides information about the proportion of fat to muscle 
tissue. It can be used in both sexes and at all ages. It is widely used 
in various institutions ranging from clinics to fitness clubs to 
estimate body composition. 

Can cognitive characteristics be used for differentiation of 
pedophilic and non-pedophilic sex offenders? 

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak 
Instytut Psychiatrii i Neurologii 

Pedophilia is characterized by the presence of sexual arousal after 
contact with children (American Psychiatric Association, 2013). 
Studies published from the last few years have changed the 
reaserchers’ way of thinking on diagnosing sex offenders. 
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Cognitive characteristics have been announced to be able to 
differentiate between pedophilic and non-pedophilic sex 
offenders. It seems to be a promising discovery, because cognitive 
variables may be more reliable than psychological ones due to the 
possibilities of malingering. 
It is important to discriminate between child sexual offenders that 
have and do not have pedophilic disorder due to legal and 
psychotherapeutic consequences. What is interesting, child sexual 
offenders without pedophilic disorder are more common than 
those with pedophilic disorder. It has been shown that 73% of 
persons who had committed sexual crimes against children could 
not be diagnosed as pedophiles (Heitzman, Lew-Starowicz, 
Pacholski & Lew-Starowicz, 2014). 
The aim of this study was to evaluate the cognitive characteristics 
of persons from pedophilic versus non-pedophilic offenders group 
and consider them as a tool that might be useful in diagnoses. 
Methodological issues will be presented as well. 
To assess cognitive functions, researches use several tasks and 
tests – Iowa Gambling Task, Tower of Hanoi, Tower of London, 
Wisconsin Card Sorting Test or modified Stroop Task.  
It has been proven that pedophiles and non-pedophilic offenders 
tend to present different profiles of cognitive impairment (Schiffer 
& Vonlaufen, 2011). Viewing time measures of words associated 
and not associated with children could be useful to discrimination 
between child sexual offenders and control groups (Schmidt, 
Babchishin & Lehmann, 2016).  
On one hand, all these observations are believed to be an 
important part of diagnostic process, because the higher cognitive 
function tests could not be faked by the subject. On the other hand, 
there is currently no methodologically acceptable data for using 
them in diagnostic process. 
 
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (5th ed.). Washington DC: Author. 
Heitzman, J., Lew-Starowicz, M., Pacholski, M., Lew-Starowicz, Z. 
(2014). Wykorzystywanie seksualne dzieci w Polsce–analiza badań 
257 sprawców, którzy popełnili przestępstwa seksualne wobec 
małoletnich. Psychiatria polska 48(1), 105-120. 
Schiffer, B., & Vonlaufen, C. (2011). Executive dysfunctions in 
pedophilic and nonpedophilic child molesters. The journal of 
sexual medicine, 8(7), 1975-1984. 
Schmidt, A. F., Babchishin, K. M., & Lehmann, R. J. (2017). A meta-
analysis of viewing time measures of sexual interest in children. 
Archives of sexual behavior, 46(1), 287-300. 

Cancer in the clutches of the light – optoimmunomodulation 

Michał Kos, Justyna Drankowska 
Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 

In recent years, immunotherapy has gained much interest among 
the researchers as a very promising therapeutic approach in the 
treatment of a wide range of diseases, including cancer.  
Nonetheless, presently used methods are related with serious 
adverse effects, which raises concerns about their future 
implementation in the field of medicine.  Many previous  scientific 
works aimed to overcome such obstacles as cytokine release 
syndrome (CRS) or off-tumour cytotoxicity. One of suggested 
methods is making use of photoactivatable particles, previously 

studied as an ubiquitous tool in central nervous system functional 
studies. 
One of the most important benefits of optoimmunomodulation, 
as this is the name of this newly emerging branch of medical 
sciences, is immediate reaction for light stimuli and great 
spatiotemporal precision of the elicited immune response.  There 
is a variety of projected and already investigated systems, for 
instance Opto-CRAC channels that are able to enhance dendritic 
cell maturation. Another solution is a photoactivatable C-X-C 
chemokine receptor type 4 that controls T cell migration and 
trafficking. Much more opportunities have already been proposed, 
though they have not been researched intimately yet – as the 
adoption of CRISPR/Cas9 and LOV systems. 
Despite some undisputed issues, such as the uncertainty about the 
preferred method of delivery of light, photoactive particles are 
likely to cause a breakthrough in methods of cancer treatment. 
Future development of optoimmunology seems to be inevitable, 
thus in following years, we may await new weapons in treatment 
of mortal diseases. 

Case report of cheilitis granulomatosa as a presentation of crohn’s 
disease in a 15 year-old girl 

Aleksandra Kucharska, Anna Bernacik, dr hab. n. med. Małgorzata 
Sładek 
Studenckie Koło Naukowe Gastroenterologii Dziecięcej przy Klinice 
Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie. 

Background: Orofacial granulomatosis (OFG) is an umbrella term 
to describe the presence of noncaseating granulomatous 
inflammation of the soft tissue in the oral and maxillofacial regions. 
Cheilitis granulomatosa is characterized by a recurrent or 
persistent granulomatous  swelling of one or both lips. It may 
occur as an isolated phenomenon or be an oral manifestation of a 
systemic condition. In Crohn’s disease (CD) any segment of 
gastrointestinal tract may be affected and orofacial lesions, 
considered as a subtype of the disease and classified as an oral CD, 
may precede its diagnosis.    
Case presentation: We report a case of a 15.5 year-old girl, who 
presented in August 2015 with persistent swelling of the lower lip, 
recurrent mouths apthtous lesions, and angular cheilitis lasted for 
11 months and the presence of granuloma formation on oral soft 
tissue biopsy. She also had a history of a recurrent, mild abdominal 
pain relieved after defecation, and episodes of 3-4 loose stools 2-
3 times a month. On endoscopy there were evidences of typical 
lesions for Crohn's disease in upper gastrointestinal tract (L4a), 
terminal ileum and colon. On MR enterography a mild  transmural 
infiltration in region of ileocecal valve was present. She was 
successfully treated with exclusive enteral nutrition as an 
induction treatment followed by mesalamine and azathioprine 
maintenance therapy.   
Conclusions: This case highlights that orofacial granulomatosis 
may precede the onset of Crohn’s disease. In case of recurrent or 
persistent orofacial swelling a biopsy should be considered to 
confirm diagnosis of granulomatous inflammation with further 
diagnostic evaluation to exclude Crohn’s disease.   
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Case report: Hemolytic uremic syndrome with multiple organ 
damage 

Ieva Karklina-Kravale1, Edite Jeruma2, Sandra Derkevica 2 
1 Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Riga, Latvia 
2 Children's Clinical University Hospital, Department                                        
of Nephrology, Riga, Latvia 

Key words: Hemolytic uremic syndrome (HUS), Shiga 
toxinproducing E.coli (STEC), Multiple organ damage (MOD) 
Background: Typical HUS is one of the most common causes of the 
community acquired acute kidney failure in young children. It is 
characterized by the microangiopathic hemolytic anemia, 
thrombocytopenia and renal insufficiency. The most common 
etiological factor is STEC infection, which primary manifests with 
diarrhea. Life-threatening MOD develops in some cases, then 
complement dysfunction might be suspected. 
Description: A previously healthy 2 years old girl was hospitalized 
in Children's Clinical University Hospital with febrile temperature 
for 4 days, bloody diarrhea, abdominal pain and decreased diuresis 
followed by anuria. Laboratory data showed: WBC-21.66x103/uL, 
RBC-3.91x106/uL, HGB-11.2 g/dL, PLT-48x103/uL, SCr-365,46 
mcmol/l, GFR-11.9 ml/min/1.73m2 by Schwartz Equation. APD 
was started. EHEC serotype O26 was found in the feces. The 
diagnosis of the typical HUS was established. The disease 
progressed. Patient had arterial hypertension, prolonged episodes 
of nausea, vomiting, elevated glucose level. Neurological 
impairment involved behavioral disturbances and left side 
hemiparesis with muscle dystonia on the right side extremities. CT 
results revealed ischemic damages in the basal ganglia and 
brainstem. Doctors council determined that this case might be 
connected with complement dysfunction, according to the 
development of MOD. Therapy of Eculizumab was started. After 
that patients neurological state and renal function improved, 
however complete recovery was not made. 
Conclusion: This case shows that Eculizumab can be successfully 
used when the typical HUS presents with MOD and the 
complement dysfunction is suspected. However, in this case 
therapy with Eculizumab was started only after 8 weeks from the 
onset of the disease and that may explain why patients complete 
recovery was not made. 

Case study: Titanium allergy after tendon refixation with suture 
anchor in a patient with supraspinatus calcifying tendonitis 

Tatjana Pantejeva1, Arvils Neško1 
Scientific research supervisor: Dr. Mareks Mačuks2 
1 – Rīga Stradiņš University, Latvia 
2 – Vidzeme Hospital, Latvia 

INTRODUCTION. Titanium is being widely used as an implant 
material due to its biocompatibility and resistance to corrosion. 
Several studies show that titanium may cause type I and IV 
hypersensitivity in some individuals and lead to diagnostic struggle, 
delayed diagnosis and implant removal.  
CASE REPORT DESCRIPTION. Patient is a 42 years old female 
known to have calcifying tendonitis in right supraspinatus muscle 
with history of shoulder pain for 6 years. Arthroscopic calcinate 
excision followed by tendon refixation with a single titanium alloy 
suture anchor was performed. 2 weeks after surgery localized 
urticaria developed. For 3 months the patient had intermittent 
episodes of localized to generalized urticaria, edema and 

Quincke’s reaction. Nevertheless, no local implant-related 
complications were observed, thus multi-disciplinary consulting 
was performed. After excluding other causes, titanium allergy test 
was carried out and the allergy was approved. Anchor was 
evacuated a week later. Gradual decrease in urticaria and edema 
until 6th week post removal was observed with full clinical 
recovery thereafter. 
CONCLUSION. Despite titanium is thought to be biocompatible, it 
still may cause systemic allergic reaction without any signs of local 
implant-related complications. Allergy to metals should be 
suspected in patients who have had recent implant placement 
surgery and develop any signs of hypersensitivity. 
SUMMARY. A patient underwent titanium suture anchor 
implantation due to supraspinatus calcifying tendonitis and 
developed unexplained allergic symptoms weeks after. Allergy to 
titanium was diagnosed and implant was removed which led to 
cessation of the allergic reaction later on. 
KEY WORDS. Titanium, allergy, suture anchor 

Cesarean delivery in the perinatal centers of the second and the 
third levels 

Natalia Smalei, Hrazhyna Zholik, Ahneshka Zholik, Ihar Kisliuk 
Grodno State Medical University, Belarus 

Introduction. The rate of Cesarean section (C-section) is increasing 
all over the world. At the same time, C-section is a major surgical 
operation with significant risks of postoperative infectious and 
thromboembolic complications, maternal bleeding and 
respiratory disorders in newborns. Therefore this operation 
should be carried out at the presence of strictly defined indications. 
Aim of the study. To analyze the frequency and the main 
indications for planned and emergency C-section, outcomes of 
operative labor and infants’ condition in the perinatal centers of 2 
and 3 levels. 
Material and methods. We conducted the retrospective analysis 
of medical records of women who underwent C-section in 
perinatal center of 2 level (group 1 – 102 persons) and in 3 level 
(group 2 – 120 persons) from August 2016 to January 2017 in 
Grodno, Belarus. 
Results. The mean age of women was 29.5±5.4 years. Most of the 
births were term. But in group 1 premature labors were observed 
in 2% cases, in group 2 – in 12%, that was statistically significantly 
higher than in group 1 (p<0.05). The rate of planned operations in 
group 2 was 72%, that was statistically significantly lower than in 
group 1 (81%) (p<0.05). The main indication for planned operation 
was a uterine scar (52% and 44% in 1 and 2 groups, respectively). 
Placenta previa was diagnosed in 5% cases in group 2 and was 
absent in group 1. Among the emergency operations, the 
weakness of tribal forces was an indication in 64% of women in 
group 2, that was statistically significantly higher than in patients 
of group 1 (26%) (p<0.05). Pre-eclampsia occurred in 12% of 
women of group 2 and was not observed in group 1. At the same 
time, 99% of newborns had a high Apgar score (7 or more points), 
in 1% of cases a score was low. 
Conclusion. The most common indication for C-section in 2 and 3 
level perinatal centers is a uterine scar. Emergency delivery is 
diagnosed more often in 3 level perinatal center mainly due to the 
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management of high-risk births. However, a high Apgar score 
indicates on timely Cesarean delivery. 

 
 
 
Clinical efficacy of toothbrushes with high-density bristles 

Kopachynska A. R, Kushnirenko M. O. 
SHEE "Ivano-Frankivsk National Medical University" 
Department of Pediatric Dentistry 

Topicality. Toothbrush is the main tool for cleansing the oral cavity, 
its structure, the quality of the bristles, and tooth brushing 
technique are of great importance. Today we have some new 
types of toothbrushes and no information about it’s clinical 
efficacy yet. 
Purpose: to study the clinical efficacy of cleansing the oral cavity 
using high-density bristles toothbrush (Curaprox 5460 UltraSoft) in 
comparison with normal density of bristles toothbrushes (800-900 
bristles). 
Materials and methods: a clinical examination was conducted for 
students aged 18-22 years, divided into three groups: I - patients 
who brushed teeth with a conventional toothbrush; II - patients 
who brushed their teeth with high-density bristles (Curaprox 5460 
UltraSoft) prior to the study; ІІІ - patients who cleaned teeth with 
an ordinary toothbrush, and in the process of research changed it 
to a brush with a high density of bristles. 
The effectiveness of cleaning teeth was evaluated using the 
Stellard index, which was determined at the first and second 
examination. 
Results of the research and their discussion. According to Stellard's 
index, it was found that in the first group 20% of patients had poor 
hygiene, 20% - unsatisfactory, 40% - satisfactory and 20% - well; in 
the second review 40% - satisfactory and 60% - good level of 
hygiene. The best results were in the second group: at the first 
examination, good level of hygiene was in 80%, and at the second 
- in 100%. In the 3rd group, the results of the first and second 
review significantly differed: the level of hygiene in the first 
examination in 80% of patients was unsatisfactory, 20% - 
satisfactory; at the second: 20% - satisfactory, 80% - good. 
Conclusions. All patients who used high-density bristles 
toothbrush had better oral hygiene outcomes, even before 
training, and even better after holding it. 

Clinical utility of breast milk cells 

Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Joanna Wawer, Karol Ruszel  
Clinical Genetics Department, Medical University in Lublin, Poland 

In breast milk, aside from progenitor stem cells differentiating into 
mature, functional lactocytes, somatic pluripotent cells were also 
discovered. Those cells occur in epithelial tissue of the breast 
gland, mainly during lactation. Researchers pinpoint that 
pluripotent stem cells isolated from human breast milk (breast 
milk-derived stem cells) possess renewal possibilities and high 
differentiation potential into cells of all three blastodermic layers. 
Moreover, ex vivo, those cells exhibit of expression of genes 
characteristic for embryonic stem cells like OCT4, SOX2, NANOG, 
SSEA4. During culture, cells are able to differentiate not only into 
breast gland tissue, but also into cells of endo- and ectodermal 

lineage. The role of breast stem cells has not yet been elucidated. 
Probably they have the ability to migrate from infant digestive 
tract and play role in regenerative processes, however this 
hypothesis needs to be evaluated. According to some scientists, in 
breast milk, beside of pluripotent stem cells, there is also cell 
population possessing mesenchymal stem cells properties, having 
their antigen characteristics. 

Common skin issues during pregnancy - dermatological challenges 

Tomasz Ginda 1,2 , Karol Taradaj 1,2 
 
1 Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego WUM  
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik  
2 Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i 
Ginekologii WUM  
Opiekun SKN: Dr n. med. Iwona Szymusik 

Pregnancy is the time when in women’s body comes to many 
hormonal alterations. This leads to physiological changes including 
pigment changes, vascular changes, or changes in the skin 
appendages. However, we can not forget about the negative 
effects of hormones on the skin tissue. In addition, during 
pregnancy it is possible to modify the course of both - positive and 
negative dermatoses. Pregnancy-specific skin dermatoses include 
an ill-defined heterogeneous group of pruritic skin eruptions 
which are seen only in pregnancy.  Due to the multiplicity of these 
pathologies in the review, Authors refer to: pemphigoid of 
pregnancy, Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy, 
atopic eruption of pregnancy and pustular psoriasis of pregnancy. 
Though most of these skin dermatoses are benign and resolve in 
postpartum period, a few can risk fetal life and require antenatal 
surveillance. This research deals with the classification, clinical 
features and treatment of the specific dermatoses of pregnancy. 
Diagnosis and therapy is an important clinical problem, and 
selection of appropriate treatment methods is a therapeutic 
challenge for dermatologists.  
Conclusion: Therapy of skin disorders occurring during pregnancy 
should be treated as an interdisciplinary problem of 
dermatological and obstetric nature. Patient care in this area 
should be conducted by doctors in both of these specialties. 
 

Congenital Duodenal Membrane: Сases of Delayed Diagnosis in 
Children 

Semeniv Solomiia 1,2, Prytula Vasyl 1, Kolomiets Iryna 2 
1 Bogomolets National Medical University, 
Department of pediatric surgery Kyiv, Ukraine 
2 National Children’s Specialized Hospital “Ohmatdyt”, Kyiv, 
Ukraine 

Introduction. Congenital duodenal membrane (CDM) (web or 
diaphragm) is an anomaly characterized by luminal 
gastrointestinal (GI) obstruction and consists of a diaphragm with 
single or multiple, central or peripheral openings. CDM a rare 
cause of GI dysfunction, having been reported to occur in up to 
1/40.000 births. They form as a result of incomplete canalization 
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of the duodenal epithelium between the 4th and 5th weeks of 
gestation. 
The CDM are thin, consisting of mucosa and submucosa and 
usually lacking a muscularis layer. Clinical presentation in such 
malformations occur from the first days of life, which depends on 
the degree of the duodenum stenosis. However, there are cases 
where this anomaly is manifested much later. 
Methods. We conducted a review of clinical manifestation and 
results of endoscopy in 5 cases of the duodenal membrane in 
children from 2.5 to 5 year old. 
Discussion. The most frequent symptoms in our patients were 
recurrent episodes of vomiting (80%), failure to thrive of a child 
(60%), aspiration (20%). The degree of clinical manifestations 
depends on the size of the fenestrations and localization of 
membrane s. All of the duodenal webs were located in the second 
part of the duodenum. The incomplete nature of the obstruction 
results in difficult and delayed diagnosis, because of the gradual 
onset of atony and ineffective peristalsis in the dilated proximal 
segment of duodenum. During endoscopy it looks like the 
development of patulous pylorus, the so-called “windsock sign” or 
"thumb of a glove". All children were treated by surgery entailing 
of duodenotomy and resection of the diaphragm. 
Conclusion. Congenital duodenal membrane is an anomaly which 
manifest as partial intestinal obstruction in newborns. Endoscopy 
is the most informative diagnostic method of CDM in infants with 
characteristic endoscopic features. 

Correlation of visceral fat and cognitive functioning tests in older 
people 

Agnieszka Kujawska1,2, Sławomir Kujawski3, Radosław 
Perkowski1, Daria Bieniek1, Weronika Topka1 
 
1. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland 
2. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department of Physiology, Bydgoszcz, Poland 
3. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics, Division of 
Ergonomics and Exercise Physiology, Bydgoszcz, Poland 

Introduction: Public health institutions emphasize an increased 
health risks correlated with being overweight, including the 
cognitive functioning decline. In case of older people the direction 
of this correlation is not well established. Linear, negative 
correlation between BMI and results of cognitive functioning tests 
was noted in some researches, however, ill -nourishment could be 
reflected in the low BMI value, what in turn can coexist with 
diminished cognitive performance.  
Aim: The aim of this study is to check the direction of correlation  
between result Tanita body-fat analyser with scores of cognitive 
functioning assessment. 
 Material and methods: In these preliminary studies 310 patients 
were examined. Cognitive functioning was assessed with Mini–
Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA) and Trail Making Test Part B (TMT B). Visceral 
fat was evaluated using Tanita body-fat analyser.  
Results: Visceral fat correlated negatively with MoCA score (r = -
0.16, p=0.02), Verbal Fluency (r = -0.16, p=0.02), and Delayed 
Recall (r = - 0.17, p=0,01). Visceral fat was negatively correlated 

with MMSE score (r = 0.05, p=0.42) and positively with TMT B (r = 
0.09, p=0,16), but these results are not statistically significant.  
Conclusions: There is possibility, that previous researches which 
showed direct correlation between BMI and cognitive functioning 
test scores is, in fact, a spurious relationship. Further studies are 
needed to adjust many other co-factors into their results, inter alia, 
fat-free mass, aerobic capacity, physical activity and blood 
pressure measurement. 
 

Deviations in peripheral blood cell populations are associated with 
the stage of primary biliary cholangitis and presence of itching 

Halina Cichoż-Lach1, Ewelina Grywalska2, Agata Michalak1, 
Agnieszka Kowalik1, Jacek Roliński2 1Katedra i Klinika 
Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
2Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 

Introduction: Primary biliary cholangitis (PBC) is the most frequent 
autoimmune cholestatic liver disease in humans, characterized by 
progressive inflammation of small bile ducts, with middle-aged 
female predominance and serologic appearance of 
antimitochondrial antibodies (AMA). Pathological appearance of 
PBC is inseparably connected with peripheral blood (PB) 
lymphocytes subpopulations, particularly T regulatory (Treg) and T 
helper 17 (Th17) subpopulations. Nevertheless, their role in PBC 
pathogenesis remains still unknown. 
Aims: The aim of this research was to evaluate the role of Th17 
and Treg cells in PBC patients. We described the percentages and 
absolute counts of Th17, Treg, as well as activated T CD3+ and B 
CD19+ lymphocytes in patients with PBC in correlation with 
selected clinical parameters. 
Material and methods: 40 female patients with PBC and 20 healthy 
donors were enrolled in this study. The percentages and absolute 
counts of Th17, Treg, activated T CD3+, B CD19+, NK cells, NKT-like 
cells lymphocytes were measured by flow cytometry. Statistical 
analysis of the results was conducted using Statistica Software. 
Results: Our research revealed significantly lower frequencies and 
absolute counts of CD4+CD25+FoxP3+ Treg cells ( p<0.0001), 
higher percentages and absolute counts of Th17 cells (IL-
17A+CD3+CD4+) (p<0.0001 and p=0.009, respectively), CD3-
/CD16+CD56+ NK cells (p<0.0001 and p=0.039, respectively), 
CD3+/CD16+CD56+ NKT-like cells (p<0.0001, and 
p=0.048, respectively). There were also higher percentages and 
numbers of B CD19+ lymphocytes (p=0.002 and p=0.001, 
respectively) and higher percentages and absolute counts of 
activated B CD19+CD25+ cells (p=0.007 and p=0.002, respectively). 
Conclusion: Presented study demonstrates that both Th17 and 
Treg cells might play an important role in the pathogenesis and 
treatment of PBC. There is also the association between the 
presence of itching and number of particular PB subpopulations. 
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Crohn’s disease, pregnancy and psychiatric disorder - a case report 

Authors: Gabriela Mielecka, Anna Nizioł 
Tutor: Dorota Cibor MD, PhD 
University: Jagiellonian University Medical College 

Crohn's disease (CD) is a disorder characterized by transmural 
inflammation of the gastrointestinal tract. The peak onset of CD 
occurs between 15 and 25 years of age coexisting with the 
reproductive period. Some cases of CD are difficult to control due 
to the severe course and the occurrence of intestinal, 
extraintestinal and iatrogenic complications.   
An 18-year-old woman with psychological disturbances and 
psoriasis was diagnosed with CD involving terminal ileum and the 
right side of colon.  She didn’t tolerate the therapy with 
thiopurines and initially she didn’t accept methotrexate, so only a 
maintenance treatment with mesalamine and budesonide was 
implemented. Ten years later the patient underwent a left 
hemicolectomy with colostomy creation due to an abscess and 
presence of a fistula penetrating towards the left fallopian tube. 
Anti-TNF-α treatment led to an exacerbation of psoriasis so it had 
to be withdrawn. Injections of adalimumab weren’t effective. 
Finally she was treated with high doses of glucocorticoids that 
resulted both in an improvement and transient worsening of her 
mental state. At the age of 30 the patient became pregnant. The 
pregnancy was uneventful from the gastrological point of view but 
in 25/52 the patient experienced an acute episode of 
schizophrenia. In 37/52, basing on obstetric recommendations, 
the vaginal delivery was chosen as the most appropriate mode of 
childbirth. The woman bore a healthy child but in a month’s time 
experienced another disease flare. She accepted methotrexate 
and in four weeks achieved clinical remission. Six months later, 
another flare required surgery. 
The course of CD is sometimes extremely hard to deal with. The 
use of immunosuppressants and biological treatment might lead 
to severe side effects. In majority of CD patients the pregnancy is 
uneventful but the post-delivery time is usually connected with a 
disease flare. Most CD patients need at least one surgery. 

Cytotoxic effect of silver nanoparticles on DNA integrity in chinchilla 
bone marrow cells - preliminary research 

Grzesiakowska A.1, Szeleszczuk O.1, Kasprowicz M.2 
1Zakład Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, 
2Zakład Fizyki, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Nanocompounds of silver have become a permanent element in 
people’s surroundings due to their antibacterial properties. Silver 
nanoparticles (AgNP) characterized by small size can be harmful to 
higher organisms and they are not environmentally neutral. It is 
important to determine the level of toxicity of AgNP in animal’s 
cells and their influence on living organisms.  
The aim of the study was to determine the cytotoxic influence of 
AgNP on the DNA in bone marrow cells from Chinchilla lanigera in 
in vitro conditions. 
Research material was collected from 8 animals by a veterinary 
surgeon during skin slaughter. The bone marrow cells were 
isolated post mortem from the femur bone. Cells were exposed to 
the action of three tested solutions: nanosilver, nanosilver 
supplemented with 0.05% sodium citrate and AgNO3 in 
concentration 10ppm for 3 hours. Silver nanoparticles were 

produced by the physical method - high voltage arc discharge 
method. After exposure the DNA integrity was evaluated by using 
an alkaline variant of the comet assay (SCGE). To evaluate the 
cytotoxic effect of the tested solutions of genetic material, two 
parameters were analyzed of the comet assay: the percent 
content of DNA in the comet’s head and the length of tail [µm].  
The integrity of DNA in bone marrow cells exposed for tested 
solutions was compared to the control samples. The content of 
DNA in the comet’s head in samples after treatment was at a 
similar level, between 55-59% and the lowest DNA % was in cells 
treated AgNP (55,7%). In control samples the % of DNA was 70,59. 
The lower tail’s length was observed in cells exposed for AgNP with 
sodium citrate 338µm, but in AgNP it was 352µm in contrast to the 
control samples where tail length was 243µm. 
The results indicate that silver nanoparticles and silver ions 
generate damage of DNA in bone marrow cells which could 
confirm their cytotoxic effect on DNA integrity. 
The study was supported by the project BM-4273. 

De novo utero-cysto anastomosis as a method of deep infiltrating 
endometriosis treatment - a case report 

Authors: Magdalena Czerwińska 
Trustee of the paper: Monika Bieniasz, MD, PhD; Artur 
Kwiatkowski, Professor;  Rafal Kieszek MD, PhD 
Department of General and Transplantation Surgery, Medical 
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Introduction 
Endometriosis is a chronic disease that affects about 10% of 
women in the reproductive age. The inflammation and pain 
accompanying the disease are caused by the proliferation of 
endometrial cells, as well as their migration and infiltration of the 
mesothelium to other locations, such as the ureter. One of the 
ways for treating a ureteric obstruction caused by endometriosis 
is renal autotransplantation. This procedure can prevent 
hydronephrosis and nephropathy as well as kidney loss.  
Case presentation 
A 33-year-old female patient with suspected endometriosis of the 
rectum was referred to a surgical ward by her gynecologist. 
Endoscopy excluded endometriosis in the colon and rectum. There 
was placed double J catheter into right ureter because of right-
sided hydronephrosis. The patient had undergone a procedure 
that encompassed the resection of the affected part of the ureter, 
excision endometriosis from the bladder and replantation the 
ureter into the bladder. 6 weeks after surgery double J was 
removed by cystoscopy.  6 months after surgery, cystoscopy was 
performed and showed no signs of endometriosis recurrence. 
Conclusions 
1. Surgery is a treatment of choice for patients with ureteral 
endometriosis. 
2. Earlier investigation and treatment may have allowed for renal 
preservation earlier in the course of the disease. 
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Detection of Helicobacter pylori in gastric biopsies and its genotype 
status in patients with gastroduodendal disease 
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*Department of Gastroenterology with Endoscopic Unit, Medical 
University of Lublin, Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, Poland 

More than 50% of the world’s population is infected with 
Helicobacter pylori, which is associated with gastritis, 
gastroduodenal ulcer disease and gastric cancer.  The aim of this 
study was comparison of H. pylori diagnostic methods - 
microbiological culture, rapid urease test (RUT) and detection of 
ureC gene by polymerase chain reaction (PCR) in biopsies from 
patients with gastroduodendal disease. Moreover, the 
pathogenicity of H. pylori strains was evaluated by genotyping of 
vacuolating cytotoxin gene A (vacA), cytotoxin associated gene A 
(cagA) and iceA genes. 
Out of 129 patients, 26.36% of microbial cultures, 31.78% of RUT 
and 48.06% of PCR tests were H.pylori-positive. Significantly 
higher detection rates for PCR method comparing to microbial 
culture (p=0.0005) and RUT (p=0.011) were observed. Both of 
these techniques showed decreased sensitivity and specificity 
when compared to the results of PCR. 48.4% of H. pylori-positive 
samples were cagA positive and vacA s region was amplified in 
96.8% samples and vacA m region in 88.7% samples. 35.5% and 
30.6% samples were positive for iceA1 and iceA2, respectively; 
9.68% samples had both alleles. Genotype vacA s1m2 (32.3%) was 
the most frequent. 55% samples with vacA s1m2  genotype and 
71.4% samples with vacA s1m1 genotype were cagA positive, 
whereas 80% samples with vacA s2m2 genotype were cagA 
negative. Detection in biopsy sample of more than one iceA and 
vacA m alleles indicated that the patients might be infected with 
more than one H. pylori strains. Only 7.75% patients were infected 
by H. pylori with the most virulent vacA s1m1 genotype which is 
correlated with increased risk of gastric cancer development.    
Considering the broad spectrum of diagnostic methods, PCR 
seems to be highly accurate test that may be used in diagnosis of 
H. pylori infections. Genotyping of H. pylori strains may help in 
prediction of the risk for symptomatic clinical outcomes, including 
increased risk of gastric cancer. 

Diet interventions and vitamin and mineral status in chronic fatigue 
syndrome 

Gracjan Różański, Igor Staszewski 

Chronic fatigue syndrome (CFS) is characterized by the 
combination of many onerous symptoms for at least 6 months, 
worsening the quality of life of patients. The most important 
symptom is fatigue, which is more intense and different from 
normal tiredness. In this case, modifying and supplementing the 
diet may help to alleviate the symptoms. Especially since a large 
number of CFS patients exhibit many typical gastrointestinal 
symptoms. However, in order to be able to use these interventions, 
it is important to analyze the information currently available on 

nutritional interventions and the role of vitamins and minerals in 
CFS patients. 
As a result, we decided to search Medline, Cinahl, Scopus, EMBASE, 
Web of Knowledge and PsycINFO from 1994 to March 2017. We 
used specified terms: chronic fatigue (including chronic fatigue 
syndrome) and food, nutritional therapy, diet therapy, vitamins, 
minerals, micronutrients, dietary supplements and/or nutritional 
supplements. We were particularly interested in the articles where 
patients modified their diet or applied supplementation their diets 
and reported the status of one or more vitamins or minerals. 
The result of our search was finding seventeen studies on dietary 
interventions and ten, describing the status of vitamins and 
minerals in the chronic fatigue syndrome that allowed us to write 
our work. The samples were analyzed, among others: vitamins C 
and E, among the minerals sodium, potassium and magnesium. In 
the group of nutritional products and supplements: chocolate, 
guanidinoacetic acid (GAA), NADH, coenzyme Q10 (CoQ10) and L-
carnitine.  
Unfortunately, current research does not give us unambiguous 
results, but we can hope that in the future we will be able to 
relieve the symptoms of CFS through dietary interventions and 
supplementation. Much of the research was not done in the right 
way, so that valuable results cannot be obtained. We believe that 
further research should be carried out more carefully. 

Diet-induced obesity alleviates collagen-induced arthritis in male 
DBA/1 mice 

Paulina Kowalczyk, Katarzyna Marcińska, Monika Majewska-
Szczepanik, Anna Strzępa, Marian Szczepanik 

Introduction: The steadily growing number of persons suffering 
from obesity and obesity-related disorders creates ever-increasing 
social and economic problems affecting life quality and work 
capacity. Our previous studies demonstrated that diet-induced 
obesity (DIO) aggravates T-cell-mediated contact hypersensitivity 
in C57BL/6 mice. The aim of our current study was to determine 
influence of DIO on collagen-induced arthritis (CIA) in DBA/1 mice. 
Methods: Both male and female DBA/1 mice were fed high fat diet 
(HFD) or normal diet (ND) for 4 or 8 weeks prior to CIA induction. 
To induce CIA mice were injected intradermally (i.d.) at the base 
of the tail with bovine collagen type II (COLL II) emulsified in 
complete Freund’s adjuvant (CFA) on day “0”and boosted with 
COLL II in incomplete Freund’s adjuvant (IFA) on day “21”. All the 
mice were observed daily for the presence of arthritis and the 
clinical severity of disease was scored for each paw on a scale of 
0-4. The clinical score data was confirmed by in vitro tests. 
Results: We found that male mice fed HFD for 4 and 8 weeks 
gained significantly more body weight when compared to the 
control mice receiving ND. Interestingly, there was much smaller 
difference in body weight between female mice receiving ND or 
HFD for 4 or 8 weeks. Unexpectedly, our experiments employing 
CIA model showed that male mice fed HFD for 4 or 8 weeks 
developed less severe disease than mice on ND. The clinical score 
data was confirmed by MPO activity in joint homogenates. 
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However, there was no difference in disease severity between HFD 
and ND fed female mice. 
Conclusion: Our data show that diet-induced obesity alleviates 
collagen-induced arthritis in male but not female DBA/1 mice, 
suggesting that this phenomenon is determined by gender. 
This work was supported by grant K/ZDS/007122 to MS. 

Differentiation of fructophilic lactic acid bacteria in terms of growth 
curves 

Klaudia Gustaw, Adam Waśko 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii  
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 

Microbial growth conditions are different for different species. 
Due to the great variety of this group of organisms and their high 
adaptability, they can be found in almost any existing environment. 
Fructophilic lactic acid bacteria adapted their metabolism to 
occupy the ecological niche in which they live. Fructophilic 
bacteria are a relatively new group of lactic acid bacteria called 
FLAB (fructophilic lactic acid bacteria). They were isolated from 
flowers, nectar, fruit and also fermented foods. Insects, such as 
bees, bumblebees, fruit flies, ants are inextricably linked to this 
environment by consuming nectar rich in sugars. Recently, they 
have been investigated for microbiome in the gastrointestinal 
tract, where FLAB are abundant. Therefore fructophilic lactic acid 
bacteria are found were the environment is rich in sugar and in 
particular in fructose. Thanks to their extraordinary metabolism, 
they adapted to the use of fructose, which is not used by all 
bacteria, and is able to grow and multiply on medium with 40% 
concentration of fructose or glucose. At first they were classified 
as Leuconostoc, but because of their phylogenetic position, their 
biochemical and morphological properties, name were changed to 
Fructobacillus, referring to fructose, which is the dominant source 
of carbon used by these microorganisms. Fructophilic LAB can be 
divided into two groups obligately fructophilic and facultatively 
fructophilic. These features can be demonstrated by showing of 
growth curves, as was done with the Bioscreen C. In the study, the 
characteristic growth for this group is recorded on D-glucose 
without electron acceptor. The obtained growth curves allow for 
the division into obligately fructophilic and facultatively 
fructophilic lactic acid bacteria.   

Does the psychopharmacology face the bright future? The 
clinicians’ perspective 

Arkadiusz Dudek, Marta Ciułkowicz, Martyna Kozłowska, Students’ 
Scientific Association, Department of Psychiatric Rehabilitation, 
School of Medicine in Katowice, 
Medical University of Silesia 

INTRODUCTION  
Although, the mind seems to be no longer much of a mystery but 
cerebral mechanism that can be manipulated, it is still not entirely 
studied and understood. Animal models are misleading, preclinical 
screens are not satisfactory, not to mention vast and costly clinical 
studies. This may be the explanation why major pharmaceutical 
companies seem to lose interest in the development of 
psychopharmacology, brushing aside prevalence and huge 
medical need, and engage in different fields of medicine. The 

complexity of syndromes, multiple etiologies, blurred boundaries 
of organic and functional disorders and hardly-measurable end-
points explain why it is so extremely difficult to find validated 
molecular targets of drugs. Despite the fact that neuroimaging and 
genetic testing give hope for more objective methods in this very 
uncertain scientific terrain, there is still a long way to progress. 
AIM OF THE STUDY 
The aim of the study was to evaluate what is lacking most in 
pharmacology used in therapy on the daily basis and emphasize 
hopes and wishes of the polish psychiatrists. 
MATERIALS AND METHODS 
The author’s questionnaire was carried out during the 
International Medforum Psychiatry Congress 2016 in Wisla, 
Poland. 
RESULTS 
109 psychiatrists, aged mainly 41-50 (31 men and 78 women) , 
were surveyed. Affective disorders, schizophrenia and anxiety 
disorder (except for OCD) were most frequent diagnoses made by 
the doctors while antidepressants was the major group of drugs 
they used in daily practice. Areas facing the biggest medical need 
to introduce new drugs were schizophrenia and dementia. 
Enhanced versions of existing drugs, but with fewer side-effects 
and completely new drugs were perceived as the most desired 
forms of pharmacology. Moreover features mostly desired for 
drugs where both high effectiveness and the least number of side-
effects, preferably with simple dosing.  Reasons playing  the main 
role in slowing down the development of psychopharmacology are 
said to be lack of enough funding and legal difficulties.  
CONCLUSIONS 
Has the golden age of psychopharmacology already passed? 51.38% 
of respondents answered that it reached its peak in the last 
decade of XX century. On the other hand psychopharmacology still 
seems to be unsatisfactory and 37.62% of inquired doctors are 
looking forward to completely new solutions. 

Ear, Nose and Throat Symptoms in Patients with Rheumatic 
Diseases 

Aleksandra Borovika1, Julija Ivanova1, Gunta Sumeraga2 
1Faculty of Medicine, Rīga Stradiņš University, Latvia 
2Rīga Stradiņš University; Pauls Stradiņš Clinical University 
Hospital, Latvia 

According to the literature, different ear, nose and throat (ENT) 
symptoms may appear in cases of several rheumatic diseases (RD). 
The objective of this study was to find the most common ENT 
symptoms in patients with RD; to find RD which began with ENT 
symptoms; to reveal any possible associations between 
demographic parameters, ENT diagnoses and complications 
among patients with RD. 
 
Methods. A retrospective study was conducted by analyzing 
records of patients who were hospitalized in Rheumatology Centre 
of Pauls Stradiņš Clinical University Hospital in the period from 
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01/01/2014 to 31/10/2016. The data obtained were statistically 
processed using IBM SPSS Statistics 22.0 software. 
Results. 434 patients were viewed retrospectively- 23.7% males 
(n=103) and 76.3% females (n=331). The mean age was 54.11 
years, SD=15.90 years. 
9.2% of patients with RD (n=40) had ENT diagnoses, among which 
following RD were the most frequent: Wegener's granulomatosis, 
systemic sclerosis and systemic lupus erythematosus.  
In general, the most frequent ENT problems among patients with 
mentioned RD were chronic otitis media, chronic rhinitis, chronic 
sinusitis, xerostomia and oral ulcerations. 
Complications were observed in 37.5% (n=15) of patients with ENT 
diagnoses.  
RD in 1.34% of patients (n=6) began exactly with ENT symptoms. 
Among patients with RD, ENT diagnoses and complications were 
statistically significant more often in men and in both genders of 
the age group 31-40 (p<0.05). 
Conclusions. ENT symptoms are not common among patients with 
rheumatic diseases but they can be quite characteristic and may 
appear as the first symptoms of specific rheumatic diseases, such 
as Wegener's granulomatosis.  
Timely recognition of ENT symptoms related to rheumatic 
diseases is important to avoid complications, start early 
management of rheumatic diseases and to improve life quality of 
patients. 
The results obtained in this research coincide with the information 
described in literature and similar studies. 

Elicitation and elicitation supported with the phenylpropanoids 
pathway feeding for the elevation of phenolics content and 
antioxidant capacity in quinoa sprouts 

mgr. inż. Justyna Bochnak, mgr. inż. Małgorzata Sikora, dr hab. 
Michał Świeca 
 
Katedra Biochemii i Chemii Żywności, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

In this study, we investigated the conditions of quinoa sprouting in 
terms of an elevation of their health benefits. For this purpose, the 
seeds were enriched with the precursors of the phenylpropanoids 
pathway and were induced with by hydrogen peroxide. 
It has been shown that both elicitation and assisted elicitation 
significantly altered the content of polyphenolic compounds and 
antioxidant activity of quinoa sprouts. The content of polyphenols 
was most effectively increased by the elicitation of sprouts 
obtained from seeds soaked with phenylpropanoids pathway 
precursors with hydrogen peroxide Compared to the control, the 
total phenolics content was also significantly increased by 
treatment of the control sprouts with 50 mM and 200 mM H2O2. 
The highest increase of flavonoids content was found for the 
sprouts treated with shikimic acid. All the studied modifications 
increased the antioxidant capacity of sprouts. The highest 
reducing power was found for the sprouts treated with 200 mM  
and 50 mM H2O2 obtained by phenylalanine feeding  
(2.65 mg Trolox equivalents/g DW and 2.54 mg Trolox equivalents 
/g DW, respectively).  
Improvement of sprout quality by elicitation with H2O2 and 
elicitation supported by the addition the phenylpropanoids 
pathway precursors a useful tool for designing some new product 
with an increased nutraceutical potential. It can also be used as an 
alternative to conventional techniques applied to improve the 

levels of health-promoting phytochemicals and bioactivity of low-
processed food. 

Emotional Contagion and Synaesthesia – Psychological Approach to 
the Presentation of Serial Killers in Contemporary TV Series 

Ewa Ziomek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

One rarely wonders why serial killers presented in contemporary 
TV Series are so mesmerizing and enchanting. If we analyze TV 
shows from a psychological perspective, it becomes obvious that 
the creators of crime series employ certain techniques in order to 
aestheticize villains and manipulate spectators into forming a 
bond with devious protagonists. With the aim of influencing the 
viewer, creators apply emotional contagion. Even though one is 
conscious that the character on the screen is a criminal, seeing him 
soulful or emotionally disturbed, especially during the close-ups, 
the viewer experiences similar feelings triggered by unconscious 
behavior mimicry. Sometimes this phenomenon is also called 
affective mimicry owing to the fact that in the case of TV shows it 
is usually limited to the projection of emotions rather than other 
behavioral imitations like nodding. Emotional contagion helps to 
establish a structure of sympathy with the serial killer. Many 
literary and film critics distinguish different structures of sympathy, 
but even though they differ, no one denies that there is a 
relationship between the villain and the spectator evoked by 
emotions other than hatred and contempt. Apart from being 
influenced by the villains’ emotions, the spectators are also 
exposed to other sensual stimuli that prompt positive rather than 
negative emotions. The popularity of a recently launched TV series, 
Hannibal, is an indicative of this phenomenon. The show is created 
in such a way so as to elicit synaesthesia in the viewers who 
normally do not experience such sensation. Watching the 
exquisite fares being prepared by the cannibal, the viewer feels 
hunger and can almost smell or even taste the dishes. Naturally, it 
is more of an evoked feeling of synaesthesia rather than a medical 
phenomenon. However, one could daresay that it still is a 
synaesthetic sensation, since once stimulated visually, viewers’ 
other senses are also awakened. 

Epidemiology of multiple sclerosis 

Paulina Miętkowska1, Anna Maria Dobosiewicz1 
1 Scientific Circle at Department of Hygiene, Epidemiology and 
Ergonomics. Division of Ergonomics and Exercise Physiology, 
Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń, Collegium Medicum in 
Bydgoszcz, Poland 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory and 
demyelinating  disease of the central nervous system (CNS). MS is 
characterized by multifocal and temporally scattered central 
nervous system damage which lead to the axonal damage and 
myelin sheath destruction.  
MS is considered the most common cause of neurological 
disability since inflammatory lesions associated with MS can affect 
a large range of systems to a variable degree and cause a myriad 
of neurological symptoms and comorbidities. These lesions lead to 
dysfunction such as autonomic and sensorimotor defects, double 
visual, visual disturbance, muscle weakness, impaired balance and 
emotional problems. Like many autoimmune diseases, the exact 
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cause of MS is unknown. Epidemiological data indicate that 
exogenous, environmental and genetic factors play a key role in 
the development of MS. Among subtypes of MS it can be 
distinguish: progressive relapsing MS (PRSM), primary progressive 
MS (PPMS), relapsing remitting MS (RRMS) and secondary 
progressive MS (SPMS). The most common subtype is RRMS (87%), 
which characterized by unpredictable acute attacks followed by 
periods of remission. Multiple sclerosis is the most common cause 
of disability in young adults. Currently there are 2.5 million 
patients with MS worldwide. There are 630 000 people in Europe, 
while in Poland live 40- 60 thousand people with MS and each year 
being diagnosed are 1300-2100 new cases. The mean annual 
incidence rate is about 4.3:100 000.  The pathology condition 
affects 4-8 of every 10000 persons aged between 20  and 40 years 
(mean age of 30 years), but 2-10 % can occur after 50 years of age 
and less 1% in childhood. MS  affects two time more woman than 
men (sex ratio 2.5:1). Mean life duration for patients with MS is 
30- 40 year. People with late-onset MS usually survive shorter.  
Keywords: multiple sclerosis, MS epidemiology 

Evaluation of functional properties of lactic acid bacteria isolated 
from spontaneously fermented curly kale 

Magdalena Michalak, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i 
Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Curly kale (Brassica oleracea var. sabellica) is a leafy purple red or 
green vegetable which belong to the Brassicaceae family. It is 
especially rich in compounds providing beneficial effects on the 
human organism, including dietary fibers, minerals, glucosinolates, 
and antioxidative compounds (vitamins, flavonoids, phenolic acids, 
and carotenoids). With the success and global popularity of 
sauerkraut, fermentation of curly kale and other Brassica 
vegetables has arisen. Fermentation is widely accepted as a 
traditional means of food preservation; at the same time it can 
contribute to the safety, sensory and functional quality of a food. 
The LAB (lactic acid bacteria) genera and particularly species 
involved in traditional lactic fermentations, are generally 
considered to be safe for human use. Applications of such strains 
include their use as probiotics, for bio-preservatives and as starter 
cultures.  
In this work, the functional characteristics of ten different LAB 
strains, isolated from fermented curly kale, was studied. In view of 
their potential application in food biotechnology, this information 
was considered necessary, and included the determination of 
antibiotic resistance, acid, sodium chloride and bile salt tolerance, 
enzyme activities and adhesion to hydrocarbons. The conducted 
studies proved that fermented Brassica oleracea var. sabellica is a 
good source of lactic acid bacteria with interesting functional 
properties. This work demonstrates that curly kale could be 
another vegetable processed in the fermentation. 

Evaluation of HE4 concentration in selected noncancerous liver 
diseases 

Joanna Pilch, Zuzanna Stawiarska, Paulina Smużyńska, Michał 
Pokora 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

1. Introduction. Apart from primarily being present in liver cancer, 
evaluation of CA125 concentration carries significant diagnostic 

importance in other diseases, i.e endometrial cancer and liver 
pathologies. One of the recently detected cancer markers is HE4. 
It has been used for detection of ovarian cancer. However its 
higher levels were observed in fetal umbilical cord blood, women 
with encyesis, gestational hypertension, embroiled pregnancy, 
diabetes mellitus. 
2. Aim. To determine whether the CA125 and HE4 plasma 
concentrations are elevated in noncancerous liver diseases. 
3. Materials and Methods. The study included 30 patients from 
Internal Medicine Ward, St, Barbara’s Hospital in Sosnowiec, who 
were diagnosed with hepatitis B and C, and alcoholic cirrhosis. All 
of the patients have had CA125 and HE4 levels determined in 
blood serum using commercial  ABOTT kits. HE4 concentration was 
marked with chemiluminescence method using Architect i100 
device by ABOTT. 
4. Results. CA125 (avg: 105.5 U/ml, SD=103.2) and HE4 (avg: 173.9 
pmol/l, SD=198.9) concentrations were elevated in patients with 
hepatitis B and C.  
Levels of CA125 (avg: 88.3 U/ml, SD=107.2) and HE4 (avg: 160 
pmol/l, SD=113.4) in patients with alcoholic cirrhosis were also 
elevated. 
5. Conclusions. 
1. HE4 is not a specific marker for ovarian cancer, its concentration 
is elevated in the blood of patients suffering from selected 
noncancerous liver diseases. 
2. High sensitivity of HE4 marking may point out its usefulness in 
diagnosing and monitoring treatment effectiveness in patients 
with noncancerous liver diseases. 

Evaluation of psychiatric disorders among patients suffering from 
Multiple sclerosis 

Paulina Brożek, Marta Brachmańska, Katarzyna Rabiczko, 
Weronika Bulska, Ewa Krzystanek 
 
Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach 

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is chronic demyelinating 
disease of CNS. Movement disorders, but also mental dysfunction, 
affect the quality of life of patients with MS.  
 
Aim: Assessment of psychiatric disorders among patients with MS: 
depression, anxiety, insomnia.  
 
Materials and methods: The study group consisted of 39 patients 
with MS treated in the Department of Neurology, Medical 
University of Silesia. The control group consisted of 100 people 
from a healthy population. The research tools were: Hamilton 
Rating Scale for Depression (HRSD) and Anxiety (HAM-A), Athens 
Insomnia Scale (AIS), EpworthSleepiness Scale(ESS). 
 
Results: Very severe depression occured in 10.53% of patients 
with MS but only in 6% of people from healhty population. Women 
with MS were statistically more likely to suffer from depression 
than men (p = 0.019). 20, 51% of MS patients had insomnia, in 
healthy population 11%. There were no statistically significant 
differences between the genders and the occurrence of sleep 
disorders in MS patients. There were a strong positive correlation 
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between scores of AIS with HAMA (p = 0.0001 r = 0.7) and AIS with 
HDRS (p = 0.0001 and r = 0.78).  
 
Conclusions: Psychiatric disorders are more common among 
women suffering from MS. Patients with MS are more likely to 
suffer from severe forms of depression and insomnia. 

Evaluation of the biological activity of dry-cured pork loins produced 
without the addition of nitrogen compounds 

mgr inż. Paulina Kęska, dr hab. Joanna Stadnik prof. nadzw. 
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego 
Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością 

In recent years, consumer demand for healthy food has grown, 
particularly in terms of nutritional and health benefits of foods 
from animal sources. In addition to the tasty, high-quality meat 
products, consumers expect high-nutritional products obtained in 
near-natural conditions, made from meat coming from animals 
raised without growth promoters, chemical additives, fed with 
organic feed. The production of conventional meat products is 
based on the use of many additives, also chemical ones. Certain 
anxieties among consumers induce the addition of nitrates III and 
V to meat products, as a component of curing salt. The health 
hazards of nitrites contained in dry-cured products are related to 
the formation of toxic nitrosamines. Down their precursors, apart 
from natural food ingredients, e.g. amines and amino acids, also 
include pesticide residues, antibiotics, and certain medicines. N-
nitroso compounds are produced in foodstuffs as a result of 
storage (even under refrigeration), during technological and 
culinary processes, which include: smoking, pickling meat, frying 
of meat products.  
An alternative to cured products is the use of sea salt (in 
combination with acid whey or sonication) in dry-cured meat 
products, which was undertaken in this study. The aim of the study 
was also to gain insight into the potential release of bioactive 
protein-derived compounds present in dry-cured pork loins 
obtained from meat of animals raised by organic methods and 
produced without the addition of nitrates and nitrites. 
 
Extremely rare Polish bee - Xylocopa valga 

Michał Schulz, Aneta Strachecka 

In Poland there are over 450 species of bees, most of which are 

solitary bees. One of them is Xylocopa valga. It is a bee (Apoidea) 

belongs to the Apidae family and the Xylocopinae subfamily. 

Xylocopinae is very diverse, cosmopolitan taxon, characterized by 

a wide range of occurrence. There are 4 species in Poland from 

this taxon. X. valga is the largest and rarest Polish bee. Due to its’s 

metallic shine it’s also one of the most beautiful. This species occur 

typically in warm climate of South Europe, Asia and Africa. In 

several countries prevalence now is considered to be extinct. In 

Poland X. valga can be found only in several spots. It keeps close 

to the old rotten trees, wooden buildings and fences. This bee 

occurs from early spring to late autumn. Females create in old 

wood from 10 to 12 brood chambers. Each brood contain a load 

of pollen on which female lay one egg. After emergence young 

individuals spends winter in wooden tunnels. Descriptions of the 

development of this bee meet divergences, which may be due to 

its different development in different locations. X. valga is a 

polythetic species, which does not exhibit any specialization in 

feeding and visits the flowers of many unrelated plants for the 

purpose of feeding their pollen and nectar. This bee visits over 60 

species of plants. The decline of this bee in Poland can be 

explained by shrinking it’s natural habitat. Reducing the amount of 

old wood, decreasing plant diversity affects the losses of this 

largest Polish pollinator. 

Family poisoning with Amanita Phalloides – case report of 2 patients 
in the contex of epidemiologic situation of our region 

Jędrzej Tkaczyk, Klaudia Brożyna, Agnieszka Radzka, Krystian 
Ciechański, Michał Tchórz 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinicznym Oddziale 
Tokskologiczno-kardiologicznym 

Amanita phalloides is the most dangerous, poisonous mushroom 
species in our climatic conditions, which causes ca. 90-95 % of all 
deaths due to mushroom poisoning. The ingredient mainly 
responsible for it's toxic property is α-amanitin – a polymerase 
RNA II inhibitor. The most dangerous effect of a toxin is 
hepatotoxicity. In epidemiology of Amanita poisonings, we can 
observe itinerancy – the most cases we can observe from August 
to October.  
In a Clinical Department of Toxicology and Cardiology, every year 
we observed from 9 (2015) to 20 (2017) cases of mushroom 
poisonings. In 2017 for 9 of them, the Amanita poisoning was 
confirmed. The most patients were hospitalized from mushroom 
poisoning in September (11). There were 2 family poisonings. In 
one of these, poisoned patients were a 60 y.o woman and her 29 
y.o son. In 12 hours after eating mushrooms, they suffered from 
diarrhoea, nausea and vomiting. The symptoms disappeared and 
came back again in a day of admission to ER. In a lab tests, we 
observed high level of transaminases and prolonged INR. The 
patients were treated with silibinine and N-acetylcysteine. The 
general condition of a woman improved, symptoms disappeared 
and liver function tests normalized. However, the same treating 
for a man appeared to be ineffective. He was directed to the 
Department of Hepatology in Warsaw to perform a liver transplant.  
One of the problem in the Amanita poisoning is the relatively 
prolonged latency period (8-24h) from mushroom ingestion. That 
causes a danger, that a patient admitted at the Toxicology 
Department would be already in a serious condition. Amanita 
poisonings are mainly accidental, however also a few suicidal 
poisonings were observed. The treatment consists of intensive 
symptomatic treatment and a specific therapy: silibinin and N-
acetylcysteine. These drugs seems to be safe and effective, 
however the therapy is very expensive. 

Features of age distribution of female patients with internal 
disorders of temporomandibular joints 

Denys Shtybel, Ruslan Kulinchenko, Nataliya Kulinchenko 
Danylo Halytskyi Lviv National Medical University 

Topicality. Authors indicate that temporomandibular disorders 
(TMD) are more commonly diagnosed in females aged from 20 to 
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40 (up to 60% women with TMD). Particular attention should be 
paid to internal disorders (ID) of temporomandibular joints, which 
make up 51.7% of cases among all articular disorders. The goal of 
the study is to improve the quality of differential diagnosis of ID by 
determining the risk group by the age in females. 
Material and methods of the research. The examination of 140 
women with ID which had visited doctors during the period from 
2015 to 2017. Women’s age was from 14 to 64. Five year periods 
were used for the distribution of female patients into groups by 
the age which are concordant with WHO classification regarding 
to the pattern of population age structure. Proportion of females 
from the total number were calculated for an assessment of 
women's distribution by age groups. Analysis of the age structure 
of females with ID has been done on the basis of calculated 
proportions. Results of the research and discussion. A sharp 
increase in the number of patients aged 15-19 years and a sharp 
decrease in the number of patients at the period of 35-39 years 
old was revealed through the graphical analysis of the distribution 
of women's proportion by age groups. There were no sharp 
increases or decreases in the number of persons in the range of 
15-34 years old, which constitutes 67.14% of female patients with 
ID. Similarly to literature data the duration of age range, in which 
ID are the most common diagnosed in women, is 20 years. 
However, it has shifted to five years in the direction of younger age 
according to our results. The divergence between the results may 
be due to the regional features of the course of ID in women. 
Conclusions. It has been proved that 67.14% of female patients 
with ID are at the age range from 15 to 34 years. Consequently, 
identifying signs of TMD in women of specified age, the focus 
should be on the possible course of ID. 
 

How much do we know about healthy tanning without melanoma? 
– a questionnaire study 

Hanna Drobek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
 
Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Zakładzie Badań 
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Medycznego w Katowicach 
Kierownik Katedry: dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik 
Opiekun pracy: dr n. med. Dominika Wcisło – Dziadecka 

Melanoma develops rapidly from epidermal skin cells known as 
melanocytes, proceeding in a short time to the advanced stage of 
disease. Futhermore, it reveals an alarming increase in the annual 
incidence. The essential solution is focused on an appropriate 
prevention and a lifestyle. The aim of the following study is the 
assessment of the prophylaxis use on exposure to detrimental 
ultraviolet radiation. The research enrolled 208 randomly selected 
respondents in the online survey, who answered on 25 single and 
multiple-choice questions about melanoma prevention. There was 
no introductory information for the surveyed before responding. 
The participants were asked about their constant behavior during 
exposure to UV rays, such as the frequency of sunbathing,  the 
application of sunscreen products, the regular check-ups at 
dermatologist as well as a self-control of skin marks. Achieved 
results were compared in a few groups considering gender, 
Fitzpatrick skin phototype and education. The awareness of 
melanoma prophylaxis turned out to be more frequent in the 
group of females. The majority of respondents (86%) applies 
sunscreen products but to a large extent people disregard the 

principles of their proper use (e.g. 86% at least once in a life 
experienced sunburn, 19% apply sunscreens on noticing redness 
or skin burning). 54% of respondents have never heard about 
ABCDE criteria of early melanoma and only 25% claim to control 
skin marks by specialist. 

Frequency of selected virulence genes among Listeria 
monocytogenes strains isolated from fish and fish processing plants 

Natalia Wiktorczyk, Krzysztof Skowron, Katarzyna Grudlewska, 
Eugenia Gospodarek-Komkowska 
Department of Microbiology, Faculty of Pharmacy, Nicolaus 
Copernicus University, Collegium Medicum of L. Rydygier, 
Bydgoszcz, Poland 

Listeria monocytogenes is Gram-positive, non-spore bacteria 
commonly found in the natural environment, food and food 
processing plants. L. monocytogenes is an etiologic factor of 
listeriosis, serious disease among human from high risk group.  
The main aim of the study was assessment to the frequency of 
selected virulence genes, (hlyA, plcB, plcA, inlA,inlB, prfA, iap and 
actA) among L. monocytogenes strains.  
The research material was 37 isolates of L. monocytogenes 
isolated from fish samples (n=26) and fish processing plant (n=11) 
acquired in 2014 in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship. In order 
to determine the degree of genetic similarity of tested L. 
monocytogenes strains the RAPD (Random Amplification of 
Polymorphic DNA) method was used. The similarity of protein 
similarity was assessed using the MALDI – TOF  (Matrix Assisted 
Laser Desorption and Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry) 
technique. Analysis of frequency of virulence genes was 
performed using multiplex PCR. The antibiotic susceptibility of the 
examined L. monocytogenes strains was determined using the disk 
diffusion method. The susceptibility to penicillin, ampicillin, 
meropenem, erythromycin and cotrimoxazole was tested. 
Among 37 L. monocytogenes isolates the 36 genetically different 
strains has been identified. One of tested strains included two 
genetically identical isolates. Of all 37 strains, 70.3% were sensitive 
to all antibiotics. Most strains were resistant to penicillin (16.2%). 
Among L. monocytogenes strains the most common genes 
detected were hlyA (100.0%), plcB (89.2%) and actA (46.0%). 
There were 13 characteristic virulence profiles (A–Ł). The highest 
number of isolates (48.7%) represented profile A (hlyA, plcB). It 
has been shown that there is a positive correlation between the 
number of antibiotics to which the strain is resistant and the 
number of detected virulence genes.  
Evaluation of virulence L. monocytogenes is an important aspect 
of protection public health. 

Gallstone pancreatitis: etiology and endoscopic interventions on 
the major duodenal papilla 

B. M. Verveha (Candidate of Medical Science, assistant professor); 
Z. A. Melnyk (student)  
Lviv National Medical University named after Danylo Galitski Lviv, 
Ukraine 

The aim of research work was to study the role of biliary factors in 
the development of gallstone pancreatitis and to develop 
therapeutic algorithm using endoscopic surgical interventions on 
the papilla and bile ducts. Results of complex assessment and 
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treatment of 147 patients with gallstone pancreatitis have been 
analyzed. During ERC the signs of acute papillitis were found in 
42.2% of patients, and parapapilla diverticulums in 11.6 %. 
Choledocholithiasis were found in 72.1 % of patients, cholangitis – 
in 13.6 %, stenosis of papilla – in 15.0%. At microscopic 
examination of the bile of patients with gallstone pancreatitis 
microlithiasis is identified in 68.7% cases of disease. The detection 
of the significant proportion of microcrystals with papillitis at the 
background in the early stages of the gallstone pancreatitis 
testifies to the direct link between the migration of microcrystals 
and the inflammatory changes in papilla. Diagnostic-therapy 
algorithm with the employment of endoscopic methods has been 
developed. Endoscopic retrograde cholangiography and 
endoscopic sphincterotomy has been established expedient to 
perform within 48 hours from the onset of the disease in all cases 
of gallstone pancreatitis. Endoscopic interventions past 48 hours 
proved to be indicated for patients with the symptoms of 
increasing intensity of biliary hypertension, cholangitis, and signs 
of impacted papillary stone. In gallstone pancreatitis without 
pronounced manifestations of biliary hypertension or beneficial 
results of conservative therapy, retrograde endoscopic 
cholangiography is performed on the planned basis prior to 
laparoscopic cholecystectomy after the symptoms of pancreatitis 
have ceased. Key words: gallstone pancreatitis, microlithiasis, 
biliary hypertension, endoscopic retrograde cholangiography, 
endoscopic sphincterotomy. 

Gonorrhea – underestimated medical problem in Poland 

Anna Roszkowska, Łukasz Świerszcz, Justyna Kwolczak, Mateusz 
Woźniakowski 
The Department of Epidemiology, Medical University of Lublin, 
Chodźki Street 1 20-093 Lublin 

Background: Neisseria gonorrhoeae comprises a second most 
common infection agent within bacterial Sexually Transmitted 
Disease group. According to WHO report alarming increase of 
antibiotic resistant strains diminishes chances for successful 
treatment. 
Objective: Comparison of epidemiological status concerning 
gonorrhea in Poland in the period of 2007-2016 to newest 
available European data. Analysis of last WHO news release on 
antibiotic-resistant gonorrhea. 
Material and methods: The epidemiological analysis based on 
reports „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” collected by 
National Institute of Hygiene and ECDC “Gonorrhea - Annual 
Epidemiological Report”. Drug resistance was based on WHO news 
release. Results: Analyzed data on number of gonorrhea cases in 
Poland shows that morbidity trend was decreasing for last five 
years. According to the newest ECDC report (2010-2014), there is 
a constant increase in the number of reported cases, which is in 
contrast with polish statistics in the same period of time. The rate 
of gonorrhea cases in Poland per year seems to be underestimated. 
Conclusion: Low rate of reported confirmed  gonorrhea  cases per 
100 000 population in Poland in comparison to rich western 
countries may be a result of insufficient data and low submission 
rate. In terms of global threat of alarmingly high antibiotic 

resistance more strict gonococcal surveillance in Poland is 
recommended. 
 
 
Health-beneficial effects of marigold (Calendula officinalis L.) usage 

Inż. Jan Zdulski 
Inż. Karolina Tymoszuk 
Hubert Rydzewski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Marigold is an annual, seldom biennial plant belonging to 
Asteraceae family. The plant comes from the Mediterranean Basin 
and is known since ancient times. First reports come from ancient 
Greece, where plants were grown near mansions, temples and 
others public buildings. In the Middle Ages Calendula officinalis 
was cultivated by monks in monasteries and castle gardens. 
Nowadays marigold is grown in many countries for its decorative 
value and pharmaceutical use. The plant prefers sunny and warm 
places and has low soil requirements. Raw herbal material of 
Calendula is characterized by a very rich chemical composition. 
There are a few groups of active compounds like terpenoids, 
flavonoids, carotenoids, coumarins, quinones and voltaile oils. The 
herb exhibits anti-inflammatory, anti-bacterial and antifungal 
effects, it helps heal small wounds and protect mucous 
membranes. An alcohol extract has hepatoprotective, antioxidant 
and antiviral properties. The plant is also used in cosmetic industry. 
There are many varieties of marigold, varying in size of capitula, 
flowers color and blooming phenology. Varieties with intense 
orange coloration of flowers are especially useful in 
pharmaceutical industry. In many recent research papers 
multidirectional health-beneficial effects of C. officinalis were 
evidenced. However, the pro-health properties of plant material 
are highly dependent on its origin. 
 
Honey bee – the alternative model organism 

Aleksandra Łoś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 

The attributes of a good model organism include: minimal ethical 
controversy, small and well-known genome, possibility of genetic 
manipulation, small size, fast reproduction processes and high 
fertility, uncomplicated and cheap breeding and maintenance, the 
possibility of using various experimental techniques – honey bees 
fulfill those requirements. What is more, insects fit perfectly into 
the flagship principle of animal-based research – so called “3R”: 
Reduction - decreasing of the animals number used in the 
experiments, Replacement - use of the alternative models and 
Refinement - improvement of research methods. Therefore the 
honey bee has long been used as an alternative model organism 
in such fields of research as: genetic, biomedicine, examination of 
medicines and dietary supplements, effects of drugs and addiction 
testing, evolutionary and behavioral studies, algorithms and 
robotics, as well as educational models. The current state of 
knowledge about the honey bee allows to assume that this 
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inconspicuous little insect is able to contribute to research and 
revolutionize the world of science. 

Impact of air pollution on pro-inflammatory response of the 
immune cells 

 
Anna Gawda, Grzegorz Majka and Janusz Marcinkiewicz 
Department of Immunology, Jagiellonian University Medical 
College, Cracow, Poland 
 

A number of evidences demonstrate that exposure to inhaled 
airborne particulate matter (PM) is associated with pathogenesis 
of lung and other cardiovascular or autoimmune diseases. It has 
been suggested in papers that oxidative stress and inflammation 
are fundamental biological effects of PM. However, the 
mechanism of interaction between PM and cells of the immune 
system has not been well explained yet. In this study we used 
urban particulate matter samples (SRM-1648a), which were 
purchased from National Institute of Standards                                                    
& Technology (SRM-1648a-NIST), and carbon-deprived (cold 
plasma-treated) NIST samples. The peritoneal mouse 
macrophages were cultured in vitro with seven concentrations of 
the samples for 24h. Cell supernatants were analyzed for selected 
cytokines (IL-6, IL-12p40, TNF-α and IL-10) and PGE2 
concentration using the ELISA kits. The treated mouse 
macrophages (NIST SRM 1648a) and the carbon-deprived NIST 
samples for 24h did not evidence any significant influence on the 
cells. Neither original NIST, nor carbon-deprived NIST samples 
were able to induce the secretion of inflammatory mediators such 
as: TNF-α, IL-6, IL-10, IL-12p40. However, a pre-treatment of the 
cells with PM samples, and with subsequent activation with 
lipopolysaccharide (LPS) resulted in the pro-inflammatory 
response of the macrophages. This observation can support the 
hypothesis that exposure of the inflammatory cells to PM in vivo 
may result in a local tissue inflammation leading to exacerbation 
of chronic inflammatory diseases, such as autoimmune diseases. 

Impact of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Long-Term 
Outcomes and Quality of Life After Transcatheter Aortic Valve 
Implantation 

Tomasz Tokarek 1 
 
Opiekunowie: prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek 1,2 
dr hab. n. med. Artur Dziewierz 2 
 
1 II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-
Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
2 II Klinika Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum w Krakowie 

Objective: Association between chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) and long-term mortality as well as quality of life 
(QoL) in patients with severe aortic stenosis (AS) undergoing 
transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is still unclear. Thus, 
we sought to evaluate the impact of COPD on mortality and QoL 
of patients with AS undergoing TAVI.  
Methods: A total of 148 consecutive patients who underwent TAVI 
were enrolled. Patients were followed-up for median of 15.8 (6.4-

33.1) months and were stratified by history of COPD. Of 148 
patients enrolled, 19 (12.8%) patients had history of COPD.  
Results: Patients with COPD were high-risk patients with higher 
prevalence of incomplete revascularization and frailty features. At 
follow-up of 15.8 months, all-cause mortality in patients with 
COPD was over 4 times higher than in patients without COPD [17.8% 
vs. 52.6%; p=0.002 - age/gender adjusted OR (95%CI): 4.73 (1.69-
13.24)]. On the other hand, in Cox regression model, the only 
independent predictors of all-cause death at long-term follow-up 
were: incomplete coronary revascularization [HR (95%CI): 5.45 
(2.38-12.52); p=0.001], estimated glomerular filtration rate [per 1 
ml/min/1.73 m2 increase: 0.96 (0.94-0.98); p=0.001], and 
previous stroke/transient ischemic attack [2.86 (1.17-7.00); 
p=0.021]. Also, the difference in mortality between patients with 
and without COPD was not significant after adjustment for the 
most of frailty indices. Importantly, groups were comparable in 
terms of QoL at baseline and 12 months.  
Conclusions: COPD may pose an important factor affecting long-
term outcomes of patients with severe AS undergoing TAVI. 
However, its effects might by partially related to coexisting 
comorbidities and frailty. 

Improvement the pro-health functionality of lentil sprouts by 
phenylalanine feeding of the phenylpropanoid pathway 

Małgorzata Sikora, Michał Świeca, Justyna Bochnak, Urszula 
Gawlik-Dziki 
Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i 
Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Incorrect diet is one of the most important factor contributes to 
the synthesis of free radicals that are involved in most of 
pathological disorders and diseases.  There are much evidence 
that the regular intake of legumes, phenolics-rich vegetables, 
reduces the risk of diet-related diseases i.e. obesity, diabetes, 
cardiovascular disease, hypertension and cancers. Germination 
has a positive effect on the profile of antioxidant compounds; 
however, their content is usually lower compared to the dormant 
seeds. The aim of the study was to investigate the impact of the 
phenylpropanoid pathway feeding on the phenolics content and 
antioxidant activity of lentil sprouts.  
Time of phenylalanine addition (watering in the 1st, 2nd and 3rd 
day of sprouting) and duration of its application (single or 
continuous) were optimized. Compared to control, all the studied 
variants improved phenolics content; however, the best results 
were found for the 5-day-old sprouts obtained after single 
addition of 1mM phenylalanine in the 3rd day of cultivation. A 
promising results were also obtained after continuous  feeding.  An 
increase of phenolics observed after phenylalanine addition was 
translated on the antioxidant capacity of sprouts. The highest 
ability to quench free radical was determined for the 4-day-old 
sprouts obtained after single addition of 1mM phenylalanine in the 
3rd day of sprouting. The highest reducing ability was found in the 
sprouts continuously fed with phenolics precursor – an increase by 
about 26% compared to the control sprouts.  
The antioxidant capacity of lentil sprouts may be successfully 
increased by phenylalanine feeding. The obtained sprouts were 
characterized by an increased content of phenolics, improved 
reducing power, and antiradical activity. As the antioxidant activity 
of food is linked with its pro-health properties it may be suggested 
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that sprouts obtained in this study possess an additional value and 
may be included to the functional food. 

In search of the Fountain of Youth. 

Sławomir Kujawski1, Agnieszka Kujawska2,3, Jakub Husejko3, 
Radosław Perkowski3, Weronika Topka3 
  
   
1. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics, Division of 
Ergonomics and Exercise Physiology, Bydgoszcz, Poland  
2. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department of Physiology, Bydgoszcz, Poland  
3. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland 

Introduction: The search for the Fountain of Youth express the 
desire of society for a full of vitality and long life. The development 
of biomedical sciences assists people in their search for longer and 
higher quality life. In above presentation, the map leading to the 
fountain of youth would be presented, on the basis of preliminary 
results of Train Your Brain Study. 
Material and methods: 313 participants, mean age: 69.18±6.31 
were examined with three neurocognitive tests: Mini-Mental 
State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment 
(MoCA) and Trail Making Test part B (TMT B). Social Questionnaire 
was used to examine behavior of participants. Shapiro-Wilk W test 
was used to examine normality assumption and Levene’s test was 
used to examine equality of variances assumption. If both 
assumptions were met, T-Test was used, otherwise Mann-
Whitney U test was applied. 
Results: Groups who went to the cinema, restaurant and were on 
vacations at least once in the prior year were significantly younger 
and had better cognitive functioning in terms of MoCA and TMT B 
scores. Group who drink beer and group who drink vodka and 
other 40 % alcohol regularly had better cognitive functioning than 
group who had never drink any alcohol in the last year. Group who 
were sexually active had better results in MoCA score (24.6 vs 22.9 
points, respectively, p= 0.001).  
Conclusions: Despite of the lack of effective method to stop or 
reverse aging process, there are several activities which, when 
undertaken regularly, are related to better cognitive functioning. 
Longitudinal studies are needed the estimate the level of influence 
of those factors on vitality and longevity in older populations. 

Influence of Air-Carcinogenic Pollution on Oncological Morbidity 

Olga Ostash, Sr.1, Igor Chernichenko1, Olga Litvichenko1, 
Sergei Tsymbaliuk2, Nina Balenko1, Larissa Sovertkova1, 
Oksana Shvager3 
1O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Кyiv, 
Ukraine; 
2Kyiv City Clinical Endocrinology Centre, Кyiv, Ukraine; 
3Bogomolets National Medical University, Кyiv, Ukraine 

 
Cancer morbidity in Ukraine (according to the National cancer 
Registry data) of one and half times has increased over the last 20 
years. At the same time the changes occurred in the structure of 

diseases. These changes can be caused by negative impact of 
environmental factors especially air pollution carcinogens which 
altered qualitatively and quantitatively for this period. 
The aim was to evaluate the role of air pollution carcinogens in 
cancer incidence forming and to establish quantitative parameters 
of their influence. 
Association between population cancer incidence and air pollution 
carcinogens was investigated. We analyzed the dynamics of city 
airpollution and population cancer incidence of separate organs 
during the last 20 years also. 
Investigations were conducted in Ukraine several cities with 
different character industrial development and 
airpollution levels. 
We studied 8 priority carcinogenic compounds. Benzo/a/pyrene, 
Nnitrozodymetylamin, Nnitrozodietylamin have been studied 
according to the result of own monitoring. Formaldehyde and 
heavy metals (cadmium, nickel, plumbum and chromium VI) were 
investigated by analyzing database of the Central Geophysical 
observatory of Ukraine Ministry of Emergency situation. 
We calculated indexes of individual, total and population cancer 
risks for these carcinogens influence on the population with using 
Risk Assessment Methodology (IARC, 1997). It was established 
territorial peculiarities of cancer risk forming. We defined the 
atmospheric air pollution contribution in the development of 
population oncologic morbidity. 
We determined period of maximum manifestation of carcinogenic 
effect for separate chemicals, i.e. latent period of appearing 
oncologic diseases. For example there are 10 years for thyroid 
cancer, 7 years for respiratory organs cancer, 8 years for stomach 
and urinary bladder. 
Calculated regression coefficients allowed predicting incidence of 
some nosologic forms of cancer at the levels change of total 
carcinogens pollution or separate carcinogenic chemicals. 
The obtained results allowed substantiating preventive measures 
to reduce compounds hazard influence on population. 

Influence of obesity on contact hypersensitivity in RAG1-/-B6 mice 

Paulina Kowalczyk, Dominika Biała, Anna Strzępa, Monika 
Majewska- Szczepanik, Marian Szczepanik 

Introduction: The aim of our study was to determine the influence 
of diet-induced obesity on NK cell-mediated contact 
hypersensitivity (CHS) reactions in RAG1-/-B6 mice. Our previous 
work showed that liver NK cells can mediate CHS reaction in mice. 
Recent studies have shown that feeding with a high fat diet (HFD) 
aggravates classical T-cell-mediated CHS in C57BL/6 mice. 
Methods: Male RAG1-/-B6 mice were maintained on HFD or 
normal diet (ND) for 4 or 8 weeks. Then, the animals kept on ND 
or HFD were split into two groups, one of which was sensitized 
with DNFB hapten (positive control), while the second group was 
treated with solvent alone (negative control). Then, the animals 
were challenged and tested for the CHS reaction. Further, the in 
vivo ear swelling data was confirmed by in vitro tests. 
Results: We found that HFD fed mice for 4 and 8 weeks 
significantly gained the body weight when compared to control 
mice on ND. The mice maintained on HFD for 8 weeks developed 
aggravated CHS response as determined by ear swelling 
measurement. Increased ear swelling correlated with higher ear 
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weight, increased myeloperoxidase (MPO) activity in ear 
homogenates and elevated vessel permeability. 
Conclusion: Here we demonstrate that 8-week HFD increases CHS 
reaction in RAG1-/-B6 mice. 
Supported by the grant K/DSC/003574 to PK 

Influence of pre-pregnancy body mass index and gestational weight 
gain on the results of bioelectrical impedance analysis as well as 
body weight changes in the post-partum period 

Maciej Kamiński Monika Długoń, Paulina Grzesik, dr n. med. 
Żaneta Kimber-Trojnar, Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska 
Gorzelak 
Chair and Department of Obstetrics and Perinatology, Medical 
University of Lublin, Poland 

There has been an alarming rise in the incidence of overweight and 
obesity worldwide. The prevalence of maternal obesity has more 
than doubled over the last two decades. The aim of the study is to 
compare the results of bioelectrical impedance analysis (BIA) and 
weight changes during 5-6 months after delivery depending on 
gestational weight gain (GWG) as well as pre-pregnancy body mass 
index (PPBMI). The participants (76 mothers, who delivered in the 
Chair and Department of Obstetrics and Perinatology) were 
divided depending on PPBMI and GWG: 
1. group (n=59) - PPBMI<24.9 kg/m2 
2. group (n=17) - PPBMI≥25 kg/m2 
1’ group (n=41) -  normal GWG 
2’ group (n=35) - excessive GWG 
The methodology includes the results of questionnaires 
conducted among mothers 2-3 days and few months after delivery. 
Maternal body composition and hydration status were assessed 
by BIA 48-72 hours after delivery. Statistical analysis was 
performed using the Mann-Whitney, χ2 test, and cross tabulation. 
A p-value ≥ 0.05 was considered statistically significant. 
Lower fat tissue index (13.8 vs. 18.9; p<0,0001), adipose tissue 
mass (33.8 vs. 3.2; p<0.0001), total body water (32 vs. 37.5; 
p<0.001), and larger related free fat tissue mass (49.7 vs. 39.5; 
p<0.001) were observed in the group 1 comparing to group 2. 
Lower fat tissue index (11.9 vs. 18.2; p<0.001), adipose tissue mass 
(33.0 vs. 43.3; p<0.0001), total body water (31.2 vs. 35.5; p<0.01), 
and neonatal birth weight (3132.6g vs. 3575g; p<0,01) were 
observed in the group 1' comparing to group 2'. 
Women in the group 1' were noted to have slower weight loss 5-6 
months after delivery (ΔBMI- change of BMI divided by weeks) (-
0.043 vs. -0.076; p<0.01) than women in the group 2'. 
BIA is non-invasive, fast and well tolerated. BIA seems to be 
capable to serve as a valuable tool in the assessment of maternal 
body composition and hydration status. GWG is associated with 
eating habits, newborn birth weight and maternal weight loss after 
delivery. 

Influence of selected inhibitors on polyphenol oxidase activity 

Patryk Ostanek  
Studenckie Koło Biochemików Żywności i Żywienia 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Polyphenol oxidases (PPOs) are a group of copper-proteins, which 
take part in enzymatic browning. They catalyze two distinct 
reactions: the o-hydroxylation of monophenols to o-diphenols and 

the oxidation of o-diphenols to o-quinones. Quinones are highly 
reactive molecules that can polymerize, leading to synthesis of 
brown pigments in wounded tissues. Enzymatic browning often 
occurs in fruits and vegetables and it is the cause of a decrease in 
their sensory properties and nutritional value. For this reasons, the 
activity of PPOs from many plant species has been studied by 
scientists. It is estimated that losses caused by enzymatic 
browning exceed 50%. 
In this paper we review the current literature about polyphenol 
oxidases activity inhibitors that can be used commercially to 
prevent enzymatic browning. Various inhibition studies indicate 
that the most effective inhibitor for PPOs were  
p-hydroxybenzoic acid, ascorbic acid and glutathione, since these 
compounds induced a high degree of inhibition, even at the  
0.1 mM concentration. Inhibition by thiol compounds is a result 
either of the stable colorless products formation through an 
additional reaction with o-quinones or binding to the active center 
of PPO. Ascorbate reduces the initial quinone formed by the 
enzyme, thus acts more as an antioxidant than as an enzyme 
inhibitor. 
Phenolic compounds are highly valuable antioxidants. It seems to 
be of key to reduce enzymatic browning to minimum. PPOs activity 
on natural level make impossible to maintain high quality and 
attractive organoleptic features for long period of time and those 
two factors are very important for consumers and in food industry. 
 

Internet addiction among a group of high school students 

Paulina Orczyk, Paulina Piprek, Patrycja Janik, Karolina Wowra, 
Małgorzata Nowakowska 
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet 
Medyczny 

Introduction: Nowadays we cannot imagine a functioning without 
the Internet. It is an integral tool we use everyday. There is a lot of 
advantages of using the Internet. The most common and valuable 
are unlimited access and availability. The Internet provides us a bit 
of anonymity. When we surf the Internet we can feel comfortable 
and secured. The prevalence of this network has an influence on 
many areas of human life. However, with the development of the 
Internet and an extension of its scope, in parallel threats 
associated with surfing appears. Initially, inappropriate behavior 
related with network usage was difficult to classify. Finally, it has 
been confirmed that the abuse of virtual reality makes an addictive 
and may have a negative impact on human life. 
Aim: Risk assessment of Internet surfing addiction among high 
school students. 
Methods and material: The study includes 151 high school 
students. 95 women students- 63% and 56 man students - 37%. 
Average age is 18. Study was performed by using the diagnostic 
survey method. The Kimberly Young`s test and own questionnaire 
were used.  
Results: Internet is more explored on weekend than during 
common day. 88- 58% respondents spend about 3-5 hours per day 
surfing the Internet during the weekend. Nearly 50% of 
respondents declare internet usage in the same amount of time 
during work week. Respondents said they often use the Web in 
the night– 21%, very often – 13%. The tendency of prolonging the 
time spend online was observed: often -28%, very often- 15%. 
Sleep time reduction because of Internet surfing affects: rare 
problems- 25% and problem sometimes- 22% study participants. 
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Users activity analysis shows the main aim is: no specified aim- 
38%, communication with friends- 32% and knowledge acquire- 
14%. 
Conclusion: Using the Internet can imply in many negative 
behaviours and consequently lead to addiction. The main activity 
while preventing shall focus on educating and increasing the 
awareness dangers among users. 
Keywords: internet, addiction, youth. 

Investigating biocompatibility of CPO-27 materials as a potential 
drug carrier 

Weronika Strzempek (a), Maciej Strzempek (a), Gabriela 
Wyszogrodzka (b),  Barbara Gil (a) 
a) Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Ingardena 3, 30-060 
Kraków; 
b) Collegium Medicum, Zakład Cytobiologii, Uniwersytet 
Jagielloński, Medyczna 9, 30-688 Kraków; 

In recent years, development of carrier systems to improve the 
efficacy of medicinal products by improving bioavailability and 
pharmacological properties has become increasingly important. 
The significant features affecting the drug release profile from 
carrier are carrier structure, the rate of release in the diffusion 
process and mechanism of matrix degradation. Organic metal 
frameworks (MOF) may be potential pharmaceutical carries due 
to well-developed surface, large internal volume and possibility to 
select of building blocks that let use them as potential drug carriers 
[1,2]. The purpose of the study was to determine the relationship 
between the type of solvent used at the synthesis stage of CPO-27 
MOF materials and their cytotoxicity against human cell lines. The 
first stage was the synthesis of organometallic networks in two 
ways (with organic solvent and with water). As the inorganic part 
was selected  magnesium and nickel. The organic part was 
dihydroxoterephthalic acid. The quality of the received materials 
was confirmed using XRD, ATR and SEM techniques. In addition, 
the stability of materials was determined in various biological 
media (PBS, SBF, water, DMEM, FBS). In the next stage, the 
cytotoxicity of MOF materials and their components to L929 
(murine fibroblasts) were investigated. Based on data gathered 
from viability tests and obtained cells’ morphology pictures, it was 
proven that the synthesized materials and their components do 
not negatively influence the growth of cells. 

Investigating the Cellular and Molecular Mechanisms Underlying 
UBA1-mediated Motor Neuron Degeneration in Spinal Muscular 
Atrophy 

Amr Y Maani1,2,3, Hannah K Shorrock3,4, Thomas H 
Gillingwater 3,4 
1Medical University of Lublin, Lublin, PL; 
2College of Medicine, The University of Edinburgh, 
Edinburgh, UK; 
3Centre for Integrative Physiology, University of Edinburgh, 
Edinburgh, UK; 
4Euan MacDonald Centre for Motor Neurone Disease 
Research, University of Edinburgh, Edinburgh, UK 

Spinal muscular atrophy (SMA) is an autosomal recessive 
neurodegenerative disease characterized by the degeneration of 
lower motor neurons. SMA is the most common genetic cause of 

infant mortality and is caused by a homozygous deletion of the 
Survival Motor Neuron 1 gene (SMN1). There is currently no 
effective therapy. 
However, experiments on animal models targeting UBA1 
pathways have shown improvements in neuromuscular 
phenotype. Studies have shown that there is a reduction of UBA1 
in SMA and that mutations in UBA1 can cause X-linked SMA. 
Nevertheless, the mechanism by which UBA1 mediates 
degeneration in SMA is unclear. This project investigated the role 
of UBA1 in SMA and, more specifically, the relevance of sub-
cellular UBA1 distribution in SMA. UBA1 distribution in post-
mitotic cells, including cultured primary neurons, was studied to 
identify whether UBA1 distribution is disrupted in cell models of 
SMA. 
UBA1 distribution was also studied in HEK293 cells to confirm the 
distribution in dividing cells. This study concluded that UBA1 
distribution changes over time in cultured motor neurons, and 
that there is a reduction of nuclear UBA1 in SMA motor neurons. 
Results suggest that understanding UBA1 distribution in SMA will 
be essential to future studies in reaching a therapeutic cure. 

Iodine isotope ¹³¹I therapy for toxic nodular goitre assessment of the 
treatment efficacy 

Michał Sankowski, Natalia Królik, Aleksandra Polak, Paulina 
Lisiewicz, Aleksandra Konopka 
 

Introduction: Toxic nodular goiter (TNG) is a clinical situation that 
includes toxic multinodular goiter (MNG) and toxic adenoma (ATN) 
and is the second most common reason of hyperthyroidism (after 
Graves’ disease). The treatment with antithyroid drugs does not 
provide longterm control and result in high recurrence rates after 
discontinuance. In surgery, the serious complications such as 
recurrent laryngeal nerve injury and hypoparathyroidism may be 
seen. That is why radioiodine therapy is used commonly due to its 
relatively low cost and noninvasive character. 
 
Aim of the study: To assess the effectiveness of radioiodine 
therapy on the achievement of euthyroidism and reduction of 
thyroid volume in patients with toxic nodular goitre. 
Material and methods: The material consisted of 800 patients with 
TNG, aged 32-68 years; 82% female, 18% male; 480 patients with 
MNG and 320 with ATN; thyroid volume ranged between 18-
125ml. Malignant changes were excluded by fine needle aspiration 
biopsy. All the patients had TSH levels below 0.1 mU/l and 
effective half-life more than 3 days. The therapeutic activity of 
131I was calculated using Marinelli's formula and ranged between 
200-800 MBq. The absorbed dose (Gy) ranged between 150 and 
260 for MNG, and 200-300 for ATN. 
Results: At one year after 131I administration euthyroid status was 
achieved in 99% of patients with ATN and 92% of patients with 
MNG, hypothyroidism was observed in 1% of patients with ATN 
and 7% of patients with MNG, while 1% of patients with ATN had 
persistent hyperthyroidism and received a second dose of 
radioiodine. Thyroid volume reduced to 52% in MNG and 47% in 
ATN. 
Conclusions: We observed that high cure rates were obtained in 
patients with TNG. The achievement of euthyroidism was due to 
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well preparation of the patients, accurate measurement of 
administered activity and relatively high effective half-life. 

Knowledge of and compliance with recommendations for seasonal 
influenza vaccination among medical and dental students 
 
lek. Anna Kawalec  
Katedra i Zakład Higieny 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 
Introduction. Vaccination against seasonal influenza is 
recommended for everyone older than 6 months. It is underlined, 
that healthcare workers and students may contribute to 
nosocomial influenza transmission, however, flu vaccination rate 
among medical stuff remains low. 
Objective. Assessment of knowledge of flu vaccination 
recommendations and compliance with them among medical and 
dental students in conjunction with analysis of potential 
differences according to type of faculty.  
Material and methods. Study was conducted from 10th to 16th 
October 2017 with the use of anonymous survey among 203 
healthcare students of Wroclaw Medical University (131 medical 
students, 72 dentistry students). The questionnaire was divided 
into 3 sections: demographic data, vaccination status, knowledge 
of recommendations.   
Results. Declared vaccination rate in season 2016/2017 was 
15.82%, and 13.92% in 2015/2016. Although we observed that 
influenza vaccination coverage was higher among dental students, 
the difference was statistically insignificant. Knowledge of 
recommendations was good, 78% of students knew, that influenza 
vaccination is recommended for healthcare workers, and 73% 
answered, that it also concerns healthcare students. Significant 
differences in identification of groups, for which flu vaccination is 
especially recommended, were observed. Dental students more 
frequently chose all correct answers (p-value 0.006). Also sources 
of knowledge were different (p-value 0.007), medical students 
more often declared using professional medical journals, while 
dental students more frequently indicated impact of family.  
 
Conclusions. Knowledge of recommendations for influenza 
vaccination is rather good among students. Identification of gaps 
in students' knowledge and differences according to faculty, may 
suggest directions in which activities promoting regular 
vaccination against influenza should concentrate. 
 
Late recurrence of urogenital Chlamydia trachomatis infection as a 
rare cause of sepsis and following reactive arthritis (Reiter’s 
syndrome) by an adolescent 

Dominik Kobylarek Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, SKN Immunologii Klinicznej 

Introduction: 
Reiter’s syndrome (RS) is an uncommon complication of urogenital 
Chlamydia trachomatis infection, which manifests as the classic 
triad of symptoms: conjunctivitis, nongonococcal urethritis and 
asymmetric oligoarthritis. RS is unlikely to manifest after 4 months 
of the initial symptoms of the urogenital infection as the 
recurrence of once treated Chlamydia infection. In the scientific 
publications there is no such a case reported. This case is to reveal 
how diversed image of the urogenital infections can be and how 

difficult it can to treat them especially nowadays in the era of rising 
antibiotic resistance. 
Case report: 
18 years old patient was admitted to the Department of Surgical 
Oncology as a result of cervical and inguinal enlargement of lymph 
nodes. The diameter of group IIa of the cervical nodes was 1.5cm, 
the left inguinal lymph node of 2cm and right inguinal node of 
1.5cm which were measured by ultrasonography. 
The possibility of lymphoma was ejected and finally excluded by 
biopsy of the left inguinal node and histopathological examination 
(immunochemistry). Any other proliferative process was excluded 
by MRI. Infection of T. pallidum was excluded by VDRL and RPR 
tests. The HIV infection was excluded by ELISA. 2 weeks after the 
biopsy of the node the patient has presented sepsis and following 
reactive arthritis for which he was treated in the Department of 
Rheumatology. 
Conclusion: 
Rarely infection of Chlamydia trachomatis is reported as relapsed. 
According to the scientific literature RS may appear in 
approximately 0.5% of all cases of chlamydia trachomatis 
infections. The only symptom of the recurrence of Chlamydia 
trachomatis infection were swollen lymphatic nodes which were 
manifested after 4 months of the primal infection. 

Lonicera periclymenum L. (Caprifoliaceae) - a plant for bee-friendly 
urban Gardens 

1Karolina Tymoszuk, 1Hubert Rydzewski, 1,2Jacek Jachuła, 1Jan 
Zdulski, 1Karolina Lisiczka 
1Biological Students Research Group 
2Department of Botany 
University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, 
Poland 
e-mail: karolina.tymoszuk221@gmail.com 
Supervisor: dr hab. Bożena Denisow 

Over the last decade urban beekeeping has boomed in popularity. 
Proper bee pastures management requires detailed knowledge on 
phenology, blooming biology and nectar and pollen value of plant 
species grown in urban areas.  
Lonicera periclymenum L. (Caprifoliaceae) is a perennial plant 
originating from southern Europe, popular in urban gardens in 
Poland. The observations were carried out in 2016, in the 
Botanical Garden of the Maria Curie- Skłodowska University in 
Lublin. Nectar secretion was assessed using the pipette method 
and concentration  of sugars in nectar was measured with Abbe 
refractometer. Pollen production was determined using ether-
ethanol method.  
The shrub produced ca. 1800 flowers which bloomed from the end 
of May until the mid-June. Nectar production started in buds. The 
sugar concentration  in nectar was 28.5%, on average and 
estimated sugar yield  reached 2.3 g/shrub. A single shrub yielded 
2.4 g of pollen. 
Due to abundant flowering, L. periclymenum should be considered 
among plants suitable for bee-friendly gardens in urban areas. 
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Lyme disease - current trend in Poland 

Łukasz Świerszcz, Anna Roszkowska, Justyna Kwolczak, Mateusz 
Woźniakowski 
Medical University of Lublin 

Background: Apart from being cause for wide range of symptoms, 
including rash, facial paralysis or arthritis, Lyme disease comprises 
life-threatening condition. As long as Poland is a suitable habitat 
for thicks, Lyme disease will continue to be dangerous illness for 
its residents. 
Objective: Epidemiological analysis of current trend for Lyme 
disease frequency in Poland for last six years. 
Material and methods: The analysis was based on recently 
available data concerning frequency of Lyme disease in Poland. All 
the statistics was provided by National Hygiene Institute. 
Results: Overall number of submitted Lyme disease cases in 
Poland in period of time from 2010 to 2015 reached  67229. In 
2015th there were over one and the half times more Lyme disease 
cases than in 2010th - 13625 and 9005 respectively. The highest 
morbidity was observed in Silesian voivodeship while the lowest 
morbidity was seen in Świetokrzyskie voivodeship. Third quarter 
of each analyzed year was the time of highest frequency for Lyme 
disease submission. 
Conclusion: According to analyzed data Lyme disease tends to be 
more and more frequent. Higher rate of patients’ awareness and 
just submission of new cases or higher number of thicks or both 
can stand for such state. Further evaluation may shed light on this 
issue. 
Aim: The aim of these study was to assess the macronutrient and 
energy content of breastmilk during the first six month of lactation.  

Macronutrient and energy content of breastmilk during the first six 
month of lactation 
 
Monika A. Zielińska1, Jadwiga Hamułka1, Aleksandra 
Wesołowska2 
1 Department of Human Nutrition, Faculty of Human Nutrition and 
Consumer Sciences, Warsaw University of Life Science – SGGW 
2 Laboratory of Human Milk and Lactation Research at Regional 
Human Milk Bank in Holy Hospital, Department of Neonatology, 
Medical University of Warsaw 

Introduction: The composition of breast milk depends on the 
lactation period, phase of single breastfeeding, time of day and 
frequency of breastfeeding during the day. 
Material and methods: Breast milk samples were collected from 
53 mothers from Warsaw at 1st, 3rd and 6th month of lactation. 
The same volume of fore- and hindmilk (5-10 ml) was expressed  4 
times a day before and after feeding (06:00-12:00; 12:00-18:00; 
18:00-24:00; 24:00-06:00). Breast milk macronutrient 
composition was assessed using MIRIS Human Milk Analyzer. 
Results: Breastmilk average energy value was 69.4±10.7 kcal/100 
ml. Protein content declined consistently from 1.3 g/100 ml in 1st 
month to 1.0 g/100 ml in 6th month. Fat, lactose and energy 
content showed no significant changes in the course of lactation. 
Fat content in milk varied over time of the day in 1st month (from 
3.5±1.0 in the night to 4.3±1.3 g/100 ml in the afternoon) and 3rd 
month of lactation (from 3.3±1.5 in the night to the 4.1±1.3 in the 
morning), as well as the energy content (66.7±9.3 in the night to 
74.2±11.7 kcal/100 ml and 63.5±14.3 to 70.1±12.6 kcal/100 ml, 
respectively at the 1st and 3rd month of lactation). There were no 

significant difference in the protein and lactose content according 
to the time of the day. 
Conclusion: The fat content in the breast milk fluctuates 
depending on the time of the day, whereas protein content 
changes depending on lactation duration. 
 

Maternal exposure to endocrine disrupting chemicals and higher 
risk of hypospadias in the offspring 

Marta Pawlicka1, Anna Mroczek1, Kamil Bałabuszek1, Mateusz 
Pawlicki1, Agnieszka Radzka1 
Supervisor: M.D., Ph.D. Halina Piecewicz-Szczęsna 
1Student Research Circle at the Department of Epidemiology and 
Clinical Research Methodology, Medical University of Lublin 

Introduction: Hypospadias is the second most common congenital 
anomaly after undescended testis. This malformation is usually 
characterized by a closer urethral displacement, penis curvature, 
and wrist injury. The prevalence of hypospadias in Europe is 
approximately 18.6 per 10,000 births and it is a stable number 
registered between 2001 and 2010 in 23 EUROCAT registries. 
Some scientist reported role of endocrine-disrupting chemicals in 
hypospadias development. Endocrine disrupting chemicals and 
potential EDCs are mostly man-made, found in various materials 
such as pesticides, metals, additives or contaminants in food, and 
personal care products.  
Aim: The aim of study is to answer to the question: Is hypospadias 
associated with prenatal exposure to Endocrine Disruptors?  
Material and method: Data used in review are findings in 8 articles  
published  in 2003-2016 and  related to the relation between risk 
of hypospadias and maternal exposure to EDCs.  
Results: Only one study found no evidence for an increased risk of 
malformations of the male reproductive tract boys of maternal 
hairdressers and were exposed on EDCs founded in hair products. 
Two studies strongly suggest that EDCs are a risk factor for 
hypospadias.  Authors of five studies on the one hand support this 
thesis but on the other hand indicate limitations of theirs studies 
and  this results should be interpreted with caution .  
Discussion: The most studies indicate EDCs as a potential factor of 
hypospadias occurrence that is why we should recommend our 
pregnant patients avoid cosmetics with EDCs and exposure to 
other substances with EDCs. However we need more precious 
studies in the future. 

Medical treatment of advanced malignant  melanoma: A Systematic 
Literature Review 

Magdalena Chrabąszcz, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Background: The incidence of melanoma is increasing worldwide, 
and the prognosis for patients with high-risk or advanced 
metastatic melanoma remains poor despite advances in the field  
over the past decade. 
Objective: The aim of the study was to to elaborate 
recommendations for treatment of maligna melanoma  by a 
systematic review, to facilitate the application of new scientific 
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findings into clinical practice and to serve as a basis for conducting 
future research. 
Methods: We performed a systematic review of the available 
studies on malignant melanoma and new therapy options. 
Results: Depending upon where and how big the metastases are, 
treatment may involve drug treatments, surgery, and/or radiation 
therapy. There are three main categories of drug treatments: 
chemotherapy, immunotherapy and targeted therapy.  High-risk 
melanomas may require adjuvant treatment. Standard treatment 
with chemotherapy yields low response rates. Advances in the use 
of immunotherapy and targeted therapy have improved survival 
for most patients, and they now are the preferred approaches for 
people with metastatic melanoma. Management of melanoma is 
a com- plex issue requiring a multidisciplinary approach.  The most 
effective method of protection against the development of 
melanoma is minimization of ultraviolet exposure from sunlight.  
Early detection and treatment are critical and result in improved 
patient survival rates.  Surgical excision remains the mainstay of 
treat- ment but many new promising therapies are being 
investigated Management of melanoma is a com- plex issue 
requiring a multidisciplinary approach.  The most effective method 
of protection against the development of melanoma is 
minimization of ultraviolet exposure from sunlight.  Early 
detection and treatment are critical and result in improved patient 
survival rates.  Surgical excision remains the mainstay of treat- 
ment but many new promising therapies are being investigated 
The overall success in metastatic melanoma is quite limited. 
Progress in treating cancer requires that better treatments be 
identified through clinical trials, which are conducted all over the 
world. Multidisciplinary approach of treatment of metastatic 
melanoma focuses on controlling symptomatic or risky sites of 
disease and providing comfort. 

Microbiological control of water by redox potential measurement 
based method 

Paweł Suliga, Katalin Szakmár, Orsolya Erdősi, Zsuzsanna Szili 
University of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene 
1078 Budapest, István u. 2. Hungary 

The detection of pathogenic bacteria is a fundamental objective of 
food microbiology ensuring food safety, especially in case of water. 
In classical microbiological methods the time requirement of 
detecting a microbe is 24-168 hours. This time is an off-limited 
value for screening potable water, which is essential if water borne 
outbreaks are to be minimized.  
The principle of the measurement is that the redox potential of 
the medium is well-detectably reduced over a certain microbe 
concentration due to the energy producing biological oxidative 
processes of the bacterial growth. The selectivity depends on the 
selectivity of the nutrient broths, but the shape of the redox curve 
helps in the identification as well, as it is characteristic of the 
microbial group.  
The most frequently tested contaminant microorganisms in 
mineral water productions are: Coliforms, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Total count 

(22 °C and 37 °C). 100 bottle mineral water were examined by 
redox potential measurement ( 50 still and 50 sparkling) 
Compared to detection time of the conventional culture method 
the microbes can be detected within 7-36 h by the redox potential 
measurement. 
The advantages of redox potential measurement are: 
• Very simple measurement technique. 
• Rapid method, especially in the case of high contamination. 
• Applicable for every nutrient broth  
• Especially suitable for the evaluation of the membrane filter 
methods. 
The test costs are less than those of the classical methods, 
especially in the case of zero tolerance (Coliforms, Enterococcus, 
Pseudomonas, etc.). 

 
Molecular analysis of phylogenetic relationships of different breeds 
of Canis lupus familiaris species 

 
Angelika Tkaczyk*, Krzysztof Kowal, Brygida Ślaska  
Division of General and Molecular Genetics 
Institute of Biological Bases of Animal Production, 
Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy, 
University of Life Sciences in Lublin 

The domestic dog is the most morphologically diverse mammalian 
species in the world.  The main differences among dogs are: size, 
shape, coat colour, structure and behaviour. the analysis of 
mitochondrial DNA (mtDNA) is a reliable tool used in genetic 
population studies of different animal species. In 2003, the 
phylogenetic analyses based on mtDNA control region (CR) 
showed the domestic dog’s mtDNA sequences were interspersed 
by wolf sequences. it was the first solid genetic (not archaeological) 
evidence for origin dogs from wolves. The molecular analyses have 
importance for establishing early history and differentiation of the 
domestic dog’s sequences. For instance, some studies showed 
that all domestic dogs from all over the world have a common 
origin from one gene’s pool originated from East Asia region. 
The aim of the study was to establish phylogenetic relationships 
between different breeds of domestic dogs. The comparative 
study based on analyses of mtDNA D-loop sequences obtained 
from 40 dogs from four breeds was conducted. The phylogenetic 
tree was constructed for each breed by neighbour joining (NJ) 
network. Our results showed differentiation of phylogenetic 
relationships in each analysed breed of the dogs. The 
mitochondrial DNA studies have a potential to give further 
information about the history and development of Canis lupus 
familiaris breeds and its morphological types. More research is 
needed to help us understand the genetic variability within and 
among dog breeds. 
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Mutational flare in populations of Drosophila melanogaster and 
reproductive losses in human populations 

Kachko H., Pedan L., Tymchenko O. 
 
State Institution ”O. Marzeyev Institute of Public Health, National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine 

Mutations are the main source of hereditary variability, one of the 
formative processes of evolution. Mutations are an important 
parameter without which life can not be characterized 
[Kondrashov F.A. and Kondrashov A.S., 2010]. The mutation 
process is very sensitive to the mutagenic factors of the 
environment. The main ones are temperature, factors of chemical 
nature, radioactive radiation, and others. Of particular importance 
in the context of the population patterns of mutation processes 
are long-term monitoring studies of populations of the same 
species. Investigate the frequency and spectrum of mutations that 
they are characterized. 
Chromosomal alterations on the chromosome of the X region 
studied are due to the maximum increase in temperature. Only 
fatal mutations that are linked to the article can be detected in a 
generation of individuals who have experienced such an effect. It 
was shown that in 2011 in the natural populations of Drosophila 
melanogaster Ukraine the level of visible mutations reached the 
values characteristic of the phenomenon of "mutational outbreak". 
The increased frequency of lethal mutations for the population of 
Drosophila melanogaster in Odessa was noted in a study 
conducted in July 2010 [Коzеrеts’kа І.А., 2012]. 
It is known that more than half of the spontaneous abortions of up 
to 12 weeks of pregnancy are due to chromosomal changes in the 
genome. They are an indicator of genetic disorders that occur 
during reproduction. The frequency of spontaneous abortions in 
Ukraine increased (33.09±0.25) ‰ in 2011, compared with 
(27.31±0.23) ‰ in 2009.The increase in the rate of spontaneous 
abortions by 12 weeks of gestation was noted (23.76±0.22) in 
2011 and (23.27±0.21) ‰ in 2012. Frequency of spontaneous 
abortions among women 15-44 years in Ukraine increased from 
(0.73±0.01) in 2004 to (1.24±0.01) ‰ in 2012. 
All this opens the prospects for further study of genetic and 
environmental components in the formation of levels of 
mutational variability. 

Necessity to support forage flora in agricultural landscape. A case 
study from SE Poland 

Jacek Jachuła 
University of Life Sciences in Lublin, 
Department of Botany 

Pollinators diversity and population size decrease is a global 
problem. Quantity, quality and continuity of food resources during 
the growing season are considered among disadvantage factors 
affecting managed and wild pollinators. 
Floral food resources were evaluated in several municipalities in 
Lublin Upland, SE Poland. Richness and diversity of forage flora 
were compared between different types of natural and man-made 
habitats (forests, meadows and pastures, road verges, field 
margins, railway embankments). Then, pollen and nectar yield of 
selected species were calculated to assess 'nutritional capacity' of 

floral patches. Node interrelation factor (NIF) was applied to 
evaluate floral food resources in a landscape scale. 
Forage flora richness and diversity differed considerably between 
types of vegetation. In general, the participation of forage species 
in the total number of species noted was higher on man-made 
habitats compared to natural habitats. Interestingly, the flora in 
natural habitats (deciduous and mixed forests) produced a high 
amount of pollen and nectar sugars. However, food resources 
were limited to a short time period and were available mainly in 
March/April. In agricultural landscape of SE Poland pollinator food 
resources are distributed unevenly. Therefore, pollinator food 
niches need support. For example, creation/supplementation of 6-
9 forage flora patches of 0.025-0.3 ha each within an area of 100 
ha is proposed. 

Necrotizing enterocolitis in Latvia year 2012-2016 

Authors: Liene Rucka1, Santa Smilga1 
Scientific Coordinator: Ilze Meldere1,2 
1 Riga Stradins University, Latvia 
2 Children`s Clinical University Hospital, Neonatal intensive care 
unit, Latvia 

Introduction.  
Necrotizing enterocolitis (NEC) is the most common 
gastrointestinal surgical emergency in the neonatal period, with 
prematurity as the single most important risk factor. The overall 
reported incidence is 0.1% of all live births, and 3%-12% of very 
low-birth-weight infants (<1500g). NEC typically occurs in the first 
few days of life with the initiation of enteral feedings. Treatment 
consists of orogastric tube decompression, broad-spectrum 
antibiotics and in advanced cases - surgical management. 
Materials and methods.  
A retrospective study was made including medical history data 
from all NEC patients in Neonatal intensive care unit in Riga, from 
year 2012 to 2016. 
Results. 
In the time period from year 2012 to 2016 there were 84 cases of 
NEC. The overall incidence of NEC in Latvia was 0.08% of all live 
births, and 7.5% of very low-birth-weight infants. Almost all of the 
patients (90.5%) were born premature. Males and females were 
affected equally. The average onset of NEC was at the age of 7.7 
days. Out of all cases – 27.4% of patients had no data of NEC in 
abdominal x-ray and/or ultrasound and only 23.8% had intestinal 
pneumatosis. Using Bell’s staging criteria 25% of the patients were 
classified as Stage III – advanced NEC. In 73.8% of cases the 
treatment was nonsurgical – including antibiotics and orogastric 
tube decompression.  
Conclusions.  
NEC was more common in preterm neonates and those with very 
low-birth-weight – the same as mentioned in literature. The most 
commonly used treatment was nonsurgical, as there were only 25% 
of patients with Stage III – advanced NEC. 
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Newest findings on computer gaming addiction treatment 

Maria Gołębiowska (1), Beata Gołębiowska PhD (2) 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Background: 
With introduction of new technologies, mainly computers and 
internet, the lives of societies are being transferred more often to 
virtual reality. What happens to be one of the greatest 
achievements of human kind, being able to archive all of 
accomplishments of the civilizations, connect people around the 
world and make the living truly globalized, to some may be a curse 
and an addictive trap. In USA, more than 43 million people admit 
to spend more than 20 hours per week on the internet. Gaming 
addiction and internet addiction are one of the new behavioural 
addictions, collecting more and more victims every year, and 
gathering more attention of psychiatrists, neurobiologists and 
public health professionals. 
Aim: 
The aim of this study is to review the latest treatment options for 
gaming addiction. 
Materials and methods: 
For the purpose of this study, 34 papers based on PubMed 
Medline from period 2007-2017 in terms of treatment of gaming 
addiction have been reviewed. 
Results: 
Treatment of gaming addiction is still a new topic within modern 
psychiatry. The latest options of treatment can be differentiated 
between psychosocial and pharmacotherapy treatment. 
Psychosocial treatment consists of cognitive behavioral and 
psycho-educational therapy, aiming to control the harmful 
stressors and to obtain skills necessary for self-control; as well as 
family and group counseling. For pharmacotherapy the choice 
depends on the coexisting comorbidities, however the data on the 
neurobiology of the gaming addiction, as well as diagnostics 
procedures are still not consistent enough to provide reliable 
guidelines (current discussions are held within data provided in 
DSM-5 as well as the inclusion of the new diagnosis in upcoming 
ICD-11). 
Conclusions: 
Study reveals the growing importance of increased research in 
field of treatment of gaming addictions, as more guidelines are 
being provided nowadays as well as number of patients affected 
will be increasing in the nearest future. 

Novel potential anticancer agents 

Izabela Jęśkowiak, Stanisław Ryng 
 
Wrocław Medical University, Faculty of Pharmacy,  
Department of Organic Chemistry 

Over the last few decades, cancer is the second cause of illness-
based death[1]. We want to show the tendency in the synthesis of 
potential novel anticancer drugs. 
Wang et al. are reported that the pyrazole scaffold played a key 
role in the cytotoxic activity against cancer cell lines. [2] Ji et al. are 
constructed potent antitumor p53-MDM2 inhibitor, which 
containig spirotetrahydrothiopyran–oxindole scaffold [3]. 
Abdelazeem et al. were synthesized novel series of diphenyl 
thiazole derivatives with anticancer activity against a panel of 
cancer cell lines. [1]. The novel series of 7-substituted-CPT 

derivatives incorporating piperazinyl-sulfonylamidine moieties 
had cytotoxicity against five tumor cell lines [4]. Bakr et al. have 
synthesized and characterized an arylazo dye containing the 
heterocyclic pyrazolone nucleus. [5]. Fang et al. are synthesized α-
aminophosphonates derivatives containing a 2-oxoquinoline 
skeleton and investigate their potential anticancer activity against 
four human cancer cell lines T [6]. Series of novel alizarin and 
phosphoryl amino acid scaffold exhibited relatively high 
cytotoxicity compared with alizarin and low cytotoxicity against 
human normal liver cell line HL-7702 cells [7]. Tian et al. have 
prepared a series of Schiff bases 4-aminoacridone which were 
screened against several human cancer cell lines [8]. 
Summary, the laborious task of discovering new anticancer agents 
remains critically import ant in the diveristy directions. 
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Occurrence of sexual dysfunctions among patients suffering from 
Multiple sclerosis 
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Weronika Bulska, Ewa Krzystanek 
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Introduction: It is estimated that 75% of patients suffering from 
Multiple sclerosis (MS) have sexual dysfunctions. Despite of 
frequency of these dysfunctions, the problem is often overlooked 
or underestimated in everyday medical practice.  
Aim: Evaluation of occurrence of sexual dysfunctions among 
patients suffering from multiple sclerosis.  
Materials and methods: The research included 22 patients with 
MS (14 F, 8 M) treated in Department of Neurology, Medical 
University of Silesia. The research tool was a standardized The 
Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-19 
(MSISQ-19). The scale allows to assess how different signs of MS, 
in last 6 months, influenced sexual activity and satisfaction. The 
questionnaire was completed by patients during the treatment 
twice, a year apart. Statistical analysis was carried out using 
Statistica 10.0.  
Results: The mean score MSISQ-19 obtained from patients 
suffering from MS was 36 (min-19, max-61), after one year follow-
up 27 (min-19, max-67). There were no statistically significant 
differences between the results of scale MSISQ-19 among men 
and women (>0.05). However, there was a positive correlation 
between the age of patients and the result I-domain row MSISQ-
19 scale (p=0.031, r=0.459). The longer duration of the disease 
from diagnosis, the higher the total score obtained by patients in 
MSISQ-19 (p=0.038, r= 0.4458). The duration of the disease 
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correlated positively with the III-domain row MSISQ-19 (p=0.028 , 
r=0.4689). 
 
Conclusions: The age of patients suffering from Multiple sclerosis 
affects the weakening of sexual experience as a result of 
neurological disorders. Sexual disorders occurs equally among 
men and women. Patients with a longer duration of the disease 
appear to have greater degree of emotional and social disability 
that interferes with the sphere of sexuality.  

Osteomyelitis – a deceptive disease, which every physician must 
know 

Adrian Michno, Anna Nowak 
Zakład Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Szpitalu 
Bródnowskim w Warszawie 

Introduction: Osteomyelitis is an inflammation of the bone caused 
by a pyogenic organism that affects about two out of every 10 000 
people; both children and adults. Symptoms of osteomyelitis are 
often nonspecific, including fever, chills, fatigue, lethargy or 
irritability. The major cause of bone infections is Staphylococcus 
aureus, however other pathogens may also lead to osteomyelitis. 
Due to nonspecific clinical picture and pathogenesis of 
osteomyelitis, the diagnostic process may be difficult, especially in 
the chronic form of the disease. It is essential to recognize this 
interdisciplinary malady and carry out a diagnostic process of 
osteomyelitis. 
Discussion: The physical examination is extremely important in 
recognizing the osteomyelitis. The doctor ought to note scars, 
wound, erythema or oedema over the involved area and ask for 
systemic symptoms and bone pain. Subsequently, a physician 
should commission laboratory tests and microbiological 
examination, in order to verify the pathogenic organism, which 
must be treated with antibiotics. To put the right diagnosis, other 
studies such as plain radiography, magnetic resonance imaging, 
computed tomography, nuclear modalities must be performed. In 
differential diagnosis, other diseases such as bone tumours, 
fractures, Charcot Arthropathy, soft tissue infection, gout, 
osteonecrosis, and SAPHO syndrome must be considered. When 
both the diagnosis and the differential diagnosis is done, 
antimicrobial therapy is a treatment of choice together with an 
eventual surgical treatment which may be essential in certain 
cases. 
Conclusion: The differential diagnosis in patients with bone pain 
and systemic symptoms may be sometimes misleading and 
complicated. It is important, both for physician and patient, to 
recognize, carry out diagnostic and differential process in a way 
that a proper treatment shall be applied as soon as possible in 
order to avoid its complications, including even in an amputation 
of the affected limb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phenotypic male 46 XX-unknown mechanism of gender inheritance 

Marcin Kostuj, Ewelina Jantos, Karolina Jakubowska, Michał Śliwa, 
Przemysław Szczotka 
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach 

Introduction: The presence of a female karyotype in completely 
phenotypic male is extremely rare (about 1:20 000 - 1: 25 000 of 
cases). Most often the development of the male phenotype is 
dependent on the translocation of the SRY gene to an another 
chromosome. Case study: 32 year old man diagnosed with 
infertility. The level of testosterone was normal range. The lack of 
the most common mutations in the CFTR gene responsible for 
cystic fibrosis was detected. Peripheral blood lymphocyte revealed 
karyotype 46 XX. The presence of two X chromosomes was also 
confirmed in FISH testing on swabs of the cheek mucosa. The 
semen study showed azoospermia. Deletion of all studied AZF 
markers of the Y chromosome was detected (absence of any of the 
sequences in the AZF region). Moreover, the sequence of the SRY 
gene was not detected. The CT study showed small clusters of 
tissue bilateral to the seminal vesicles. Histopathology core 
biopsies found: testicular parenchyma with features of severe 
fibrosis and glazing walls of seminiferous tubules. Seed channels 
lined mainly with Sertoli cells. Atrophic seminiferous epithelium 
evident in individual channels. Sperm invisible. The interstitial cells 
of Sertoli of expanded features. Conclusions: 90% of men with XX 
karyotype has the SRY gene responsible for the development of 
male gonads, which has been translocated to another 
chromosome. Cases of phenotypically normal male in whom there 
was no SRY gene was described in the literature only few times. 
The mechanism of differentiation of the sexes towards male in this 
case is not known. 

Phenotyping of effector cells in delayed-type hypersensitivity 
reaction to cow’s milk casein 

Magdalena Wąsik, Katarzyna Nazimek, Krzysztof  Bryniarski 
Department of Immunology, Jagiellonian University Medical 
College, Krakow, Poland 

Cow’s milk is one of the most common causes of food allergies in 
children, but the pathomechanism of the allergy reaction to its 
proteins is still unknown. Casein constitutes around 80% of milk 
proteins. The reaction to casein can be both immediate, IgE-
dependent or delayed, non IgE-dependent and possibly T cell-
mediated. Defining of effector cell’s phenotype would enable 
standardizing of animal model of delayed-type hypersensitivity to 
casein and further studies on the mechanism of cow’s milk allergy. 
In our research we used soluble casein antigen, that was obtained 
by alkaline hydrolysis. It’s immunogenicity was assessed by 
comparison of the elicited ear swelling response between 
sensitized and non-sensitized mice. Cells collected from sensitized 
mice were positively and negatively selected and transferred into 
naïve animals. Inflammatory response was measured in 24 and 
48h. Transfer of effector cells depleted of macrophages or CD4+ T 
cells caused significant decrease in ear swelling after another 
exposure to the antigen, while transfer of CD8+ T lymphocyte-
depleted effector cells provoked similar response to this caused by 
total population of effector cells. To conclude, developed animal 
model of delayed-type hypersensitivity to casein is effective and 
repeatable. Inflammatory response is mediated by CD4+ T cells 
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with visible role of macrophages in this reaction. We can suspect, 
that these lymphocytes belong to Th1 subpopulation. 

Polynitrogen ligands in the syntheses of new coordination 
compounds with d-electron metals 

Agata Olszewska, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński 

Tetrazole are used in many fields as the most advanced high-
energy materials for military use, but also as selective fungicides 
and herbicides with low environmental impact. Because of their 
high physiological activity and low toxicity, they are versatile in 
both biochemical and pharmaceutical applications. Their unique 
structure causes many tetrazole derivatives to be used in 
medicines. Modification of the properties of tetrazoles by their 
coordination with d-electron metals affects not only the 
conversion of their pharmacological properties but is also very 
important for the thermal stabilization of these compounds. This 
is particularly significant when tetrazole is used as a high-energy 
material, whereas safety and low sensitivity (impact, temperature) 
are very often desirable. 
The aim of the study was the synthesis and the physicochemical 
characterization of new metal complexes of block d with selected 
tetrazoles as monodentate or bidentate ligands. More advanced 
synthesis methods with tetrazole ligands have been used. Each 
reaction step was monitored by IR and UV-VIS spectra. The 
possible effect of Cl or Br substituent on the properties of the 
complex has been investigated. Tetrazoles: 4-bromo-2-(5H-
tetrazol-5-yl)phenol and 4-chloro-2-(5H-tetrazol-5-yl)phenol were 
isolated during the study. On Scheme below the chemical formulas 
of studied tetrazoles are presented.   

 
Scheme. The structure of tetrazoles used in complex syntheses. 
In the next step, tetrazoles were used as ligands in selected d-
electron metal complexes synthesis. As a model we utilized in this 
synthesis tetracyanocomplexes of Mo(IV) of formula 
K3Na[Mo(CN)4O2]∙6H2O, also 5-amino-1H-tetrazole was used as 
commercially available monodentate ligand. The selected 
properties of isolated complexes, such as IR and UV-VIS spectra 
will be presented and compared with these for free ligands. 

Postoperative course after radical cystectomy in patients with type 
2 diabetes mellitus 

Kamil Kowal, Karolina Jakubowska, Ewelina Jantos, Marcin Kostuj, 
Michał Śliwa 
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach 
 

Introduction: Bladder cancer is a highly aggressive malignancy. 
Globally it is the 9th most common cancer diagnosed worldwide, 

7th in men and 17th in women. Almost 2.7 million have positive 
medical history of urinary bladder cancer. 
Objectives: The aim of the present study is to evaluate the impact 
of type 2 diabetes mellitus on short postoperative course in 
patients with bladder cancer undergoing radical cystectomy. 
Materials & Methods: 182 patients who underwent radical 
cystectomy in 2001-2016 in the Department of Urology in Zabrze 
was analyzed. Data as age, sex, BMI, HbA1c concentration and 
urinary diversion were collected retrospectively. Patients were 
divided into 3 groups, according to type 2 diabetes mellitus status 
at the time of surgery. Postoperative complications (renal, 
infectious, surgical), length of hospital stay (LOS) and 
postoperative death ratio were analyzed.  
Results: Patients clinical profile: average age 62 y. 138 men and 35 
women. Non diabetic Group I consisted of 146 patients. 27 
patients had type 2 diabetes mellitus. 11 patients were accounted 
to Group II (with HbA1c higher than 8.0%), and 16 to Group III 
(with HbA1c lower than or equal to 8.0%). In multivariate analysis 
HbA1c concentration and type of urinary diversion were related to 
surgical complications ratio (p – 0.04). HbA1c concentration alone 
correlated with infectious and renal complications (p – 0.05). 
Conclusions: Uncontrolled type 2 diabetes mellitus is a driving 
force for post-radical cystectomy complications. Serum HbA1c 
level correlates with renal and infectious complications after 
surgery. 

Postpartum depression and breastfeeding in Cracow 

Anna Średniawa, Katarzyna Kruk, Dorota Jarczewska, Katarzyna 
Żabicka, Tomasz Tomasik 

Postpartum depression (PPD) is a multifactorial disease which 
symptoms are present most commonly within six months after 
giving birth. It is a disorder that brings the attention of many 
scientists nowadays. Breastfeeding (BF) - an important part of 
new-borns’ nutrition - can play a vital role in women’s mood after 
labour. 
The purpose of our research was to examine mothers under the 
care of general practitioners in Cracow paying special attention to 
their BF skills and symptoms of PPD. 
A cross-sectional study was conducted among Cracovian women 
in seven outpatient clinics in the city. Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS) and the Breastfeeding Self-Efficacy Scale-
Short Form (BSES-SF) were used to determine the risk of PPD and 
the competence of BF. 
273 mothers, approximately 30.58±3.35 years old, took part in the 
study. 13% of participating women were at risk of developing 
postpartum depression. Worrisome symptoms were present 
especially among mothers who used artificial way of feeding their 
babies and who were less efficient in BF. Our research revealed 
statistically significant relationships between previous episodes of 
PPD (p=0.037), the occurrence of chronic diseases (p=0.001) and 
the risk of developing PPD after recent labour. Moreover, the 
results achieved in both questionnaire were strongly correlated 
with each other (p=0.00; R=-0.3). 
Many women in Europe suffer from postpartum depression and 
polish mothers are not an exception – more than 1 in 10 of them 
can be affected by PPD. The prevalence of the risk of PPD is higher 
in women with low results in BSES-SF. General practitioners should 
be aware of a growing problem of postpartum depression and 
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should be educated to recognize its symptoms and be able to 
counsel their patients how to cope with this disorder. 

Pregnancy–associated acute myocardial Infarction and emergency 
caesarean section at term 

Toms Znotiņš1, Anna Langrate2, Zane Krastiņa2 
University of Latvia 
Pauls Stradins Clinical University Hospital 

Pregnancy-associated acute myocardial infarction (AMI) is rare, 
but is associated with a high incidence of morbidity and mortality 
of both the mother and fetus. 
The estimated incidence of AMI during pregnancy is 3 to 10 cases 
per 100,000 deliveries with an overall maternal mortality rate of 
21 % and fetal mortality rate of 13%.  Pregnancy-associated 
changes in the cardiovascular system and coagulation system 
increase the risk of myocardial ischemia by approximately 3- to 4- 
fold.  
We present the case of primipara women who suffered AMI at 38 
weeks’s gestation on the background of antiphospholipid 
syndrome. She delivered by emergency caesarean under general 
anesthesia on the same day.  After the operation bilateral 
pneumonia and DIC syndrome developed. The patient was 
successfully treated in the intensive care unit and was discharged 
home 18 days post operation. 

Proportion distribution of females’ primary visits with internal 
disorders of temporomandibular joints according to the seasonality 
of the year 

Tereza Hrynokh, Ruslan Kulinchenko, Volodymyr Hrynokh 
Danylo Halytskyi Lviv National Medical University 

Topicality. Among the patients with internal disorders (ID) of 
temporomandibular joints (TMJ) women make up 83.6%, men - 
16.4%. Early detection of ID is a significant task for dentists 
considering a growing number of patients. 
The aim of the study is to improve diagnosis quality of ID of TMJ 
by establishing year periods with more frequent visits of women 
with ID. 
Material and methods of investigation. The examination of 128 
females (primary patients with ID) which had visited doctors 
during the period from 2015 to 2016. In 2015 the number of 
primary visits was 40, in 2016 – 88. Classic calendar division into 
seasons of the year (winter, spring, summer, autumn) was used for 
the distribution of patients into groups by time periods. Proportion 
of persons during the season from the total annual number was 
calculated to estimate the number of primary visits. Analysis of 
fluctuation in the number of women with ID has been done on the 
basis of calculated proportions in various year periods. 
Results of the research and discussion. Distribution of women’s 
primary visits by time periods in 2015 is following: winter - 15.0%, 
spring - 45.0%, summer - 17.5%, fall - 22.5%. Distribution of 
primary visits in 2016 is following: winter - 23.9%, spring - 28.4%, 
summer - 10.2%, fall - 37.5%. Consequently, similarly to the year 
of 2015, spring and autumn periods are observed as two maxima 
in the number of women’s primary visits in 2016. However, unlike 
the year of 2015, proportion of patients visited doctors in winter 
months varies approximately in two times comparing to 

proportion of patients in summer 2016. This may be due to both 
climate features of each year and socio-economic aspects. 
Conclusions. It has been established that there are two maxima 
due to the number of primary visits of women with ID both in 2015 
and in 2016 which occur in spring and autumn year periods. 
Therefore, dentists should be highly alert to the possible ID in 
female patients during specified time periods. 

Psychomotor development dynamics in preterm children till 
adjusted age of 1 year with a history of intraventricular 
haemorrhage 

Author: Iveta Račko1 
Scientific research supervisor: Dr. med. Daiga Kviļūna 1, 2 
1Riga Stradins University, Latvia 
2 Children's Clinical University Hospital, Clinic of Neonatology, 
Latvia 

Keywords. Premature, Intraventricular haemorrhage, 
Psychomotor development. 
Introduction. Intraventricular haemorrhage (IVH) is a major CNS 
complication of prematurity. The smaller and more premature an 
infant is, the higher the risk for IVH.  
There are four grades of IVH (Papile et al, 1978), based on the 
degree of bleeding. Severe bleeding may lead to neurological 
sequelae as a developmental delay, mental retardation, cerebral 
palsy et al. Further development of these children should be 
monitored in order to be able to promote and correct it in case of 
necessity.  
Aim. To compare extremely preterm (EP) (< 28 GW), very preterm 
(VP) (28 - < 32 GW) and mild preterm (MP) (32 - <37 GW) infant 
psychomotor development till the corrected age of 1 year with a 
history of different levels of IVH (I – IV). 
Materials and methods. Descriptive study with data analysis from 
stationary and ambulatory cards of hospitalized preterm 
newborns in Children's Clinical University Hospital NICU with a 
diagnosed IVH, who were surveyed in follow-up programme 
during the time period from January 2015 thru February 2017. 
Within this programme, children's psychomotor development is 
evaluated according to their adjusted age, using Munich functional 
development diagnostics scale. 
Results. The study involved 327 patients, 17% (n=54) were born EP, 
48% (n=158) VP, 35% (n=115) MP. 26% (n=86, 50 of them - MP) 
were diagnosed with grade I of IVH, 32% (n=105, 60 of them VP) - 
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grade II,  26% (n=84, 31 of them – EP, 40 - VP) - grade III, 1% (n=2) 
- grade IV, 15% (n=50) of cases IVH was not diagnosed. 
Neurological sequelae are more commonly observed in EP and VP 
infant groups, more often with a high grade IVH, but there are 
complications after a grade II IVH as well.  
Motor development retardation and muscle tone altering are seen 
more often. Psychic development disorders are less common. 
10 patients were evaluated for cerebral palsy and 8 of them were 
diagnosed with it –7 out of 8 at 12 months. 3 patients had grade II 
IVH, 3 - grade III. 5 patients were born VP. 
Conclusions.  
1. IVH frequency and severity correlates with the newborn's 
gestational age. 
2. Severe grade IVH is associated with higher rates of 
psychomotoric developmental delay in EP and VP infants. 
3. Psychomotor development disorders are not always related to 
IVH severity, as these disorders can be seen in children with a low 
grade (II) IVH. 
4. Severe neurological complication as cerebral palsy are more 
common in VP infants after grade II and III IVH. 

Range of motion and results of Functional Fitness subtests among 
elderly 

Radosław Perkowski, Małgorzata Gajos, Joanna Androsiuk-
Perkowska, Natalia Skierkowska, Daria Bieniek 
 
Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland 

Introduction: 
Increasing number of elderly people called "aging population" is 
noticed in developed countries. Positive aging is associated with 
healthy and active life style such a good diet and taking a physical 
activity. On the other hand, aging process could lead to reduced 
range of motion, what in turn can lead to balance disturbances and 
increased risk of falls and decreased functional performance. 
Material and methods : 
In these studies, 148 patients (21 men, mean age: 68.80, age range 
58-88) were examined. 
The patients were examined during Comprehensive Geriatric 
Assessment (CGA). 
The measurement of the mobility of large joints was conducted by 
goniometer. The following ranges of motion were measured: arm: 
flexion, extension and abduction, hip: flexion, extension, 
abduction and adduction, knee: flexion and extension, foot: 
plantar flexion, dorsi flexion, eversion and inversion. All 
measurement were done by physiotherapist. While 
physiotherapist testing range of motion second person has been 
assisting and stabilizing the patient. Functional Fitness test was 
used to examine physical performance. 
Results: 
Results show negative correlation age and range of motion 
(abduction arm r= -0.26, p=0.022) and with subtest of Functional 
Fitness test - chair stand test (r=-0.33, p=0.05). 
Results of Patrick's test were positively correlated with flexion hip 
(R: r=0.38, p=0.001 and L: r= 0.54, p=0.0001), extension hip (R: 
r=0.33, p=0.005 and L: r= 0.31, p=0.0001), abduction hip (R:                     
r= 0.98, p=0.001 and L: r= 0.83, p=0.0001), adduction hip (R: r= 
0.50, p=0.0001 and L: r=0.61, p=0.0001), flexion knee (R: r=0.30, 

p=0.013), dorsi flexion of foot (r= 0.25, p=0.039), inversion of foot 
(r=0.25, p=0.036). 
There was a positive correlation between subtest of Functional 
Fitness test - chair stand test was correlation and age (r= - 0.33, 
p=0.005), arm extension (R: r=0.25, p=0.035 and L: r= 0.27,  
p=0.026), knee flexion (R: r=0.32, p=0.008 and L: r= 0.24, p=0.045) 
and Up and Go test (r=- 0.54, p=0.0001) 
Conclusion:  
The study concluded that, while range of motion of the most of 
patients were in normal range, a positive correlation between 
range of motion of upper and lower limbs were positively 
correlated with results of functional tests. Longitudinal studies are 
needed to estimate the level of influence of range of motion 
decline on physical performance in older patients. 

Radioiodine (I131) therapy – effectiveness in patients with non-
toxic goiter with hot nodules on thyroid scan 

Natalia Królik, Michał Sankowski, Paulina Lisiewicz, Aleksandra 
Polak, Aleksandra Konopka 

Introduction: Most of the patients with non-toxic goiter with hot 
nodules have signs and symptoms of hyperthyroidism (like 
palpitations, tachycardia, sweating, heat intolerance) even the 
hormones level are within reference ranges – TSH, fT4, fT3. 
Radioiodine therapy is non-invasive, safe and cost effective 
method of therapy for reduction of goitre. 
Aim of the study: was to determine whether radioiodine therapy 
has benefit effect on the symptoms mimicking hyperthyroidism in 
non-toxic goitre patients. 
Material and methods: Study included 18 patients (11 females, 7 
males) with non toxic nodular goitre aged 42–79 years. All the 
patients complained of some symptoms of hyperthyroidism. In all 
patients serum TSH was in the lower normal range, serum levels 
of fT3, and fT4 were in the normal range, initial RAIU after 24 h 
was ranged between 23 and 47%, and thyroid volume ranged 
between 40 and 80 ml. The serum fT4, fT3, and TSH were 
evaluated before and monthly up to 12 months after RIT.. The 
therapeutic activity of 131I was calculated using Marinelli's 
formula and ranged between 280 and 800 MBq. The absorbed 
dose ranged between 180 and 260 Gy. 
Results: At one year after I131 administration a mean thyroid 
volume reduction of 46% was achieved in all of the patients, 
euthyroidism was achieved in 17 patients and hypothyroidism was 
observed in 1 patient. All patients were highly satisfied- the 
symptoms relieved and exercise tolerance improved. 
Conclusions: The hot nodules may contribute to the different 
symptoms and it was confirmed when all the symptoms relieved 
after radioiodine therapy. Radioiodine therapy should be used as 
first choice in every patient with non-toxic nodular goitre. The 
reduction of thyroid volume with low percent of hypothyroidism 
were due to accurate measurement of administered activity and 
relatively high effective half-life. 
The aim of this study was to examine the level of correlation 
between range of motion and results of Functional Fitness 
subtests among elderly person live in Bydgoszcz. 
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Relationship of pain intensity and blood pressure in older people 

Joanna Androsiuk-Perkowska1, Agnieszka Kujawska1,2, Jakub 
Husejko1, Radosław Perkowski1, Małgorzata Gajos1 
1Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland 
2Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU 

Introduction: Aging process is connected with many physiological 
and pathological changes. The high intensity of pain leads to worse 
functioning, decrease of activity, lower quality of life and could 
impact on blood pressure. It is important that some of senile 
changes are the cause of chronic pain syndromes. 
Aim: The aim of this study was to assess correlation between 
chronic pain and blood pressure in elderly. 
Material and methods: In these studies 268 patients after 60 years 
old were examined. All participants gave informed consent. 
Participants answered the question about painful area – 143 of 
them asked positive, and the next, which of them are the most 
painful region. Then we asked about intensity of the most painful 
area. Intensity of pain was measured with NRS (Numerical Rating 
Scale). Result of this test is the self-reporting point of pain. The 
scale is an 
eleven-point (0-11). 0 is no pain, 1-3 is mild pain, 4-6 is moderate 
pain, 7-10 is severe pain. After that participants performed an 
orthostatic test. We measured the blood pressure and heart rate 
in the lying position, then blood pressure 1 minute after 
verticalization and after 3 minutes. Correlation was measured with 
r-Spearman test. 
Results: Intensity of pain were significantly, negatively correlated 
(r = -1748) with blood pressure in 3rd minute of orthostatic test. 
Results of NRS significantly correlated (p<0.005) with blood 
pressure in 3rd minute of orthostatic test but not with its others 
levels of blood pressure. Interestingly, all results showed negative 
trend. 
Conclusions: In this studies we showed a negative trend between 
NRS and pressure in 3rd minute of orthostatic test. Studies on 
larger samples are needed to determine the impact of effective 
treatment of pain of high intensity and its affect on the blood 
pressure. 
Keywords: elderly, Numerical Rating Scale (NRS), blood pressure, 
pain intensity. 

Role of P-glycoprotein in multi-drug resistance of cancer cells 

Marcin Czop, Karolina Knap-Czop, Janusz Kocki 
 
Clinical Genetics Department, Medical University of Lublin, Lublin, 
Poland 

Multi-drug resistance (MDR) of tumor cells is a growing problem 
in treatment. MDR mechanisms include changes in drug handles, 
changes in cell cycle control points, inhibition of apoptosis 
induction, excessive DNA repair activity, increased synthesis and 
activity of proteins belonging to the ATP-dependent superfamily 
(ABC) carriers. 
The first known and best known ABC transporter is the P 
glycoprotein (P-gp). P-gp is constructed of 1280 amino acids with 
a total weight of 170 kDa. P-gp is present in the epithelial cells 
lining the small intestine, colon, distal renal tubules, bile ducts and 
liver cells. P-gp determines the proper functioning of blood-brain 
barrier, blood-bearing barrier. High expression of P-gp protects 

sensitive organs and tissues like bone marrow against toxic 
xenobiotics. 
P-glycoprotein substrates are heterogeneous by origin, both 
exogenous and endogenous. Endogenous compounds include 
hormones, peptides, lipids. Substrates of exogenous origin are 
compounds with a molecular weight range of 300 to 1000 kDa. 
This group includes many cytostatic drugs e.g. vincristine, 
doxorubicin, topotecan, mitoxantrone, etoposide. 
P-gp overexpression is shown in various cancer types e.g. pancreas, 
kidney, liver, breast, ovarian and leukemia and is involved in 
occurrence of MDR phenomenon. 

Schisandra rubriflora as an alternative source of 
dibenzocyclooctadiene lignans, compounds with high importance 
in medicine and cosmetology – preliminary results 

Szopa Agnieszka, Kubica Paweł, Klimek-Szczykutowicz Marta, 
Ekiert Halina 
 
Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian 
University, Collegium Medicum 

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – it’s pharmacopoeial plant 
species used as herbal drug in West- Asian medicine as well as in 
Europe, with well documented medicinal activity. Schisandrae 
chinensis fructus, shows e.g. adaptogenic, hepatoprotective, 
antioxidant and anticancer activity. Biological activity of the plant 
is attributed mostly to dibenzocyclooctadiene lignans, called the 
‘schisandra lignans’ (SL) [1]. 
Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils is the endemic 
species, typical for southwest provinces of China. Recently, 
successful trials of cultivation of this plant are carried out in 
Europe. There are only some evidences of presence of SL in this 
species and poor information about its chemical composition [2].  
The aim of the study was the analysis of SL in leaf and fruit extracts 
using LC-DAD method [3].  
In both extracts the presence of 14 SL was confirmed. The total 
content of SL in leaf extracts were low (107.21 mg/100 g DW), but 
in fruits extracts was 6-times higher (653.06 mg/100 g DW) and 
was comparable to their content in fruits of S. chinensis (754.56 
mg/100 g DW). The main compounds in fruits extracts of S. 
rubriflora were: deoxyschisandrin (125.42 mg/100 g DW), 
angeoyl/tigloyl-gomisin Q (185.10 mg/100 g DW), angeoyl/tigloyl-
gomisin H (76.88 mg/100 g DW), schisantherin A (62.45 mg/100 g 
DW), benzoylgomisin P (62.86 mg/100 g DW) and γ-schisandrin 
(52.96 mg/100 g DW). This the first report on SL estimation in S. 
rubriflora cultivated in Poland.  
 
Acknowledgment: This study was funded by National Science 
Centre, Poland: grant number 2016/23/D/NZ7/01316.  
[1] Szopa, Ekiert, Ekiert. Phytochem Rev 16 (2017) 195–218.  
[2] Mu, et al. J Asian Nat Prod Res 13 (2011) 393–399.  
[3]  Zhang, et al. Food Chem 115 (2009) 735–739.  
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Selected aspects of diet with calorie restriction 

Igor Staszewski, Gracjan Różański,  
 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Higieny, Epidemiologii i 
Ergonomii, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego. 
Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Man have to deliver adequate amount of calories and nutrients to 
keep homeostasis, mental and physical health. However, there are 
cases in which low in calories diet is used. The purpose of the 
article is a show causes, goals side effects and benefits of apply 
diet with calorie restriction in various physiological states and 
various fields of dietary nutrition. 
In clinical nutrition diet with calorie restriction is used for obese 
patients with diabetes type two in order to reduce body mass and 
prevent further diabetic complications. Athletes to improve the 
results intend to achieve ideal body mass. Sometimes it requires 
weight reduction. I will show special recommendations to 
minimize loss of muscle mass during reduction. In next part of this 
article I will talk about study of results of two years using diet with 
calorie restrictions to strength in health population. This article is 
presentation of study results, and current knowledge about calorie 
restriction diet in various areas of science of nutrition. 
Presentation based on available articles from the current year by 
PubMed base. 
Difference in nutrition procedures shows how important is 
individual approach to the patient or athlete. Important 
parameters: health, degree of obesity, lifestyle. In cause of 
athletes – sport discipline. I would like to pay attention how 
complicated process is nutrition procedure for achieve the goal, 
for example prevent complications in diabetes. Physiology and 
based on it science nutrition is very interesting and extensive 
subject. Further research is necessary to explain observed 
relations, and invent new ideas. 

Selected nutritional compounds in different colored carrot varieties 

Patryk Ostanek  
Studenckie Koło Biochemików Żywności i Żywienia 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Studies on health-beneficial properties of fruit and vegetables are 
getting more and more attention nowadays since a number of 
vegetarians is increasing. Healthy eating guidelines have directed 
the general public to cut down on meat products. Carrots are 
widespread around the world and willingly consumed. However, 
many consumers know only the orange colored variety. Other 
varieties have different qualitative and quantitative chemical 
composition.  
 In this paper the current studies on the content of 
selected volatile and phenolic compounds, carotens, sugars and 
vitamin C in four different colored carrots (orange, purple, yellow, 
and white) are reviewed. These compounds are not only 
antioxidants, but also participate in many metabolic processes 
that strengthen the immune system and shape sensory responses. 
It was shown that white carrots contained the highest amount of 
volatiles. Purple carrots were the richest in alpha- and beta-
carotenes, and phenolic compounds (e. g. chlorogenic acid). No 
significant differences were found for total sugar content, but 
purple carrots contained the highest amount of sucrose. In orange 

colored variety vitamin C content was 2.5-4 times higher than in 
others.  
 For properly balanced diet a number of compounds 
should be delivered. The chemical composition of vegetables can 
be highly variable even among varieties of the same species. So-
called old varieties like purple carrot have not only higher content 
of nutrients but also health promoting compounds. Society should 
be informed about health benefits related to this fact. 

Sexual Function Assessment in women with Hyperandrogenic 
Syndrome 

Anna Kępczyńska-Nyk, Urszula Ambroziak, Anna Nowak, Alina 
Kuryłowicz, Tomasz Bednarczuk 
 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

INTRODUCTION: Hyperandrogenic syndrome is one of the most 
common disorders found in patients of gynaecological 
endocrinology, in which patients suffer from excessive secretion 
of androgens resulting in masculinization, defeminization and 
metabolic disorders. Moreover, it includes disorders of sexual 
function, but so far there has been no thorough research about its 
correlation to the clinical picture and laboratory findings. 
OBJECTIVES: We evaluate sexual function in women with the 
functional hyperandrogenic syndrome in the context of symptoms, 
hormonal and metabolic findings.  
DESIGN: The aim of the study was to compare sexual function 
using female sexual function index (FSFI) questionnaire in women 
with the functional hyperandrogenic syndrome (FHS): polycystic 
ovary syndrome (PCOS), congenital adrenal hyperplasia (CAH) 
considering clinical versus laboratory findings, with the sexual 
function of healthy controls. 
MATERIAL AND METHODS: The study included 73 women aged 18-
40 years with functional hyperandrogenic syndrome: 56 with PCOS, 
17 with congenital adrenal hyperplasia and 20 healthy controls. All 
participants completed Female Sexual Function Index (FSFI) 
questionnaire assessing sexual function in the domains of desire, 
arousal, lubrication, orgasm, satisfaction and pain. All participants 
had additionally clinical laboratory assessment performed. 
RESULTS & CONCLUSIONS: Study results indicate that patients 
with PCOS show to have the highest quality of sexual functions in 
comparison to women suffering from CAH and control group.  
Authors found that sexual function quality index is highly 
correlated with the levels of specific androgens. 

Sleep disorders and daytime sleepiness in patients with diabetes 
mellitus type I and type II 

Marcin Kostuj, Michał Śliwa, Przemysław Szczotka, Kamil Kowal, 
Karina Sypek 
Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej,  
Śląski Uniwersytet Medyczny 

Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases which result 
from defects in secretion and/or action of insulin which main 
symptom is hyperglycaemia.  Over the last years diabetes has 
reached the status world’s most important health issue due to its 
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still increasing prevalence. In 2040, an estimated 642 million 
people will  be diagnosed with diabetes. 
Presentation of the relationship  between diabetes and the 
prevalence of sleep disorders and daytime sleepiness in subjective 
opinions. 
An anonymous questionnaire consisting of Epworth Sleepiness 
Scale (ESS), the scale of Sleep Quality (SQ) and author’s own 
questions were used for assessment. The study involved 381 
patients (222 women and 159 men) at age 12-87. (Diabetes 
mellitus type I: age 12-38, Diabetes mellitus type II: age 38-87) 
The analysis showed that patients with type 1 diabetes more 
frequently experience excessive sleepiness and twice as frequent 
suffer from daytime sleepiness than in patients with type 2 
diabetes.  Moreover patients with high level of hemoglobin A1c 
fasting more frequently  complain of sleep abnormalities and 
daytime sleepiness . Properly treated type 1 and 2 diabetes, with 
A1c levels below 6.5% do not affect daytime sleepiness .   
The results of this study reveal a correlation between diabetes and 
the prevalence of excessive daytime sleepiness.  A significant 
number of respondents also expressed dissatisfaction with quality 
of their sleep. 

Sonication as method against gram-negative bacteria 

Patryk Ostanek  
Studenckie Koło Biochemików Żywności i Żywienia 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Poultry carcasses are often contaminated by G- bacteria 
originating e. g. from intestines or water used in meat processing. 
It is estimated that during correct slaughter, the total number of 
microorganisms on the skin surface should be lower than 105 
CFU/cm2 and the number of proteolytic bacteria should not 
exceed 8x103 CFU/cm2. Poultry meat is contaminated by 
Enterobacteriaceae representatives, which constitute 10% of the 
carcass bacterial population and are listed among the most 
dangerous human pathogens. Proteolytic and lipolytic bacteria 
constitute 50% of the total microbial population after slaughter.  
In this paper we review the current literature on application of 
sonication in meat industry to ensure a high trade quality and long 
shelf-life of carcasses. Ultrasounds can cause bacteria inactivation 
and bacterial clusters disaggregation through a number of effects 
deriving from acoustic cavitation. When collapsing, cavitation 
bubbles produce energy that mechanically weakens or disrupts 
bacteria through local heating, cell membranes thinning or 
generating free radicals. The effect depends on exposure time, 
cells sensitivity and presence of additional substances like lactic 
acid. 
Sonication is a non-toxic, easy and relatively cheap method to 
eliminate bacteria from surface of raw material. Further 
technology development and parameters optimization will result 
in higher efficacy both during production and storage of final 
product. 

Stress and insomnia as common problems among polish students 

Anna Średniawa, Dominika Drwiła, Anna Krotos, Damian Wojtyś, 
Natalia Kostecka 

Young people in Poland are exposed to many stressful situations 
and they use various strategies to lower their stress level. 

Moreover, they can suffer from sleeping disorders, which have an 
impact on their quality of life. 
In our research we wanted to measure the level of stress and 
insomnia, correlate them with various factors and get to know the 
most common stress coping strategies among Cracovian students. 
Using 3 questionnaires (the Perceived Stress Scale 10, the mini-
COPE Inventory and the Athens Insomnia Scale) we conducted a 
cross-sectional study in all public universities in Cracow in March 
2017 among students who attended third year of their 
undergraduate courses. 
150 women and 114 men aged 22.22±1.5 took part in the study. 
Every tenth participant was recognized with high level of stress. 
Students most commonly used strategies of dealing with stress 
such as planning (mean value: 2.06, SD=0.68) and active coping 
(mean value: 2.13, SD=0.62). Almost 20% of respondents suffered 
from insomnia. There was a statistically significant correlation 
between the level of perceived stress and the level of sleeping 
disorders (p=0.00; r=0.44), cigarette smoking (p=0.004) and 
chronic diseases (p=0.006). 
Our study revealed that 10% of students in Cracow perceived high 
level of stress. The level of stress was correlated with cigarette 
smoking and the occurrence of chronic diseases, while insomnia 
had a relationship only with smoking. Reducing the level of stress, 
teaching young people various techniques of coping with stress 
and educating them about proper sleeping habits can have a 
positive impact on their physical and mental health. General 
practitioners should be aware of possible problems of stress and 
insomnia in students and be able to treat them. 

Structure characterization of 2,6-bis(2-hydroxyethyl)-1-
phenylimidazo[1,5-c]-quinazoline-3,5-dione 

A. Szyszkowskaa, I. Zarzykaa 
a.Department of Organic Chemistry, Rzeszów University of 
Technology, Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszow, Poland 

The work presents the characterization of a reaction product of 1-
phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione with 2 molar 
excess of ethylene oxide.  
The resulting product – 1-phenyl-2,6-bis (2-hydroxyethyl) 
imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione was isolated at high yield 
from the reaction mixtures and was identified based on the IR, 1H- 
13C-NMR , and UV spectroscopies.  
X-Ray diffraction measurement was also performed for the single-
crystals obtained by crystallization of crude product from ethanol. 
It was indicated that 1-phenyl-2,6-bis(2-hydroxyethyl)imidazo[1,5-
c]quinazoline-3,5-dione crystallizes in the monoclinic P21/n space 
group with two molecules of compound in the asymmetric unit of 
the crystal lattice. The crystal analysis revealed various types of 
molecular interactions in the crystal lattice of investigated 
compound. In order to understand the nature of packing of 
molecules in the crystal lattice of 1-phenyl-2,6-bis(2-
hydroxyethyl)imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione, the Hirshfeld 
surface analysis was performed. 
The comprehensive examination of the Hirshfeld surfaces 
confirms the interactions between the diol molecules. The high 
share of H∙∙ H contacts to the total surface was observed, about 
48% but this phenomenon is typical in organic molecular crystals 
[1]. The H∙∙∙O contacts constitute the ca. 23% contribution in all 
hydrogen bonds. The obtained fingerprint plots present an evident 
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pair of spikes corresponding to the O–H∙∙∙O hydrogen bonds 
contacts which have almost the same length. 
In turn, the aromatic π-π interactions are visible on the curvedness 
surfaces as large, flat regions near the ring systems. They are 
defined as the C∙∙∙C contacts and their share equals 3.4%. 
It should be emphasized that the obtained diol with 
imidazoquinazoline ring is soluble in typical organic solvents. Thus, 
it can be investigated as a biological active compounds. 
References: 
1. A.L. Speak, Structure validation in chemical crystallography, Acta 
Cryst., D65 (2009) 148-155. 

Study on antioxidant properties of milk protein preparations 
hydrolyzed by Lactobacillus helveticus 

Katarzyna Skrzypczak1, Ewa Jabłońska-Ryś1, Aneta Sławińska1, 
Waldemar Gustaw1,Monika Michalak-Majewska1, Wojciech 
Radzki1, Klaudia Gustaw2  
1Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i 
Gastronomii  
2Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 

Milk and whey proteins are considered as valuable food 
component that exhibit wide range of nutritional and functional 
properties. They are also a precursors of biologically active 
peptides, which enclosed in native structure of protein sequences 
are inactive. Bioactive peptides might be generated through 
hydrolysis process for example during fermentation process 
conducted by starter culture bacteria. Therefore, the purpose of 
this investigation was to determine the influence of Lactobacillus 
helveticus strains and probiotic strain of Lactobacillus acidophilus 
on antioxidant activity of whey and milk protein preparations. 
Moreover, the reducing power, ABTS radical scavenging activities 
and ferrous ions chelating activity were also analyzed in order to 
indicate the possible mechanism of antioxidant activity of the 
obtained protein hydrolyzates.  The results indicate that analyzed 
hydrolysates exhibit strong reducing power activities and 
antioxidative properties that might be potentially applied in food 
products in order to inhibit oxidation processes. 
Acknowledgements: This study was financially supported by Grant 
2014/15/N/NZ9/04042 from the National Science Centre. 

Surgically treated parathyroid pathologies in local patients over  12 
year period 

Aiga Āboliņa, Undīne Zeltiņa 
Scientific research supervisor: Professor, Dr.med. Ilze Štrumfa 
Riga Stradiņš University, Latvia 

Background: Parathyroid glands represent a part of the endocrine 
system. Pathology of these glands can cause hyperparathyroidism, 
which can necessitate surgical treatment. 
The aim of this research was to study the spectrum and dynamics 
of surgically treated parathyroid gland pathologies from 2003 to 
2015 and to determine the most common type of pathology in 
local population. 
Materials and methods: The research was carried out as a 
retrospective study. Consecutive cases of parathyroid glands that 
have been removed in a single university hospital from January 

2003 to September 2015 were retrieved by archive search. The 
assessed parameters comprised patient’s age, gender, location 
and pathological conclusion. Descriptive statistics was applied. 
Results: During 12 year period, 248 parathyroid glands were 
surgically removed from 201 patients. The lowest number of cases 
occurred in 2004 (2), the highest – in 2013 (36). In the studied 
group, 88.1% (177; 95% confidence interval (CI): 82.8 – 91.9) of 
patient’s were females, 11.9% (24; CI: 8.1–17.2) – males. In 
general, 52.0% (CI: 44.9–58.6) of patients were 51–70 years old. In 
96.0% (CI: 92.2 – 98.1) cases, hyperparathyreoidism was of 
primary origin. Regarding the final diagnosis, 73.8% (183 cases; CI: 
68.0–78.9) of discovered pathologies were adenomas, 24.6% (61; 
CI:19.6–30.3) hyperplasias, 0.8% (2; CI: 0.0–3.1) carcinomas, 0.4% 
(1; CI: 0.0–2.5) lipoadenomas and 0.4% (1; CI: 0.0–2.5) 
myofibroblastic tumors. Among adenomas, there were equal 
numbers of chief cell and oxyphil cell adenomas, while 
hyperplasias mostly consisted of chief cells. 
Conclusions: Over the course of time, the number of surgically 
treated parathyroid pathology cases has increased. Females are 
mostly affected. The parathyroid pathologies are mostly benign 
and of primary origin. The most common pathologies are 
adenomas (74%) and hyperplasia (25%), although the proportions 
change according to the year. 
Key words. Parathyroid glands, adenoma, hyperplasia 

Surgical treatment of patients with chronic periapical processes by 
improvement of surgical techniques and postoperative treatment 
schemes 

Korniienko Mariia 
Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery 
Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

The method of cystectomy with plastic closure of the mucous 
membrane fistula in the region of the alveolar processes of the 
jaws has been elaborated and implemented into practice. The 
novelty of the suggested method has been patented. 
The method of score evaluation of inflammatory response 
manifestations in complicated forms of chronic periapical 
processes has been suggested for clinical assessment of oral soft 
tissue condition in the area of the jaw alveolar processes. 
Topical medication on the basis of benzydamine hydrochloride has 
been suggested for treatment at early postoperative period after 
apicoectomy in complicated forms of chronic periodontitis and 
radicular cysts in the complex therapy. 
The obtained results showed that clinical signs of completion of 
acute inflammatory reaction were more rapid in patients of the 
basic group, since they were administered NSAIDs based on 
benzydamine hydrochloride, which has evident analgesic and anti-
exudative properties. 
In addition, topical application of benzydamine acts as a 
disinfectant. 
Its efficiency after topical application is due to its ability of 
penetration into the epithelial layer and reaching effective 
concentrations in inflamed tissues. 
Thus, the suggested method of surgical intervention (apicoectomy 
or cystectomy) with fistuloplasty and use of NSAIDs on the basis of 
benzydamine hydrochloride in the treatment of complicated 
chronic periodontitis of the teeth and odontogenic cysts of the 
jaws has evident therapeutic and preventive effect including anti-
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inflammatory influence, and normalization of homeostasis and 
biocenosis of the oral cavity. 
 

Synthesis and properties of gadolinium(III) complexes with N-
phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline 

Małgorzata Kosińska, Lidia Zapała, Jan Kalembkiewicz, Urszula 
Maciołek, Anna Kuźniar 
 
Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of 
Chemistry, Rzeszow University of Technology 

In this work unreported previously binary and ternary complexes 
of gadolinum(III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-
phenanthroline were obtained in solid state as a result of 
precipitation in a water-methanol system. The complexes were 
characterized and investigated by physical and spectral techniques, 
namely, elemental analysis, gravimetric determination of metal 
and water contents, gravimetric determination of solubility in 
water and methanol, conductometry, XRD, UV-VIS and FT-IR 
spectroscopies, thermogravimetric analysis in air and nitrogen. 
It was established that the general formulas of the obtained 
compounds were Gd(nfa)2(OH)∙2.5H2O and 
Gd2(nfa)5(fen)(OH)∙H2O (where: nfa = C13H10NO2¯, fen = 
C12H8N2). The powder XRD patterns revealed amorphous nature 
of both complexes. The molar conductance values were relatively 
low, showing their nonelectrolytic nature. It was evidenced that in 
coordination of gadolinium(III) ions, a carboxylate group of N 
phenylanthranilate is involved as well as phenanthroline in the 
case of ternary complex. Thermal data revealed that the 
compounds are stable at room temperature and dehydration is 
the only effect accompanying the heating up to 250 °C. The in vitro 
antibacterial activity of the complexes was screened against three 
bacterial pathogens, namely, E. coli, P. aeruginosa and S. aureus. 

System to automatic detection disease outbreaks in developing 
countries 

Dominik Wawrzuta 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

In recent years, there have been many outbreaks of life-
threatening infectious diseases in the world. One of the most 
known and tragic cases was the epidemic of Ebola hemorrhagic 
fever in West Africa in 2014. 
In order to suppress the spread of an infectious disease, it is crucial 
to quickly detect disease outbreak and provide appropriate 
medical intervention. Unfortunately, the majority of infectious 
diseases occur in developing countries without adequate 
infrastructure as well as medical assistance. This situation 
significantly delays the detection of diseases in early stage, when 
it is easiest to control and treat. 
The aim of the research was to create a telemedicine system which 
is designed to quickly detect outbreaks of infectious diseases in 
developing countries. Its main features are ability to be used by 

health workers without medical degree, high sensitivity detection 
and low implementation costs. 
The result of the research project is the telemedicine system 
consisting of an electronic device and a statistical model. 
The electronic device measures the body temperature with the 
use of infrared thermometer and then transmits its value together 
with the geographical coordinates and date of measurement to 
the central database via a GSM network. Because of its simplicity, 
the device can be used in daily work by physicians and uneducated 
health workers. 
The statistical model is based on data collected from electronic 
devices belonging to the system and their time and space 
distribution. Additional space-time information’s such as weather 
and satellite images are also used in the analysis. As a result model 
can detect areas of disease outbreaks and allow early delivery of 
appropriate medical services. 
The implementation of the developed system in countries with 
high incidence of infectious diseases can enhance disease control 
and will provide health benefits for the population and savings for 
government budgets. 

The antioxidant enzyme activities in the hemolymph of 
overwintering Apis mellifera rebel and non-rebel workers 

Anna Jurek, Aneta Strachecka 

Apis mellifera workers have many duties in colony like taking care 
of eggs and larvae. During the swarming, in the absence of the 
queen and her pheromones, rebel workers appear in a colony. 
Compered to non-rebel workers they have more ovarioles in their 
ovaries. Rebels are focused on rearing their own male-determined 
offspring instead of taking care of their sister’s eggs. That 
behaviour provide to pass their own genes more effectively. 
Getting knowledge about that selfish workers is very important 
not only for evolution but for economy as well. The most critical 
moment is winter when their immune system is working the most 
efficiency through activation SOD (superoxide dismutase) and CAT 
(catalase). These enzymes are responsible for inactivation the ROS 
(reactive oxygen species) which allow them to survive during 
winter. The research object was determined of antioxidant 
enzyme activities in hemolymph. Rebel and non-rebel workers 
were reared, marked and returned to their colonies. Hemolymph 
was draw one of the months from September to March and the 
activities of CAT and SOD were determined using SIGMA kit. Non-
rebel workers had higher the enzyme activities compered to rebel-
workers. It is similarity to queen. Workers spend more time 
outside the hive and that cause they have more evolve immune 
system than rebel-workers. The enzyme activities were increasing 
along with ageing in both groups because production of ROS is 
higher in older bees. Moreover during spring honeybees have 
more active of metabolism and spend time outside the hive. 
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The assessment of gait disorders in second stadium of Parkinson 
Disease – pilotage study 
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Parkinson Disease (PD) is a neurodegenerative disease which 
ethiopathogenesis is not well known. There are many symptoms 
which occurrence depends on a phase of disease and patient’s 
individual attributes. Many symptoms can be mention but the 
most significant are the gait and balance disorders. Both gait and 
balance disorders are the symptoms which are most popular and 
occur very often. Gait and balance disorders can cause many 
problems in daily living and can be a barrier which can not be 
defeat so easily. Many reaserches had been provided to find out  
how the symptoms affect the daily living of a patient with PD. 
There are also very specific scales and tests which are very helpful 
to evaluate how advanced is the gait problem. By using Tinetti Test 
we can asses not only the gait but also balance problems. The 
Timed Up and Go Test give us information in what time patient 
bestride a 3m distance. 8-foot Up-and Go Test is very similar to 
TUG Test but the distance to bestride is different. An impact of the 
gait have also the flexibility of the lower part of the body. To 
evaluate the flexibility of the lower part of the body we can use 
the Chair Sit-and- Reach Test and  
2 -  minute Step Test. Compare all the testes with scales which 
assesses the activity in daily living e.g. ADL or IADL we can acquire 
information how to handle with those disorders during the day.  
In this presentation results of a pilotage study, which was 
concentrated of gait disorders in Parkinson Disease, will be shown. 

The benefit of Animal- assisted therapy to the Health of older Adults 

Virginas Zolna- University of Debrecen- Hungary 

Animal- assisted therapy is a type of therapy that involves animals 
as a form of treatment.  
AAT as a method has been worked out by the American 
psychologist Boris Levinson, 1960. Its introduction in psychiatry 
and psychology is tied up to names like Heiman (1967); Corson, 
Corson, Gwznne és Arnold (1977); Rynearson (1978); Brickel (1979) 
and Katcher, Friedmann (1980). Experiments observing the effects 
of animals on people started abroad in the 1980- 1990, based on 
Jenkins, 1986; Beck, 1986; Stammbach, Turner, 1999; Sátory, 2007. 
These experiments proved that, under the influence of AAT 
activities endorphins are freed, blood tension becomes normal, 
the feelings of loneliness and sadness attenuate.  
The purpose of my study was to determinate how a group of 
elderly people perceived Animal- assisted therapy. The study show 
how animals can improve and help a person’s emotional and 
physical well-being.  
The participants in this study were 111 elderly people and in the 
research 20 persons,  half with pet and half without. We worked 
with target groups and control groups, using the mixed 
experimental design. Each old person was evaluated before and 

after the intervention using objective psychological methods: SES, 
DASS-21.  
Results and implications are analyzed and discussed. We can 
conclude that the following hypotheses proved to be true:  
-2. depression, compulsion and stress, that is the distress factors, 
are lower at old persons having pet than at those without pets. 
-3. there are differences in eliminating certain essential activities, 
in the dimension of organizing strategies and in the acceptancy 
process between the two categories of old people searched. On 
basis of acceptancy strategies one can observe that solving 
problems strategies dominate with animal-assisted old people, 
while searching for social help and religion is stronger with non-
assisted old people. 
-4. the physiologie effect of the animal- assisted activities is that 
normalizing blood tension and the pulse.  
We could not prove the truth of the first hypothesis where we 
assumed that self-esteem is higher with animal-assisted persons 
that with the non-assisted ones.  
In summary we can report the following result which could be 
valuable in the field of psychological science, that animals may be 
used in therapy dealing with depression, anxiety and stress. 

The concentration of orexin in patients with chronic hepatitis C 
infection during antiviral therapy 

Christiana Lucas1, Georgia Lucas1, Nicholas Lucas1, Joanna M. 
Krzowska-Firych1,2 
1 Clinical Research Association for Infectious Disease at the 
Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin, 
Poland 
2 Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin, 
Poland 

Objectives: Orexin was first discovered in 1998. Orexin-A and 
orexin-B are neuropeptides that play key roles in the regulation of: 
feeding, autonomic functions, wakefulness, and energy 
homeostasis. Currently, a new role is now emerging for orexin as 
a regulator of insulin and leptin sensitivities responsible for the 
wholebody glucose metabolism. The potential role for orexin as 
predictive factor associated with sustained viral response in 
antiviral therapy of HCV patients has not been established. The 
aim of this study was to assess the concentration of orexin in 
chronic hepatitis C patients during antiviral therapy. 
Material and Methods: The cohort study consisted of 60 
treatmentnaïve, chronic hepatitis C patients treated with 
pegintereron alpha-2 and ribavirin for 48 weeks. The serum 
concentration of orexin was measured by enzyme-linked 
immunosorbent assay at the baseline and end of the antiviral 
therapy. 
Results: Amongst a sustained viral response, serum orexin level 
before treatment measured at 863.74±391.42 and signifcantly 
increased at the end of the treatment 1474.88±319.29(P=0.0001). 
Similarly, in relapsing patients, the orexin concentration increased 
up to the end of treatment (815.98±389.91, 1570.49±433.23, 
P=0.0008). The results demonstrate that the optimal cut-off value 
of orexin in relapsing patients is >1227.6 pg/mL(AUC=0.9) 
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providing that the sensitivity, specificity is 83.3%, 91.7%, 
respectively. 
Conclusion: Our study exhibits changes in the serum concentration 
of orexin in patients with chronic hepatitis C infection treated with 
peginterferon alpha-2 and ribavirin. 

The diagnostic algorithm of Chronic Fatigue Syndrome – study case 

Anna Maria Dobosiewicz1, Paulina Miętkowska1, Joanna Słomko2, 
Monika Zawadka – Kunikowska2, Łukasz Sokołowski2, Paweł 
Zalewski2 
1 Scientific Circle at Department of Hygiene, Epidemiology and 
Ergonomics. Division of Ergonomics and Exercise Physiology, 
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in 
Bydgoszcz, Poland 
2 Division of Ergonomics and Exercise Physiology, Department of 
Hygiene, Epidemiology and Ergonomics, Faculty of Health Sciences, 
Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus 
Copernicus University in Torun, Bydgoszcz, Poland 

Chronic Fatigue Syndrome (CFS) is a disease which is rarely 
diagnosed in a polish population. Its global prevalence, ranging 
between 0.4% and 2.5%, is growing; most commonly, it is 
observed in the group of 20–40-year-olds, more frequently in 
professionally active women. The disease is characterized by an 
unjustified feeling of fatigue experienced for over 6 months, with 
accompanying symptoms resembling a cold or flu, and significantly 
influencing professional, personal or social status. According to 
the researches and public reports which were made we can find 
information that risk groups are people includes people working 
under significant stress, occupying managerial positions, working 
for over 10 hours a day, caring for chronically ill or elderly people, 
experiencing symptoms of professional burnout, having too many 
duties and insufficient rest, performing activities that exceed 
physical and mental capabilities of their body. The most important 
and well known in medical world are the  criteria of Oxford and 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Based on them 
CFS can be diagnosed when the patient has been suffering from 
chronic fatigue for at least 6 months, and presents at least 4 of the 
following symptoms: prolonged post-exertional malaise, 
unrefreshing sleep, impaired memory and concentration, muscle 
pain, headaches, sore throat, tender/sore lymph nodes, multiple 
joint pain without swelling or redness. What is very significant 
chronic fatigue syndrome can not be diagnosed when the chronic 
fatigue is a symptom of:  psychiatric/neurological disorders, 
infectious diseases, endocrine disease, or immunologic disorders. 
What’s  more – chronic fatigue syndrome is not depression. 
Chronic fatigue syndrome  is often misdiagnosed as depression but 
extensive examination can differentiate fatigue symptom of 
depression with chronic fatigue which occurs in chronic fatigue 
syndrome. It is also worth to mention that CFS have to be treat by 
a wide range of specialist. Psychologist is not enough to take care 
of patient with chronic fatigue syndrome. Only an interdisciplinary 
group of specialists (included e.g. physician, physiotherapist) can 

give the patient an comprehensive care and opportunities to 
handle with the illness. 
In this presentation will be shown an example of chronic fatigue 
syndrome patient. The case study is based on the results of 
medical check-up and CDC criteria for CFS.  

The Effect of Consumer Behavioral Intentions of Medical 
Cosmetology 

Hailun caho 
Chungwha university of medical technology 
Medical University of Lublin 

This study aims to use the theory of reasoned action theory and 
perceived value theory to explore the characteristics of different 
consumers body image, and medical cosmetic services for 
purchase intentions and behavioral relevance. The SPSS software 
statistical analysis of the questionnaire, The empirical results as 
the following: Age of 26-35 years old, education accounts for a 
maximum number of college parties, used medical cosmetic 
consumption frequency in 2-4 times, mostly by friends introduce 
to receiving medical cosmetic services. Recommendations are as 
follows: medical cosmetic owners can launch different 
promotional mix modest programs, in order to increase 
consumers' willingness to purchase intentions, with an integrated 
marketing approach, add mobile advertising and experiential 
marketing projects, increase consumer participation and enhance 
corporate image, Medical cosmetic industry can use the blog site, 
Facebook and mobile app and other Internet marketing methods. 
Users can share information about products and services, increase 
consumer interaction and discussion, by word of mouth marketing 
influence consumers  purchase intentions. 

The effect of obesity on the bone length and the bone mass in 
female and male Wistar rats 

Dariusz Wolski1, Agata Wawrzyniak1, Radosław P. Radzki2, Marek 
Bieńko2, Marcin B. Arciszewski1  
 
1 Department of Animal Anatomy and Histology, Faculty of 
Veterinary Medicine, University of Life Sciences in Lublin, 
2Department of Animal Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Life Sciences in Lublin, Poland 

Introduction. Obesity nowadays is one of the most dangerous and 
the fastest growing civilization diseases in the world (James et al., 
2004). According to WHO, in 2014 more than 600 million adults 
were obese, it stood for about 13% of the world’s adult population; 
still, 39% of adults were overweight. The situation is also 
disturbing in children and adolescents, as more than 41 million of 
them were obese or overweight in 2014 (WHO, 2016). Adipose 
tissue is not only a source of energy in the organism but it is also 
an endocrine organ. For example, subcutaneous fat secretes more 
leptin and adiponectin (Fontana et al., 2007) than visceral fat, but 
visceral fat is the main source of some interleukins, like interleukin 
6 (IL-6). In addition, adipocytes produce other biologically active 
substances that play an important role in bone metabolism, like 
tumor necrosis factor α (TNF-α), tissue factor (TF), resistin, visfatin, 
as well as some enzymes connected with steroid hormones etc. 
The relationship between fat and bone should be considered in 
different aspects. The first of them is the relationship between 
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body weight and bone density. The second is connected with the 
relationship between bone marrow adipose tissue (MAT) and the 
age-associated bone loss.  
The aim of the study was to determine the effect of obesity 
programming on the morphology in the male and female Wistar 
rats. For this purpose, we chose a humerus as a reference bone, 
because we intended to examine if there were any morphological 
and histological changes in the humerus (belonging to the support 
type limb) in the offspring, under the influence of the continuation 
or change in the eating habits of the parents. 
Material and methods: Thirty two 90-day-old Wistar rats obtained 
from obese parents (16 females) and control parents  
(16 females) were used in this study. After 21 days of baby period, 
rats were divided into four groups: obese rats fed with high energy 
feed (FAT/FAT), control rats fed with a normal diet (CON/CON), 
obese rats with changed diet from high energy diet to control diet 
(FAT/CON) and control rats with changed diet from control diet to 
high energy diet (CON/FAT) and allowed water ad libitum. After 
rats were killed, the right and left humerus of each animal were 
dissected. The right humerus mass was measured on the 
laboratory scale (AS.R. RADWAG 310.R2) and the bone length was 
measured by electronic caliper (HITEC 101-45, 0.01 mm 
Resolution).  
Results. FEMALE: obesity significantly reduced length bones in 
CON/FAT group as compared to CON group. Length bones in FAT 
group and FAT/CON were smaller than in CON/CON group but not 
statistically significant. Bones mass in FAT and FAT/CON groups as 
well as in CON/FAT group was significantly smaller as compared to 
CON/CON group. MALE: obesity significantly reduced length bones 
in CON/FAT group as compared to CON/CON, FAT/FAT and 
FAT/CON group. Length bones in FAT group and FAT/CON and 
CON/FAT were smaller than in CON/CON group, but only bone 
mass in CON/FAT was significantly smaller as compared to 
CON/CON group. Both bone length and bone mass in female were 
significantly smaller as compared to male (p≤0.05).  
Key words: obesity, bone metabolism, bone morphology, adipose 
tissue, fat tissue 

The influence of  adropin on the  biochemical parameters of blood 
in rats 

Hanna Predka, Iwona Puzio 
Department of Animal Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 12, 20-950, Lublin, 
Poland 

Adropin  (ADR) is a peptide hormone that was first described in 
2008 by Kumar et al. ADR  is expressed in brain, kidney, liver, heart, 
vascular tissues, muscles, and pancreas. Recent studies indicate 
that ADR plays an important role in the maintenance of energy 
homeostasis, obesity, insulin  resistance, and cardiovascular 
health. Therefore, the aim of this study was to investigate the 
influence of long-term treatment of adropin on biochemical 
parameters of blood in rats. Female Wistar rats (n=40) were 
randomly allocated to 2 groups subjected to sham operation (SHO, 
n=20) and ovariectomy (OVX, n=20). For 12 weeks the animals 
were kept in controlled conditions of the animals house with ad 
libitum access to water and food. Next during 8 weeks rats 
received by intraperitoneal injection once each day physiological 
saline (SHO-PhS, n=10 and OVX-PhS, n=10) or adropin in dose of 2 
μg/kg BW (SHO-ADR, n=10 and OVX-ADR, n=10). After 8 weeks of 
the experiment, overnight-fasted rats were weighed and 

anaesthetized in CO2, and then blood was collected by cardiac 
puncture for biochemical analyses. The rats were killed 
immediately by cervical dislocation. Blood serum lipid profiles (TG, 
tCH, LDL, HDL), glucose GLU, total bilirubin BILT, alkaline 
phosphatase ALP, alanine aminotransferase ALT, and aspartate  
aminotransferase AST were assessed using standard methods and 
automatic analyzer. Rats after ovariectomy were characterized by 
significantly higher activity of ALP in comparison to SHO animals. 
Ovariectomy caused an increase of tCH and TG levels in OVX-PhS 
group in comparison to SHO-PhS group. The values of HDL, LDL 
GLU, BIL, ALT, AST did not show significant differences between 
groups. Serum tCH and TG levels were significantly lower in 
ovariectomized rats obtaining ADR (OVX-ADR) compared with 
OVH-PhS rats. In conclusion, administration of adropin to 
ovariectomized rats positively influenced blood lipid profile. 

The first determination of effect of common used disinfectants on 
Acanthamoeba polyphaga strain, causative agent of 
visionthreatening keratitis identified in Polish patient not using 
contact lenses 

Wanda Baltaza, Marcin Padzik, Weronika Marzęta, Krzysztof 
Pionkowski, Lidia Chomicz 

In the last decades, Acanthamoeba corneal infection, the 
visionthreatening keratitis, mainly reported in contact lens 
wearers, is detected with increasing frequency worldwide, also in 
Poland. Other risk factors include eye surgery and ocular exposure 
to water containing developmental forms of the amoebae. In this 
study we assessed Acanthamoeba isolate from patient with 
complicated keratitis and a history of swimming in a lake, not using 
contact lenses. The corneal strain was evaluated in terms of its in 
vitro susceptibility to common used disinfectants: Octenisept and 
AERODESIN 2000. Clinically, active epithelial inflammation and 
hyper reflective tissue in corneal ulcer were detected by a slit-
lamp; hyper reflective objects, Acanthamoeba cysts were 
visualized by in vivo confocal microscopy. The corneal scrapings of 
the patient was examined with the contrast phase light 
microscope to visualize cysts or/and trophozoites directly on wet-
mount slides and assessed using molecular techniques based on 
genotype associations the 18S rRNA gene sequence. 
The strain determined as Acanthamoeba polyphaga T4 genotype 
showed live trophozoites, containing a nucleus with prominent 
nucleolus, forming pseudopodia and characteristic protrusions, 
acanthopodia. Monitoring the in vitro dynamics of the cultivated 
strain reflected in percentage of the living Acanthamoeba showed 
different effect of the disinfectants and, simultaneously a 
reduction  in the total number of amoebae in comparison to the 
control samples. Both chemicals tested showed some 
amoebostatic effect. Acanthamoeba keratitis is very difficult to 
treat due to extremely high resistance of Acanthamoeba cysts to 
chemicals, including antimicrobials and drugs, thus, a cysticidal 
efficacy is still expected. To the best of our knowledge, this is the 
first study of corneal of Acanthamoeba polyphaga strains 
susceptibility to the disinfectants common used in Poland. 
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The impact of flavoured mineral waters available on the polish 
market and sugar substitutes on exogenic erosion of teeth enamel 

Anna Lewandowska - Faculty of dentistry, Medical University of 
Warsaw 
Marzena Joanna Kuras - Department of Biomaterials Chemistry, 
Chair of Inorgani 
and Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy with the Laboratory 
Medicine 
Division, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland 

An increase in the consumption of soft drinks has been observed 
in recent years. 
Promotion of healthy lifestyle led to the rise in consumption of 
mineral water and soft drinks based on mineral water (flavoured 
mineral water). Various reports claim mat such drinks constitute 
high risk for die development of dental erosion. Dental erosion is 
becoming a worldwide phenomenon whereas in the last ten years 
the frequency of erosive lesions in case of permanent dentition in 
Poland was from 5,5% to 56%. The flavoured mineral waters are 
often treated as an alternative to the still mineral water and are 
consumed mainly by children. As far as the composition of soft 
drinks is concerned, it contains sugar, acid - base regulator (mainly 
citric acid), natural fruit juice. On that basis, it can be assumed that 
the flavoured mineral water drinks are not neutral for enamel. 
Consequently, the aim of our study was to determine the influence 
of flavoured mineral water soft drinks from the Polish market on 
the enamel dissolution. Additionally, we tested the impact of 
different sweeteners solutions on dental erosion. We evaluated 
the pH values of the drinks, the titrable acidity and the 
concentration of phosphorus before and after incubation of 
powdered hydroxyapatite with investigated soft drinks. 
The results of our experiments show that analyzed soft drinks 
dissolved substantial amount of phosphorus from by droxy 
apatites, but at the same time the drinks have different impact on 
the enamel dissolution. The amount of dissolved hydroxyapatite 
was dependent on the titrable acidity of the solution. Different 
sweeteners (glucose-fructose syrup, xylitol, stevia, erytritol) have 
comparable impact on the exogenic erosion of the enamel. 
Although non-cariogenic sweeteners have inhibitory effect on 
bacteria development it can be concluded that substituting 
glucose-fructose syrup with a noncariogenic sugar will not prevent 
dental erosion. 

The impact of utw on the social activity of senior people 

Natalia Skierkowska1, Jakub Husejko1 Radosław Perkowski1, 
Małgorzata Gajos1, Weronika Topka1,  
1. Faculty of Health Sciences, Department and Clinic of Geriatrics, 
Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, M. Sklodowskiej-
Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Poland 

The social activity of the elderly is increasingly a topic of concern, 
not only among researchers but also social activists and rulers. 
Recently society has also began to change the way people perceive 
older people. Formerly seen as a burden, their presence is needed 
and irreplaceable. Thanks to such tendencies, seniors are more 
willing to activate and participate in social life. Old age is one of 
the stages of human life, which should not be associated with 
passive waiting for death. But with new opportunities and 
challenges. The University of the Third Age (UTW), gives them the 
opportunity to learn and gain new skills. This helps in the 

education and intellectual development of the elderly, they can 
realize their passions and dreams. UTW equips older people with 
the skills they need in their daily lives. He builds their social 
position. Seniors create contacts with the local community, learn 
how to help others and use their potential. One of the most 
important advantages of activation is the ability to use leisure time 
and the ability to make new friends. 
Social activity is an essential part of the idea of healthy aging. 
Seniors undertake, among other things, educational activity that 
extends knowledge, acquires new skills, but also plays an 
important role in creating social bonds and thus contributes to 
social activity. The most popular form of activating older people is 
the senior clubs that can be found in every city and enjoy great 
interest. Many older people experience loneliness. The issue of 
activating seniors is therefore an important element of social and 
educational activity. And we are more aware of how big the 
problem is to reject, isolate, and leave. The magnitude of this 
problem prompted the public to develop forms of activating 
seniors, eg the UTW. 

The importance of the circadian rhythm to human life based on the 
findings of the 2017 Nobel Laureates 

Aleksandra Bachnacka 
Department of Clinical Genetics, Medical University in Lublin, 
Poland 

Circadian rhythm allows the organism to coordinate its biology and 
behaviour with the daily environmental changes in connection 
with the Sunrise and Sunset. Many of the humans’ body systems 
are calibrated to the appearance and disappearance of natural 
light. This is crucial to the human life internal time giving device 
"body clock", it tells our bodies when to sleep, wake and eat. For 
example, everything from hormone secretion like testosterone 
and cortisol to digestion suppression is controlled by this daily 
cycle. Scientists have determined that the main regulator of the 
circadian rhythm exists in a small group of neurons in the brain 
called the suprachiasmatic nucleus (SCN) in the hypothalamus. It 
is connected to the optic nerves that allows SCN cells to receive 
information about incoming light and then sends signals to raise 
the heart rate, blood pressure, temperature and delay the release 
of hormones like melatonin. Disruptions to our natural rhythm 
have many negative effects. Travellers can experience the 
condition known as jet lag, which is associated with fatigue and 
insomnia.  
What is worth pointing out are more serious health issues like: 
depression, dementia, bipolar disorder, diabetes and obesity are 
also linked to disruptions to our circadian rhythm. 

The level of education and use of alternative medicine methods in 
people after 60. years old 

Agnieszka Kujawska 1,2, Joanna Androsiuk-Perkowska1, Jakub 
Husejko1, Weronika Topka1, Małgorzata Gajos1 
1. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland 
2. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department of Physiology, Bydgoszcz, Poland 

Introduction: The World Health Organization qualifies alternative 
medicine as a wide set of healthcare practices that are not part of 
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the dominant healthcare system and that is neither widely 
available nor widely taught in conventional medical schools. These 
therapies are considered to be alternative which form varies over 
time and between different societies. 
Aim: The aim of this study is to check the differences in level of 
education between users and non-users of alternative medicine 
methods in people after 60 years old.  
Material and methods: In these preliminary studies 270 
participants were examined. The level of education were 
examined using a social questionnaire. The information about 
using alternative medicine were obtained during a medical 
examination. Mann-Whitney U test was used to test the 
differences between groups. 
Results: 20.37 % of participants were using alternative medicine, 
while 79.63% were not. The average years of education of 
alternative medicine users was 15.13 and 13.71 in non-users.  
Conclusions: Patients who are using alternative medicine are 
better educated than non-users. Longitudinal studies on larger 
samples with regression analysis are needed to estimate the 
relationship between level of education and using of alternative 
medicine. 

The method of combined allohernioplasty with operation by 
Postempski 

Ahneshka Zholik, Ihar Kisliuk, Uladzimir Lebiadzko, Hrazhyna Zholik, 
Natalia Maslakova, PhD (the supervisor) 
Grodno State Medical University, Belarus 

Introduction. The number of men with inguinal hernia (IH) is 5-7% 
of the world's population. 65% of cases are diagnosed in people 
older than 50 years. Relapses after surgical treatment of IH are 
detected in 15-35% patients. One of the causes of relapses is a 
significant defibration of posterior wall of inguinal canal, which 
often found in the older age patients. This dictates the importance 
to develop new techniques for hernioplasty. 
Aim of the study. To choose the optimal method of 
allohernioplasty in elderly patients with a significant defibration of 
the posterior wall of the inguinal canal. 
Material and methods. We conducted the retrospective analysis 
of 114 patients case histories with IH who were operated in 
Grodno Hospital №1134 between 2014 and 2016. The 
laparoscopic hernioplasty, open mesh repair (Lichtenstein) in own 
modification and combined allohernioplasty with operation by 
Postempski were used. During combined allohernioplasty, the 
mesh was placed on posterior wall. The spermatic cord was 
prepared in the lateral side, the inner ring was sutured from the 
medial side. The formed "inguinal canal" with spermatic cord 
passed through the muscular aponeurotic layer and foramen in 
mesh. Difibrated aponeurosis was sutured over the mesh and 
spermatic cord was laid over it. 
Results. All patients were male. The laparoscopic hernioplasty was 
used in 40 patients (35%), open mesh repair in own modification 
– in 47 patients (41%) and combined allohernioplasty with 
operation by Postempski – in 27 cases (24%). The age of patients 
was 55-82 years. The combined allohernioplasty with operation by 
Postempski was used in all patients with significant difibration of 
posterior wall of inguinal canal. Postoperative complications and 
relapses were not observed in all cases. 
Conclusion. In young and middle age patients the operation of 
choice is hernioplasty by Lichtenstein. However, in elderly patients 
with a significant defibration of the posterior wall of inguinal canal, 

the combined method of allohernioplasty with operation by 
Postempski is optimal. 

The millet proteins as a source of angiotensin converting enzyme 
(ace) inhibitory peptides 

Jakubczyk Anna1, Karaś Monika1, Urszula Szymanowska1, Urszula 
Złotek1, Lewicki Sławomir2 
1. Department of Biochemistry and Food Chemistry, University of 
Life Sciences, Skromna Str.  8, 20-704 Lublin, Poland 
2. Department of Regenerative Medicine and Cell Biology, Military 
Institute of Hygiene and Epidemiology, ul. Kozielska 4, 01-163 
Warsaw 

Millet grains are a good source of gluten free proteins, fiber and 
mineral compounds which may have beneficial influence on our 
health. It is consumed mostly in the form of millet, polenta or 
puree, especially recommended for convalescents, people on a 
diet of easily digestible and children. Metabolic syndrome is the 
co-occurrence of risk factors of metabolic origin, conducive to the 
development of cardiovascular disease atherosclerosis and type 2 
diabetes. The angiotensin converting enzyme I (ACE) is the one of 
the enzyme involved in pathogenesis of metabolic syndrome.  
The aim of this study was to determine the ACE inhibitory peptides 
activity obtained from millet grain proteins. The protein fractions 
(albumin, 7S globulin, 11S globulin, prolamin and glutelin) were 
isolated from defatted millet grains. The proteins were in vitro 
digested under simulated gastrointestinal conditions. The 
peptides content in each of step of hydrolysis and the ACE 
inhibitory peptides activity of hydrolysates were determined. 
The results indicated that the highest peptides content was 
determined for albumin hydrolysates (2.04 mg/ml) obtained after 
the using of pancreatin. Moreover, the lowest IC50 value was 
noted for prolamin hydrolysate (3.52 mg/ml). 
In conclusion, the results of this study show, that protein fractions 
obtained from millet grains are a good source the ACE inhibitory 
peptides released after hydrolysis process. The millet proteins 
fractions may be used to production of functionally food or diet 
supplements, that may be beneficial to human health. 
The scientific work was financed by Ministry of Science and Higher 
Education from the budget for science in the years 2016-2018 
project no IP2015 026174 "Iuventus Plus V". 

The onset of lower back pain in Takayasu arteritis in a 15-year old 
boy – case report with a 3-year follow up 

Katarzyna Stój1, Nicole Hunter1 
Tutor: Daiva Gorczyca MD, PhD2 
 
1Paediatric Research Circle for English Division Students at 3rd 
Department and Clinic of Paediatrics, Immunology and 
Rheumatology of Developmental Age, Wroclaw Medical University 
23rd Department and Clinic of Paediatrics, Immunology and 
Rheumatology of Developmental Age, Wroclaw Medical University 

Background: Takayasu arteritis (TA) is characterized as a large 
vessel granulomatous vasculitis causing massive intimal fibrosis 
and narrowing of the vessels. TA is typically seen in young adults 
of Asian descent, with predominance in females. In children, the 
disease manifests itself variously and non-specifically. We report a 
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case of the unusual initial presentation of TA as lower back pain 
and the efficacy of treatment.  
Case Report: 15-year old Caucasian male was admitted to the 
hospital due to persistent severe lumbar pain for two weeks. The 
patient also presented with apathy, weight loss, and a subfebrile 
temperature. The laboratory results determined elevated 
inflammatory biomarkers and anemia. Abdominal 
ultrasonography showed hepatosplenomegaly. The absence of 
pulse in the upper left limb and elevated arterial pressure in both 
lower limbs was noted. Thoracic and abdominal computed 
tomography angiography showed occlusion of the left subclavian 
artery, left subclavicular artery, right common carotid artery, and 
an aneurysm of the abdominal aorta. Based on clinical 
examination and imaging findings, the patient was diagnosed with 
TA. After initiation of aggressive high-dose glucocorticosteroid 
pulsed therapy and subcutaneous methotrexate, lack of pain was 
achieved. Magnetic resonance angiography demonstrated a 
reduction of inflammatory activity within the vessels, as well as 
production of collateral circulation in the left hand. However, 
patient requires further multidrug systemic immunosuppression.  
Conclusion: The onset of TA in children could present with 
unspecific pain associated with systemic symptoms, elevated 
inflammatory biomarkers, and anemia. TA can easily be suspected 
by routinely examining the peripheral pulses. Modern-day imaging 
in the detection of TA may lead to an early diagnosis of the disease, 
therefore allowing proper treatment to be initiated. However, 
immunosuppressive therapy is a long-term process.   

The role of stress factor in the treatment of canine lymphoma - case 
report 

Grzegorz Kalisz,  Anna Gawęcka  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej 

The lymphomas are a diverse group of neoplasms that have in 
common their origin from lymphoreticular cells. They usually arise 
in lymphoid tissues, such as lymph nodes, spleen, and bone 
marrow. Lymphoma is one of the most common neoplasms in the 
dog, estimated on 13-24 cases per 100000 dogs, which is up to 24% 
of all canine neoplasia. Lymphomas are treatable with basic 
chemotherapy with the result of 80-90% conversion rate. 
Case report of a 12-year-old dog, a crossbreed female with 
diagnosed High grade centroblastic lymphoma, confirmed 
histopathologically. The patient was treated with a modified CHOP 
protocol reaching remission lasting two months. Afterwards, the 
condition of the patient rapidly deteriorated, manifesting 
significantly enlarged lymph nodes  in physical examination. In the 
data from the interview, the worsening of the condition of the 
patient was connected with the appearance of the second dog for 
a short period of time (temporary housing in the process of 
adoption), leading the patient into a stressful situation by 
enforcing competition between two individuals in the 
environment. 
 
 
 
 

 

The study of anticonvulsant activity of decahydroquinoline 
derivatives in a model of acute nicotine poisoning 

Victor Goncharuk, Hrazhyna Zholik, Ahneshka Zholik, Olga 
Borisenok, Alexander Buben 
Grodno State Medical University, Belarus 

Introduction. Nowadays, the possibility of using nicotinic receptor 
antagonists in practical medicine is a perspective direction in 
experimental and clinical pharmacology. There is a hypothesis that 
the search for new inhibitors of nicotinic receptors located in the 
dopaminergic neurons is a priority direction for effective 
overcoming nicotine addiction. 
Aim of the study. To investigate anticonvulsant activity of 10 
decahydroquinoline derivatives in a model of acute nicotine 
poisoning. 
Material and methods. The study was performed on white mice. 
Four indicators of acute nicotine intoxication (the latent period, 
strength and duration of the convulsions, the duration of 
intoxication) were recorded. The examined compound was 
injected subcutaneously in a dose of j predicted in silico LD50 per 
kg of weight, the animals of the control group were injected a 
corresponding amount of saline solution.  After 30 min. nicotine 
was injected subcutaneously in a dose of 10 mg/kg (0.1% solution). 
The study of active compounds anticonvulsant activity was also 
conducted in compare with diazepam (j LD50). 
Results. The compound PAS-66 has had the pronounced N-
anticholinergic properties, i.e. this compound is able to prolong 
the latent period of nicotine intoxication (p<0.05), and also has the 
ability to shorten the duration and strength of nicotine 
intoxication (p<0.05). In the comparative study of PAS-66 
anticonvulsant activity with diazepam it was found that the 
anticonvulsant activity of PAS-66 exceeded that of diazepam 
(p<0.05) in indicators of the latent period, convulsions strength 
and duration, intoxication duration.  
Conclusion. The obtained data can serve as a basis for further 
purposeful study of PAS-66 as a potentially perspective compound 
for correction of pathological conditions with excessive activation 
of N-cholinergic processes. 

The study of chemical composition and structure of NaQSA 

Urszula Maciołek*, Anna Kuźniar*, Ewaryst Mendyk**, Jan 
Kalembkiewicz*, Małgorzata Kosińska*, Lidia Zapała* 
 
*Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of 
Chemistry, Rzeszow University of Technology **Analytical 
Laboratory, Faculty of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska 
University 

NaQSA (sodium salt of quercetin-5’-sulfonic acid) as a sulfonic 
derivative of polyhydroxyflavone  - quercetin, is characterized by 
quite good solubility in water. The conducted study on acute 
toxicity of NaQSA in animals proved that this compound 
administered orally or intraperitoneally is non-toxic, whereas 
administered intravenously is toxic in a low degree.  
It was proved that NaQSA creates stable compounds in solid state 
with heavy metal ions: cadmium(II), mercury, chromium(VI), which 
allows its application in therapies after being intoxicated with the 
mentioned heavy metals. 
Literature points out antioxidative, antibacterial and anticancer 
(tested in vitro) properties of this derivative. The enumerated 
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properties of NaQSA indicate the possibility of its application in 
medicine and the necessity of accurate chemical characteristics.  
New synthesis conditions for receiving sodium salt of quercetin-5’-
sulfonic acid were suggested. To characterize the studied 
compound, a set of techniques were applied: UV-VIS, FT-IR, FT-
Raman, 1D/2D NMR, XPS spectroscopies as well as and XRPD. 
Optical and SEM microscopes were used to visualize the 
morphology of the compound in question. Its molecular formula 
was determined to be as follows C15H9O10SNa∙4H2O. 

The synthesis of compounds with potential antimicrobial properties 
– NaQSA complexes with cobalt(II) ions 

Urszula Maciołek*, Anna Kuźniar*, Ewaryst Mendyk**, Teresa 
Urbanik-Sypniewska***, Jan Kalembkiewicz*, Małgorzata 
Kosińska* 
 
*Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of 
Chemistry, Rzeszow University of Technology **Analytical 
Laboratory, Faculty of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska 
University 
***General Microbiology, Institute of Microbiology, 
Maria Curie-Skłodowska University 

The presence and the location of functional groups in the NaQSA 
molecule (sodium salt of quercetin-5’-sulfonic acid) allows 
bonding metal ions. In literature, there are, however, very few 
study descriptions of the complexes of this sulfonic derivative. So 
far, the NaQSA compounds with magnesium, calcium, aluminium, 
gallium, indium, cadmium, lead and mercury have been described. 
The synthesis of new metal-NaQSA bonds seems to be interesting 
due to their biological activity, particularly  antioxidative and 
antimicrobial which are higher than that of the ligand.  
    The aim of the conducted studies was to determine the complex 
formation conditions of cobalt(II) with NaQSA. The synthesis was 
carried out and the complexes of cobalt(II) ions with NaQSA in 
solid state with a varied molar ratio of substrate concentration 
cMe:cLig were obtained (cMe – molar concentration of metal ions, 
cLig – molar concentration of ligand). The compounds were 
quantitatively analyzed for carbon, hydrogen, sulfur, metal and 
crystallization water content using elemental, XFR and gravimetric 
methods. It was concluded that the gained complexes have the 
empirical composition as follows: Co(C15H9O10S)28H2O 
irrespective of synthesis conditions. The UV-VIS spectra of NaQSA 
and its cobalt(II) complexes were recorded and analyzed in 
methanol, and IR, Raman spectra in solid state. The crystallinity 
and morphology of the obtained products were also studied. For 
the compounds in question, the antimicrobial activity research 
was carried out. The MBC values (Minimal Bactericidal 
Concentration) related to Gram-negative (Escherichia coli) and 
Gram-positive bacteria strains (Staphylococcus aureus) were 
designated. The obtained complexes seem to show better 
antimicrobial activity than that of the raw ligand. 

 
 
 
 
 
 
 

The treatment of brain tumors yesterday, today and tomorrow 

Agata Nowak, Magdalena Pełka, Maciej Maciejczyk 
Katedra i Zakład Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z 
Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

The first intracranial surgical operations were performed in 
prehistoric times. The big breakthrough had happened in modern 
times. The invention of chemotherapy and discovery of radiation 
had the huge influence on treatment of central nervous system 
tumors. Methods of treatment of brain tumors over the past 
several years have evolved through imaging methods and the 
introduction of stereotactic biopsy, which enable early diagnosis. 
Now surgical treatment is the primary method of treatment of 
brain tumors. In the case of benign tumors often allows the 
eradication of the disease, and when the change is a greater 
degree of malignancy opens possibilities for adjunctive treatment 
and may prolong life and improve its quality. The introduction of 
modern techniques used during the operation enables the 
removal of even the difficult to access changes, and reduces the 
risk of complications. Radiotherapy is usually a complementary 
treatment, but in non-operative cases is the basic method. The 
primary technique for radiation therapy in brain tumors is 
fractionated teleradiotherapy. They are used in many other types 
of radiation, depending on the volume of the tumor and the 
healthy tissues of demarcation. Chemotherapy is of limited value, 
it is used in a combination therapy and palliative treatment. 
Derivatives of nitrosourea, procarbazine and temozolomide, 
which penetrate through the blood-brain barrier, are used. A 
molecularly targeted therapy gives hopes for the future, striking 
directly at changing the genetic and immunological drugs. High 
therapeutic potential or the treatment of brain tumors raises the 
use of nanotechnology raises and oncolytic viruses fby methods 
which are the subject of intensive research. Nowadays, cancer is 
the second leading cause of death just after cardiovascular disease. 
Adult malignancies in the central nervous system are rare but 
disproportionate to the cause of death. Taking into account the 
global incidence of malignancies, CNS cancer is just 3 cases per 
100,000 per year. [1] However, brain tumors fall in the top ten for 
cancer-related deaths in adult patients. [2] 

The values of fluorescence in situ hybridisation in detecting 
urothelial carcinogenesis. Retrospective evaluation of UroVysion 
test results 

Tadeusz Kałużewski1, Lucyna Morzuch1, Adam Jędrzejczyk2, 
Marek Różniecki3, 
Michał Bednarek1 
1. GENOS Laboratory of Medical Genetics, Stronsko 20A, 98-161 
Zapolice, Poland 
2. Department of Urology, the JP II Voividship Hospital in 
Belchatow, Czapliniecka st. 123, 
97-400 Belchatow, Poland 
3. Non-Public Department of Urology Rozniecki and Partners, 
Voividship Hospital in 
Zduńska Wola, Królewska st. 29, 98-220 Zduńska Wola, Poland 

In the process of carcinogenesis, there is a time point of cellular 
genome destabilisation, a frequent symptom of which is 
chromosomal aneuploidy of chromosomes 3, 7 and 17 and a loss 
of locus 9p21 (UroVysion Test). In the course of 5 years, we carried 
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out 512 UroVysion tests; in 68%, the patients were referred for 
diagnostics of urinary bladder cancer, in 8.4% for therapeutic 
effect follow up, in 2% it was dysuria, in 2.7% haematuria, in 0.5% 
chronic, recurrent cystitis, other indications - 1.4%, no precise 
indications - 13.1%. Diagnostic criteria: 25 morphologically 
abnormal cells were evaluated. A result was regarded positive 
when more than 10 cells demonstrated a loss of 9p21 fragment 
(the presence of one or the loss of both signals) or if more than 4 
cells showed polysomy of two chromosomes (among 
chromosomes 3,7,17) or if more than 10 cells indicated polysomy 
for one of the above-mentioned chromosomes. Positive results 
were obtained in 56% of the cases. In the group with negative 
results, our attention was drawn to a statistically higher percent of 
rearrangements in 9p21 region, compared to changes in 
chromosomes 3, 7, 17. That observation did confirm the known 
fact that the change in question is the earliest one in the process 
of carcinogenesis. What was a surprising new observation was that 
the change was found in the group with negative results. 

The values of fluorescence in situ hybridisation in detecting 
urothelial carcinogenesis. Retrospective evaluation of UroVysion 
test results 

Tadeusz Kałużewski1, Lucyna Morzuch1, Adam Jędrzejczyk2, 
Marek Różniecki3, 
Michał Bednarek1 
1. GENOS Laboratory of Medical Genetics, Stronsko 20A, 98-161 
Zapolice, Poland 
2. Department of Urology, the JP II Voividship Hospital in 
Belchatow, Czapliniecka st. 123, 
97-400 Belchatow, Poland 
3. Non-Public Department of Urology Rozniecki and Partners, 
Voividship Hospital in 
Zduńska Wola, Królewska st. 29, 98-220 Zduńska Wola, Poland 

In the process of carcinogenesis, there is a time point of cellular 
genome destabilisation, a frequent symptom of which is 
chromosomal aneuploidy of chromosomes 3, 7 and 17 and a loss 
of locus 9p21 (UroVysion Test). In the course of 5 years, we carried 
out 512 UroVysion tests; in 68%, the patients were referred for 
diagnostics of urinary bladder cancer, in 8.4% for therapeutic 
effect follow up, in 2% it was dysuria, in 2.7% haematuria, in 0.5% 
chronic, recurrent cystitis, other indications - 1.4%, no precise 
indications - 13.1%. Diagnostic criteria: 25 morphologically 
abnormal cells were evaluated. A result was regarded positive 
when more than 10 cells demonstrated a loss of 9p21 fragment 
(the presence of one or the loss of both signals) or if more than 4 
cells showed polysomy of two chromosomes (among 
chromosomes 3,7,17) or if more than 10 cells indicated polysomy 
for one of the above-mentioned chromosomes. Positive results 
were obtained in 56% of the cases. In the group with negative 
results, our attention was drawn to a statistically higher percent of 
rearrangements in 9p21 region, compared to changes in 
chromosomes 3, 7, 17. That observation did confirm the known 
fact that the change in question is the earliest one in the process 
of carcinogenesis. What was a surprising new observation was that 
the change was found in the group with negative results. 

 

Thermal behavior of urethane oligomers based on alternating HDI 
and 2,6-bis (2-hydroxyethyl)-1-phenyl-6H-imidazo[1,5-c]-
quinazoline-3,5-dione segments 

A. Szyszkowskaa, I. Zarzykaa, Ł. Byczyńskib 
Department of Organic Chemistry, Rzeszów University of 
Technology, Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszow, Poland. 
b Department of Polymers and Biopolymers, Rzeszów University 
of Technology, Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszow, Poland 

The aim of the work was to compare the effect of the urethane 
oligomer kind on the thermal stability of linear polyurethanes. 
Polyurethanes were synthesized as alternating segments of 1,6-
hexamethylene diisocyanate (HDI), and butanediol, or 2,6-bis (2-
hydroxyethyl)-1-phenyl-6H-imidazo[1,5-c]quinazoli-ne-3,5-dione. 
For tests, the thermogravimetric device (TG) coupled with the 
exhaust gas analyzer FTIR was used where: x = 0 - butane-1,4-diol 
(I), x = 1 - 2,6-bis(2-hydroxyethyl)-1-phenyl-6H-imidazo[1,5-
c]quinazoline-3,5-dione (I), x = 0 - BuHDI -1,4-diol (II), x = 1 - PUHDI 
(II). 
As a result of the thermogravimetric analyzes in the nitrogen 
atmosphere, three main stages of the urethane oligomers 
degradation were identified. In the first stage, the urethane bonds 
decomposed. It was accompanied by the release of carbon dioxide. 
In addition, the THF was found in the exhaust gases for the BuHDI 
(II, x = 0) sample. THF was produced by the cyclization of 
butanediol. The presence of ammonia and aliphatic structures was 
found in the exhaust gases, additionally.  
In the second stage, there was an increase in the intensity of the 
bands identified in the first stage. Furthermore, there were bands 
that may indicate the presence of the amine structures and C=C 
bonds in the case of the BuHDI sample.  
The third stage took place above 350°C and was related to the 
decomposition of modifier. The presence of the plateau at the 
initial stage of decomposition could indicate a complex 
mechanism of the stage. Apart from the previously identified 
bands, the presence of vibrations of >C=O, C=C and aromatic 
compounds, and methane were also found in the degradation 
products of the stage. The amount of degradation residue at 600°C 
was higher than that of the BuHDI sample. It could indicate the 
formation of the complex structures of condensed aromatic rings. 

Transcatheter and minimally invasive aortic valve replacement for 
treatment of sever aortic stenosis 

Tomasz Tokarek1 
 
Opiekunowie:  
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek1 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski2 
 
1II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-
Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
2Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, UJ CM, Kraków 

Objective: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) and 
minimally invasive aortic valve replacement (mini-thoracotomy, 
mini-sternotomy) has been shown to be effective treatment in 
patients with severe aortic stenosis (AS). Long-term clinical 
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outcome and quality of life (QoL) in these treatment options have 
not been widely described. 
Methods: 133 patients with symptomatic AS were enrolled. TAVI 
group consisted of 39 patients (29.3%), 44 patients were referred 
to mini-sternotomy (33.1%), mini-thoracotomy was performed in 
50 (37.6%). QoL was assessed perioperatively, 12 and 24 months 
after procedure with the use of MLHFQ and EQ-5D-3L 
questionnaires. 
Results: Median follow-up was 583.5 (IQR:298-736) days. One 
week after aortic valve replacement (AVR) mean ejection fraction 
values were  higher in patients after TAVI in comparison with the 
other groups (TAVI: 50.2% ±13.1%; minithoracotomy: 
44.1%±13.4%; ministernotomy: 37.8%±12.8%). There were no 
differences in the longest available follow-up  mortality between 
the analyzed groups (p=0.8). Global MLHFQ, physical and 
emotional dimension score at 30-day from AVR 
presented  improvement after TAVI in comparison with surgical 
methods  (respectively: 8.3(±8.6), p=0.003; 4.1(±5.9), p=0.01; 
1.5(±2.6), p=0.005). Total MLHFQ score was significantly lower 
(better outcome) in TAVI patients one year after procedure 
(4.8(±6.8), p=0.004), no differences in somatic and emotional 
component were found after one year observation. EQ-D5-3L 
questionnaire presented improvement of QoL at 30-day follow-up 
after TAVI in comparison with surgical methods (1.2(±1.7), 
p=0.0008), however no differences were reported 12 months after 
procedure. 
Conclusions: TAVI improves QoL perioperative and 12 months 
observation in comparison with mini-thoracotomy and mini-
sternotomy. Patients after TAVI do not differ in terms of the 
longest available follow-up mortality in comparison with surgical 
treatment options. 

TSLP as a new important factor of inflammation and airways 
remodelling in severe asthma 

Michał Palonka1, Magdalena Gontarz2, Rafał Kuś3, Janusz 
Milanowski1 
1. Chair and Department of Pneumology, Oncology and 
Allergology, Medical University of Lublin 
2. Chair and Department of Neurology, Medical University of 
Lublin 
3. Students’ Scientific Circle of Young Medics by the Department 
of Human Anatomy, Medical University of Lublin 

According to WHO, 334 million people worldwide suffer from 
asthma. The GINA 2011 definition described it as a chronic airways 
inflammation and enhanced the role of different cells, cytokines 
and receptors in its development. Allergic asthma is among the 
most common chronic lung diseases worldwide, of which airway 
remodelling is the predominant feature and primary cause of 
asthma-related disability and mortality.  
The aim of this study was to evaluate the meaning of TSLP in 
asthma development on the basis of current publications. PubMed 
2014-2017 database has been searched for asthma and TSLP key 
words. 
TSLP (thymic stromal lymphopoietin) is a cytokine expressed by 
epithelial cells of skin, airways and oesophagus. It belongs to IL-2 
family and participates in development of chronic inflammatory 
diseases by enhancing Th2-dependent pathways. Stimulating 
dendritic cells, macrophages and Th2 cell response by TSLP-TSLPR 
signalling in airway epithelial cells may also play a central role in 
initiating airway remodelling. The macrophage-induced loss of 

elasticity, among other changes, is its structural manifestation. 
Biological studies on anti-TSLP antibody and TSLP peptide-based 
inhibitors have been very promising in chronic asthma animal 
models. Blocking TSLP markedly prevented alterations of both 
airway and vascular structures. Perhaps anti-TSLP drugs will 
become the next milestone in severe asthma management and 
airways remodelling prevention. 

Utilization of human facial modelling in analysis of facial expressions 
intensity in patients with schizophrenia – pilot study 

Arkadiusz Dudek, Krzysztof M. Wilczyński, Elżbieta Mazgaj, Marta 
Ciułkowicz, Medical University of Silesia, Katowice, Poland 
(Students’ 
Scientific Association, Department of Psychiatric Rehabilitation 
SUM) 

Introduction: Across multiple studies, individuals with 
schizophrenia are usually considered to have lowered observable 
intensity of facial expressions in comparison with healthy persons. 
Plenty of descriptions of such phenomenon is available in 
literature, although no regular studies were conducted in this field, 
mostly due to lack of accurate methodology. 
Aim of our study was to compare intensity of facial expressions in 
the i ndividual with schizophrenia and in healthy control, utilizing 
markerbased human facial modeling. 
Methods: 47-years old patient suffering from schizophrenia, and 
36- years old healthy individual underwent the examination in 
Human Facial 
Modelling Lab in Polish-Japanese Institute of Information 
Technology in Bytom (Silesia, Katowice). 
Results and Conclusions: An overall facial expression intensity, 
expressed as an average value of distances traveled by markers 
during shifts from neutral position was higher in case of a healthy 
participant.The difference was especially visible in case of an 
upper half of the face. 

Voltammetric studies of the veterinary antibiotic – clorsulon at a 
glassy carbon electrode 

Konrad Rudnicki*, Sławomir Domagała, Sławomira Skrzypek, 
Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii; 
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Łódzki, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

Clorsulon (Clo) is a veterinary antibiotic belonging to the 
benzenesulphonamide family. This compound is used in veterinary 
medicine as a drug against hepatopathy in cattle farms as 
suspension for oral use or injectable formulations for 
subcutaneous administrations. 
In this work a glassy carbon electrode (GCE) was applied for the 
study of Clo by means square-wave voltammetric method (SWV). 
The oxidation peak at about +1.0 V (vs. Ag/AgCl/Cl-) was recorded. 
Optimal conditions (pH, composition of supporting electrolyte, 
frequency, amplitude and step potential) for quantitative 
determination of Clo in phosphate buffer at pH 7.6 were stated. 
This new, rapid and sensitive electroanalytical procedure made it 
possible to determine Clo within the concentration range of 
2.0×10-6 - 5.5×10-5 mol L-1. The voltammetric procedure was 
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characterized with respect to the repeatability, precision and the 
recovery. 

Vomitus as first symptom of Mycoplasma pneumoniae-caused 
acute mastoiditis - case report 

Nicole Hunter1, Katarzyna Stój1 
Tutor: Daiva Gorczyca MD, PhD2 
1Paediatric Research Circle for English Division Students at 3rd 
Department and Clinic of Paediatrics, Immunology 
and Rheumatology of Developmental Age, Wroclaw Medical 
University 
23rd Department and Clinic of Paediatrics, Immunology and 
Rheumatology of Developmental Age, Wroclaw 
Medical University 

Background: Vomiting, a common symptom in children, is mostly 
associated with gastroenteritis. When considering acute 
mastoiditis, it is many times a complication of acute otitis media 
caused by Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
and Staphylococcus aureus. The highest incidence occurs in 
children younger than two years. Postauricular tenderness, ear 
pain, and lethargy are characteristic features of acute mastoiditis. 
We report a case with vomiting as the first symptom of acute 
mastoiditis resulting from Mycoplasma pneumoniae-induced 
infection. 
Case Report: A 2-year old boy presented with an initial symptom 
of vomiting followed by fever, lethargy, fatigue and reduced 
appetite. These symptoms appeared two weeks after a respiratory 
tract infection triggered by Mycoplasma pneumoniae. Physical 
examination revealed imbalance when sitting and when returning 
head position to the left. Laboratory findings demonstrated 
neutrophilia, thrombocytopenia, and positive ELISA test for IgM 
class antibodies to Mycoplasma pneumoniae. Cranial magnetic 
resonance imaging showed fluid-filled mastoid cells with air 
reduction on the left side, indicating inflammation and confirming 
the diagnosis of mastoiditis. The patient was appropriately treated 
with clarithromycin and responded with a full recovery. 
Conclusion: This case emphasizes the importance of not 
neglecting rare causes of vomiting. 
Mycoplasma pneumoniae infection might lead to development of 
mastoiditis. Early diagnosis and appropriate treatment of this 
occurrence will result in recovery without complications or long-
term sequelae. 

Water storage tissues in stem succulents 

1Hubert Rydzewski, 1Karolina Tymoszuk, 1Jan Zdulski, 2Jacek 
Jachuła, 3Katarzyna Dzida 
 Students’ Horticultural Research Group 
Department of   Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural 
Plants 
University of Life Science in Lublin 

In stem succulents such as cacti, Euphorbia sp., Stapelia sp. leaves 
are strongly reduced or function only for a short period; a stem is 
responsible for photosynthesis. Depending on species, stem 
succulents represent different adaptations to store water. 
In young stems, three regions are distinguished: the primary 
cortex (the area just below the skin), the conductive bundles and 
the inner pith. Specialized water tissues can be found within the 

cortex (just under the photosynthetic tissue) and the core. The 
most extensive are water storage tissues in species with thick 
stems, such as cacti, Pseudolithos, or young thick-stemmed 
Euphorbia sp.. There are species in which water storage tissues are 
fairly clearly separated from photosynthetic tissues (usually those 
of thick stems, for example Euphorbia  sp. and many cacti, but in 
some species both roles are played by the same cells forming a 
relatively homogeneous tissue (eg. Stapelia ).  
The presence of water storage tissues does not only affect the 
diameter of the stem, but also forces its shape. The widespread 
ribs among the succulents of the families Cactaceae, 
Euphorbiaceae and Asclepiadaceae are crucial for water 
management ability. Due to the strong seasonal variations in the 
water content in a stem, the volume of the whole stem varies. If a 
stem was perfectly round, with the loss of water and the 
associated decrease in tissue volume, it would have to tear the 
internal tissues. In fact, the internal stresses caused by the 
decrease in stem volume are absorbed by the approaching side 
surfaces of the ribs. 

Women's knowledge on natural breastfeeding 

Zuzanna Stawiarska, Joanna Pilch, Marta Kurek, Paulina 
Smuzyńska, Anna Stawiarska, Michał Palowski 
Sląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział 
Lekarski w Katowicach 

Introduction: 
Natural breastfeeding is still the main method of nourishing 
neonates and infants in Poland and the awareness of possible 
merits of breastfeeding can contribute to improving the conditions 
for their proper psychomotor development. 
Aim:  
Providing information of women's knowledge and beliefs 
regarding breastfeeding. 
Materials and methods: 
A survey was conducted among puerperae, both usual paper form 
given to women at obstetric wards as well as online version 
distributed within internet group for young mothers. 
Results: 
A total of 1059 completed surveys were obtained. Regarding 371 
interviewees the labor took place in a hospital of 1st grade 
reference, 391 women gave birth in 2nd grade and 237 in 3rd. 
Most (65%) of women search the information on breastfeeding 
ahead of the labour.  Interviewees most often pointed the Internet 
as the main source of knowledge (1st – 85%, 2nd – 85%, 3rd – 74%) 
with literature for future mothers taking a second place (1st – 
28,5%, 2nd – 26%, 3rd – 41%). 
When asked about the merits of breastfeeding, mothers most 
often indicated the care for a child’s health and development 
(94,6%) (1st - 92%; 2nd - 94%; 3rd - 96%), emotional bonding with 
a baby (86,9%) (1st – 86%, 2nd – 87%, 3rd – 85%) along with 
nursing being practical and convenient (62,6%) (1st – 61%, 2nd – 
62%, 3rd – 67%). Additionally, as much as 96,8% of respondents 
claimed that the unique composition of colostrum has                                    
a fundamental importance in the early nutrition of a neonate. 
Conclusion: Women’s knowledge on natural breastfeeding is 
satisfactory, a significant majority of mothers. 
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Your brain has a piece of advice: let's start to exercise 

Małgorzata Gajos1, Weronika Topka1, Joanna Androsiuk-
Perkowska1, Natalia Skierkowska1, Radosław Perkowski1 
1) Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland 

The aging process is related, among others, to the deterioration of 
cognitive function and aerobic capacity. The Comprehensive 
Geriatric Assessment scale does not focus directly on the 
correlation of these variables. The purpose of the speech is to 
discuss preliminary results based on research conducted at the 
Clinic of Geriatrics at University Hospital No. 1 in Bydgoszcz. The 
correlation between 6-minute walk test (6 MWT) and a number of 
cognitive tests was assessed. 128 patients participated in the study. 
Aerobic capacity was measured with the 6MWT. The test result is 
the number of meters walked within 6 minutes. Cognitive 
functioning was assessed using tests: Mini–Mental State 
Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and 
Part Link Test Part (TMT B). Correlation was measured by the r-
Pearson test. The preliminary studies results showed the 
coexistence of better aerobic capacity and better results in 
cognitive tests among the older people, but in case of the MMSE 
tests the results were not statistically significant. It is necessary to 
conduct the study in larger groups in order to compare the level 
of influence of decrease in aerobic capacity on the degree of 
cognitive decline in the aging process. 
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Abstracts in Polish. 

"Jak wydłużyć nić ludzkiego żywota" - kardioprotekcyjna rola białka 
Klotho w chorobach sercowo-naczyniowych 

mgr Agnieszka Olejnik 1) 
mgr Karolina Nowak 2) 
mgr Aleksandra Franczak 1) 
dr Anna Krzywonos-Zawadzka 1) 
dr hab. Iwona Bil-Lula 1) 
 
1)Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 
2)Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 

Gen klotho (KL) został zidentyfikowany po raz pierwszy w 1997r. u 
myszy transgenicznych. Myszy pozbawione genu klotho (KL-/-) 
charakteryzowały się skróconym czasem życia oraz 
występowaniem patologii wielu układów. Z danych literaturowych 
wynika, iż białko Klotho moduluje szlaki sygnalizacyjne regulujące 
starzenie się komórek, przez co wpływa ono na choroby 
skorelowane z wiekiem. Odkrycie to było podstawą do nazwania 
białka imieniem greckiej bogini, która przędła nić ludzkiego życia. 
Mimo licznych doniesień naukowych na temat udziału Klotho w 
przewlekłej chorobie nerek, cukrzycy czy nowotworzeniu, jego rola 
i funkcje nie zostały do końca poznane. W ostatnich latach 
pojawiło się również kilka doniesień dotyczących udziału białka 
Klotho w chorobach mięśnia sercowego. 
Klotho jest kofaktorem dla czynnika wzrostu fibroblastów FGF23. 
Regulacja szlaku FGF23/FGFR/Klotho wiąże się głównie z obniżoną 
produkcją cytokin prozapalnych i reaktywnych form tlenu oraz 
ograniczeniem procesu zapalnego i supresją stresu oksydacyjnego.  
Białko to poprawia również funkcje śródbłonka naczyniowego 
poprzez zwiększenie syntezy tlenku azotu i dysmutazy 
ponadtlenkowej. Z kolei niedobór Klotho koreluje ze zwapnieniem 
naczyń, kardiomiopatią indukowaną stresem, rozwojem 
miażdżycy lub chorobą wieńcową. Dodatkowo, potwierdzono 
intensywną syntezę Klotho w nerce oraz w kardiomiocytach. 
Poprzez wykazane działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne                      
i antyapoptotyczne białko Klotho może mieć zasadniczy i ochronny 
wpływ na serce w przebiegu przerostu lewej komory, dysfunkcji 
śródbłonka naczyń, niewydolności serca, zaburzeniach układu 
bodźcowo-przewodzącego czy uszkodzeniu mięśnia sercowego. 
Podsumowując, regulacja ekspresji Klotho oraz FGF mogą mieć 
znaczenie prewencyjne dla wielu chorób, ze szczególnym 
uwzględnieniem zaburzeń sercowo-naczyniowych. Dalsze badania 
nad białkiem Klotho mogą również dostarczyć nowych perspektyw 
w patogenezie i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. 

Zmiana środowiska kotów jako element terapii otyłości oraz 
redukcji stresu: żywienie bezmiskowe 

Tech. wet. Aneta Przędzik, studentka 6 roku Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Praca ma na celu przedstawienie pojęcia wzbogacania otoczenia 
kotów wraz z ujęciem ich specyficznego behawioru związanego z 
żywieniem oraz uwzględnieniem ich zapotrzebowania na składniki 
odżywcze na podstawie dostępnej literatury. Idea wzbogacenia 
otoczenia kota jako wsparcie jego zdrowia fizycznego i 

psychicznego oraz charakterystyka systemu żywienia 
bezmiskowego wraz z przybliżeniem korzyści dla dobrostanu 
kotów, przedstawione na podstawie obserwacji pacjentów otyłych 
oraz narażonych na długotrwałe działanie stresu.  Przykładowe 
karmniki zaprezentowane w pracy stanowią alternatywę dla 
tradycyjnego żywienia miskowego. Uwzględnienie strategii 
postępowania przy wprowadzaniu bezmiskowego systemu 
żywieniowego wraz z wzbogacaniem środowiska kota. 

3 - letnia dziewczynka z objawami brzusznymi oraz lewostronnym 
ściszeniem szmeru pęcherzykowego. Maska brzuszna zapalenia 
płuc, a może problem chirurgiczny?  - opis przypadku 

Kamil Janeczek, Anna Bodajko-Grochowska, Magdalena Kowalska, 
Arkadiusz Jędrzejewski, Andrzej Emeryk  
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Celem pracy jest podkreślenie wagi prawidłowej identyfikacji 
objawów oraz dokładnej diagnostyki różnicowej w zapaleniu płuc  
u dzieci.  
Zapalenie płuc to częsta choroba w populacji pediatrycznej, której 
objawy kliniczne zależą od wieku dziecka, rozległości i ciężkości 
procesu zapalnego, jak również od czynnika etiologicznego. Do 
typowych objawów zaliczamy kaszel, gorączkę, dreszcze, złe 
samopoczucie oraz duszność. W przypadku zajęcia przez proces 
zapalny opłucnej przeponowej mogą pojawić się objawy brzuszne, 
takie jak ból brzucha, wymioty, biegunka, często określane jako 
maska brzuszna zapalenia płuc.   
W pracy omówiono przypadek niespełna 3 letniej dziewczynki, 
dotychczas niechorującej, po przebytym urazie wielonarządowym 
w maju bieżącego roku, która aktualnie została przeniesiona do 
Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Lublinie ze szpitala o niższym stopniu 
referencyjności z powodu bólów brzucha, wymiotów, gorączki 
oraz zmian niedomowo-zapalnych opisywanych w badaniu 
radiologicznym klatki piersiowej.  
Brak kaszlu, wyraźna asymetria szmeru pęcherzykowego oraz 
lewostronne stłumienie wypuku, bez poprawy po zastosowanej 
antybiotykoterapii drugiego rzutu wskazały na konieczność 
rozszerzenia diagnostyki różnicowej.   Proces diagnostyczny 
obejmujący między innymi badania obrazowe (USG płuc, RTG oraz 
tomografię komputerową klatki piersiowej) oraz laboratoryjne 
pozwolił ustalić rozpoznanie – przepuklina przeponowa 
lewostronna, prawdopodobnie pourazowa.   

Adsorpcja chloroprofamu z roztworów wodnych na wybranych 
adsorbentach 

Laura Frydel 
Opiekun naukowy: dr Beata Szczepanik 
SKN „Kalcyt” 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Chloroprofam (N-3-chlorofenylokarbaminian izopropylu) jest 
herbicydem stosowanym w uprawach roślin, np. sałaty, szpinaku, 
marchwi, fasoli, truskawki i pomidorów, bardzo często jest 
stosowany również jako inhibitor - związek hamujący kiełkowanie, 
szczególnie w uprawach ziemniaków. Jego łatwość rozpadu do 
pochodnych chlorowych aniliny, wykazujących działanie szkodliwe 
dla środowiska naturalnego sprawia, że niezbędne jest znalezienie 
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najlepszej i najtańszej metody usuwania chloroprofamu i 
produktów jego rozkładu ze środowiska naturalnego, a szczególnie 
z wód gruntowych i ścieków. Stosuje się wiele metod usuwania 
zanieczyszczeń organicznych, wśród których jedną z bardziej 
skutecznych jest adsorpcja. Wciąż trwają poszukiwania 
materiałów, które mogą zostać zastosowane jako naturalne, tanie 
i efektywne adsorbenty. Często wykorzystywane w tym celu są 
minerały ilaste, które mogą być odpowiednio modyfikowane.  
Moje badania dotyczyły poszukiwania naturalnych i tanich 
adsorbentów, które dobrze adsorbowałyby chloroprofam                             
z roztworów wodnych. W badaniach zastosowałam adsorbenty 
mineralne, węglowe i mineralno – węglowe. Zbadałam wpływ 
stężenia roztworów chloroprofamu, masy adsorbentu oraz czasu 
kontaktu na adsorpcję chloroprofamu z fazy wodnej. Na podstawie 
wyników moich badań stwierdziłam, że badane adsorbenty: 
surowy minerał haloizytowy, komercyjne nanorurki haloizytowe 
oraz węgiel aktywny WG 15 można zastosować do usuwania 
chloroprofamu z roztworu wodnego. Węgiel WG 15 wykazał 
najwyższe zdolności adsorpcyjne w porównaniu z adsorbentami 
haloizytowymi. Zastosowanie adsorbentu haloizytowo-
węglowego pokazało, że naniesienie węgla na powierzchnię 
surowego haloizytu zwiększyło zdolności adsorpcyjne tego 
glinokrzemianu. 

Adsorpcja wybranych surfaktantów jonowych i niejonowych na 
powierzchni tlenku glinu 

Jakub Matusiak, Elżbieta Grządka 
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Surfaktanty to substancje posiadające zdolność obniżania napięcia 
powierzchniowego na granicy faz. Posiadają one także szereg 
innych właściwości, ze względu na które są powszechnie 
stosowane w gospodarce. Należą do nich m.in. dobra zwilżalność 
powierzchni, właściwości piorące, myjące czy pianotwórcze. 
Budowa związków powierzchniowo czynnych jest również bardzo 
charakterystyczna. Składają się one z części hydrofilowej, 
nazywanej potocznie głową, oraz części hydrofobowej jaką jest 
najczęściej łańcuch węglowy. Budowa taka, wymusza na 
molekułach surfaktantów odpowiednie zachowanie w roztworach. 
Związki powierzchniowo czynne wykazują również możliwość 
tworzenia wielocząsteczkowych agregatów nazwanych micelami. 
Na adsorpcję surfaktantów na granicy faz ciało stałe/ciecz wpływa 
wiele czynników. Należą do nich m.in. rodzaj grup strukturalnych 
na powierzchni ciała stałego, rodzaj i budowa surfaktantu oraz 
właściwości roztworu takie jak pH, siła jonowa elektrolitu czy 
temperatura. Istnieje szereg mechanizmów według których 
substancje powierzchniowo czynne mogą adsorbować się na 
powierzchni ciała stałego. Zalicza się do nich m.in. mechanizm 
wymiany jonowej, oddziaływania kwasowo-zasadowe, wiązania 
wodorowe oraz oddziaływania van der Waalsa. Struktury 
formowane przez surfaktanty zależą od oddziaływania cząsteczek 
surfaktantów z powierzchnią ciała stałego, co w konsekwencji 
prowadzi do zmniejszenia kontaktu grup hydrofobowych z fazą 
wodną. Celem pracy było zbadanie adsorpcji wybranych 
surfaktantów jonowych (SDS, CTAB) oraz niejonowych (Triton X-
100, X-165 oraz X-405) na powierzchni zasadowego tlenku glinu 
metodą spektrofotometryczną. 

 

Aktualna sytuacja inwazjologiczna  psów z terenu Lubelszczyzny 

Dominika Skalska-Serafin, Katarzyna Pomykacz, dr . wet. Klaudiusz 
Szczepaniak, lek.wet. Paweł Klimiuk 

Pomimo stale obserwowanego wzrostu stosowania prewencji 
przeciwpasożytniczej wśród zwierząt towarzyszących, pasożyty 
jelitowe psów wciąż są istotnym wyzwaniem weterynaryjnym oraz 
medycznym. Narastającym problemem inwazjologicznymi jest 
rozwijająca się lekooporność pasożytów związana z rutynowym i 
nieukierunkowanym odrobaczaniem psów. Znajomość  aktualnych 
zagrożeń parazytologicznych na danym terenie jest niezbędna do 
odpowiedzialnego stosowania zarówno przez lekarzy weterynarii 
jak i właścicieli psów preparatów odrobaczających.  
Celem naszej pracy było ustalenie aktualnej sytuacji 
inwazjologicznej psów na terenie Lubelszczyzny. W tym celu 
poddano analizie wyniki badań z komercyjnego, weterynaryjnego 
laboratorium diagnostycznego.  Łącznie analizie poddano 500 
wyników badania parazytologicznego kału psów z okresu od 
stycznia 2016 r do października 2017. Wszystkie analizowane 
próby były badane mikroskopowo z wykorzystaniem metody  
rozmazu bezpośredniego, flotacji, dekantacji a także przy użyciu 
szybkich testów diagnostycznych w kierunku Cryptosporydium, 
Entamoeba i Giardia.Ogólnie stwierdzono  142 pozytywnych prób, 
co stanowiło 28,4% wszystkich przebadanych psów. Inwazje 
pojedyncze stwierdzono w 106  przypadkach (21,2 %) a mieszane 
(więcej niż jeden gatunek pasożyta) w 36 przypadkach (7,2%). 
Najczęściej występującą inwazją okazała się giardioza, której 
prewalencja wyniosła 15,2%. Pozostałe inwazje występowały 
znacznie rzadziej, poniżej 4,5%. 
Standardowe schematy prewencji przeciwpasożytniczej psów 
skoncentrowane są na eliminacji tasiemczyc i nematodoz. Podczas 
gdy przedstawione dane pokazują, że aktualnie największym 
problemem parazytologicznym psów w mieście są inwazje 
pierwotniaków.  Przedstawione badania wskazują również na 
konieczność powszechnego stosowania immunologicznych testów 
diagnostycznych. 

Aktywność przeciwbakteryjna wybranych fitozwiązków 

Weronika Bryl (Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-
Mikrobiologiczne, Uniwersytet Łódzki); 
Natalia Wrońska (Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i 
Biotechnologii, Uniwersytet Łódzki) 

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie 
substancjami pochodzenia naturalnego jako potencjalnymi 
czynnikami antybakteryjnymi stosowanymi w leczeniu chorób 
skóry. Fitoskładniki, oprócz właściwości pielęgnacyjnych, bardzo 
często wykazują także aktywne działanie przeciwdrobnoustrojowe. 
Ich korzystne właściwości lecznicze zostały potwierdzone 
badaniami dermatologicznymi, natomiast mniej danych dotyczy 
działania przeciwdrobnoustrojowego. Dlatego też celem 
podjętych badań było określenie aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej wybranych ekstraktów oraz olejków 
roślinnych. Zbadano aktywność biologiczną dihydromirycetyny - 
ekstraktu z Ampelopsis grossedentata oraz olejku z nasion 
Callophylum innophylum (olejek tamanu), w stosunku do Gram-
dodatnich drobnoustrojów powodujących zakażenia skóry: 
Staphylococcus epidermidis ATCC12228 oraz Staphylococcus 
aureus ATCC6538. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe zostały 
określone zmodyfikowaną metodą mikrorozcieńczeń, według 
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normy National Committee for Clinical Laboratory Standards 
(M07-A8). Wybrane fitozwiązki przebadano w szerokim zakresie 
stężeń od 10 mg/L do 500 mg/L. Wyniki porównywano do układu 
kontrolnego, który stanowił drobnoustrój inkubowany w podłożu. 
Analiza właściwości przeciwdrobnoustrojowych 
dihydromirecytyny i olejku tamanu wykazała działanie 
antybakteryjne obu badanych substancji. Dihydromirycetyna 
powodowała 60% zahamowanie wzrostu S. aureus w najniższym 
stosowanym stężeniu oraz 70% inhibicję S. epidermidis. wykazano 
również działanie przeciwdrobnoustrojowe olejku tamanu w 
stosunku do testowanych szczepów bakterii. Odnotowano 40% 
zahamowanie wzrostu S. aureus, w wyższym zakresie stężeń 
(powyżej 100 mg/L) badanego fitozwiązku. Ponadto, 
zaobserwowano niższą aktywność przeciwbakteryjną olejku 
tamanu w stosunku do S. epidermidis. Przeprowadzone badania 
pozwoliły na zweryfikowanie antybakteryjnego potencjału 
wybranych fitozwiązków.  
Badania zostały sfinansowane z Programu Studenckie Granty 
Badawcze 

Akumulacja bioaktywnych metabolitów wtórnych w wytrząsanych 
kulturach in vitro scutellaria baicalensis 

Beata Kawka, Inga Kwiecień, Halina Ekiert 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej UJ CM, ul. Medyczna 9, 
30-688, Kraków 

Korzeń Scutellaria baicalensis (Tarczycy bajkalskiej), gatunku z 
rodziny Jasnotowatych (Lamiaceae) jest surowcem 
farmakopealnym (Eur. Pharmacopoeia) od 2011 roku. Surowiec 
ten jest wieków wykorzystywany w tradycyjnej medycynie 
chińskiej (TCM) [1]. 
Celem badań było określenie wpływu stężenia regulatorów 
wzrostu i rozwoju roślin: BAP - 6-benzyloaminopuryny i NAA - 
kwasu α- naftalenooctowego (w zakresie stężeń 0,5-3 mg/l) na 
akumulację specyficznych dla rodzaju Scutellaria flawonoidów, 
kwasów fenolowych i werbaskozydu w wytrząsanych kulturach 
kalusowo-pędowych S. baicalensis, prowadzonych w 4-
tygodniowych cyklach hodowlanych, na podłożu Murashige-
Skooga (MS) [2]. 
W ekstraktach metanolowych z biomasy analizowanych metodą 
DAD-HPLC [3] stwierdzono obecność pięciu flawonoidów: 
bajkaliny, bajkaleiny, wogoniny, wogonozydu i skutellaryny, 
ponadto obecność kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego oraz 
glikozydu fenolowego - werbaskozydu. Dominującymi ilościowo 
metabolitami wtórnymi były bajkalina i werbaskozyd. 
Najwyższe sumaryczne zawartości flawonoidów uzyskano na 
wariantach podłoża MS z dodatkiem 0,5mg/l BAP i 2mg/l i NAA 
(441,22 mg/100g s.m.) oraz 1mg/l BAP i 0,5mg/l NAA (410,18 
mg/100g s.m.). Najwyższą zawartość bajkaliny (259,05 mg/100g 
s.m.) uzyskano na wariancie podłoża MS z dodatkiem 1mg/l BAP i 
0,5mg/l NAA , natomiast najwyższą zawartość werbaskozydu 
(810,47 mg/100g s.m.) stwierdzono na wariancie podłoża MS z 
dodatkiem 1 mg/l BAP i 1mg/l NAA. 
Badania wykazały wpływ stężenia regulatorów wzrostu i rozwoju 
roślin na akumulację badanych bioaktywnych metabolitów. 
Prowadzone kultury in vitro S. baiclensis stanowić mogą 

potencjalne, biotechnologiczne źródło pozyskiwania aktywnych 
związków, o cennych właściwościach farmakologicznych. 
 
1.Scutellariae baicalensis radix, In: European Pharmacopoeia 7.1 
Ed. (2011) Strasbourg, pp. 3355 
2. Murashige T, Skoog F 1962. Physiol Plant,15: 473-497 
4. Ellnain-Wojtaszek M, Zgórka G 1999. J Liq Chrom & Rel Tech, 22: 
1457-1471 

Analiza czynników stresogennych wpływających na życie i 
funkcjonowanie osób młodych 

Jagoda Konarska1 Mariola Janiszewska2 Paulina Kustra1 Magda 
Grzechnik1 Paulina Świzdor1  
1 Studenckie Koło  Naukowe przy Zakładzie Informatyki i Statystyki 
Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
2  Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie 

Młodzież przeżywa wiele sytuacji trudnych: sytuacje społecznej 
ekspozycji, nacisku lub przymusu oraz społecznego konfliktu. 
Wszystkie te sytuacje mogą wywołać stres. Warto pamiętać, że  
okresy napięcia są nieodłączną częścią także młodego życia, 
ulegają zmianie tylko jego przyczyny, przejawy i nasilenie. Zatem 
należy przyjrzeć się przyczynom stresu występującym u młodzieży, 
rozpatrując je w odniesieniu do obszarów życia, w których 
młodzież najczęściej funkcjonuje.  
Celem badań była analiza czynników stresogennych i ich wpływu 
na funkcjonowanie młodzieży. 
Badania  przeprowadzono od marca 2016 do kwietnia 2016 roku. 
Przebadano 100 osób w wieku od 17 do 19 lat, uczniów klas 
licealnych i technikum. W badaniu zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego, narzędzie badawcze- kwestionariusz ankiety 
własnego autorstwa. Uzyskany materiał poddano analizie 
statystycznej za pomogą programu Microsoft Excel w wersji 2007 . 
W analizie statystycznej zastosowano również Test T-studenta.  
Większość badanych (78%) zna pojęcie stresu, potrafi rozpoznać 
objawy i redukować je do minimum. Prawie połowa (47%) 
odczuwa skutki stresu codziennie. Do tego stanu prowadzą 
głównie problemy w szkole (20%) oraz egzaminy i kartkówki (20%). 
Stres najczęściej objawia się bezsennością (23%), zawrotami głowy 
(20%) i omdleniami (15%). 
Znaczny procent respondentów codziennie odczuwa stres, co 
może mieć działanie destrukcyjne dla ich stanu zdrowia. Osoby 
mieszkające w mieście częściej posiadają dolegliwości związane ze 
stresem w odróżnieniu od badanych mieszkających na wsi. 
Spowodowane jest to szybkim postępem cywilizacyjnym czy 
zmieniającymi się codziennymi warunkami socjalno-bytowym. Dla 
badanej młodzieży sytuacje typu egzaminy/klasówki czy problemy 
w szkole były równie stresujące jak brak stabilizacji i napięta 
atmosfera w domu lub brak przyjaciół.  
Słowa kluczowe: stres, wyczerpanie, młodzież, zdrowie 
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Analiza farmakoekonomiczna AED zlokalizowanych na terenie 
Trójmiasta 

mgr Katarzyna Pogorzelczyk (1,3), dr n. o zdr. Ewa Bandurska (2), 
dr n. med. Tomasz Łopaciński (3), dr n. med. Marzena Zarzeczna – 
Baran (2), prof. dr hab. Andrzej Basiński (3) 
1. SKN Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia WNoZ i IMMT 
GUMed 
2. Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański 
Uniwersytet Medyczny 
3. Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Gdański Uniwersytet 
Medyczny 

Na obszarze Trójmiasta rocznie występuje średnio 353 
przypadków SCA. Jedną z części składowych łańcucha przeżycia 
jest szybka defibrylacja. Ocenia się ją jako najlepszą metodę 
ratunkową w zakresie pierwszej pomocy nagłego zatrzymania 
krążenia. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy 
farmakoekonomicznej, rentowności aparatury AED zlokalizowanej 
w Trójmieście oraz interpretacja a także porównanie otrzymanych 
wyników do sytuacji potencjalnych. Materiał badawczy stanowiły 
informacje na temat przypadków NZK, kosztów oraz eksploatacji 
AED a także danych stanowiących o późniejszej hospitalizacji w 
Trójmieście pochodzące z literatury światowej oraz opracowań 
własnych.  
W niniejszej pracy wykonano analizę farmakoekonomiczną 
sytuacji aktualnej (26 użyć AED przy 106 zlokalizowanych 
aparaturach), sytuacji zerowego wykorzystania defibrylatora, 
stuprocentowego wykorzystania oraz sytuacji potencjalnej na 
warunki trójmiejskie z ujęciem danych światowych.  
Jak wykazały badania - sytuacja aktualna wykorzystania AED nie 
jest opłacalna. Sytuacja stuprocentowego wykorzystania oraz na 
przyjęte warunki światowe wykazały jednak zdecydowanie 
większą rentowność. Sytuacja zerowa nie wykazuje przesłanek 
ekonomicznych do jej wdrożenia. Sytuacja obecna jest zbliżona do 
sytuacji zerowej. Oznacza to, iż obecny stopień wykorzystania oraz 
eksploatacji aparatury AED zlokalizowanej na terenie aglomeracji 
trójmiejskiej, bliski jest sytuacji, w której w przypadku wystąpienia 
NZK w warunkach pozaszpitalnych pierwsza pomoc jest 
pozbawiona wykorzystania AED. Żadna z poddanych analizom 
sytuacji, nie wykazuje zwrotu kosztów poniesionych. Każde użycie 
AED wiąże się z rosnącą rentownością inwestycji. 

Analiza zawartości stewiozydów jako związków biologicznie 
aktywnych w stewii (Stevia rebaudiana) oraz produktach 
wytwarzanych na bazie tej rośliny 

Aleksandra Wojewoda, Daniel Stępniowski, Tomasz Wodyk, 
Ewelina Cholewińska, Anna Stępniowska 
Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie 

 
Aleksandra Wojewoda, Daniel Stępniowski,  Tomasz Wodyk, 
Ewelina Cholewińska, Anna Stępniowska 
Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie 
 
Ze względu na słodki smak Stevia rebaudiana Bertoni od wielu lat 
znajduje się w centrum zainteresowania producentów żywności. 
Istotą stosowania stewii jest obniżenie wartości energetycznej 
produktu poprzez zmniejszenie zawartości cukrów prostych. Jest 

to istotne dla diabetyków oraz osób z nadciśnieniem tętniczym. 
Liście stewii w zależności od źródła pochodzenia mogą różnić się 
zawartością poszczególnych stewiozydów. Największy udział 
wśród nich stanowią: stewiozyd i rebaudiozyd A - główne składniki 
odpowiadające za słodki smak rośliny. Specyficzny gorzkawy 
posmak stewiozydu jest niewykrywalny, gdy zachowany jest 
odpowiedni stosunek rebaudiozydu A do stewiozydu. Dlatego też 
celem pracy było porównanie zawartości stewiozydów w liściach 
stewii pochodzących z różnych krajów oraz w produktach 
wytwarzanych na bazie tej rośliny. 
Analizę chromatograficzną stewiozydów przeprowadzono przy 
użyciu HPLC przy użyciu detektora diodowego z wykorzystaniem 
kolumny z fazą stacjonarną C18. Fazę ruchomą stanowiła 
mieszanina buforu fosforanowego oraz acetonitrylu (68:32, v/v). 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wzajemne 
proporcje glikozydów stewiolowych obecnych w liściach stewii 
(rebaudiozydu A i stewiozydu) zależą od miejsca i warunków w 
których jest uprawiana. Największą zawartość rebaudiozydu A 
odnotowano w liściach stewii pochodzących z uprawy na terenie 
Polski, najmniejszą zaś w liściach z innych krajów Unii Europejskiej. 
Ponadto analizowano ilość tych substancji w produktach na bazie 
tej rośliny. Badanie wykazało, iż mogą być one zamiennikiem suszu 
liści pod warunkiem przestrzegania zalecanego dziennego 
spożycia. 

Analiza histochemiczna oligodendrocytów w obszarze kory 
czołowej (cortex frontalis) i ciała modzelowatego (corpus callosum) 
w mózgowiu szynszyli małej (Chinchilla lanigera) 

Izabela Krawczyk-Marć1, Agata Wawrzyniak2, Sabina Galiniak1, 
Iwona Łuszczewska-Sierakowska3, Natalia Leksa1 
1Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medyczny, Uniwersytet 
Rzeszowski, ul. Leszka Czarnego 4, 35-615 Rzeszów 
2Zakład Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. 
Akademicka 12, 20-950 Lublin 
3Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4, 20-090 
Lublin. 

Oligodendrocyty (OLGs), są dominującymi komórkami glejowymi 
w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) u ssaków 
zawierającymi żelazo w mózgowiu. Jednym z białek żelaza 
obecnym w OLGs jest ferrytyna, drugim związanym z żelazem jest 
transferyna. OLGs uczestniczą w mielinizacji, a żelazo 
zaangażowane jest bezpośrednio w produkcję mieliny oraz 
pośrednio podczas stresu oksydacyjnego. 
Celem badań było prześledzenie obecności żelaza w OLGs w korze 
czołowej (CF) i spoidle wielkim (CC) u dorosłych samców szynszyli. 
CF bogata jest w neurony, natomiast CC posiada dużą ilość włókien 
nerwowych. 
Do badaniach użyto 6 dorosłych samców szynszyli. Po śmierci 
zwierząt materiał utrwalano w zbuforowanej formalinie i poddano 
standardowej procedurze histologicznej. Skrawki wybarwiono 
metodą histochemiczną na obecność jonów żelaza. W celu 
potwierdzenia lokalizacji OLGs zastosowano barwienie 
immunofluorescencyjne z użyciem mielinowego białka 
zasadowego (MBP). Analizy morfologicznej dokonano w 
mikroskopie świetlnym Leica DM6000B. 
W wyniku zastosowanej reakcji histochemicznej pojawił się 
brązowy produkt, który lokalizował się zarówno w cytoplazmie jak 
i w wypustkach OLGs, oraz poza obrębem OLGs, co 
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najprawdopodobniej odpowiadało osłonkom mielinowym. W CF u 
samców szynszyli rozmieszczenie OLGs, z najintensywniejszym 
produktem reakcji histochemicznej dla żelaza widoczne było w 
dolnych warstwach kory, w pobliżu CC. W CC produkt reakcji 
wykazywały ułożone szeregowo OLGs, a odczyn reakcji widoczny 
był również we włóknach nerwowych. W CF reakcja 
histochemiczna na obecność żelaza lokalizowała się w cytoplazmie 
i wypustkach OLGs. Barwienie immunofluorescencyjne 
potwierdziło lokalizację tych komórek glejowych u samców 
szynszyli. 
Na podstawie uzyskanych wyników można przypuszczać, że OLGs 
pełnią istotną rolę w dorosłym mózgowiu zwierząt, a ich funkcje 
nie ograniczają się jedynie do procesów mielinizacji u młodych 
osobników. 
Słowa kluczowe: oligodendrocyty, żelazo, mielinowe białko 
zasadowe 

Analiza patomechanizmów metaplazji tkanki nabłonkowej w 
przełyku Barretta 

Mateusz Niedzielski 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Cel: Analiza najnowszych informacji związanych z mechanizmami 
patogenezy przełyku Barretta. 
Metodologia badań: Przegląd literatury. 
Opis problemu badawczego: Przełyk Barretta jest postacią 
kliniczną zmienionego metaplastycznie przełyku. Transformacja 
dotyczy nabłonka, który z formy wielowarstwowej płaskiej, rozwija 
się w typ gruczołowy. Powyższa zmiana jest łatwa do 
zaobserwowania podczas badania endoskopowego i stanowi 
istotny czynnik predykcyjny nowotworzenia. Dzięki tym cechom 
Przełyk Barretta jest doskonałym wskaźnikiem w diagnostyce 
wczesnych zmian prowadzących do rozwoju gruczolaka. 
Zaawansowany rak przełyku jest ciężki do wyleczenia,                                       
a zapadalność w Polsce wynosi 3,7 / 100 000 / rok. 
Opis pracy: W artykule przypomniano i omówiono refluks 
żołądkowo-przełykowy (GERD) jako przyczynę metaplazji nabłonka 
przełykowego. Poszerzono ją o nowe informacje związane z 
infekcją Helicobacter pylori oraz leczenie niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi. Omówiono również udział czynników BMP4, 
CDX2, NF-kB oraz STAT3 w rozwoju karcynogenezy. Przedstawiono 
informacje dotyczące gruczolaka przełyku. 
Wnioski: Gruczolak przełyku stanowi trudny do wyleczenia 
nowotwór złośliwy. Przełyk Barretta jest świetnym wskaźnikiem  
w diagnostyce wczesnych zmian rakowych. Czynniki BMP4, CDX2, 
NF-kB oraz STAT3 odgrywają rolę w zmianach metaplastycznych 
przełyku, a ich dalsze badanie pozwoli lepiej zrozumieć 
molekularny mechanizm powyższych transformacji. 

Analiza sekwencyjna genu ABRA1 u pacjentek z rakiem piersi z 
województwa kujawsko-pomorskiego 

Aneta Bąk, Anna Junkiert-Czarnecka 
 
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział 
Lekarski, Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej 

Standaryzowany współczynnik zachorowalności na raka piersi (BC 
– breast cancer) w Polsce wynosi około 52/100 000 rocznie. 
Najczęstszą przyczyną rozwoju BC są mutacje w genie  BRCA1.                  

W wielu rodzinach obciążonych BC analiza rodowodowo-kliniczna 
wskazuje na dziedziczny charakter nowotworu, jednakże w wielu 
przypadkach wyniki badania obecności trzech najczęstszych 
mutacji genu BRCA1 (c.300T>G, c.4153delA, c.5382insC) nie 
przynoszą odpowiedzi na pytanie o podłoże genetyczne 
nowotworu. Jednym z genów, którego mutacje mogą leżeć u 
podłoża dziedzicznego raka piersi, jest gen ABRA1 kodujący białko 
ABRAXAS, które w kompleksie z białkiem BRCA1 bierze udział w 
odpowiedzi na uszkodzenia DNA. 
Celem badania była analiza sekwencyjna genu ABRA1 w celu 
wykrycia mutacji wśród pacjentek z rakiem piersi z województwa 
kujawsko-pomorskiego, u których nie wykryto trzech 
najczęstszych dla polskiej populacji mutacji w genie BRCA1. 
Badania przeprowadzono w grupie 100 kolejnych kobiet z BC                     
w celu wykrycia mutacji 5382insC, C61G, 4153delA w genie BRCA1. 
Następnie u pacjentek, u których nie stwierdzono żadnej z tych 
mutacji, przeanalizowano za pomocą sekwencjonowania wybrane 
fragmenty kodujące genu ABRA1. Grupę kontrolną stanowiło 100 
zdrowych kobiet. 
W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano dwa warianty 
zmiany sensu: c.422C>T i c.1042G>A. Wariant c.422C>T (p.T141I) 
wystąpił z częstością 1.04%  (1/96) w grupie badanej. U nosicielki 
tego wariantu BC zdiagnozowano w 35 roku życia. W rodzinie 
nosicielki mutacji c.422C>T, BC wystąpił jeszcze u siostry matki 
probantki w 32 roku życia. Wariantu tego nie wykryto w grupie 
kontrolnej. Analiza in silico programami PolyPhen2, AlignGVGD i 
Provean wykazała patogenny charakter kliniczny wykrytego 
wariantu. Wariant c.1042G>A (p.A348T) wystąpił z częstością 
31.82% (28/88) w grupie badanej i 39.56% (36/91) w grupie 
kontrolnej. Częstość występowania obu wariantów zmiany sensu 
nie jest istotna statystycznie, jednakże iloraz szans wystąpienia 
wariantu c.422C>T w grupie badanej jest 3-krotni większy w 
porównaniu do grupy kontrolnej (OR=3.176).  
W przeprowadzonych badaniach wykryto jeden patogenny 
wariant (c.422C>T) w genie ABRA1. Konieczne jest 
przeprowadzenie badań rodzinnych w celu potwierdzeni 
dziedziczności mutacji oraz powiększenie grupy badanej i 
kontrolnej. Uzyskane w badaniach dane sugerują konieczność 
dalszych badań nad genem ABRA1, który może być nowym, 
ważnym czynnikiem ryzyka w BC. 

Analiza urazów ręki wśród dzieci województwa śląskiego w oparciu 
o retrospektywną analizę zdjęć RTG 

Autorzy: Maciej Cebula1, Jacek Komenda1, Sandra Modlińska1 
Współautorzy: Dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska2,  
Dr n. med. Magdalena Machnikowska-Sokołowska2. 
1Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej,  
Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, Polska 
2Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wydział Lekarski w Katowicach, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 16,  
40-752 Katowice, Polska 

Wstęp: 
Urazy ręki, po urazach przedramienia, stanowią jedną z 
najczęstszych grup urazów wśród dzieci. Szacuje się, iż stanowią 
do 20% przyczyn wizyt w Oddziałach Ratunkowych. Rozbieżność 
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publikowanych dotychczas danych sugeruje, iż badania te powinny 
być przeprowadzane dla danego obszaru geograficznego. 
Cel: 
Celem pracy jest określenie rozkładu lokalizacji urazów oraz 
złamań w obrębie ręki w populacji dziecięcej regionu Śląska.   
Materiał i metoda: 
Analizą retrospektywną objęto 1441 pourazowe badania RTG 
nadgarstka/dłoni wykonane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w 2014 
roku za pomocą aparatu MULTIX TOP, SIEMENS.  
Badana grupa składała się z 656 dziewczynek w wieku 11,65 +/- 
3,50 lat oraz 785 chłopców w wieku 11,51 +/- 3,98 lat. 
Wszystkie badania zostały ocenione pod kątem wystąpienia 
złamań na skutek doznanego urazu, jego lokalizacji, jedno lub 
wielomiejscowego charakteru. Wykonano analizę statystyczną 
zgromadzonych danych. 
Rezultaty: 
Wśród 1441 badań RTG pourazowych dominującą grupę stanowiły 
urazy palców (n=1346), dotyczące najczęściej palca piątego 
(n=381). Najwięcej urazów zaobserwowano wśród dzieci w wieku 
11 lat (n=176). 
Wśród wszystkich badań wykryto 552 złamania kości. Dominującą 
grupę stanowiły złamania paliczków bliższych (n=213) oraz 
paliczków środkowych (n=159). Najczęściej dotyczyły one palca 
piątego (n=189).  
Wykazano niezależną od płci zależność pomiędzy wiekiem 
pacjentów a urazami palców (p=0,000) oraz urazami śródręcza 
(p=0,000). Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem pacjentów 
a złamaniami w tych lokalizacjach (p>0,05).  
Istotnie częściej dochodzi u chłopców do urazów śródręcza 
(p=0,000), urazów palców (p=0,000), złamań (p=0,008) oraz 
złamań z przemieszczeniem (p=0,03).    
Wnioski: 
Na podstawie otrzymanych wyników grupę zwiększonego ryzyka 
zarówno urazów, jak i złamań stanowią chłopcy w wieku około 11 
lat, którzy częściej będą doznawali urazów i złamań paliczków 
dalszych i środkowych ręki prawej. 

Analiza wielkości genomu wybranych gatunków z rodzaju Trigonella 
za pomocą cytometrii przepływowej 

Izabela Liśkiewicz, Daria Garczyńska, Pascal Zytkiewicz, Monika 
Rewers, Iwona Jędrzejczyk 
Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział 
Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Genetyki, Fizjologii i 
Biotechnologii Roślin, Koło Naukowe Biotechnologii „BioX” 

Kozieradka (Trigonella) należy do rodziny bobowatych (Fabaceae) 
i obejmuje gatunki, które są źródłem cennych substancji czynnych, 
związków śluzowych, saponin, flawonoidów i witamin. Ze względu 
na swoje właściwości, kozieradka jest wykorzystywana w 
przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, 
zielarstwie oraz fitoterapii. Celem badań była identyfikacja 
wybranych gatunków kozieradki za pomocą cytometrii 
przepływowej. Do badań wybrano 20 gatunków, które pochodziły 
z różnych regionów świata. Materiał roślinny do analiz 
cytometrycznych przygotowano zgodnie z procedurą Jędrzejczyk i 
Śliwińska (2010). Do oceny wielkości genomu wykorzystano 
standard wewnętrzny Vicia villosa ‘Minikowska’ (3,32 pg/2C) oraz 
standard pośredni T. corniculata (1,77 pg/2C). Pomiar wykonano 
przy użyciu cytometru przepływowego CyFlow SL Green (Partec 
GmbH, Niemcy). W każdej próbie analizowano około 7000 jąder 

komórkowych. Zawartość 2C DNA obliczona została na podstawie 
proporcjonalnej zależności pomiędzy średnią pozycją piku rośliny 
badanej oraz standardu wewnętrznego lub pośredniego. Wielkość 
genomu analizowanych gatunków wahała się od 1,10 do 5,76 
pg/2C, co odpowiada odpowiednio 1076 i 5633 Mpz. Wyniki 
wskazują na obecność genotypów z bardzo małymi i małymi 
genomami. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić 
iż cytometria przepływowa jest metodą, która umożliwia 
identyfikację gatunków należących do rodzaju Trigonella. 

Analiza wybranych uwarunkowań poczucia zmęczenia u pacjentów 
z POCHP 

Anna Wiśniewska1, Ślusarska Barbara2, Klepacka Julia3, 
Jędrzejkiewicz Bernadeta1, Grzegorz Nowicki2 
 
1Doktorantka, Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia 
Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 
2Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Środowiskowego, Wydział 
Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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Wprowadzenie. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) 
polega na częściowo nieodwracalnym zwężeniu dróg 
oddechowych, które utrudnia przepływ powietrza przez płuca. 
Upośledzenie przepływu powietrza u chorych z POCHP powoduje 
zmęczenie. 
Cel. Celem badawczym pracy było określenie poczucia zmęczenia 
u pacjentów z rozpoznaniem POCHP w oparciu o czynniki 
socjodemograficzne oraz biomedyczne. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2016 roku w grupie 
120 pacjentów  
z POCHP. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. 
Zebrany materiał poddano analizie statystycznej przy pomocy 
oprogramowania STATISTICA 12.0. 
Wyniki. Według skali Krótki Inwentarz Zmęczenia u 1,67% 
badanych występowało łagodne zmęczenie, umiarkowane 
pojawiło się u 98,33%. Analiza statystyczna określiła, że nasilenie 
zmęczenia było istotne w grupie kobiet (p<0,001), w grupie 
powyżej 60 lat i 50-60 lat (p<0,001), pośród badanych z nadwagą 
oraz z niedowagą (p<0,001), w grupie ankietowanych z 
wykształceniem średnim i podstawowym (p<0,001), 
mieszkającymi w mieście (p<0,001), w domu jednorodzinnym lub 
bloku (p<0,001), u osób palących (p<0,001) lub palących biernie 
(p<0,001), w grupie pracującej fizycznie (p<0,001), chorujący od 3 
do 5 lat (p<0,001). Przyczyną występowania dolegliwości u 
chorych takich jak kaszel lub duszność nasilających zmęczenie był 
wysiłek fizyczny (61,67%), infekcja dróg oddechowych (58,33%), 
kontakt z czynnikami chemicznymi (55,83%), zaś rzadko stres 
(28,33%), natomiast u 15,00% badanych duszność pojawiała się 
bez znanej przyczyny. 
Wnioski. W grupie pacjentów z POCHP zmęczenie w większym 
nasileniu występuje w grupie wiekowej powyżej 60 lat, u kobiet, 
pacjentów z nadwagą oraz mieszkających w mieście. Na nasilenie 
poczucia zmęczenia wpływa czas trwania choroby i jej stopień 
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zaawansowania, aktywność fizyczna oraz wykonywanie pracy 
fizycznej, palenie papierosów. 
Słowa kluczowe: POCHP, duszność, zmęczenie, uwarunkowania 

Analiza występowania mastitis w stadach wysokowydajnych krów 
mlecznych 

Daniel Radzikowski, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w 
Siedlcach 

Mastitis definiowane jako zapalenie gruczołu mlekowego 
wymienia spowodowane bakteriami, grzybami, mykoplazmami, 
wirusami lub algami. Oporność na antybiotyki patogenów 
wywołujących mastitis jest dobrze udokumentowana u krów 
mlecznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że 
każde użycie antybiotyków jest związane z ryzykiem wywołania 
oporności na antybiotyki wśród bakterii. Różnice regionalne w 
kierunkach odporności patogenów istnieją na całym Świecie. 
Jednak związek między opornością patogenów wywołujących 
mastitis i intensywnością chowu zwierząt, nie może zostać 
osiągnięty. Rosnące obawy wokół odporności na antybiotyki 
zachęciły do stworzenia alternatywnych metod leczenia mastitis. S. 
aureus jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych bakterii 
wywołujących mastitis i jest odpowiedzialna za ok. 25-30% 
wszystkich infekcji wewnątrzwymieniowych. Mastitis 
powodowane przez S. aureus jest uważany za zakaźny patogen 
mastitis, ponieważ powszechnie rozprzestrzenia się z zakaźonych 
do niezakażonych krów podczas udoju. Bakterie takie jak Str. 
agalactiae, Str. dysgalactiae oraz Str. uberis stanowią drugi co do 
częstości infekowania czynnik etiologiczny mastitis na farmach. 
Około 30-50% krów mlecznych w Polsce posiada gruczoły 
mlekowe zakażone bakteriami wywołującymi mastitis. u 2-5% 
takich krów notuje się w postacie kliniczne, u pozostałych 
wystepują podkliniczne postacie mastitis. Krowy takie tracą około 
20% swojej wydajności mlecznej. Mastitis to nie tylko problem 
ekonomiczny, który kosztuje rodzimych rolników kilkaset milionów 
złotych rocznie. Analiza zawartości stewiozydów jako związków 
biologicznie aktywnych w stewii (Stevia rebaudiana) oraz 
produktach wytwarzanych na bazie tej rośliny 

Antybiotykooporność – przeżyje najlepiej przystosowany 

Bożena Czubat - Katedra Biochemii i Biologii Komórki, Uniwersytet 
Rzeszowski 
Magdalena Antczak – Instytut Biologii Medycznej,  
Polska Akademia Nauk w Łodzi 
Sabina Galiniak – Wydział Medyczny,  
Uniwersytet Rzeszowski 

Oporność bakterii na antybiotyki to narastający problem ostatniej 
dekady. Nadmierne i nieprawidłowe stosowanie antybiotyków 
doprowadziło do globalnego kryzysu zdrowia publicznego: 
pojawienia się szczepów antybiotykoodpornych, utrudniających 
prawidłowe leczenie infekcji bakteryjnych. Ogromne 
niebezpieczeństwo stanowią patogeny alarmowe: oporne na 
wszystkie dostępne leki przeciwbakteryjne (PDR), ekstremalnie 
oporne (XDR) i wielooporne (MDR). Antybiotykoodporność 
dotyczy jednak nie tylko szczepów klinicznych lecz występuje 
również w weterynarii, rolnictwie a także żywności. 
Za zjawisko nabywania oporności drobnoustrojów na antybiotyki, 
odpowiedzialny jest głównie horyzontalny transfer genów, jednak 

nie bez znaczenia pozostają mutacje informacji genetycznej oraz 
pionowy transfer genów oporności.  
Główne mechanizmy, którymi posługują się mikroorganizmy w 
niekorzystnym dla nich środowisku, wzbogaconym w antybiotyk, 
są enzymatyczna hydroliza cząsteczki związku chemicznego, 
enzymatyczna modyfikacja cząsteczki antybiotyku, reakcja „by-
pass” oraz efluks.  
Niezwykle interesujący jest również fakt, że pojawienie się w 
populacji mikroorganizmów nowej antybiotykoodporności jest 
ściśle związane ze zwiększeniem u niej wirulencji.  
Zrozumienie interakcji genetycznych między wirulencją a 
nabywaniem antybiotykoodporności jest niezbędne do 
opracowania nowych leków, a także ulepszenia metod leczenia 
nawracających oraz przewlekłych infekcji. Świadome korzystanie z 
jednego z największych wynalazków medycyny jakimi są 
antybiotyki daje szanse na obniżenie populacji patogenów 
alarmowych. 

Antybiotykooporność bakterii oraz częstość występowania genów 
kodujących karbapenamazy ������  i ������  wśród izolatów 
pochodzących z oczyszczalni ścieków przy użyciu PCR 

mgr Natalia Jendrzejewska Politechnika Warszawska 
Karwowska Ewa, dr hab., prof. PW  Politechnika Warszawska 

Jednym z istotnych problemów stał się w ostatnich latach  wzrost 
liczebności w środowisku bakterii opornych na antybiotyki. 
Czynnikiem stymulującym rozwój tego zjawiska jest powszechność 
stosowania antybiotyków – w medycynie i weterynarii (głównie do 
leczenia chorób zakaźnych), w akwakulturze oraz w rolnictwie. 
Źródłem przenikania antybiotyków do środowiska są m. in. szpitale, 
ubojnie, gospodarstwa rolne czy przemysł farmaceutyczny. 
Potencjalnym źródłem wtórnego zanieczyszczenia środowiska 
bakteriami lekoopornymi mogą być również oczyszczalnie ścieków. 
Oczyszczalnie ścieków, które wykorzystują osad czynny, są 
dogodnym miejscem do rozprzestrzeniania się genów 
lekooporności, ze względu na występowanie i kumulację 
antybiotyków w osadzie, przy jednoczesnym znacznym 
zagęszczeniu bakterii. Rozwijana przez bakterie oporność na różne 
typy antybiotyków funkcjonuje w oparciu o różnorodne 
mechanizmy na poziomie molekularnym. Jej przenoszenie się w 
obrębie populacji bakterii jest między innymi skutkiem tzw. 
horyzontalnego transferu genów warunkujących oporność na 
antybiotyki (ARGs- antibiotic resistance genes), w ramach którego 
dochodzi do przekazania innym bakteriom ruchomych elementów 
genetycznych, takich jak transpozony, integrony czy plazmidy. 
Celem niniejszej pracy była analiza zjawiska oporności bakterii na 
wybrane antybiotyki na poziomie molekularnym, poprzez detekcję 
genów warunkujących tę oporność. W badaniach wykorzystano 90 
szczepów bakterii wyizolowanych z próbek pobranych na różnych 
etapach oczyszczania ścieków na podłożach hodowlanych z 
dodatkiem dwóch antybiotyków β-laktamowych: imipenemu oraz 
meropenemu. Do detekcji genów kodujących karbapenamazy 
blaGES  i blaPER  wykorzystano metodę PCR. Stwierdzono, że 23 % 
spośród badanych szczepów charakteryzowało się obecnością 
jednego z ww. genów, co potwierdza potencjał w zakresie 
lekooporności w przypadku bakterii uczestniczących w procesie 
oczyszczania ścieków. 
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Aptamery – alternatywa dla przeciwciał? 

Kinga Pajdzik, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen” 

Aptamery to syntetyczne, jednoniciowe oligonukleotydy RNA lub 
DNA. Otrzymywane są one z biblioteki nukleotydów, w cyklicznym 
procesie zwanym SELEX (Systematic Evolution of Ligands by 
Exponential enrichment). Aptamery cechuje specyficzność i 
wysokie powinowactwo wiązania do docelowych cząsteczek. 
Posiadają one wiele zalet, m.in. niewielki rozmiar, wysoką 
stabilność, niski koszt produkcji, łatwość modyfikacji chemicznej i 
co istotne, nie są immunogenne. Aptamery posiadają wysoki 
potencjał i mogą być stosowane jako terapeutyki, biosensory, a 
także mogę ułatwiać dostarczanie leków do docelowego miejsca. 
Jak do tej pory, zatwierdzonym przez FDA aptamerem jest 
Macugen i stosowany jest on w leczeniu zwyrodnienia plamki 
żółtej. Inne, powstałe w oparciu o aptamery leki, znajdują się 
obecnie w różnych stadiach badań klinicznych. 
W porównaniu do przeciwciał, aptamery wykazują szereg 
dodatkowych zalet. Obejmują one szeroki zakres docelowych 
cząsteczek, jak np. jony, cząsteczki organicznie i nieorganiczne, 
kwasy nukleinowe, peptydy, a nawet wirusy i komórki. Czas ich 
produkcji jest znacznie krótszy niż w przypadku przeciwciał. Są one 
również mniej kłopotliwe w transporcie i przechowywaniu aniżeli 
przeciwciała. Prezentowane cechy aptamerów sugerują, iż mogą 
one w przyszłości zastąpić przeciwciała. 
 

Badania  obrazowe  w diagnostyce  gorączki 

Marcin Bąk, Jaromir Kargol, Małgorzata Nowakowska, 
Katarzyna Podgórska, Agata Wisz 
Studenckie Koło Naukowe przy I Zakładzie Radiologii Lekarskiej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Opiekun: dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab 

Wstęp: Celem pracy jest przedstawienie możliwości 
diagnostycznych badań radiologicznych w chorobach 
ogólnoustrojowych o nieustalonej etiologii i nieznanym ognisku 
pierwotnym choroby. 
Omówienie przypadku: 
40 letni pacjent zgłosił się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Parczewie z powodu gorączki utrzymującej się od 5 dni oraz 
zaburzeń świadomości. Przepisano ambulatoryjną 
antybiotykoterapię. Po 3-ech dniach pacjenta ponownie 
hospitalizowano. Wykonano badanie TK głowy, które uwidoczniło 
liczne krwiaki śródmózgowe. Pacjenta przeniesiono do SPSK 4 w 
Lublinie. W trakcie pobytu w SOR pacjent wymagał konsultacji 
neurologicznej, nefrologicznej, neurochirurgicznej, 
anestezjologicznej i kardiologicznej oraz licznych badań 
dodatkowych. Badania ujawniły patologie w obrębie nerek, serca i 
mózgu oraz pozwoliły na rozpoznanie infekcyjnego zapalenia 
wsierdzia. 
Wnioski: 
Zastosowanie badań radiologicznych, takich jak: tomografia 
komputerowa, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 
oraz badanie echokardiograficzne w przypadku chorób 
ogólnoustrojowych jak gorączka pozwoliło na przybranie 
wwłaściwej ścieżki diagnostycznej u pacjenta w ciężkim stanie 
ogólnym oraz nakierowanie lekarzy różnych specjalności do 
prawidłowego określenia prawdopodobnych przyczyn dysfunkcji 

danych narządów. Ostatecznie, informacje zawarte w badaniach 
obrazowych, pozwoliły na postawienie właściwej diagnozy w 
oparciu o kryteria rozpoznania choroby i włączenie 
odpowiedniego leczenia. 

Badania odontologiczne w identyfikacji osobniczej zwłok i 
szczątków ludzkich 

Dorota Lorkiewicz-Muszyńska - Katedra i Zakład Medycyny 
Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu 
 
Magdalena Ciomek – 1) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska SPZOZ ul.Solna 21, Poznań  oraz  2) Katedra i Zakład 
Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
Mariusz Glapiński - Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

Wstęp: Indywidualność cech morfologicznych uzębienia, jak 
również jego niepowtarzalność oraz duża trwałość i odporność na 
oddziaływanie czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, 
powoduje, że zęby stanowią niezwykle przydatny materiał do 
badań identyfikacyjnych. Nabyte za życia zmiany w uzębieniu, 
ślady po przebytych stanach patologicznych, a także ślady leczenia 
są bardzo charakterystyczne i mogą być wykorzystane w analizach 
porównawczych po upływie wielu lat od zaistnienia zmiany. Proces 
identyfikacji w oparciu o cechy uzębienia i dane odontologiczne 
przeprowadza się szczególnie w tych sytuacjach, w których doszło 
do uszkodzenia mechanicznego i deformacji zwłok, w przypadku 
zaawansowanych zmian pośmiertnych, zwęglenia zwłok czy badań 
szczątków w stanie zeszkieletowania. Proces identyfikacji polega 
na gromadzeniu danych pośmiertnych i porównywaniu wyników 
badania pośmiertnego, z dostępnymi dowodami zażyciowymi w 
postaci dokumentacji medycznej (z leczenia stomatologicznego). 
Ze względu na powszechność leczenia i łatwość dostępu do 
dokumentacji medycznej, w niektórych krajach, głównie 
skandynawskich, metody odontologiczne stanowią ważną i często 
stosowaną  metodę identyfikacji szczątków ludzkich. 
Cel pracy: Celem prowadzonych badań było wskazanie dużego 
znaczenia indywidualnych cech uzębienia i badań 
odontologicznych w identyfikacji osobniczej. 
Materiał i metody: W pracy przedstawiono wyniki badań 
identyfikacyjnych zwłok i szczątków ludzkich na podstawie 
przypadków analizowanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny 
Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu. Przedstawione przypadki dotyczą badań 
odontologicznych i identyfikacyjnych zwłok i szczątków ludzkich,  
w tym szczątków ekshumowanych z grobu masowego.                      
Wyniki: Indywidualność cech uzębienia pozwala na wykorzystanie 
układu zębowego w procesie identyfikacji. Prawdopodobieństwo 
ustalenia tożsamości zależy w znacznym stopniu od dostępnego 
uzębienia i ilości danych pośmiertnych, a z drugiej strony od 
rzetelnej i aktualnej dokumentacji stomatologicznej wraz ze 
zdjęciami rentgenowskimi w postaci danych zażyciowych.  
Należy podkreślić, iż proces identyfikacji osobniczej na podstawie 
danych odontologicznych, nawet z wykorzystaniem zdjęć 
pantomograficznych, 
nie jest zadaniem łatwym, wymaga dużej skrupulatności i uwagi, a 
przede wszystkim, jest skuteczny tylko wówczas, gdy dysponuje się 
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zażyciowym materiałem porównawczym. Co więcej, znaczenie ma 
prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna. 

Badania temperaturowe roztworów kwercetyny z wybranymi 
alkoholami krótkołańcuchowymi 

Anna Taraba, Magdalena Szaniawska, Katarzyna Szymczyk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Kwercetyna, czyli 3,3’,4’,4,7-pentahydroksyflawon wchodzi w 
skład klasy flawonoli. Kwercetyna jako wszechobecny związek 
roślinny wystpuje powszechnie w produktach spożywczych 
pochodzenia roślinnego, takich jak herbata, soki owocowe, wino, 
miód. Wykazano, że kwercetyna działa ochronnie na naczynia 
krwionośne, ponadto ma właściwości przeciwzapalne, 
antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. Jednakże 
rozpuszczalność kwercetyny, a także wielu innych flawonoidów w 
roztworach wodnych jest niewielka np.  
0,17-7,7 μg/ml w przypadku kwercetyny. Stąd też wiele uwagi 
poświęca się zwiększeniu rozpuszczalności i mechanizmowi 
transportu tego związku. Warto podkreślić, że jak dotychczas 
podstawą metodą wyodrębniania substancji czynnych z surowców 
roślinnych, w tym kwercetyny, jest ekstrakcja wykonywana w 
różnych warunkach i z dodatkiem różnych rozpuszczalników, 
głownie alkoholi. Celem przeprowadzonych badań było zbadanie 
właściwości roztworów kwercetyny o stężeniu równym 10-4M z 
dodatkiem trzech alkoholi krótkołańcuchowych w temperaturze 
293, 303 i 313 K na podstawie zarejestrowanych widm 
absorpcyjnych i emisyjnych. 

Badanie dostępności farmaceutycznej hydrożeli z ekstraktami z 
Hamamelis virginiana i Aesculus hippocastanum o działaniu 
wzmacniającym naczynia krwionośne 

Marta Małyszczyk, Agnieszka Zielińska 
 
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Celem pracy było zbadanie dostępności farmaceutycznej 
substancji aktywnych zawartych w ekstraktach etanolowo-
wodnych z liści oczaru (Hamamelis virginiana) i kory kasztanowca 
(Aesculus hippocastanum) w hydrożelach wytworzonych na bazie 
karbopolu (Ultrez10, Lubrizol) i karboksymetylocelulozy sodu 
CMC-Na. Surowce roślinne zostały wybrane pod kątem 
zastosowania w leczeniu schorzeń skórnych związanych z 
niewydolnością żylną oraz w pielęgnacji cery naczyniowej. W 
otrzymanych ekstraktach oznaczono zawartości polifenoli, 
flawonoidów i tanin. Zbadano także ich właściwości 
przeciwutleniające metodą ORAC oraz DPPH/EPR. W 
wytworzonych formulacjach z dodatkiem ekstraktów zbadano 
wpływ zastosowanego polimeru oraz pH płynu akceptorowego na 
proces uwalniania substancji czynnych z hydrożelu. 
Ekstrakt z kasztanowca zawierał więcej polifenoli, wśród których 
dominowały flawonoidy, oraz posiadał lepszą zdolnością 
antyoksydacyjną. W przypadku ekstraktu z liści oczaru 
dominującym składnikiem są garbniki skondensowane – 
procyjanidyny.  
Związki aktywne z badanych ekstraktów (eskulina z kasztanowca i 
procyjanidyny z oczaru) przechodziły z hydrożelu przez błonę 

półprzepuszczalną do płynu akceptorowego. Istnieje zależność 
pomiędzy zastosowanym w technologii sporządzania hydrożelu 
polimerem a ilością uwolnionych substancji. Proces dyfuzji 
ekstraktów przez błonę półprzepuszczalną przebiegał efektywniej 
z formulacji na bazie karbopolu niż karboksymetylocelulozy. 
Zaobserwowano także wpływ pH płynu akceptorowego. W 
przypadku hydrożelu z ekstraktem z liści oczaru wirginijskiego 
proces dyfuzji substancji aktywnych przebiegał efektywniej do 
płynu akceptorowego o pH 7,4, natomiast ekstrakt z kory 
kasztanowca zwyczajnego szybciej dyfundował do buforu 
fosforanowego o pH 5,8, a więc do płynu o pH zbliżonym do 
odczynu skóry ludzkiej. 

Badanie interakcji pomiędzy metabolitami wtórnymi wytwarzanymi 
przez grzyby entomopatogenne a grzybami mikroskopowymi 
zamieszkującymi glebę 

Daria Zielińska1, Sylwia Różalska2 
1Uniwersytet Łódzki, Studenckie Koło Naukowe 
Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne (SKN-BioMik). 
2Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii. 

Grzyby entomopatogenne pełnią ważną rolę ekologiczną przez 
utrzymywanie populacji owadów na stałym poziomie. 
Drobnoustroje te mogą być wykorzystywane w praktyce rolniczej i 
ogrodniczej w formie biopreparatów do zwalczania szkodników 
roślin. W środowisku naturalnym najczęściej występują grzyby z 
rodzaju Metarhizium, infekujące setki gatunków owadów oraz 
wchodzące w symbiozę z korzeniami i ryzosferą roślin. Do 
zakażenia owadów przez Metarhizium dochodzi przez zarodniki 
przyczepiające się, kiełkujące i penetrujące kutikulę owadów lub w 
niektórych przypadkach przez przewód pokarmowy. Najczęstsza 
infekcja zachodzi przez bezpośrednią penetrację epikutykuli, dzięki 
wytwarzaniu zewnątrzkomórkowych, aktywnych biologicznie 
metabolitów wtórnych, takich jak destruksyny oraz licznych 
enzymów – lipazy, proteazy, chitynazy. 
Grzyby entomopatogenne współdzielą glebę z innymi grzybami 
mikroskopowymi, które odgrywają istotną rolę w ekosystemach. 
Do takich gatunków zaliczamy grzyby z rodzaju Trichoderma, które 
wspomagają wzrost i chronią rośliny przed czynnikami stresowymi. 
Celem niniejszej pracy było poznanie interakcji pomiędzy grzybami 
z rodzaju Trichoderma a metabolitami wtórnymi oraz enzymami 
zewnątrzkomórkowymi izolowanymi z grzybów 
entomopatogennych. 
W przeprowadzonych badaniach zastosowano zmodyfikowaną 
metodę EUCAST oraz badania żywotności z zastosowaniem 
dioctanu fluoresceiny (FDA). Badano zarówno wpływ podłóż 
pohodowlanych szczepu Metarhizium robertsii 2358 jak i ekstrakty 
uzyskane metodą QuEChERS. 
Otrzymane wyniki wskazują, iż zarówno podłoża pohodowlane, jak 
i ekstrakty z podłóż wykazują wpływ na wzrost i żywotność 
badanych szczepów Trichoderma. Jednocześnie, podczas 
optymalizacji podłoży wzrostowych dla Metarhizium na podłożu 
OSM (Osmotic stress medium) zaobserwowano wytwarzanie 
dużych ilości żółtego pigmentu, świadczącego o obecności 
mykotoksyn wytwarzanych przez Metarhizium - NG-391 i NG-393. 
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Badanie  morfologii  krwi  w  przebiegu  anoreksji 

Aleksandra Mroczkowska1, Magdalena Nieśpiałowska2, Joanna 
Mroczek-Wacińska3, Iwona Bień – Skowronek3 
1Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej, 
Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej, WFzOAM, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
2Zakład Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki 
Laboratoryjnej, WFzOAM, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
3Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią 
Endokrynologiczno - Metaboliczną III Katedry Pediatrii, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Anoreksja, inaczej jadłowstręt psychiczny, jest to schorzenie z 
kręgu zaburzeń odżywiania, które polega na celowej utracie wagi 
przez chorego. Pacjenci mają zaburzony obraz własnego ciała, 
czemu towarzyszy lęk przed przybraniem na wadze. 10 razy 
częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Największe zagrożenie 
zachorowaniem dotyczy wieku między 14. a 18. rokiem życia, 
jednak wiek osób dotkniętych tą chorobą obniża się. Odnotowuje 
się przypadki zachorowań u dziewczynek w wieku poniżej 12 lat. 
Ograniczenie spożywania pokarmów, bardzo często długotrwały, 
intensywny wysiłek fizyczny, stosowanie środków moczopędnych i 
przeczyszczających prowadzą do znacznej utraty masy ciała i 
stopniowego wyniszczenia organizmu. W konsekwencji dochodzi 
do licznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, co 
uwidacznia się w wynikach badań laboratoryjnych. 
Celem pracy jest przedstawienie zmiany parametrów 
morfologicznych w trakcie leczenia chorych na anoreksje. 
Badaniem objęto pacjentki, u których widoczne były zaburzenia ze 
strony układu krwiotwórczego. Podstawową komplikacją anoreksji 
jest niedokrwistość. 
Pojawiające się zaburzenia negatywnie wpływają na 
funkcjonowanie organizmu chorego. Dochodzi do zaburzeń układu 
krwiotwórczego, kościotwórczego, dokrewnego, pokarmowego, 
rozrodczego. Kontrola parametrów morfologicznych i 
biochemicznych jest bardzo ważnym etapem diagnostyki i leczenia, 
gdyż pozwala monitorować zmiany w funkcjonowaniu 
najważniejszych układów organizmu. 

Badanie zawartości jonów fluorkowych w wybranych pastach do 
zębów i płynach do płukania jamy ustnej 

Daria Ślefarska / SKN „Kalcyt”, Instytut Chemii, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 

Związki fluoru (najczęściej w postaci soli NaF) są powszechnie 
dodawane do środków higieny jamy ustnej. Pierwiastek ten 
zabezpiecza szkliwo zębów przed działaniem kwaśnych roztworów 
jamy ustnej, jak również chroni przed próchnicą, ułatwiając 
remineralizację szkliwa. Z drugiej strony wiąże on w organizmie 
magnez, co zwiększa ryzyko zawału serca oraz pogarsza 
funkcjonowanie układu nerwowego, co z kolei może prowadzić do 
depresji. Dlatego też tak ważnym jest kontrolowanie jego 
zawartości w różnych produktach, zwłaszcza tych codziennego 
użytku, jak pasty do zębów, czy płyny do płukania jamy ustnej. W 
niniejszej pracy przedstawiono badania zawartości jonów 
fluorkowych w pięciu wybranych pastach oraz w pięciu płynach do 
higieny jamy ustnej dostępnych w sprzedaży na polskim rynku. 
Zawartość jonów oznaczono metodą potencjometryczną z 
wykorzystaniem jonoselektywnej elektrody fluorkowej. Przed 
przystąpieniem do pomiarów elektrodę skalibrowano, 

wykorzystując serię roztworów wzorcowych o znanym stężeniu 
analizowanych jonów. Próbki past do zębów rozpuszczano w 
wodzie dejonizowanej, z kolei próbki płynów analizowano w stanie 
surowym. Każdy z pomiarów wykonano trzykrotnie. Stężenie 
jonów fluorkowych w badanych produktach odczytano w mg/L. 
 
 
 

Bakterie z rodzaju Bacillus w ochronie  biologicznej  roślin 

Natalia Gierasimiuk 

Współcześnie coraz częściej dostrzegamy niekorzystne zmiany w 
środowisku naturalnym, będące następstwem nadmiernego 
użycia środków chemicznych. Postępująca chemizacja środowiska 
wymusza konieczność stosowania alternatywnych metod. W 
przypadku ograniczenia stosowania syntetycznych pestycydów z 
pomocą przychodzi kontrola biologiczna roślin, która stanowi 
element zintegrowanej strategii ochrony przed patogenami. 
Termin ten oznacza ograniczenie występowania populacji 
patogenów przez ich naturalnych wrogów. Ochrona biologiczna 
jest bezpieczna oraz przyjazna dla środowiska. Ponadto zapewnia 
długotrwałe działanie protekcyjne roślin. W praktyce wykorzystuje 
się mikroorganizmy oraz związki przez nie produkowane o 
działaniu antagonistycznym, czyli hamującym rozwój czynnika 
chorobotwórczego. Bardzo obiecującym przykładem czynnika 
kontroli biologicznej (BCAs, z ang. Biological Control Agents) są 
bakterie z rodzaju Bacillus. Bakterie te są powszechnie 
występującymi w przyrodzie mikroorganizmami. Izolowane są, 
m.in. z gleby, wód słodkich oraz słonych. Bakterie  Bacillus 
posiadają zdolność do tworzenia endospor, dzięki czemu są w 
stanie przetrwać w niesprzyjających warunkach środowiska. 
Bakterie te odporne są na wysokie temperatury, wysuszanie oraz 
sztuczne środki ochrony roślin. Większość gatunków posiada 
status GRAS (z ang. Generally Recognized As Safe), co oznacza, że 
są bezpieczne dla ludzi oraz zwierząt. Powyższe cechy bakterii z 
rodzaju Bacillus przyczyniły się do efektywnego ich wykorzystania 
w ochronie biologicznej roślin.  
Celem pracy jest przedstawienie informacji dotyczących 
możliwości wykorzystania bakterii z rodzaju Bacillus  oraz 
związków przez nie produkowanych w ochronie biologicznej roślin 
ze szczególnym uwzględnieniem chorób powodowanych przez 
grzyby. 

Bakteriofagi bakterii kwasu mlekowego – poważny problem 
przemysłu mleczarskiego 

Anna Radulewicz, Agnieszka Szczepankowska, Kinga Nakonieczna, 
Patrycja Malec 

Bakterie kwasu mlekowego, zwane inaczej LAB (ang. Lactic Acid 
Bacteria), odgrywają bardzo ważną rolę w procesach produkcji 
fermentowanych produktów spożywczych, np. różnego typu 
serów, kefirów. Do grupy tych bakterii należą głownie bakterie z 
rodzaju Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Streptococcus. 
Ich głównym zadaniem jest przyspieszenie oraz kontrola procesu 
fermentacji. Głównym podstawowym produktem metabolizmu 
LAB jest kwas mlekowy, powodujący zakwaszenie docelowego 
surowca. W czasie produkcji kwasu mlekowego, powstają również 
inne produkty uboczne, takie jak np. etanol, związki aromatyczne, 
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czy też bakteriocyny, które mogą pozytywnie wpływać na jakość 
produktu końcowego.  
Od dłuższego czasu poważnym problemem w przemyśle 
mleczarskim są bakteriofagi infekujące bakterie kwasu mlekowego. 
Z tego powodu naukowcy z niemal całego świata podjęli 
intensywne badania nad procesami związanymi z rozwojem tych 
wirusów.  Największy zakres badań skupia się na bakteriofagach 
infekujących szczepy Lactococcus, które wykorzystywane na 
wysoką skalę, jako startery w procesie fermentacji mleka. Według 
źródeł naukowych ok. 70% zakłóceń w produkcji przetworów 
mlecznych stanowią zaburzenia spowodowane występowaniem 
bakteriofagów infekujących szczepy Lactoccocus. Prowadzą one 
do znacznych strat finansowych w przemyśle mleczarskim. 
Zidentyfikowano trzy główne typy bakteriofagów występujących 
najczęściej w przetwórniach mlecznych: c2, 936 oraz P335. Typy 
c2 oraz 936 charakteryzują się litycznym cyklem życia, zaś grupa 
fagów P335 obejmuje zarówno fagi lityczne jak i fagi łagodne, 
przeprowadzające cykl lizogenny.  
Badania prowadzone przez naukowców z Polski, jak również z 
innych krajów, dostarczają cennych informacji na temat 
bioróżnorodności fagów atakujących bakterie kwasu mlekowego 
oraz ich biologii. Uzyskane dane  mogą być pomocne w 
poszukiwaniu szczepów starterowych odpornych na infekcje 
fagowe. 

Białka  samoistnie  nieuporządkowane 

Kinga Stopa – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, 
Biotechnologii i Biofizyki 

Białka samoistnie nieuporządkowane (Intrinsically disordered 
proteins – IDPs) stanowią grupę powszechnie występujących w 
przyrodzie białek, które zostały stosunkowo niedawno odkryte. 
Białka te podważają słuszność paradygmatu, iż stabilna struktura 
trzeciorzędowa białka określa jego biologiczną funkcję. 
Wyjątkowość IDPs polega na tym, że w warunkach uznawanych za 
natywne, nie posiadają stabilnej struktury drugo- i trzeciorzędowej, 
co jednak nie jest równoznaczne z brakiem biologicznie istotnych 
funkcji pełnionych przez te białka. Z badań bioinformatycznych 
wynika, iż aż 25-30% białek eukariotycznych może być uznane za 
nieuporządkowane, a ponad 50% białek posiada długie 
nieuporządkowane rejony, przykładem jest tak zwany ‘strażnik 
genomu’ – białko supresorowe p53,  α-synukleina oraz ludzkie 
białko supresorowe BRCA1. Białka samoistnie nieuporządkowane 
charakteryzują się dużą dynamicznością struktury, co daje im 
przewagę nad białkami całkowicie sfałdowanymi. IDPs sprawniej 
odbierają i przekazują sygnał, ponieważ dzięki swojej plastyczności 
i możliwości licznych modyfikacji potranslacyjnych, oddziałują z 
wieloma partnerami z wysoką specyficznością. Nie jest więc 
zaskoczeniem, że uczestniczą w wielorakich ścieżkach przekazu 
sygnału oraz mechanizmach regulacyjnych. Obecnie naukowcy z 
całego świata dążą do identyfikacji kolejnych białek z grupy IDPs w 
celu lepszego poznania ich natury oraz zbadania ich związku z 
różnymi chorobami, co może w przyszłości umożliwić produkcję 
nowych leków. 
 
 
 
 
 
 
 

Białko w diecie pszczół – źródło i  znaczenie 
 
Skowronek Patrycja, Justyna Tyszczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
 
Obok węglowodanów, białko jest jednym z najważniejszych 
składników diety pszczół. Odpowiada ono za właściwy rozwój,  
jakość życia tych owadów. Co za tym idzie odpowiada także za 
właściwe funkcjonowanie całej koloni. Białko dostarczane 
naturalnie jako pyłek kwiatowy zostaje przetworzone przez 
ślinianki pszczół i ubogacone w jej wydzieliny. Taki zmodyfikowany 
pyłek jest podstawą diety tych owadów. Warunkuje w przyszłości 
maksymalny rozwój ciała pszczelego (właściwy rozwój skrzydeł, 
masy ciała i wielkości osobnika) oraz dobre funkcjonowanie 
owadów dorosłych. Niestety w ostatnim czasie narastające 
zanieczyszczenie środowiska, ubożenie różnorodności 
pobieranego pyłku jak i jego jakości, prowadzi do spadku  wartości 
odżywczych w ich żywieniu.  Przy diecie z niedostateczną ilością 
białka nie rozwijają się właściwie gruczoły, odpowiadające za 
późniejszą produkcje mleczka pszczelego (podstawa wykarmienia 
larw oraz matki pszczelej). Jej deficyty prowadzić mogą do 
dysfunkcji w kolonii i osłabienia jej odporności, co prowadzi do 
dużych strat. Zaczęto stosować wszelakie substancje mogące 
zastąpić pyłek o właściwościach prozdrowotnych, wydłużając życie 
tych owadów. Do takich suplementów zaliczyć możemy 
różnorodne izolaty białek czy oleje o wysokiej zawartości białka, 
przewyższającej nawet jego zawartość w pyłku.   

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – obecny stan wiedzy 

1. Maciej Czerwonka 
2. Rafał Wójcik 
3. Krzysztof Kozak 
4. Małgorzata Stolarek  
5. Sławomir Mańdziuk 
1. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego Oddział Chirurgii Piersi. 
3. Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 

Wstęp. 
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) tarczycy jest 
podstawową metodą zalecaną obecnie w algorytmie 
diagnostycznym zmian ogniskowych tego narządu. Ta 
małoinwazyjna i stosunkowo tania procedura umożliwiła istotne 
zmniejszenie liczby pacjentów poddawanych operacjom usunięcia 
tarczycy. Natomiast ocena cytologiczna aspiratu pozwala na 
zdiagnozowanie raka brodawkowatego, anaplastycznego i 
rdzeniastego tarczycy.  
Cel pracy. 
Celem publikacji jest szczegółowe opracowanie aktualnych 
światowych danych dotyczących wskazań i przeciwskazań do 
zabiegu, techniki wykonywania BACC, zasad oceny cytologicznej, 
ograniczeń i powikłań metody. Ze względu na wzrastającą liczbę 
chorych diagnozowanych z powodu guzów tarczycy, temat jest 
niezwykle ważny i aktualny, a poruszana w publikacji problematyka 
dotyczy lekarzy wielu specjalności.  
Omówienie.  
Biopsja tarczycy powinna być wykonywana pod kontrolą USG 
przez doświadczonego lekarza, a aspirat oceniany przez 
wyspecjalizowanego patologa. Obecnie wykazano, że ryzyko 
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niezdiagnozowania raka waha się, w zależności od jakości ośrodka, 
od 1% do 11%. Najczęstszymi przyczynami pomyłek 
diagnostycznych są: błąd pobrania tj. zaaspirowanie z 
nieodpowiedniej części zmiany, złe wytypowanie zmiany do BACC 
czy zbyt mała ilość materiału. Na czułość BACC mają również 
wpływ błędy techniczne podczas wykonywania preparatu oraz 
niedostateczna ilość informacji na temat trwającego aktualnie 
leczenia (nadczynność tarczycy leczona farmakologicznie). 
Wnioski. 
Ze względu na trwającą debatę na temat właściwej diagnostyki 
guzów tarczycy i ich kwalifikacji do leczenia operacyjnego, 
omówienie zbiorcze powyższej problematyki może być cennym 
głosem w tej dyskusji. 

Chemiczne wskaźniki jakości wody w przydomowej studni wiejskiej 

mgr inż. Marlena Skrobisz 
dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Studnie były kiedyś nieodłącznym elementem każdej zagrody 
wiejskiej. Stanowiły źródło wody wykorzystywanej do celów 
gospodarczych, jak również wody pitnej. Wraz z rozwojem techniki 
przydomowe studnie zostały zastąpione przez sieci wodociągowe 
i obecnie są jedynie alternatywnymi źródłami wody. 
Analizę wskaźników chemicznych wody w przydomowej studni 
usytuowanej na terenie wiejskim prowadzono od czerwca 2016 do 
września 2017 roku w gospodarstwie rolnym w miejscowości 
Sucholaski (województwo warmińsko-mazurskie). Jest to studnia 
kopana o średniej głębokości ok. 6 m. Niegdyś była używana jako 
ujęcie wody pitnej, dziś jest dodatkowym źródłem wody 
wykorzystywanej głównie na potrzeby gospodarstwa – do pojenia 
bydła oraz podlewania roślin. 
Przeprowadzone badania wykazały bardzo wysokie stężenia 
niektórych związków chemicznych w próbach wody pobranych z 
analizowanej studni m. in. azotanów oraz jonów potasu. Złą jakość 
wody potwierdzają również wskaźniki takie jak: przewodnictwo 
elektrolityczne właściwe czy też sucha pozostałość, które określają 
ilość składników rozpuszczonych w wodzie. Świadczy to o 
niewystarczającym zabezpieczeniu studni i przenikaniu 
zanieczyszczeń do wody z otoczenia. W przeszłości studnia była 
źródłem wody pitnej, jednak ze względu na wysokie stężenia 
zanieczyszczeń chemicznych, obecnie woda czerpana z tego ujęcia 
jest niezalecana do spożycia. 

Choroba Ormonda jako problem interdyscyplinarny - opis 
przypadku 

Justyna Kwolczak1, Urszula Teresińska1, Agnieszka Wątroba1, 
Joanna Tąporowska1, Dorota Suszek2 
1 Studenckie Koło przy Katedrze i Klinice Reumatologii i 
Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 
2Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki 
Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Choroba Ormonda (zwłóknienie pozaotrzewnowe) to 
rzadkie schorzenie przebiegające z rozplemem  tkanki włóknisto-
zapalnej wokół struktur przestrzeni zaotrzewnowej, w 
szczególności  aorty brzusznej. Najczęściej występującym 
objawem jest ból w obrębie jamy brzusznej czy okolicy lędźwiowo-

krzyżowej (L-S), któremu towarzyszą  objawy ogólne  tj. osłabienie, 
stany podgorączkowe, spadek masy ciała. 
Opis przypadku: 56-letni mężczyzna, od 2012 roku leczony                             
z powodu dolegliwości bólowych odcinka L-S kręgosłupa. W 2013 
roku ból przybrał charakter napadowy, dodatkowo dołączyły się 
bóle podbrzusza i miednicy oraz impotencja. W czerwcu 2016 roku  
wykonano badanie tomograficzne miednicy, które wykazało 
patologiczną masę tkankową wokół aorty brzusznej.  W celu 
wykluczenia procesu nowotworowego wykonano badanie PET, w 
którym stwierdzono zwiększone gromadzenie znacznika w 
opisywanej zmianie. Następnie chorego skierowano na 
laparotomię diagnostyczną. Badanie histopatologiczne 
potwierdziło obecność rozległego włóknienia z naciekiem 
zapalnym w przestrzeni zaotrzewnowej. 2 miesiące później u 
chorego wystąpiła ostra, przednerkowa niewydolność nerek, 
wymagająca leczenia nerkozastępczego  i założenia cewników do 
zwężonych moczowodów. Chory został przekazany do Kliniki 
Reumatologii, gdzie rozpoznano włóknienie zaotrzewnowe 
(choroba Ormonda). Rozpoczęto leczenie immunosupresyjne: 
glukortykoidy, azatiopryna. Po zastosowanym leczeniu uzyskano 
ustąpienie objawów ogólnych, bólu pleców, normalizację funkcji 
nerek i istotną regresję nacieku zapalnego w przestrzeni 
zaotrzewnowej.  
Wnioski: Naciek tkankowy w przestrzeni zaotrzewnowej u chorego 
z bólem okolicy L-S i nagłym pogorszeniem funkcji nerek wymaga 
diagnostyki w kierunku choroby Ormonda. 

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) jako 
powikłanie po przeszczepie szpiku kostnego u chorego z zespołem 
hiper-IgM 

Zofia Orzechowska*- Katedra i Zakład Patofizjologii, 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
Marcin Strojny- Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i 
Chirurgii 
Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
Oskar Komisarek- STN Chirurgii Szczękowo-twarzowej, 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
Prof. dr hab. n.med. Irena Jankowska- Poradnia Chorób i 
Transplantacji Wątroby, 
IPCZD Warszawa 
Dr n.med. Ewa Krasuska-Sławińska- Zakład Patologii Jamy Ustnej, 
IPCZD Warszawa 

Pacjenci po przeszczepach allogenicznych narażeni są na szereg 
powikłań potransplantacyjnych. Do najpoważniejszych z nich 
należy choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (graft-versus-
host disease - GvHD). Reakcja ta może rozwinąć się bezpośrednio 
po przetoczeniu komórek macierzystych układu krwiotwórczego 
(hematopoietic stem cell transplantation - HSCT) lub nawet po 
ponad 100 dniach od zabiegu, 2,5 letni pacjent z podejrzeniem 
zespołu hiper-IgM został przyjęty w maju 2002r. do Kliniki 
Immunologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (IPCZD). 
Badania wykonane podczas hospitalizacji wykazały 
hipogammaglobulinemię IgG i IgA, w związku z czym był on 
regularnie poddawany substytucyjnemu leczeniu dożylnymi 
preparatami immunoglobulin. W czerwcu 2005r., u chłopca 
rozpoznano przewlekłe zakażenie Cryptosporidium parvum z 
obrazem stwardniającego zapalenia dróg żółciowych. Pacjent 
został zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku kostnego od 
dawcy niespokrewnionego. W okresie 3 miesięcy po zabiegu 
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pojawiły się pierwsze objawy sklerodermicznej postaci przewlekłej 
GvHD. Zmiany zaobserwowano w obrębie skóry, jamy ustnej oraz 
spojówek. Dodatkowo w wątrobie zanotowano cechy zespołu 
zanikających kanalików żółciowych oraz nacieki zapalne.                              
W następstwie stałego pogarszania się czynności wątroby 
przeprowadzono transplantację tego narządu od dawcy zmarłego 
(7.03.2008r.) oraz wdrożono trójlekowe leczenie 
immunosupresyjne. Pacjenta w stanie ogólnym dobrym 
przekazano do Kliniki Gastroenterologii IPCZD oraz objęto opieką 
psychologiczną, ze względu na zły stan psychiczny oraz niechęć do 
współpracy. Obecnie jest pod kontrolą ambulatoryjną, jednak 
bardzo rzadko stawia się na wizytach kontrolnych. GvHD może 
prowadzić do ciężkiej niewydolności wielonarządowej. Jest 
najczęstszą przyczyną śmiertelności okołoprzeszczepowej. Z tego 
względu pacjentom po przeszczepach allogenicznych powinno 
zapewnić się profesjonalną i holistyczną opiekę, zarówno 
bezpośrednio jak i w kolejnych latach po transplantacji. 

Choroby współistniejące u pacjentów z mukowiscydozą w 
województwie podkarpackim 

Wróblewska Anna Maria, Kubera Aleksandra, Pałac Justyna, dr n. 
med. Rachel Marta 
Studenckie Koło Naukowe Fizjologii, Wydział Medyczny, kierunek 
lekarski, Uniwersytet Rzeszowski 
Opiekun: dr n. med. Marta Rachel 

Streszczenie: Mukowiscydoza jest wieloukładową chorobą o 
przebiegu przewlekłym i postępującym. Charakteryzuje się 
polimorfizmem ze strony różnych narządów i układów, zwłaszcza 
układu oddechowego i pokarmowego. Przyczyną choroby jest 
defekt genu kodującego białko CFTR.  Białko to znajduje się na 
szczytowej powierzchni komórek nabłonka wydzielniczego. Pełni 
rolę kanału chlorkowego a także odpowiedzialny jest za  transport 
glutationu, jonów węglowodanowych i innych elektrolitów. 
Przejawem zmienności na poziomie molekularnym genu CFTR jest 
plejotropowość objawów klinicznych. Dochodzi zarówno do 
zaburzenia struktury jaki i funkcji gruczołów 
zewnątrzwydzielniczych oraz narządów i układów z nimi 
związanych. Do takich patologii należą między innymi: 
zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, przewlekłe zapalenie 
zatok przynosowych z polipami oraz zakażenie Pseudomonas 
aeruginosa.  Głównym celem pracy jest przedstawienie częstości 
występowania chorób współtowarzyszących, obejmujących różne 
układy u pacjentów z mukowiscydozą. Badanie wykonano na 
podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 
pacjentów chorych na mukowiscydozę w Poradni i Klinice 
Alergologii i Mukowiscydozy w Klinicznym Wojewódzkim Szpitalu 
nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

Choroby zębów i przyzębia a choroby układu oddechowego – 
przegląd aktualnego piśmiennictwa 

Ewa Piotrowska; Dental-Med 
Mateusz Tomaszewski; Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii 
i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Choroby zębów i przyzębia są powszechne zarówno w 
rozwijających się, jak i rozwiniętych krajach, u pacjentów w 
każdym wieku. Dotyczą nawet do 50% populacji co czyni je 
problemem zdrowia publicznego. Oprócz wywoływania patologii 

dotyczących jamy ustnej, są też związane z chorobami układu 
oddechowego, sercowo-naczyniowego czy metabolicznymi. 
Współwystępowanie chorób przyzębia i zębów z chorobami 
układu oddechowego, a zwłaszcza przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc, wiąże się z ostrzejszym przebiegiem i większą 
śmiertelnością tych drugich. U pacjentów ze stwierdzoną astmą 
choroby zębów i przyzębia występują częściej. U starszych 
pacjentów niedostateczna higiena i zły stan zdrowia jamy ustnej  
predysponuje do częstszych zapaleń płuc.   
Istnieje związek między leczeniem chorób układu oddechowego 
lekami przyjmowanymi w formie inhalacji a rozwojem próchnicy, 
występowaniem przebarwień zębów (zwłaszcza u dzieci) i innych 
patologii jamy ustnej, takich jak zapalenia dziąseł, przyzębia, afty. 
Wynika on z działania miejscowego tych substancji, które 
powodują zmniejszenie wydzielania śliny i obniżenie pH jamy 
ustnej. Zachowanie higieny, profilaktyka chorób zębów i przyzębia 
oraz odpowiednie nawyki dietetyczne pozwalają ograniczyć 
działania niepożądane. 
Znając powiązanie chorób układu oddechowego z chorobami 
zębów i przyzębia można stwierdzić, że patologia jednego układu 
istotnie wpływa na drugi. Skutki chorób jamy ustnej nie dotyczą 
tylko jej okolicy, ale całego organizmu. W leczeniu lekami w formie 
inhalacji należy pamiętać o możliwych działaniach niepożądanych. 

Ciąża bliźniacza- podwójne szczęście, czy podwójne ryzyko? 

Klaudia Krzanik, Mikołaj Baliś, Aleksandra Barbachowska, Iwona 
Janosz, Piotr Bodzek 
SKN przy Katedrze i Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii 
Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu 

Ciąża bliźniacza w populacji europejskiej występuje stosunkowo 
często. Jedna na osiemdziesiąt ciężarnych kobiet, podczas badania 
ultrasonograficznego dowie się, że w jamie macicy rozwijają się 
dwa płody. Przyszli rodzice bliźniąt są szczęśliwi z powodu wizji 
dużej rodziny, jednakże dla lekarza położnika ciąża wielopłodowa 
to wyzwanie, które wiąże się z większą ilością powikłań niż ciąża 
pojedyncza. Ze względu na wysoki odsetek komplikacji (ponad 50%) 
ciąże bliźniacze zalicza się do ciąż wysokiego ryzyka. Najczęstszym 
powikłaniem jest poród przedwczesny, który może skutkować 
niewydolnością oddechową noworodka, martwiczym zapaleniem 
jelit i krwawieniem śródczaszkowym. W ciążach bliźniaczych 
występują również powikłania charakterystyczne tylko dla tego 
rodzaju ciąż np. rozbieżne wzrastanie wewnątrzmaciczne płodów, 
zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów oraz w przypadku ciąży 
jednokosmówkowej zaburzenia hemodynamiczne spowodowane 
nieprawidłowymi połączeniami naczyniowymi w łożysku. Opieka 
nad kobietą w ciąży mnogiej powinna obejmować określenie 
kosmówkowości, zapobieganie porodowi przedwczesnemu oraz 
szybkie rozpoznanie i leczenie powikłań ciąż jednokosmówkowych. 
W 75% metodą porodu jest cięcie cesarskie, które również 
obarczone jest powikłaniami. W opiece należy pamiętać także o 
matce, u której częściej występuje niedokrwistość, nadciśnienie 
tętnicze, nasilone nudności i wymioty oraz cholestaza. Pomimo 
częstych komplikacji, dzięki intensywnej opiece okołoporodowej 
oraz w trakcie ciąży (liczne badania ginekologiczne, 
ultrasonograficzne, w niektórych przypadkach konieczność 
hospitalizacji) bliźnięta po rozwiązaniu prawidłowo się rozwijają. 
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Ciężka postać tocznia rumieniowatego układowego z wtórnym 
zespołem antyfosfolipidowym – opis przypadku 

Autorzy: Radulska Joanna, Sowa Klaudia, Stryjecka Ewa, Zalewska 
Daria 
Koło Reumatologiczne przy Katedrze i Klinice Reumatologii i 
Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 
Opiekun koła: dr n. med. Dorota Suszek 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Majdan 

Wstęp: Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) to przewlekła, 
nieuleczalna choroba zapalna o etiologii autoimmunologicznej, 
przebiegająca z zajęciem wielu tkanek i narządów. 
Cel pracy: Celem naszej pracy było przedstawienie przebiegu 
choroby, powikłań narządowych oraz problemów prokreacyjnych 
u chorej z wieloletnim, agresywnym przebiegiem TRU. Opis 
przypadku: 35-letnia chora z 16-letnim wywiadem choroby. 
Pierwsze objawy TRU to rumień na twarzy, nadwrażliwość na 
światło słoneczne, zapalenie stawów, zapalenie małych naczyń rąk 
i stóp z postępującą martwicą opuszek palców. W kolejnych latach 
choroby dołączyły się objawy kłębuszkowego zapalenia nerek, 
depresji oraz wysiękowego zapalenia błon surowiczych - opłucnej 
i osierdzia. Obserwowano również zakrzepicę żył głębokich 
kończyn dolnych oraz dodatnie przeciwciała antyfosfolipidowe co 
dało podstawę do rozpoznania wtórnego zespołu 
antyfosfolipidowego (APS). Obecnie chora ma zaawansowane 
zmiany martwiczo-zapalne palców rąk w przebiegu 
zapalenia/niedokrwienia małych naczyń krwionośnych, 
amputowane częściowo paliczki wszystkich palców rąk. Stale 
przyjmuje leki immunosupresyjne, w tym duże dawki 
glukokortykoidów. Stale aktywna, wielonarządowa choroba oraz 
towarzyszący APS istotnie utrudnia planowanie ciąży u 
prezentowanej chorej. 
Wnioski: Przedstawiony opis przypadku chorej pokazuje mnogość 
objawów klinicznych TRU, możliwych powikłań choroby oraz 
ograniczeń w planowaniu ciąży. 

Ciśnieniomierze – niedoceniane wektory zakażeń szpitalnych 

Kowalska Katarzyna, Maliszewska Agata, Górniak Krzysztof – 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Wstęp: Zakażenia szpitalne stanowią poważną przyczynę zgonów 
na całym świecie. Znamienną, lecz niestety zwykle bagatelizowaną 
kwestią są mikroorganizmy znajdujące się na powierzchniach 
mankietów ciśnieniomierzy.  
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono od marca do czerwca 
2017 roku. Pobrano 50 wymazów z wewnętrznych powierzchni 
mankietów do mierzenia ciśnienia. Po posiewie i inkubacji wyrosłe 
kolonie identyfikowano z zastosowaniem standardowych testów.  
Wyniki: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
czynników biologicznych szkodliwych dla zdrowia wyhodowane na 
pożywkach drobnoustroje przydzielano do grup od 1 do 4, gdzie 
grupa 1 oznaczała drobnoustroje ze znikomym 
prawdopodobieństwem wywołania chorób u ludzi, a grupa 4 
patogeny wywołujące niebezpieczne dla pracowników choroby, 
wobec których nie istnieją skuteczne metody profilaktyki lub 
leczenia. Wśród wyhodowanych drobnoustrojów nie znaleziono 
żadnych, które należą do grupy 3 i 4. Z 50 przebadanych 
mankietów otrzymano 115 drobnoustrojów. Biorąc pod uwagę 
wyłącznie częstość występowania danej grupy patogenów, te z 

grupy 1 pojawiały się prawie dwa razy częściej (1,85). Analizując 
liczbę drobnoustrojów w zależności od stanu wizualnego mankietu 
wykazano większą liczbę mikroorganizmów z grupy 1 na 
mankietach B, (około 2) niż A (1,39) i C (1,33). W zakresie 
drobnoustrojów grupy 2 najwięcej występowało ich w grupie A 
(1,11). Ze względu na sposób dekontaminacji mankietów, 
najwięcej drobnoustrojów znaleziono na sprzęcie 
dezynfekowanym przez pranie (średnio 1,5) a najmniej na 
mankietach czyszczonych metodą zanurzania w środku do 
dezynfekcji (0,79).  
Wnioski: Metoda dezynfekcji ma wypływ na stopień kontaminacji 
mankietu ciśnieniomierza, a najbardziej skuteczną jest metoda 
zanurzania w środku dezynfekcyjnym. Stopień zużycia mankietu 
nie ma związku z poziomem jego kolonizacji. Personel medyczny 
nie zawsze przestrzega zasad prawidłowej dekontaminacji, a 
mankiety powinny być dezynfekowane po każdym pacjencie. 

Co karmiące Polki wiedzą na temat laktacji? 

Kinga Żebrowska, Maria Falis 
SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM 
Opiekun: dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska 

WSTĘP 
Karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia niemowląt jest 
rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Według 
GUS (dane z 2014 r.) ponad 90% matek rozpoczyna karmienie 
piersią w pierwszych dniach po porodzie, a tylko 46% z nich 
kontynuuje je po 6 tygodniu życia dziecka. Zaprzestanie karmienia 
piersią może być konsekwencją braku wiedzy o korzyściach z niego 
płynących. 
CEL 
Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy matek na temat 
karmienia piersią. 
METODYKA 
Prospektywne ankietowe badanie przeprowadzono wśród 
karmiących piersią Polek w wieku od 18 do 45 lat. Autorska ankieta 
złożona z 23 pytań była rozprowadzana droga internetową w 
okresie od II do III 2017 r. 
WYNIKI 
W badaniu wzięło udział 768 kobiet. Najliczniejszą grupę 
respondentek stanowiły matki w wieku 26-30 lat (44%). 34% 
respondentek mieszkało w miastach >500 tys. mieszkańców, 32% 
w miastach od 500-50 tys. mieszkańców, 12% w miastach poniżej 
50 tys. mieszkańców, a 22% na 
obszarach wiejskich. Najczęstszym źródłem wiedzy o laktacji, które 
wskazały respondentki, był internet (77%), a najmniej kobiet 
czerpało wiedzę od lekarza (8%). Największy odsetek poprawnych 
odpowiedzi dotyczył wpływu stosowanych leków na laktację (97%) 
Największe rozbieżności odpowiedzi zaobserwowano w przypadku 
pytań o suplementację diety w witaminę D3 i kwas foliowy 
(nieprawidłowych odpowiedzi 49%). Najwięcej nieprawidłowych 
odpowiedzi zostało udzielonych na pytanie dotyczące 
konieczności stosowania preparatów z jodem w trakcie karmienia 
piersią (78%). Porównano odpowiedzi ankietowanych w zależności 
od rodności respondentek. Pierworódki znamiennie częściej 
wybierały odpowiedzi nieprawidłowe niż wieloródki. Nie 
stwierdzono natomiast różnic w odpowiedziach matek w 
zależności od ich zamieszkania i wieku. 
WNIOSKI 
Wiedza kobiet na temat karmienia piersią jest niewystarczająca. 
Niezmiernie istotne wydaje się więc prowadzenie szerokiej 
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kampanii informacyjnej wśród kobiet, zarówno przez lekarzy i 
położne, jak i media. 

CRISPR/Cas9 jako nowa metoda w walce z HIV - perspektywy  
i historia rozwoju 

Aleksandra Witkowska, Agata Kierepa, Iwona Mozer – Lisewska 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych 

Niedoborów Odporności, Uniwersytet Medyczny im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) wciąż pozostaje 
poważnym problemem w zakresie zdrowia publicznego. Główną 
przeszkodą w eradykacji HIV jest latentny rezerwuar wirusa, który 
utrzymuje się pomimo długotrwałej, wysoce aktywnej terapii 
antyretrowirusowej (HAART). HAART może obniżyć wiremię do 
niewykrywalnego poziomu, jednak posiada także ograniczenia, 
takie jak problemy z adherencją chorych do wieloletniej terapii, 
krótko- i długoterminowe skutki uboczne, interakcje lekowe, 
wysokie koszty i możliwość pojawienia się oporności na leki. 
Ponadto terapia ta nie daje możliwości całkowitego wyleczenia z 
infekcji HIV, a jej przerwanie prowadzi do szybkiego wzrostu 
wiremii. W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki 
wstępnych badań z zastosowania systemu CRISPR/Cas9 w celu 
wyeliminowania DNA HIV z genomu zainfekowanych komórek. 
Kamel Khalili z Temple University zaprezentował wyniki ukazujące, 
że dzięki tej metodzie jest możliwe całkowite i trwałe usunięcie HIV. 
Ogromną zaletą narzędzia do edycji genomu CRISPR/Cas9 jest 
łatwość zaprojektowania prowadzącego RNA (guide RNA), który 
kieruje Cas9 do wyznaczonego locus DNA oraz wysoka 
specyficzność i skuteczność tego narzędzia. Mogłaby to być 
ostatnia szansa na wyleczenie osób, u których zawiodła klasyczna 
terapia antyretrowirusowa. Możliwe jest również, że CRISPR/Cas9 
można łączyć z HAART w celu usunięcia wirusa z latentnie 
zainfekowanych komórek, czego nie daje się osiągnąć stosując 
tylko HAART. Jednak CRISPR/Cas9 ma też pewne ograniczenia. W 
związku z tym, myśląc o ulepszeniu metody, należy mieć na 
uwadze testowanie różnych wektorów i miejsc docelowych w 
genomie HIV oraz badania chemiczne indukcyjnych systemów 
Cas9, które mogłyby poprawić profil bezpieczeństwa. W tym celu 
należy przygotować się do przeprowadzenia badań klinicznych. 
 

Cud - miód i owoce - porównanie właściwości antyoksydacyjnych 
wybranych polskich i światowych produktów spożywczych 

Maciej Maciejczyk, Paweł Mroczek, Weronika Pyka, Ewelina Nytko, 
Konrad Synowiec 
Katedra i Zakład Chemii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-
Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze 

Produkty naturalne (owoce i warzywa, a także miody) są bogatym 
źródłem związków biologicznie aktywnych, wśród których ważną 
grupę stanowią składniki o działaniu przeciwutleniającym. Zalicza 
się do nich m.in. polifenole (kwasy fenolowe i flawonoidy z 
antocyjanami). Spożywanie owoców i warzyw bogatych w 
flawonoidy odgrywa istotną rolę w profilaktyce chorób serca oraz 
nowotworów. W ostatnich latach można zauważyć napływ na 
polski rynek zagranicznych produktów spożywczych, które ze 
względu na dużą zawartość substancji o działaniu 

antyoksydacyjnym zyskały sławę „szczególnie prozdrowotnych”. 
Celem pracy było oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej 
wybranych produktów roślinnych i miodów oraz jej korelacja z 
całkowitą zawartością związków fenolowych. Badaniom poddano 
suszone i surowe jabłka i czerwone buraki, suszone śliwki, morele, 
żurawinę i jagody goji, a także miody z pasieki polskiej i 
nowozelandzkiej. Właściwości przeciwutleniające oznaczono 
metodami spektrofotometrycznymi: FRAP - polegającą na ocenie 
zdolności redukowania jonów Fe3+ oraz DPPH∙ – polegającą na 
redukcji rodnika 2.2-difenylo-1-pikrylohydrazylu przez 
przeciwutleniacze zawarte w ekstraktach wodnych badanych 
próbek. Wyniki wyrażono w równoważnikach troloksu [μmol TE/g 
produktu]. Całkowitą zawartość polifenoli oznaczono 
spektrofotometryczną metodą Folin-Ciocalteau, a wyniki 
przedstawiono względem kwasu galusowego [mg GAE/g 
produktu]. Aktywność przeciwutleniająca produktów roślinnych 
wynosiła od 3.7 (jabłka surowe) do 81.4 (buraki suszone) μmol/g 
produktu, a miodów: od 0.2 (akacjowy) do 1.7 (spadziowy) μmol/g 
produktu. Właściwości przeciwutleniające suszonych polskich 
jabłek były niewiele słabsze niż jagód goji. Zawartość polifenoli w 
owocach wynosiła od 0.8 (buraki surowe) do 9.0 (goji) mg/g 
produktu, a w miodach od 0.2 (akacjowy) do 1.1 (gryczany) mg/g. 

Cytopenie immunologiczne w przebiegu przewlekłej białaczki 
limfocytowej 

Katarzyna Łapacz, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice i Katedrze 
Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, II Wydział Lekarski z 
Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
 
dr n. med. Agnieszka Szymczyk, Samodzielna Pracownia 
Transplantologii Klinicznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem 
Dentystycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Klinika i 
Katedra Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, I Wydział 
Lekarski z Oddziałem Dentystycznym, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie  
 
dr hab. n. med. Monika Podhorecka, Klinika i Katedra 
Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski z 
Oddziałem Dentystycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest nowotworem 
limfoproliferacyjnym, który według wytycznych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 roku jest klasyfikowany jako 
chłoniak wywodzący się z dojrzałych limfocytów B, cechujący się 
pierwotnym zajęciem szpiku kostnego i obecnością krążących we 
krwi monoklonalnych limfocytów. Aż u 10-25% chorych opisuje się 
powikłania autoimmunizacyjne, które komplikują przebieg PBL i 
stanowią poważny problem kliniczny.   
Cel pracy: Charakterystyka i klasyfikacja cytopenii 
autoimmunologicznych z uwzględnieniem częstości ich 
występowania u chorych na PBL.  
Opis zagadnienia: Zaburzenia immunologiczne mogą wystąpić na 
każdym etapie PBL, jednak częściej są opisywane u pacjentów z 
chorobą o agresywnym i progresywnym przebiegu. Dominują 
wśród nich powikłania hematologiczne, takie jak: niedokrwistość 
autoimmunohemolityczna (ang. autoimmune hemolytic anemia, 
AIHA), małopłytkowość immunologiczna (ang. immune 
thrombocytopenic purpura, ITP), neutropenia 
autoimmunologiczna (ang. autoimmune neutropenia, AIN), 
czystoczerwonokrwinkowa aplazja szpiku (ang. pure red cell 
aplasia, PRCA) oraz AIHA z ITP, czyli zespół Evansa (ang. Evans 
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syndrome, ES). Ich rozpoznanie jest jednym ze wskazań do 
rozpoczęcia leczenia, wpływa na wybór rodzaju terapii oraz wiąże 
się z pogłębieniem już istniejących wtórnych zaburzeń odporności. 
Wnioski: Z uwagi na złożoną etiopatogenezę, cytopenie 
autoimmunologiczne nadal stanowią trudny i ważny problem 
diagnostyczno-terapeutyczny u chorych na PBL. Wybór schematu 
leczenia zależy od wielu czynników oraz wymaga indywidualizacji. 
Słowa kluczowe: przewlekła białaczka limfocytowa, 
niedokrwistość autoimmunohemolityczna, małopłytkowość 
immunologiczna, zespół Evansa, czystoczerwonokrwinkowa 
aplazja szpiku 

Czerniak jamy ustnej – przegląd doniesień kazuistycznych 

Paweł Jonczyk, 
Grzegorz Kasiarz,  
Karolina Czerkawska, 
Wojciech Tynior 
Kinga Szczerba 
 
 
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii, Wydział Lekarski z Oddz. 
Lek.-Dent. w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 

Czerniak jest złośliwym nowotworem wywodzącym się z komórek 
pigmentowych skóry, mianowicie melanocytów. Cechuje się 
znaczną dynamiką wzrostu, najczęściej lokalizuje się w obrębie 
rejonu głowy i szyi (25% przypadków zachorowań). Występują 
tutaj wszystkie typy histologiczne i morfologiczne czerniaka. 
Ostatnimi czasy obserwuje się tendencję do coraz częstszego 
występowania czerniaka w młodszych grupach wiekowych 
pacjentów. Diagnostyka zmian polega najczęściej na biopsji 
nacięciowej lub badaniu pobranego zmienionego węzła chłonnego, 
tzw. „wartownika”. Preferowaną formą leczenia jest zabieg 
operacyjny, jednak niejednokrotnie pacjenci poddawani są 
radioterapii, a także chemioterapii. Najgorsze rokowania co do 
przeżycia chorych wykazuje czerniak błon śluzowych, co 
prawdopodobnie jest związane z częstym skrzyżowanym spływem 
chłonki oraz narażeniem błony śluzowej na urazy. Dlatego też 
niezmiernie ważne jest poznanie morfologii oraz pierwszych 
objawów mogących sugerować pojawienie się złośliwej zmiany 
nowotworowej – czerniaka jamy ustnej. 

Czerniak przerzutowy o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym – 
opis przypadku 

Magdalena Czerwińska1, Monika Bieniasz1, Artur Drobniak2 
1Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2Klinika Onkologii 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego   

Wstęp. 
Częstość występowania czerniaka przerzutowego o nieznanym 
umiejscowieniu pierwotnym wynosi 2-9 %. Przerzuty czerniaka do 
trzewi bez zajęcia węzłów chłonnych są bardzo rzadkim zjawiskiem. 
Jedna z teorii braku ogniska pierwotnego zakłada, że pod 
wpływem nadzoru immunologicznego dochodzi do regresji 

ogniska pierwotnego czerniaka na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju tego nowotworu.  
Opis przypadku. 
Chora l. 68 skierowana została przez onkologa klinicznego z 
powodu podejrzenia raka wątrobowokomórkowego typu 
fibrolamelarnego (FLC) 11x4,5x9 cm w badaniu MR celem oceny 
resekcyjności zmiany. Chora bez cech niewydolności wątroby, bez 
czynników ryzyka HCC. Obciążona chorobą niedokrwienną serca, 
nadciśnieniem tętniczym, nietolerancją glukozy, dyslipidemią, 
chorobą zwyrodnieniową stawów, zespołem depresyjnym. 
ECOG=0. Konsultowano wynik badania MR z radiologami i 
ustalono, że jest to zmiana o charakterze przerzutu naciekająca 
wnękę wątroby. Zmianę uznano za nieresekcyjną. Wykonano 
BACC – wynik niediagnostyczny. W badaniu histopatologicznym 
biopsji gruboigłowej – profil immunohistochemiczny 
przemawiający za naciekiem czerniaka (melan A+, HMB45+, 
S100+). Po badaniu dermatoskopowym, wycięto podejrzane 
znamiona melanocytarne, oceniono dno oka, wykonano badanie 
PET-CT. Badania nie ujawniły ogniska pierwotnego. Skierowano 
chorą na badanie mutacji w kodonie V600 genu BRAF. Badanie 
dało wynik negatywny. Chora została zakwalifikowana do leczenia 
systemowego według schematu z dakarbazyną.  
Wnioski: 
1. Czerniak przerzutowy o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym 
jest wyzwaniem diagnostycznym.  
2. W przypadku braku ogniska pierwotnego diagnostyka zmiany 
przerzutowej powinna opierać się na badaniu histopatologicznym 
uzupełnionym zawsze o profil immunohistochemiczny. 

Czy  korzystanie z sauny ma korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze u 
pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem? 

Mateusz Pawlicki1, ,Zofia Misztal2,, Marta Pawlicka1, , Agnieszka 
Radzka1, Urszula Fałkowska2, 1Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Epidemiologii oraz Metodologii Badań 
Klinicznych, Uniwersytet Medyczyny w Lublinie, 2Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi. 

Wstęp: Według badań występowanie nadciśnienia w Polsce u osób 
między 18 a 79 r.ż. w ciągu kilkunastu lat wzrosło o około 9 mln 
osób. Postępowanie niefarmakologiczne stanowi nieodzowny 
element leczenia nadciśnienia tętniczego i jest zalecane jako 
podstawowa terapia u pacjentów z nadciśnieniem I stopnia. 
Korzystanie z sauny nie jest przeciwwskazane u pacjentów z 
nadciśnieniem prócz tych przyjmujących beta-blokery. Doniesienia 
z ostatnich lat wskazują, że regularne korzystanie z sauny może 
obniżać ciśnienie tętnicze u osób z rozpoznanym nadciśnieniem. 
Cel: Sprawdzenie aktualnego stanu wiedzy na temat korzystnego 
wpływu na nadciśnienie. 
Metody: Analiza danych z artykułów pochodzących z bazy PubMed, 
opublikowanych w latach 2004 -2017 
Rezultaty: Autorzy analizowanych prac wskazują na obniżenie 
ciśnienia tętniczego u osób korzystających regularnie z sauny 
poprzez pozytywny wpływ na układ krwionośny. W jednym z 
badań wykazano, że u osób korzystających z sauny poziom 8-epi 
prostaglandyny F2 w moczu był niższy niż u osób niekorzystających 
z sauny co korelowało również z niższym ciśnieniem tętniczym. 
Wyżej wymieniona prostaglandyna jest markerem stresu 
oksydacyjnego i jej poziom jest zwiększony przy upośledzeniu 
funkcji śródbłonka naczyniowego. Autorzy innego z badań 
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podkreślają jeszcze lepsze efekty dotyczące nadciśnienia po 
korzystaniu z  sauny połączonym z ćwiczeniami fizycznymi. 
Podsumowanie: Z analizowanych badań wynika, że regularne 
korzystanie z sauny może obniżać ciśnienie tętnicze. Jednakże 
potrzebujemy bardziej precyzyjnych i większych badań by 
potwierdzić te doniesienia. 

Czy Garcinol może okazać się skutecznym lekiem epigenetycznym? 

Joanna Bujak, Patrycja Kopytko, Katedra i Zakład Fizjologii, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
 
Epigenetyka jest szybko rozwijającym się działem współczesnej 
biologii molekularnej. Zmiany epigenetyczne obejmują nabyte i 
dziedziczne modyfikacje DNA, regulujące ekspresję i funkcję 
genów, bez wpływu na sekwencję DNA. Modyfikacje te powstają 
na skutek obróbki biochemicznej nici DNA lub białek histonowych. 
Proces acetylacji i deacetylacji białek histonowych ma istotny 
wpływ na kondensację chromatyny. Acetylacja białek histonowych 
jest katalizowana przez acetylotransferazy histonów (HATs, ang. 
histone acetylotransferases), natomiast za usunięcie grup 
acetylowych z reszt lizynowo-argininowych odpowiadają 
deacetylazy histonów (HDACs, ang. histone deacetylases). Podczas 
acetylacji białek histonowych chromatyna jest aktywna 
transkrypcyjnie, natomiast deacetylacja powoduje jej inaktywację.  
Wykazano korelację podwyższonego poziomu HAT  z rozwojem i 
progresją białaczek, nowotworu jelita grubego, sutka oraz prostaty. 
Zablokowanie aktywności HAT może okazać się atrakcyjnym celem 
terapii chorób onkologicznych. Substancja zdolna do aktywacji lub 
inhibicji enzymów kształtujących stan epigenetyczny komórek 
zyskała miano leku epigenetycznego. Największym 
zainteresowaniem cieszą się substancje odpowiadające za 
zahamowanie aktywności deacetylazy histonowej oraz inhibitory 
acetylotransferazy histonów. Jednym z inhibitorów 
acetylotransferazy histonowej (HATi) jest garcinol. Garcinol jest 
substancją pochodzenia naturalnego, wykorzystywaną w wielu 
badaniach onkologicznych, a jego skuteczność została 
potwierdzona w wielu badaniach in vitro i in vivo. Wykazano, że 
garcinol może kontrolować ekspresję genów odpowiedzialnych za 
regulację cyklu komórkowego oraz apoptozy. Dodatkowo 
substancja ta może powodować różnicowanie komórek 
nowotworowych i uwrażliwiać je na standardową terapię. 
Wykorzystanie leków epigenetycznych w leczeniu chorób 
nowotworowych stanowi atrakcyjną alternatywę, ze względu na 
ich mniejszą toksyczność i wysoką skuteczność. 

Czy smółka jest sterylna? Znaczenie prawidłowej mikroflory 
przewodu pokarmowego płodu i noworodka 

Paulina Wilczyńska, Barbara Lisowska-Myjak, Ewa Skarżyńska 
Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Czy dziecko w łonie rozwija się w sterylnym środowisku? Co dzieje 
się w momencie porodu i pierwszych godzinach życia dziecka? Czy 
właśnie wtedy następuje nagła kolonizacja noworodka bakteriami? 
Najnowsza wiedza medyczna obala dogmat sterylnego środowiska 
wewnątrzmacicznego. Mikrobiom odgrywa istotną rolę dla 
prawidłowo rozwijającego się płodu. Zapoczątkowanie kolonizacji 
przewodu pokarmowego noworodka ma miejsce jeszcze w życiu 
płodowym, a badania sugerują, że występowanie 

mikroorganizmów w łożysku, płynie owodniowym, błonach 
płodowych, pępowinie oraz smółce, może być stanem 
fizjologicznym. W ostatnich latach badania intensywnie skupiły się 
na opisie taksonomii drobnoustrojów, jednak istotne jest poznanie 
funkcji jaką pełnią bakterie w środowisku wewnątrzmacicznym 
oraz efektów ich działania na dalszy rozwój i zdrowie dziecka. W 
niniejszej pracy zagadnienia te zostaną dokładnie omówione, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu bakterii na przedwczesne 
porody oraz na rozwijający się układ immunologiczny. Materiał 
biologiczny charakterystyczny dla tego okresu rozwojowego jest 
inwazyjny w sposobie pozyskiwania. Nowe perspektywy rodzi 
praktyczne wykorzystanie smółki, czyli pierwszej wydaliny z 
przewodu pokarmowego noworodka, jako pełnowartościowego 
materiału diagnostycznego, pobieranego nieinwazyjnie oraz 
wiernie odzwierciedlającego życie wewnątrzmaciczne. Celem 
prezentowanej pracy jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące 
pochodzenia bakterii u płodu oraz możliwości wykorzystania 
smółkowej mikroflory jako źródła informacji o 
wewnątrzmacicznym środowisku rozwijającego się płodu. Poprzez 
znalezienie swoistych dla tego okresu markerów laboratoryjnych 
oznaczanych w smółce będzie można w przyszłości prawidłowo 
diagnozować okres wewnątrzmaciczny oraz terapeutycznie 
próbować manipulować nim, eliminując potencjalne zagrożenia 
chorobami we wczesanym i późniejszym życiu pourodzeniowym, 
poprzez zmiany składu mikroflory. 

Czy zmiany w mikrobiocie jelitowej mogą wpływać na 
występowanie nadwrażliwości pokarmowej? 

Ewa Świndryk, Magdalena Brzeska, Anna Pięta, Karolina 
Furmańska, Patrycja Krynicka Koło Naukowe Dietetyki UJ CM 
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM 

Prawidłowa kolonizacja jelita i skład mikrobioty jelitowej jest 
kluczowy do zachowania zdrowia od pierwszego dnia życia. 
Zaburzenia w składzie bakterii jelitowych mogą korelować z 
powstaniem różnych dolegliwości i chorób, w tym nadwrażliwości 
pokarmowej. Alergeny mogą wywołać reakacje natychmiast lub po 
kilku godzinach. Najczęstszymi objawami nadwrażliwości są: ból 
brzucha, wymioty, pokrzywka, świąd, obrzęki. Coraz częściej 
prowadzone są badania nad stosowaniem probiotyków w celu 
złagodzenia objawów nadwrażliwości. W świetle licznych badań 
wskazuje się na związek między rozwojem nadwrażliwości 
pokarmowej a stanem mikrobioty jelitowej. Zależność ta wykazana 
jest zarówno wśród dzieci, jak i populacji osób dorosłych. Celem 
pracy jest usystematyzowanie dotychczas uzyskanej wiedzy 
dotyczącej problemu nadwrażliwości pokarmowej powiązanej z 
zaburzeniami mikrobioty jelitowej. W badaniu poddano analizie 
artykuły wyszukane w bazie MEDLINE-Pub-Med, Embase, Scopus, 
Cochrane Library, Google Scholar i Polskiej Bibliografii Lekarskiej. 
Zostały użyte deskryptory czasowe 2012-2017 oraz słowa-klucze: 
microbiom, food intolerance, dysbiosis, probiotic. Praca opiera się 
na badaniach dotyczących związku mikrobioty z nietolerancją 
pokarmową ze zwróceniem uwagi na problemy występujące u 
dzieci. Dotychczasowe badania sugerują, że istnieje ścisły związek 
między mikrobiomem a nadwrażliwością pokarmową. Prawidłowa 
flora bakteryjna jelit odpowiada za utrzymanie integralności 
bariery nabłonkowej, tłumienie procesów zapalnych oraz 
produkcji przeciwciał klasy IgG. Zaburzenie tych mechanizmów 
odgrywa znaczącą rolę w patogenezie nadwrażliwości 
pokarmowej. Zauważono również wyraźny wzrost występowania i 
nasilenia nadwrażliwości pokarmowej w związku ze zmianami 
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środowiska i stylu życia, co sugeruje powiązanie ze zmianami w 
mikrobiocie, a częstością występowania nadwrażliwości 
pokarmowej. 

Czym dla człowieka jest ból i jak sobie z nim radzić? 

Natalia Frodyma – Stefanik, Agnieszka Kijowska 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w 
Krośnie, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Pielęgniarstwa 

Wstęp: Doświadczenie jakim jest ból towarzyszy człowiekowi przez 
wiele momentów jego życia, chodź często się zdarza, że jest on dla 
niego towarzyszem każdego dnia. Niejednokrotnie podejmowano 
próbę definiowania zjawiska bólu, określania jego etiologii oraz 
poszukiwania skutecznego sposobu na uśmierzenie bólu. Pomimo, 
iż algorytmów dotyczących sprawowania kontroli nad bólem jest 
wiele, możemy zadać sobie pytanie „Czym dla nas jest ból i jak 
sobie z nim radzić w życiu codziennym?”. 
Cel pracy: Celem pracy było poznanianie opinii na temat jak 
indywidualne osoby interpretują uczucie bólu, czy jest on dla nich 
zjawiskiem sporadycznym bądź zupełnie nieznanym czy 
towarzyszy im na co dzień oraz opracowanie pomysłu na skuteczną 
metodę radzenia sobie z bólem.  
Materiał i metoda: Analiza literatury naukowej oraz 
przeprowadzenie własnych badań przeglądowych pt.: „Czym dla 
człowieka jest ból” w grupie 100 losowo wybranych osób. 
Materiałem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety 
składający się z 25 pytań.  
Wyniki: Zjawisko bólu jest niezwykle często spotykane w 
codziennym życiu. W zależności od wieku i płci pytanych osób 
podawana definicja bólu bardzo się zmieniała. Dla najmłodszych 
ból jest smutkiem, brakiem zabawy oraz uczuciem słabości. Inne 
postrzeganie bólu mają osoby starsze, które ból definiują jako 
cierpienie, sytuacje bez wyjścia, problem, który nie pozwala na 
„normalne” życie oraz co zaskakujące jako motywację do działania. 
Mimo, że postrzeganie bólu zmienia się respondenci zgodnie 
definiują indywidualne empatyczne podejście personelu 
medycznego do pacjenta oraz zdobycie zaufania osoby 
odczuwającej ból jako czynniki kluczowe w terapii bólu. 
Wnioski: Skutecznym sposobem radzenia sobie z bólem jest 
kontrola bólu, sprawowana w profesjonalny sposób z 
uwzględnieniem indywidualnego podejścia do pacjenta, które 
niejednokrotnie warunkuje skuteczność działań. 

Czynnościowe zaburzenia głosu – współczesny problem 

Klaudia Glinka 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Bydgoszczy 

Praca przedstawia problem jakim są czynnościowe zaburzenia 
głosu. Omawia w jaki sposób można chronić krtań przed dysfonią, 
co w przekonaniu osób pracujących głosem jest nieuniknione.  
Zapoznaje czytelnika z możliwościami rehabilitacji oraz profilaktyki, 
która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Praca pokazuje wagę emisji głosu w najpopularniejszych zawodach 
głosem, dzięki której możemy uchronić krtań przed najczęstszymi 

czynnościowymi zaburzeniami głosu jakimi jest dysfonia 
hypofunkcjonalna oraz hyprefunkcjonalna.  
Dodatkowo zawiera informacje na temat potrzebnej diagnostyki w 
stwierdzeniu ewentualnej dysfunkcji aparatu mowy. 

Czynniki ryzyka erotomanii 

Dominika Ziółkowska, KUL 

Erotomania, czyli „patologiczne nasilenie potrzeb i zachowań 
seksualnych”, charakteryzuje się dużą intensywnością życia 
erotycznego, zwiększonym zapotrzebowaniem na kontakty 
płciowe, zakłóceniem kontroli impulsów, poszukiwaniem i 
uwodzeniem wciąż nowych partnerów, podejmowaniem 
współżycia w wielu, nawet niesprzyjających temu okolicznościach, 
uporczywym dążeniem do uzyskania potwierdzenia własnej 
sprawności seksualnej. 
Ze względu na różnorodność i powagę problemów z jakimi stykają 
się osoby uzależnione i ich rodziny, warto pochylić się nad 
czynnikami ryzyka tego zjawiska. Literatura przedmiotu zalicza do 
nich: rodzinę pochodzenia, cechy osobowości oraz współczesną 
kulturę. 
Plakat obrazuje zatem podstawowe czynniki warunkujące rozwój, 
tak trudnego w leczeniu, zaburzenia. 

Czynniki ryzyka, klasyfikacja i leczenie czerniaka 

Klaudia Wszołek 

W pracy przedstawione zostały problemy związane z 
epidemiologią, czynnikami ryzyka, metodami diagnostyki, 
klasyfikacją i leczeniem czerniaka. 
Czerniak to nowotwór wywodzący się z komórek barwnikowych 
skóry. Do najważniejszych czynników ryzyka jego wystąpienia 
zalicza się: długotrwały kontakt skóry  
z promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez Słońce, 
jak i solarium, jasny fototyp skóry, jasne oczy i włosy oraz 
obciążenie rodzinne. Najważniejszą metodą diagnostyki jest 
dermatoskopia, a podstawą rozpoznania biopsja wycinająca i 
badanie histopatologiczne. Wyróżnia się cztery podstawowe typy 
czerniaka: czerniak szerzący się powierzchownie, czerniak 
guzkowy, czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej i 
czerniak akralny. Inne typy występują niezwykle rzadko, lecz często 
mają gorsze rokowania. Podstawową metodą klasyfikacji czerniaka 
jest system TNM zaproponowany przez UICC i AJCC, który ocenia 
odpowiednio: guza pierwotnego, lokalne węzły chłonne oraz 
obecność przerzutów do organów wewnętrznych. Dodatkową 
metodą oceniającą zaawansowanie zmiany pierwotnej jest skala 
Breslowa i Clarka. Wycięcie chirurgiczne guza jest podstawową 
metodą leczenia czerniaka. Przerzuty do regionalnych węzłów 
chłonnych leczy się wycięciem całej grupy węzłowej. Leczenie 
paliatywne jest mało skuteczne. 
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Deficyt koenzymu Q10  a proces starzenia 

Suliga Katarzyna, Grzelak Teresa 
Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych, Katedra Chemii i Biochemii 
Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu 

Celem pracy była analiza biologicznych funkcji koenzymu Q10, 
znaczenia jego deficytu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu 
starzenia i podaży z dietą i suplementami, na podstawie 
aktualnych danych literaturowych. Zredukowana postać 
koenzymu Q10 (ubichinol) jest lipofilnym antyoksydantem 
nieenzymatycznym, naturalnie występującym w komórkach i 
narządach organizmu. Związek ten aktywnie uczestniczy w 
mitochondrialnej produkcji energii. Postać utleniona koenzymu 
Q10 (ubichinon) służy do ciągłej odbudowy ubichinolu, a poziomy 
obu form w organizmie, podczas prawidłowego funkcjonowania 
ustroju, są wystarczające i występują w równowadze, dzięki 
endogennej biosyntezie. Ze względu na zdolności neutralizowania 
reaktywnych form tlenu (ROS), powstających w wyniku stresu 
oksydacyjnego, koenzym Q10 zaliczany jest do ważnych związków 
przeciwutleniających i przeciwzapalnych. Namiar ROS powoduje 
uszkodzenia struktur komórkowych i odgrywa istotną rolę w 
procesie starzenia. Znaczny spadek koenzymu Q10 obserwowany 
jest u osób starszych oraz w niektórych schorzeniach, związanych 
z działaniem wolnych rodników (np. w chorobach 
neurodegeneracyjnych, sercowo-naczyniowych, nowotworowych 
i metabolicznych). Głównymi pokarmowymi źródłami ubichinolu i 
ubichinonu są mięso, oleje oraz orzechy, natomiast niską 
zawartością charakteryzują się produkty mleczne, owoce i 
większość warzyw. Sposobem na zwiększenie poziomu koenzymu 
Q10 w organizmie jest suplementacja diety, która w praktyce nie 
jest jednak szeroko stosowana. Doniesienia naukowe sugerują, że 
przyjmowanie ubichinolu może spowalniać proces starzenia i 
korygować niektóre zaburzenia, często występujące u osób w 
wieku podeszłym (np. w chorobie Parkinsona), jednak dokładne 
mechanizmy obrazujące te aspekty wymagają dalszych, 
szczegółowych badań.  
Słowa kluczowe: koenzym Q10, antyoksydanty nieenzymatyczne, 
starzenie się, suplementacja 

Definicja żywności funkcjonalnej. Badanie właściwości 
antyoksydacyjnych nowego asortymentu produktów żywności 
funkcjonalnej 

Kamila Kasprzak(1), Anna Oniszczuk(1), Karol Kupryaniuk(2), 
Gabriela Widelska(1), Karolina Wojtunik- Kulesza(1) 
 
(1) Zakład Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, ul Chodźki 4a, 20- 093 Lublin   
(2) Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Inżynierii Produkcji, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-286 
Lublin 

W dobie globalnie występujących chorób cywilizacyjnych zasadne 
staje się poszukiwanie nowych sposobów ich prewencji. Żywność 
funkcjonalna, to według definicji FUFOSE z 1999 roku, żywność 
której udowodniono korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji 
organizmu ponad efekt odżywczy, Zależność ta polega na 
poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszaniu 
ryzyka chorób. Podwyższona jakość zdrowotna żywności 
funkcjonalnej jest konsekwencją głównie obecności w jej składzie 

substancji bioaktywnych, stymulujących pożądany przebieg 
przemian metabolicznych oraz z optymalnej fizjologicznie 
proporcji poszczególnych składników. Kierunki działania 
składników bioaktywnych w żywności funkcjonalnej mogą być 
różne, tak samo jak sposób ich uzyskania. Warunkiem zaliczenia 
produktu do żywności funkcjonalnej jest doświadczalne 
potwierdzenie jej prozdrowotnych właściwości. 
Doświadczenie obejmowało efektywną ekstrakcję próbek nowego 
asortymentu żywności funkcjonalnej, takich jak: kaszki 
kukurydziane o procentowo odmiennym wzbogacającym dodatku 
polifenolowego jarmużu (Brassica oleracea L. var. sabellica L.)- 
równym 2, 4, 6, 8% wielkości danej partii surowca, oraz czystego 
jarmużu, mąki gryczane oraz makarony gryczane wykonane przy 
zmiennych parametrach technologicznych. Badano stopień ich 
właściwości antyoksydacyjnych za pomocą analizy 
spektrofotometrycznej z wykorzystaniem odczynnika DPPH (1,1-
difenylo-2-pikrylohydrazyl) oraz metodą chromatograficzną (test 
TLC-DPPH). Analizę ilościową i jakościową zawartych kwasów 
polifenolowych wykonano za pomocą HPLC- MS/MS. Badano 
zależność właściwości antyoksydacyjnych od dodatku 
polifenolowego surowca roślinnego oraz od ustalonych 
parametrów technologicznych zastosowanego produkcyjnego 
procesu ekstruzji. 
 

Determinanty nieprawidłowych postaw żywieniowych wśród 
pacjentów niedożywionych 

Agata Dutkiewicz1, Teresa Grzelak2 
1Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
2Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych, Katedra Chemii i 
Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 

Wstęp: Niedożywienie może być uwarunkowane somatycznie (np. 
chorobą nowotworową) i/lub psychicznie (np. jadłowstrętem 
psychicznym). Ważnym elementem leczenia jest prawidłowa 
interwencja dietetyczna. Normalizacja stanu odżywienia w 
zaburzeniach nowotworowych (gr. N), jak i w anorexia nervosa (gr. 
AN) poprawia rokowania w chorobie zasadniczej. Wyniki 
dotychczasowych badań własnych wskazują, iż znaczna część 
pacjentów z gr. AN (30,8%) oraz nieliczne osoby z gr N. (6,0%) 
charakteryzuje się błędnymi postawami żywieniowymi, preferując 
dietę niezgodną z rekomendacjami żywieniowymi przy leczeniu 
wspierającym niedożywienie. 
Cel: Identyfikacja głównych zależności pomiędzy nieprawidłowymi 
postawami żywieniowymi w grupach pacjentów z niedożywieniem 
uwarunkowanym somatycznie (gr. N) i psychicznie (gr. AN). 
Materiał i metody: Przebadano 119 osób z Body Mass Index (BMI) 
< 18,5 kg/m2, w tym 67 chorych z nowotworem piersi (gr. N) i 52 
z anorexia nervosa (gr. AN) autorskim kwestionariuszem postaw 
wobec żywienia i ciała. 
Wyniki: W gr. AN istotnymi determinantami błędnych preferencji 
żywieniowych były zaburzenia postrzegania obrazu ciała w postaci 
silniejszego dążenia do szczupłości (p=0,022) i większej różnicy 
między subiektywnie postrzeganą sylwetką aktualną a idealną 
(p=0,023). W gr. N pacjentki oceniające swoją figurę jako tęższą 
(adekwatnie do BMI) prezentowały więcej błędów w 
preferencjach żywieniowych (p=0,019), zaobserwowano również 
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tendencję statystyczną do mniejszej satysfakcji ze sposobu 
żywienia u pacjentek z błędnymi postawami (p=0,07). 
Wnioski: Współwystępowanie nieprawidłowych postaw 
żywieniowych z nieadekwatnym postrzeganiem obrazu ciała w gr. 
AN wskazuje na konieczność prowadzenia równoległej interwencji 
dietetycznej i psychoterapeutycznej. Obserwacje z gr. N sugerują, 
iż edukacja żywieniowa może korzystnie wpłynąć na satysfakcję ze 
sposobu odżywiania, a tym samym polepszyć jakość życia 
pacjentów. 

Diagnostyka molekularna wybranych chorób układu mięśniowego i 
nerwowego u koni 

Angelika Andrzejewska(1), Karolina Lisiak - Teodorczyk(1), Piotr 
Bociąg(1), Grzegorz Cholewiński(1), Jacek Wojciechowicz(1) 
(1) Centrum Badań DNA Sp. z o.o., ul. Rubież 46, 61-612 Poznań 

Choroby genetyczne zwierząt stanowią istotny problem dla 
hodowców. Wprowadzanie testów identyfikujących 
predyspozycje do występowania chorób genetycznych koni (łac. 
equus caballus) może odgrywać istotną rolę w hodowli. 
Jedną z częściej występujących chorób koni, dziedziczonych w 
sposób dominujący, jest hiperkaliemiczne porażenie okresowe 
(HYPP, ang. hyperkalemic periodic paralysis) objawiające się 
osłabieniem i drżeniem mięśni oraz arytmią serca. HYPP u koni 
związane jest ze zmianą c.4248C>G (p.F1416L) w genie SCN4A, 
kodującym podjednostkę kanału sodowego mięśni szkieletowych.  
Przewlekły mięśniochwat porażenny (PSSM, ang. polysaccharide 
storage myopathy) objawia się upośledzonym metabolizmem 
glikogenu i nadmiernym odkładaniem cukrów w mięśniach, co 
prowadzi do niewydolności ruchowej, drżenia i sztywnienia mięśni. 
PSSM typu 1 związany jest z mutacją c.926G>A (p.R309H) w genie 
GYS1, kodującym syntazę glikogenu.  
Zespół abiotrofii móżdżku (CA, ang. cerebellum abiotrophy) jest 
chorobą neurologiczną i dotyczy najczęściej koni czystej rasy 
arabskiej. Dziedziczona jest w sposób recesywny i związana z 
degeneracją komórek Purkinjego móżdżku. Objawami są ataksja, 
drżenie głowy i zaburzenia równowagi. Diagnoza CA jest trudna ze 
względu na objawy podobne do innych chorób neurologicznych. 
CA związana jest z mutacją c.284G>A (p.R95H) w genie TOE1. 
Celem było opracowanie testów identyfikujących predyspozycje 
genetyczne koni do tych schorzeń. Zaprojektowano startery do 
reakcji PCR i zoptymalizowano warunki amplifikacji. Produkty 
sekwencjonowano metodą Sangera sekwenatorem kapilarnym 
ABI PRISM® 3700. 
Opracowane testy DNA mogą stanowić podstawę diagnostyki tych 
chorób. Umożliwiają jednoznaczną diagnozę, a możliwość ich 
wykonania bezpośrednio po urodzeniu pozwala na wdrożenie 
odpowiedniej opieki weterynaryjnej. W przypadku CA umożliwiają 
wykrycie bezobjawowego nosicielstwa mutacji, a tym samym 
eliminowanie jej z linii hodowlanych. 
*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dlaczego dieta ubogowęglowodanowa powinna być stosowana w 
leczeniu cukrzycy typu 2 i insulinooporności? 

Magdalena Siwak, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą, zaliczaną do chorób 
cywilizacyjnych, której częstość występowania zwiększyła się w 

ciągu ostatnich 30 lat ponad czterokrotnie. Występowanie tej 
choroby może prowadzić do poważnych uszkodzeń układu 
nerwowego, naczyniowego oraz wydalniczego, ponadto są to tylko 
niektóre spośród mnogich skutków zbyt wysokiego stężenia 
glukozy we krwi, które występuje w nieleczonej cukrzycy. Na 
rozwinięcie się choroby mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, 
jak i środowiskowe. 
Celem wystąpienia jest przedstawienie wpływu diety 
ubogowęglowodanowej na organizm i przedstawienie korzyści 
wynikających z jej stosowania, jak i wiążących się z nią 
potencjalnych zagrożeń.  
Cukrzycę typu 2 często poprzedza insulinooporność - stan 
obniżonej wrażliwości tkanek na insulinę. Wskazuje się wczesną 
diagnozę insulinooporności i leczenie tego stanu metabolicznego 
jako możliwość obniżenia ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. 
Przegląd badań wskazuje na to, że zastosowanie u pacjenta dobrze 
zbilansowanej diety ubogowęglowodanowej, w której tłuszcz 
stanowi ponad 50%, 60%, a nawet 80% podaży kalorii, powoduje 
zwiększenie wrażliwości komórek na insulinę, obniżenie stężenia 
glukozy oraz zmniejszenie masy ciała. Wpływ diety na profil 
lipidowy pozostaje niewyjaśniony, lecz istnieją przesłanki 
świadczące o tym, że może ona zmniejszać stężenie cholesterolu i 
LDL oraz zwiększać HDL.  
Z drugiej strony istotne jest podkreślenie, że wśród potencjalnych 
skutków ubocznych przestrzegania diety wymienia się niedobór 
niektórych witamin i mikroelementów, zwiększone ryzyko 
wystąpienia chorób, takich jak refluks żołądkowo-przełykowy, 
przewlekłe zaparcia, kamica nerkowa, czy też schorzenia układu 
krwionośnego. Ryzyko wystąpienia niektórych z tych dolegliwości 
jest natomiast zależne od prawidłowego zbilansowania diety i 
procentowej zawartości makroskładników. 

Dziecko z FAS - opieka pielęgniarska 

Dr n. o zdr. Anna Rozensztrauch1, Natalia Świątoniowska2, 
Magdalena Bełz2 
 
1 Zakład Neonatologii, Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu 
2Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów śląskich we Wrocławiu 

Alkoholowy zespół płodowy – FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) 
to zespół cech widocznych u dzieci, które miały kontakt z 
alkoholem w okresie prenatalnym. Statystycznie pojawia się 2 razy 
na 1000 urodzeń.  U osób z FAS występują charakterystyczne 
objawy, które można zaszeregować do trzech grup: anomalie w 
budowie twarzy, cechy spowolnionego rozwoju fizycznego, 
objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Zakres 
opieki zależy od stopnia i rodzaju zaburzeń. Celem pracy jest 
przedstawienie problemów dziewczynki chorej na płodowy zespół 
alkoholowy. Praca powstała w oparciu o analizę dostępnej 
literatury oraz proces pielęgnowania. Zastosowano metodę 
studium indywidualnego przypadku. Opieka sprawowana nad 
dzieckiem z FAS powinna obejmować typowe czynności 
opiekuńcze z uwzględnieniem ich psychologicznego aspektu. Do 
dziecka z FAS należy podchodzić w sposób indywidualny z uwagi 
na zaburzenia poznawcze.  
Słowa kluczowe: FAS, opieka pielęgniarska 
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Efedron - silny narkotyk pozyskiwany z popularnych leków 

Bartosz Knap2, Ewa Gibuła-Bruzda1, Jolanta Orzelska-Górka1, 
Sylwia Talarek1, Ewa Kędzierska1 
 
1 Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
2Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii 
z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Efedron (metylokatynon, metkatynon), wśród użytkowników 
znany jako „metkat”, „kot”, „marcepan” czy „jeff”, należy do 
nowych substancji psychoaktywnych (NSP) z grupy katynonów. 
Związki te wywodzą się z katynonu - alkaloidu naturalnie 
występującego w czuwaliczce jadalnej (Catha edulis) - egzotycznej 
roślinie z rodziny dławiszowatych (Celastraceae). Pod względem 
chemicznym są pochodnymi fenetyloamin, spokrewnionymi z 
amfetaminą (stąd nazwa katynonu: „naturalna amfetamina”).  
Efedron jest syntetyczną, metylową pochodną katynonu, który 
swoją popularność zawdzięcza prostej syntezie, którą można 
przeprowadzić w warunkach domowych. Substratem do jego 
syntezy jest pseudoefedryna, będąca składnikiem dostępnych bez 
recepty leków na katar.  
Jako rekreacyjny środek odurzający efedron może być stosowany 
doustnie, domięśniowo, doodbytniczo, donosowo i inhalacyjnie. 
Podobnie jak inne środki z grupy stymulantów pobudza napęd 
psychoruchowy, podnosi nastrój, zmniejsza łaknienie i zmęczenie, 
zwiększa samoocenę i chęć do działania oraz powoduje 
wielomówność. Wywołuje silne uzależnienie psychiczne. Innym 
bardzo destrukcyjnym niepożądanym działaniem pojawiającym się 
po przewlekłym używaniu efedronu jest wystąpienie tzw. 
„encefalopatii efedronowej”. Roztwór efedronu uzyskany w 
warunkach domowych może zawierać znaczne ilości manganu, 
który szczególnie po podaniu dożylnym szybko pokonuje barierę 
krew-mózg i jest odkładany w strukturach podkorowych. Jego silne 
neurotoksyczne działanie powoduje wystąpienie objawów ze 
strony układu pozapiramidowego, takich jak: zaburzenia postawy 
ciała, koordynacji ruchowej, mowy, które określa się jako 
parkinsonizm pomanganowy (ang: manganese induced 
parkinsonism - MIP). 

Efekty oddziaływania L-karnityny na parametry behawioralne i 
fizjologiczne rozwielitki (Daphnia magna) 

Aleksandra Szabelak, Kornel Kasperek, Adam Bownik, Małgorzata 
Kwiecień*, Grażyna Jeżewska-Witkowska 
 
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet 
przyrodniczy w Lublinie 
*Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 

L-karnityna jest naturalnym aminokwasem syntetyzowanym z 
lizyny i metioniny zwiększającym metabolizm komórek 
mięśniowych. Pomimo dość licznego piśmiennictwa dotyczącego 
oddziaływania tego aminokwasu na kręgowce niewiele wiadomo o 
jego wpływie na zwierzęta bezkręgowe. Rozwielitka (Daphnia 
magna) jest słodkowodnym skorpiakiem powszechnie 
wykorzystywanym w wielu dziedzinach biologii w ocenie 
oddziaływania substancji bioaktywnych. Oprócz typowych 

biomarkerów jak śmiertelność oraz immobilizacja coraz 
powszechniej określane są parametry behawioralne.   
W badaniach określano przeżywalność oraz szybkość pływania 
rozwielitek eksponowanych na różne stężenia L-karnityny: 300 
mg/L, 100 mg/L, 50 mg/L, 25 mg/L, 10 mg/L. Wyniki wykazały, że 
L-karnityna w stężeniach 100, 50 oraz 25 mg/L przedłuża 
żywotność i zwiększa szybkość pływania zwierząt 
eksperymentalnych w porównaniu do kontroli natomiast w 
koncentracji 300 mg/L związek ten powoduje obniżenie tych 
parametrów. Stymulację zanotowano również w przypadku 
parametrów fizjologicznych. Zwierzęta eksponowane na L-
karnitynę charakteryzowały się podwyższoną częstotliwością bicia 
serca oraz zwiększoną aktywnością odnóży brzusznych. Uzyskane 
rezultaty sugerują, iż L-karnityna może być czynnikiem 
stymulującym metabolizm u skorupiaków.                     

Efektywność suplementacji selenem u pacjentów z chorobą 
Hashimoto 

Kamil Buczyński1, Magdalena Duńska1, Luiza Fronckowiak1, 
Marzenna Nasiadek2, Anna Kilanowicz2 
 
1 Studenckie Koło Toksykologii; 
2.Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział 
Farmaceutyczny,  
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź 

Z przeglądu literatury wynika, że selen (Se) ma ścisły związek z 
autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy (choroba Hashimoto, 
HT). Rozpoznanie HT ustala się głównie w oparciu o badanie miana  
przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej (aTPO) oraz inne 
parametry takie jak: przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (aTg), 
hormon tyreotropowy (TSH), wolną tyroksynę (fT4) oraz wolną 
trijodotyroninę (fT3). Istotny w rozpoznaniu jest zawsze obraz 
ultrasonograficzny. Ze względu na brak skutecznej farmakoterapii 
tej choroby leczenie sprowadza się do łagodzenia objawów przez 
stosowanie standardowego leczenia lewotyroksyną (LT4). Terapia 
LT4 nie zapewnia jednak skutecznej eutyreozy we wszystkich 
tkankach, do czego prawdopodobnie może przyczyniać się 
suplementacja Se. Jednak efekt terapeutyczny suplementacji Se w 
HT pozostaje niejasny. 
Celem przedstawionego przeglądu badań było określenie 
efektywności suplementacji Se w trakcie leczenia LT4 w HT.  
Na podstawie bardzo szczegółowego przeglądu dostępnych badań 
klinicznych do analizy zakwalifikowano 10 prac, w których 
uczestniczyło łącznie 765 pacjentów z HT leczonych albo samym 
LT4 lub łącznie z związkami Se lub placebo bądź otrzymujących 
tylko same preparaty Se. Wyniki z tych badań, wykazały, że 
najlepszy efekt terapeutyczny wyrażony istotnym obniżeniem 
miana aTPO zaobserwowano u pacjentów z HT otrzymujących LT4 
łącznie z Se w dawce 200 µg podawanym przez 3 miesiące. 
Wspomaganie leczenia LT4 selenem u pacjentów z HT skutkowało 
także istotnie lepszym samopoczuciem, co jest szczególne ważne, 
ponieważ stany depresyjne należą do najczęściej zgłaszanych 
objawów w HT. Z kolei wyniki oznaczeń aTg są nadal niestety 
niejednoznaczne.  
Uwzględniając fakt, że suplementacja selenem może nieść ryzyko 
niekorzystnych efektów zdrowotnych nasuwa się jeszcze jeden 
kluczowy wniosek dotyczący informacji, że ustalenie czasu trwania 
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suplementacji Se jako czynnika wspomagającego terapię powinien 
być zawsze korelowany z oznaczeniem tego pierwiastka we krwi. 

Eksperymentalne próby terapii genowej reumatoidalnego zapalenia 
stawów 

Ewelina Wędrowska1, Maciej Kanik2, Maciej Chmielarski3, 
Elżbieta Piskorska4, Przemysław Sekretarski5 
1Zakład Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Bydgoszcz 
2Koło Naukowe Inżynierii Tkankowej, Collegium Medicum, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 
3Koło Naukowe Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 
4Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej Collegium Medicum, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 
5Koło Naukowe Patobiochemii i Chemii Klinicznej Collegium 
Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest jedną z najczęściej 
występujących przewlekłych chorób tkanki łącznej o charakterze 
autoimmunologicznym. Objawia się stanem zapalnym stawów i 
prowadzi do trwałego uszkodzenia i utraty ich funkcjonalności, a w 
rezultacie do niepełnosprawności chorego. Celem pracy jest 
przedstawienie wybranych metod terapii genowej zmian 
stawowych w RZS, będących obecnie we wczesnych i 
zaawansowanych fazach badań. Klasyczne leczenie RZS opiera się 
głównie na postępowaniu objawowym, podawaniu biologicznych i 
syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby oraz 
rehabilitacji i chirurgicznym leczeniu powikłań. Pomimo tego wciąż 
nie udaje się uzyskać całkowitego wyleczenia i niezbędne są prace 
nad nowymi terapeutykami, które wreszcie znacząco wpłyną na 
poprawę stanu pacjentów. Obecnie prowadzonych jest wiele 
obiecujących badań wykorzystujących terapię genową w leczeniu 
RZS. Część z nich związana jest z oddziaływaniem na balans 
pomiędzy cytokinami pro- i przeciwzapalnymi, inne skupiają się na 
zapobieganiu rozrostowi łuszczki stawowej. Zastosowanie 
celowanych technik terapii genowej daje nowe możliwości i szansę 
na uzyskanie długotrwałych, zadowalających efektów. 

Ekspresja genu BIRC5 w obecności adalimumab w hodowli 
prawidłowych ludzkich fibroblastów (NHDF) 

Agata Kaźmierczak1, Beniamin Grabarek1, Dominika Wcisło-
Dziadecka2 
 
1 Katedra i Zakład Biologii Molekularnej 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w 
Sosnowcu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
2 Katedra Kosmetologii, Zakład Badań Strukturalnych Skóry 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w 
Sosnowcu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Surwiwina (BIRC5) należy do grupy białek hamujących apoptozę. 
Składa się z domeny BIR oraz domeny α-helikalnej C. Oprócz 
działania inhibitorowego odgrywa ważną rolę w regulacji cyklu 
komórkowego. Adalimumab jest lekiem immunosupresyjnym, 
rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym 

skierowanym przeciwko TNF - α. Jest stosowany w leczeniu 
jednostek chorobowych o podłożu autoimmunologicznym. 
Celem przeprowadzonego badania była ocena zmian ekspresji 
genu BIRC5  oraz genów związanych z regulacją apoptozy w 
fibroblastach skóry, w zależności od czasu ekspozycji komórek na 
działanie adalimumab. 
Materiał badany stanowiły komórki prawidłowych ludzkich 
fibroblastów skóry (NHDF), hodowane w warunkach 
standardowych (K), oraz w obecności 8µg adalimumab /ml 
medium,  przez 2h, 8h oraz 24h. Profil ekspresji genów związanych 
z apoptozą został wyznaczony techniką mikromacierzy HG-
U133A2.0 (Affymetrix). Analizę porównawczą przeprowadzono z 
użyciem testu jednoczynnikowej wariancji ANOVA oraz testu post-
hoc HSD Tuckey’a (p<0,05), z wykorzystaniem Infrastruktury PL-
Grid (http://www.plgrid.pl/). 
W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że liczba mRNA 
związanych z apoptozą,  różnicujących hodowlę eksponowaną na 
działanie leku anty-TNF od kontroli, zmienia się w zależności od 
czasu ekspozycji komórek na lek (2h, 8h, 24h) i wynosi kolejno: dla 
2h – 93 mRNA, 8h – 66 mRNA, 24h - 4   mRNA a 3 ID mRNA 
zmieniają swoją aktywność transkrypcyjną niezależnie od czasu 
ekspozycji komórek na lek. Jednym z nich jest gen BIRC5, FC (2h vs 
C) = 1,59, FC (8h vs C) = 1,38 oraz FC (24h vs C) = 1,16. Wartość p-
value dla tego genu wynosi 3,054∙10-7. 
Adalimumab prowadzi do zwiększenia ekspresji genu kodującego 
surwiwinę w hodowli linii NHDF w odniesieniu do kontroli. 
Największą zmianę ekspresji zaobserwowano po 2h  po dodaniu 
leku do hodowli. Następnie ekspresja genu stopniowo wraca do 
poziomu obserwowanego w kontroli. 

Ekspresja wybranych składników megakanałów mitochondrialnych 
w rakach tarczycy 

Aleksandra Ludwicka, Paulina Machała, Olga Kuźmycz, Paweł 
Jóźwiak 

Rak tarczycy (łac. thyroid carcinoma) jest najczęściej 
występującym nowotworem złośliwym gruczołów wydzielania 
wewnętrznego.  Charakterystyczną cechą komórek 
nowotworowych jest zaburzenie metabolizmu glukozy, któremu 
towarzyszy wzrost tempa glikolizy i zahamowanie fosforylacji 
oksydacyjnej. Zmiany te określane mianem efektu Warburga 
związane są z utratą prawidłowej funkcji mitochondriów jako 
centrów energetycznych komórki. Aktywność metaboliczna 
mitochondriów w dużej mierze zależy od aktywności kompleksów 
białkowych zwanych megakanałami mitochondrialnymi (ang. 
mitochondrial mega-channels) zlokalizowanych w błonach 
mitochondrialnych. Podstawową rolą tych kompleksów jest 
utrzymanie homeostazy energetycznej komórki. Główne składniki 
megakanałów stanowią poryny VDAC (ang. voltage dependent 
anion channel) oraz translokazy ANT (ang. adenine nucleotide 
translocator). Komórki nowotworowe są silnie uzależniony od 
glukozy co sugeruje wpływ tego substratu energetycznego na 
zlokalizowane w błonie mitochondrialnej transportery. W związku 
z tym celem badań było określenie ekspresji niektórych składników 
megakanałów w preparatach klinicznych raków tarczycy w 
porównaniu ze zmianami nienowotworowymi tego gruczołu. 
Uzyskane wyniki sugerują, że megakanały mitochondrialne mogą 
odgrywać istotną rolę w rozwoju raków tarczycy. 
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Endoprotezy kolanowe – przegląd dostępnych rozwiązań 

Wiktoria Wojnarowska; Politechnika Rzeszowska – Wydział 
Matematyki i Fizyki Stosowanej – Koło Naukowe Foton 

Coraz więcej osób boryka się z problemem niszczenia stawów. 
Proces ten można zahamować poprzez rehabilitację, 
farmakoterapię lub zmianę stylu życia. Kiedy te rozwiązania nie 
pomagają naturalny staw można wymienić na sztuczny, czyli 
endoprotezę.  
Szacuje się, że w Polsce przeprowadza się 40-50 tysięcy 
edoprotezoplastyk. Najczęściej implantuje się endoprotezy stawu 
biodrowego. Natomiast drugim stawem podlegającym wymianie 
jest staw kolanowy.  
Celem pracy jest przedstawienie aktualnych rozwiązań 
wykorzystywanych przy wymianie stawu kolanowego. 
W wyniku przeglądu literatury okazuje się, że obecnie 
wykorzystywane jest wiele rodzajów endoprotez stawu 
kolanowego, dzięki czemu można je dostosować do potrzeb 
pacjenta. 
Zaobserwowano tendencję w konstruowaniu nowszych modeli 
endoprotez do stosowania technik mających na celu oszczędzanie 
kości. Ponadto stosowane obecnie endoprotezy są coraz lepsze 
pod względem mechanicznym i są odporniejsze na tarcie. Można 
także wykonać endoprotezę „na miarę”. 

Fetuina A - wskaźnik w diagnostyce chorób i powikłań 

Rafał Kuś1, Monika Hałgas1, Małgorzata Kozioł2, Michał Palonka3, 
Janusz Stążka4 
 
1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 
Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 
3 Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
4 Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Fetuina A (2-Heremans-Shmid-glikoproteina) to o rosnącym 
znaczeniu biomedycznym negatywne białko ostrej fazy 
syntetyzowane w wątrobie. Coraz częściej porusza się kwestię 
patofizjologicznej jej roli w licznych chorobach bowiem wykazuje 
działanie wielokierunkowe: jako nośnik wolnych kwasów 
tłuszczowych (FFA), ligand receptora Toll-like (TLR4), czy mediator 
powstawania stabilnych koloidowych połączeń białek z jonami 
mineralnymi, zwanych cząsteczkami białkowo- wapniowymi. 
Połączenie i aktywacja TLR4 indukowana przez kompleks FFA-
Fetuina A są bardzo ważne w powstawaniu insulinooporności i 
rozwoju cukrzycy typu 2. Istnieją badania nad stężeniem Fetuiny A 
w surowicy, które to pokazują, że wiąże się ona z wrażliwością na 
insulinę u osób bez cukrzycy, także z ilością cholesterolu frakcji LDL 
oraz HDL. Parametr ten wpływa na kalcyfikację, czyli odkładanie 
soli wapnia w tkankach miękkich, co jest istotnym powikłaniem w 
chorobach zwyrodnieniowych. Ponadto sugeruje się, że stężenie 
tego parametru w moczu koreluje z rozwojem nefropatii 
cukrzycowej. Prowadzone są badania nad rolą Fetuiny A i jej 
wpływem na rozwój chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, 
choroba naczyń obwodowych - miażdżyca, która prowadzi do 
zawału mięśnia sercowego.  
Rosnące w świecie naukowym zainteresowanie Fetuiną A sprawiło, 
że celem pracy jest zapoznanie się z dostępną bazą informacji na 

jej temat pod kątem potencjalnego, komercyjnego wykorzystania 
parametru w predykcji rozwoju wybranych jednostek 
chorobowych. Analiza zgromadzonych danych w tym zakresie stała 
się również punktem wyjścia do rozpoczęcia badań własnych 
wśród pacjentów kardiochirurgicznych, zarys badań zostanie 
krótko przedstawiony. 

Gen FGF20 oraz miRNA jako nowe markery w patogenezie choroby 
Parkinsona 

Barbara Zapała, Agnieszka Spychałowicz, Urszula Ciałowicz, 
Katarzyna Tomczak, Jan Andrzej Koper  
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Wprowadzenie: Choroba Parkinsona (PD) jest po chorobie 
Alzheimera najczęstszą zależną od wieku chorobą 
neurodegeneracyjną. Mimo nielicznych badań, nie powstał choćby 
jeden test molekularny diagnozujący chorobę z właściwą czułością 
i swoistością. Omawiając molekularne podłoże PD podkreśla się 
rolę czynnika wzrostu fibroblastów – FGF20 (fibroblast growth 
factor 20). Z badań wynika, że FGF20 we wczesnym okresie życia 
zapewnia proliferację, różnicowanie i ochronę przed stresem 
neuronów dopaminergicznych śródmózgowia, jednak w 
późniejszych etapach podwyższony poziom tego czynnika może 
pośrednio odpowiadać za śmierć komórek nerwowych i 
zwiększone ryzyko PD. Przeprowadzone do tej pory badania 
sugerują, że mutacje w rejonie niekodującym genu FGF20 
powodują zaburzenia struktury miejsca wiązania miRNA-433, 
wzmożoną translokację FGF20 i zwiększoną ekspresję a-synukleiny. 
Cel: analiza wariantów genetycznych genu FGF20 oraz profilu 
ekspresji miRNA u polskich pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą 
Parkinsona. 
Metodologia: Po uzyskaniu zgody do badań włączono 100 
pacjentów ze zdiagnozowaną PD. Profilowanie ekspresji miRNA 
zostało wykonane przy użyciu kart TLDA TaqMan Array Human 
MicroRNA Panel v3.0 (Applied Biosystems, CA, USA). 
Genotypowanie genu FGF20 przeprowadzono za pomocą 
sekwencjonowania metodą Sangera i na aparacie 3130xl Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems). 
Wyniki: Zidentyfikowano warianty polimorficzne w regionie 3’UTR 
genu FGF20. Wyselekcjonowano również 44 rodzaje miRNA, 
prawdopodobnie związane z patomechanizmem choroby. Na 
chwilę obecną prowadzone są analizy mające na celu ustalenie 
zależności pomiędzy wykrytymi wariantami genetycznymi genu 
FGF20 i zidentyfikowanymi miRNA. Na dalszym etapie zostaną 
określone powiązania uzyskanych wyników z fenotypem choroby 
u poszczególnych pacjentów. Finansowanie: badanie zrealizowano 
w ramach działalności statutowej Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowanej ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Hiperhomocysteinemia i związane z tym problemy ginekologiczne 

Bieniek Daria, Bochniak Aleksandra, Kołuda Michał, 
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy 

Wstęp:  
Okres wzrostu wewnątrzmacicznego to pierwszy ważny okres w 
życiu człowieka. Zdrowy styl życia matki, odpowiednio 
zbilansowana dieta oraz suplementacja właściwymi 
mikroskładnikami może przyczynić sie do zmniejszenia ryzyka 
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powikłań występujących w okresie ciąży, między innymi 
hiperhomocysteinemii. Nadmiar homocysteiny w organizmie 
przyszłej matki może skutkować zagrożeniem dla ciąży lub płodu. 
Metodyka: 
Dokonano przeglądu literatury z baz medycznych Medline, 
PubMed i Google Scholar.  
Cel: 
Przedstawienie przyczyn hiperhomocysteinemii, ryzyka z tym 
związanego i metod niwelowanie tych zaburzeń w przebiegu ciąży, 
według najnowszych doniesień naukowych. 
Wyniki: 
Przyczyn hiperhomocysteinemii może być wiele.  
Egozgenne: 
• Niewłaściwy styl życia  
• Niedobór witamin z grupy B  
• Choroby przewlekłe  
• Przyjmowanie niektórych leków  
Endogenne: 
• Niedobór enzymów lub obniżenie ich aktywności  
• Mutacje genetyczne w obrębie enzymów  
Do najczęściej występujących powikłań hiperhomocysteinemii 
należą stany przedrzucawkowe, poronienia nawykowe, PROM, czy 
przedwczesne odklejanie się łożyska.  
U chorego z hiperhomocysteinemią oznacza się stężenie witaminy 
B12, po czym zaleca się podanie witaminy B12. Następnie oznacza 
się stężenie homocysteiny, w przypadku podwyższonego stężenia 
należy zwiększyć dawkę kwasu foliowego. Po 8-12 tygodniach 
należy wykonać ponowne oznaczenie poziomu homocysteiny. W 
przypadku wysokiego stężenia badanego aminokwasu, zaleca się 
oznaczenie stężenia witaminy B6 oraz zwiększenie dawki kwasu 
foliowego. 
Wnioski: 
Przyczyny nadmiaru poziomu homocysteiny możemy podzielić na 
endogenne i egzogenne.  
Hiperhomocysteinemia może prowadzić do poważnych zagrożeń 
dla prawidłowego przebiegu ciąży, jak i rozwijającego się płodu. 
Hiperhomocysteinemię nabytą można niwelować zmieniając styl 
życia. 

Hipoteza filtra rybosomalnego i wyspecjalizowane rybosomy 

Kamil Filipek 
Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Biologii i Biotechnologii 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Proces translacji mRNA, a głównie jego regulacja jest kluczowym 
elementem mający istotny wpływ na funkcjonowanie i reagowanie 
na różne warunki stresowe w komórce. Za syntezę nowych białek 
odpowiedzialne są rybosomy, których składnikiem katalitycznym 
jest rRNA, a białka zapewniają stabilność całego kompleksu. 
Sądzono, że wszystkie rybosomy składają się z takiej samej ilości 
białek, bo uznano, że są niezbędne w procesie syntezy. Natomiast 
szersze badania tych organelli pozwoliły wysunąć hipotezę filtra 
rybosomalnego, która mówi, że rybosomy są one elementami 
regulacyjnymi bądź filtrami pośredniczącymi w interakcjach 
między różnymi mRNA i czynnikami translacyjnymi, a tym samym 
wpływają na syntezę białka. Odmienny poziom translacji może 
wynikać z różnej ilości, modyfikacji białek rybosomu oraz 
heterogenności rRNA. Wszelkie modyfikacje w rybosomie na 
poziomie postranslacyjnej obróbki białek, zmian w rRNA, 
odmiennego poziomu ekspresji białek i wiązania czynników kreują 
pulę wyspecjalizowanych rybosomów. Prezentują one obraz 

heterogeniczności molekuł i jednocześnie pełnią rolę filtra. 
Inkorporacja paralogów białek lub synteza odmiennych rRNA 
może dostarczyć nieznanej, nowej regulatorowej aktywności 
rybosomów. Na przykład rybosomy  
o różnych rRNA lub białkach mogą zostać zbadane pod kątem 
zdolności do translacji takiej samej populacji mRNA. 
Wyspecjalizowane rybosomy i dowody wspierające hipotezę filtra 
można odnaleźć wśród organizmów prokariotycznych jak i 
eukariotycznych. 

Historia niezwykłej proteazy, tkankowy aktywator plazminogenu 
(tPA) 

Joanna Klos, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Podanie zrekombinowanej formy tkankowego aktywatora 
plazminogenu (rtPA) stanowi obecnie jedyny zaakceptowany przez 
amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) sposób doraźnej 
pomocy w przypadku wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. 
Podawana jest ona w przeciągu 3 godzin od wystąpienia 
pierwszych objawów udaru. Endogenny tkankowy aktywator 
plazminogenu (tPA) jest białkiem należącym do rodziny proteaz, 
które indukuje trombolizę poprzez aktywację plazminogenu. 
Jednak pomimo swych dobroczynnych właściwości, badania 
prowadzone przez ponad 20 lat wskazują, że tPA może działać 
szkodliwie na komórki mózgowe. Proteaza ta może powodować 
niekompletną lizę skrzepów, zwiększone ryzyko transformacji 
krwotocznych oraz prawdopodobieństwo neurotoksyczności. 
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy 
o mechanizmie, który wpływa na funkcje mózgu zarówno w 
warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. 

Identyfikacja i ocena zróżnicowania genetycznego wybranych 
gatunków ślazu za pomocą cytometrii przepływowej i markerów 
molekularnych ISSR 

Emilia Michałowska, Paulina Hołub, Maksymilian Woźnicki, 
Aleksandra Skiba, Iwona Jędrzejczyk 
Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział 
Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Genetyki, Fizjologii i 
Biotechnologii Roślin, Koło Naukowe Biotechnologii „BioX” 

Rodzaj Malva (ślaz) należy do rodziny ślazowatych (Malvaceae) i 
obejmuje gatunki, które cenione są ze względu na obecność 
dużych ilości śluzu i tanin. Dzięki właściwościom leczniczym, ślaz 
jest wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym i 
kosmetycznym. W obrębie rodzaju stwierdzono duże 
zróżnicowanie genetyczne, a niewielkie zróżnicowanie 
morfologiczne. Konsekwencją tego jest utrudniona poprawna 
identyfikacja gatunkowa, co powoduje błędną klasyfikację 
taksonomiczną. Celem badań było wykorzystanie cytometrii 
przepływowej oraz polimorfizmu sekwencji 
międzymikrosatelitarnych (ISSR) do identyfikacji oraz oceny 
zróżnicowania genetycznego 13 gatunków ślazu: M. alcea, M. 
aegyptia, M. cretica ssp. althaeoides, M. moschata, M. neglecta, 
M. nicaeensis, M. parviflora, M. sylvestris, M. sylvestris var. 
mauritiana, M. tournefortiana, M. verticillata var. chinensis, M. 
verticillata var. crispa, M. verticillata var. verticillata. Materiał 
roślinny do analiz cytometrycznych przygotowano zgodnie z 
procedurą Jędrzejczyk i Śliwińska (2010). Do oceny wielkości 
genomu jako standard wewnętrzny wykorzystano liście Glycine 
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max i Zea mays CE-777. Genomowe DNA, do reakcji ISSR-PCR, 
wyizolowano z nasion przy użyciu zestawu GeneJet Plant Genomic 
DNA Purification Mini Kit. Reakcja PCR przeprowadzona była w 
objętości 12,5μl i zawierała 10,0μl 2xPCR Master MixPlus, 2,5μl 
10μM startera ISSR, 30 ng genomowego DNA oraz ddH 2 O. 
Amplifikację wykonano przy użyciu termocyklera ATC 401 Thermal 
Cycler. Reakcje przeprowadzono kolejno z 10 różnymi starterami 
o długości od 17 do 19 nukleotydów. Wyniki analiz 
cytometrycznych wykazały, że wielkość genomu analizowanych 
gatunków wahała się od 1,45 do 11,06 pg/2C, co wskazuje na 
obecność genotypów z bardzo małymi, małymi i średnimi 
genomami. Uzyskane wyniki wskazują iż cytometria przepływowa 
oraz markery molekularne ISSR są metodami, które umożliwiły 
identyfikację oraz ocenę zróżnicowania genetycznego badanych 
gatunków ślazu. 

Idiopatyczne pęknięcie serca naśladujące STEMI powikłane 
wstrząsem 

Marta Danikiewicz – studentka SUM, 
dr n. med. Wieczorek Piotr, dr n. med. Olender Jacek -  
Oddział Kardiologii Sosnowieckiego Centrum Kardiologii, PGM 

Pomimo ciągłego doskonalenia diagnostyki chorób układu 
sercowo-naczyniowego istniejące schematy wciąż nie są 
doskonałe. Obecnie rozpoznanie zawału serca opiera się na  12-
odprowadzeniowym badaniu EKG (ew. z dodatkowymi 
odprowadzeniami prawokomorowymi), monitorowaniu EKG, 
badaniu markerów biochemicznych oraz w razie  wątpliwości 
badaniu echokardiograficznym. 
64-letnia pacjentka po omdleniu została przywieziona do Izby 
Przyjęć Oddziału Chorób Wewnętrznych, a następnie, we 
wstrząsie kardiogennym, przekazana do Sosnowieckiego Centrum 
Kardiologii z elektrokardiograficznymi cechami zawału ściany 
dolnej i dolno - podstawnej (tylnej). Po założeniu balonu do 
kontrapulsacji wewnątrzaortalnej wykonano koronarografię. Nie 
uwidoczniła ona okluzji nasierdziowych tętnic wieńcowych, a 
jedynie jednonaczyniową chorobę wieńcową. Po badaniu 
nastąpiło NZK w mechanizmie PEA -  zastosowano pośredni masaż 
serca (<1 min) oraz adrenalinę (1mg). Badanie UKG wykazało 
ograniczony płyn w worku osierdziowym za ścianą tylną (do 
21mm), cechy tamponady serca oraz podejrzenie rozwarstwienia 
tylnej ściany lewej komory – na podstawie obrazu 
echokardiograficznego postawiono rozpoznanie pęknięcia ściany 
lewej komory serca.  Pacjentkę po przetoczeniu koncentratu 
krwinek płytkowych, ze stabilnym ciśnieniem tętniczym (100/60), 
przekazano do Oddziału Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum 
Medycznego celem leczenia operacyjnego, które zakończyło się 
sukcesem. 
Należy rozważyć, czy poszerzenie wczesnej diagnostyki zawału 
serca, o standardowo wykonywane badanie UKG, może przynieść 
znaczące korzyści dla pacjentów mających objawy podobne do 
zawału, spowodowane inną przyczyną, czy jedynie wydłuży czas 
oczekiwania na leczenie przyczynowe w przypadku zamknięcia 
tętnicy wieńcowej. 

 
 
 
 
 

Immunoterapia w leczeniu nowotworów 

Aleksandra Buchaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii 

Nowotwory są jedną z najgroźniejszych i najbardziej 
śmiercionośnych chorób na świecie. Szacuje się, że w Stanach 
Zjednoczonych w 2017 r. wystąpi 1 688 780 nowych przypadków 
wykrycia choroby nowotworowej i 600 920 zgonów z tego powodu 
(American Cancer Society). W Polsce w tej materii, według badań 
z 2012 r., u 229,6 na 100 000 osób zdiagnozowano nowotwór, co 
daje 88 492 osoby w skali kraju (ludność Polski określono zgodnie 
z raportem GUS-u na 38,542 mln). Ze względu na tak szeroką skalę 
problemu warto zwrócić uwagę na nowoczesny sposób leczenia 
nowotworów – immunoterapię. 
Immunoterapia to sposób leczenia, który wykorzystuje układ 
odpornościowy pacjenta do zwalczania chorób za pośrednictwem 
stymulacji immunologicznej lub poprzez dostarczenie z zewnątrz 
do układu białek odpornościowych. Wśród metod, które omówię 
w ramach mojej prezentacji znajdują się: wprowadzanie do 
organizmu specjalnie zaprojektowanych przeciwciał 
monoklonalnych, „szczepionki” skierowane przeciw nowotworom, 
stosowanie inhibitorów punktów kontrolnych cyklu komórkowego 
oraz immunoterapie niespecyficzne. Jednym z kluczowych, 
innowacyjnych sposobów immunoterapii jest leczenie 
nowotworów przy pomocy cytokin (w tym interferonów, 
interleukin). Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) 
zaakceptowała do tej pory kilka immunoterapii przeciwciałami w 
leczeniu nowotworów (Alemtuzumab, Atezolizumab, Durvalumab, 
Ipilimumab, Ofatumumab, Nivolumab, Pembrolizumab, 
Rituximab). 
Coraz więcej tradycyjnych leków chemoterapeutycznych wykazuje 
niewystarczające efekty, kupując pacjentom w zaawansowanym 
stanie nawet nie kilka miesięcy, a zaledwie kilka tygodni życia. Z 
tego powodu immunoterapia, dzięki liczbie publikacji 
potwierdzających jej działanie, wydaje się być bardzo korzystną 
alternatywą w leczeniu, które ma na celu wydłużenie życia osoby 
cierpiącej na nowotwór. 

Innowacje w leczeniu raka płuca 

Karolina Rożenek, Anna Sieńko, Piotr Nalewaj, Aleksandra Bożyk 
Opiekun pracy: prof. dr hab. Paweł Krawczyk 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, 
Onkologii i Alergologii 

Rak płuca jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu 
nowotworów złośliwych. W Polsce stanowi główną przyczynę 
śmierci wśród mężczyzn i kobiet. Z jego powodu umiera rocznie w 
naszym kraju ponad 15 000 mężczyzn i ponad 7 000 kobiet, a na 
świecie ponad 1,7 mln ludzi. Dwa główne typy raka płuca to rak 
drobnokomórkowy (DRP) oraz niedrobnokomórkowy (NDRP). 
Początkowo jedyną stosowaną metodą leczenia był zabieg 
chirurgiczny. Kolejnym dostępnym rozwiązaniem terapeutycznym 
była chemioterapia i radioterapia stosowane w zależności od 
stadium zawansowania nowotworu. Wraz z postępem nauki, 
szczególnie w leczeniu NDRP, pojawiły się nowe możliwości. 
Badania genetyczne doprowadziły do odkrycia mutacji 
somatycznych, mających udział w rozwoju raka płuca oraz 
umożliwiły wprowadzenie terapii ukierunkowanych molekularnie. 
Jednymi z najstarszych i najlepiej poznanych grup leków 
stosowanych w terapii raka płuca są inhibitory kinazy tyrozynowej 
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(IKT) receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). 
Pierwszym IKT EGFR był gefatynib. Następnie wprowadzone 
zostały: erlotynib, afatynib i ozymertynib. Doprowadziło to do 
wydłużenia czasu życia chorych przy jednoczesnym ograniczeniu 
działań niepożądanych w porównaniu ze standardową 
chemioterapią. Drugą grupą leków ukierunkowanych 
molekularnie są inhibitory kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK), 
takie jak kryzotynib, alektynib i cerytynib. Immunoterapia stanowi 
kolejną innowację w sposobie leczenia NDRP. Poprzez modyfikację 
funkcjonowania układu immunologicznego prowadzi do aktywacji 
swoistych limfocytów T cytotoksycznych. W leczeniu stosowany 
jest niwolumab i pembrolizumab (przeciwciała anty-PD1) oraz 
atezolizumab (przeciwciało anty-PD-L1).  
Zastosowanie innowacyjnej terapii w raku płuca stanowiło 
przełom w leczeniu NDRP. Wydłużenie czasu przeżycia oraz 
mniejsze działania niepożądane pozwalają patrzeć z nadzieją na 
dalsze poszerzenie możliwości terapeutycznych w tej chorobie. 
 

Innowacyjna metoda leczenia nowotworów – chemioterapia w 
aerozolu pod ciśnieniem (PIPAC) 

Katarzyna Kmiecik, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w 
Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Stopień zachorowalności i zgonów z powodu chorób 
nowotworowych stale wzrasta. Rak dotyka nie tylko osoby w 
podeszłym wieku, jako jeden z efektów starzejącego się 
społeczeństwa, ale także ludzi młodych, ze względu na wzmożone 
tempo metabolizmu czy genetyczne predyspozycje na złośliwość 
nowotworu.  Podstawową metodą leczenia nowotworu złośliwego 
jest chemioterapia, stosowana na kilka sposobów, m.in. dożylnie, 
doustnie i dootrzewnowo. Nową metodą dostarczania leków 
wprost do jamy brzusznej, wytwarzając gradient ciśnienia i 
rozpylając chemioterapeutyk bezpośrednio w zmiany 
nowotworowe jest PIPAC (ang. Pressurized Intraperitoneal 
Aerosol Chemotherapy) czyli Dootrzewnowa Podciśnieniowa 
Chemioterapia Aerozolem.  Metoda została opracowana przez 
profesora Marca Reymond’a z niemieckiego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Tybindze. Jej celem jest poprawa jakości i 
wydłużenie życia pacjentów w stanie paliatywnym. Terapia 
stosowana jest u chorych na raka żołądka, jajnika i jelita grubego, 
ma również na celu indukowanie regresji przerzutów do otrzewnej.  
 Celem pracy jest przedstawienie innowacyjnej terapii 
PIPAC w kontekście zastosowania, przebiegu i oceny skuteczności 
metody na podstawie dostępnej literatury naukowej. 

Internetowe aktywności seksualne a kompetencje relacyjne u 
mężczyzn 

mgr Sylwia Jankowicz,  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk 
Społecznych, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej 

W dzisiejszych czasach, ludzka działalność w dużej mierze opiera 
się na czynnościach związanych z wykorzystaniem Internetu. Jest 
on pomocny zarówno podczas wykonywania zobowiązań 
zawodowych, czy szkolnych, ale stanowi także swoiste 
urozmaicenie codziennego funkcjonowania. Interesującym 
przejawem postępowania w tym obszarze są zachowania 
seksualne, przybierające różne formy – od pozornie niewinnych, 
na przykład przeglądanie tekstów popularnonaukowych 

dotyczących seksuologii, przez zachowania służące nawiązaniu 
kontaktu z inną osobą, aż po takie, które nastawione są na 
zaspokojenie czysto erotycznych fantazji i potrzeb. Wszystkie 
podejmowane za pośrednictwem Internetu zachowania o 
charakterze seksualnym można sprowadzić do terminu 
internetowych aktywności seksualnych (IAS), rozumianych jako 
dążenie do zaspokojenia pragnień seksualnych, wskutek inwestycji 
energii fizycznej, psychicznej bądź emocjonalnej, przy 
wykorzystaniu formy tekstowej, dźwiękowej lub plików 
graficznych (Cooper, 2006). Szerokie spectrum internetowych 
czynności, wynika z olbrzymiej atrakcyjności tego typu środka - jest 
on łatwo dostępny, niedrogi a ponadto zapewnia poczucie 
anonimowości (Cooper, Griffin – Shelley, 2002). Korzystanie z 
niego, stwarza dobre warunki do pełnej ekspresji swojego 
prawdziwego Ja, bez obawy o niezrozumienie, czy odrzucenie. 
Sprzyja to możliwości przyjrzenia się swej seksualności osobom 
niepewnym co do orientacji oraz daje szansę na swobodną 
ekspresję seksualną osobom niepełnosprawnym i chronicznie 
chorym. Podejmowane w ten sposób działania wolne są od ryzyka 
nabycia chorób przekoszonych drogą płciową. Z drugiej jednak 
strony, silne zaangażowanie w IAS może powodować izolację 
osoby od spraw występujących w rzeczywistym świecie. Znaczne 
ograniczenie czasu przeznaczonego na kontakt z drugą osobą – 
partnerem życiowym - może prowadzić do ograniczenia seksualnej 
aktywności jedynie do internetowego obszaru, co wzmaga 
nieporozumienia i w konsekwencji może prowadzić do separacji, a 
nawet rozwodów. 

Izolacja i identyfikacja środowiskowych bakterii z grupy Bacteroides 
fragilis 

Sebastian Niestępski,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra 
Mikrobiologii Środowiskowej 

 
Bakterie z grupy Bacteroides fragilis (BFG), ze względu na wysoką 
patogenność, stanowią jeden z najważniejszych zespołów 
beztlenowych mikroorganizmów dla człowieka. Bakterie należące 
do tej grupy są najczęściej izolowanymi beztlenowymi 
mikroorganizmami z zainfekowanych tkanek. Zostały one 
wydzielone z rodzaju Bacteroides i blisko spokrewnionego rodzaju 
Parabacteroides. Najczęściej izolowanymi gatunki są B. fragilis, B. 
ovatus, B. thetaiotaomicron czy P. distasonis. Celem niniejszej 
pracy była izolacja i identyfikacja środowiskowych szczepów 
bakterii z grupy Bacteroides fragilis. Do badań pobrane zostały 
próbki ze ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni 
ścieków, ścieków szpitalnych oraz kału ludzi i szczurów. Materiał 
badawczy rozcieńczany był płynem fizjologicznym i posiewany 
metodą wcieraną na wybiórczo-różnicujące podłoże Bacteroides 
fragilis Bile Esculin Agar (BBE). Hodowlę prowadzono w warunkach 
ściśle beztlenowych, w komorze BACTRON przez 24/48 godzin w 
temperaturze 37oC. Następnie 422 domniemanych bakterii BFG, 
rosnących na podłożu BBE jako małe, regularnie kuliste, szare 
kolonie, ze strefą zaciemnienia pożywki wokół nich, sprawdzano 
pod względem oporności na wankomycynę, kolistynę i 
kanamycynę na podłożu Brucella agar z 5% dodatkiem krwi. Z 
opornych na wszystkie antybiotyki 250 szczepów wyizolowano 
DNA, na matrycy którego, za pomocą metody PCR, sprawdzono 
występowania specyficznego dla bakterii BFG genu bfr. Kolejno, 
metodą MALDI-TOF MS z wykorzystaniem aparatury VITEK® MS, 
badano 135 szczepów posiadających gen bfr. Ostateczne 
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zidentyfikowano 123 szczepy BFG, z czego 119 szczepów 
oznaczono na poziomie gatunku. Prawidłowa izolacja i 
identyfikacja środowiskowych bakterii z grupy Bacteroides fragilis 
jest trudna. Powinna być prowadzona kompleksowo, z 
wykorzystaniem zarówno metod hodowlanych jak i najnowszych 
metod molekularnych. 

Izolacja związków kumarynowych z owoców Heracleum 
mantegazzianum Sommier & Levier oraz Angelica officinalis L.                      
z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii 
przeciwprądowej 

Walasek M.1, Skalicka-Woźniak K. 2 
1.  Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 
2.  Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier oraz Angelica 
officinalis L. są to gatunki z rodziny Apiaceae powszechnie 
występujące w Polsce. Barszcz kaukaski czyli H. mantegazzianum 
ponadto, jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym w Azji, w 
Europie oraz w Ameryce Północnej. W wielu krajach jest 
gatunkiem inwazyjnym. A. officinalis powszechnie występuje w 
Europie oraz Azji, gdzie jest szeroko stosowana w medycynie 
naturalnej. Przeprowadzone dotychczas badania obu gatunków 
roślin wykazały, iż zawierają wiele cennych związków o 
udowodnionym działaniu farmakologicznym.  
Celem badań było przeprowadzenie izolacji związków 
kumarynowych z owoców H. mantegazzianum oraz  A. officinalis z 
zastosowaniem nowoczesnej metody wysokosprawnej 
chromatografii przeciwprądowej (high-performance counter-
current chromatography HPCCC).  
Po raz pierwszy niepolarne ekstrakty otrzymany z owoców H. 
montegazzianum oraz  A. officinalis poddano izolacji z 
wykorzystaniem dwufazowych układów, będących mieszaniną n-
heptanu, octanu etylu, metanolu i wody. Ostatecznie wybierając 
mieszaninę o składzie (6:5:6:5 v/v/v/v) do izolacji związków z H. 
montegazzianum oraz mieszaninę o składzie (1:1:1:1 v/v/v/v) do 
izolacji związków z A. officinalis. W przypadku ekstraktu z owoców 
H. montegazzianum w czasie krótszym niż 50 min wyizolowano 
trzy czyste związki kumarynowe (pimpinelinę, imperatorynę oraz 
felopterynę) natomiast z owoców A. officinalis otrzymano cztery 
czyste związki; ksantotoksynę, bergapten, imperatorynę oraz 
izoimperatorynę w czasie krótszym niż 80 min. W wyniku 
przeprowadzonych izolacji otrzymano również szereg frakcji 
zawierających mieszaniny kumaryn.  
Wykorzystana metoda pozwoliła przeprowadzić procesy separacji 
w sposób szybki, selektywny i powtarzalny. Ponadto zaletą 
również jest prosty sposób przeniesienia warunków ze skali 
analitycznej do skali półpreparatywnej i przemysłowej, co 
wykazano także w prezentowanej pracy. 

Komórki macierzyste - nowy ratunek w kardiologii? 

Julia Leśniewska, Jakub Gawryś, Karolina Gawryś, Agnieszka 
Pawelak, Mikołaj Mikołajczyk 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Od początku XXI wieku komórki macierzyste i ich zastosowanie w 
terapii są obiektem zaciekawienia wielu badaczy i klinicystów. 

Znaczne zainteresowanie ich zastosowaniem wynika z ich 
specyficznych właściwości, wśród których na pierwszy plan 
wysuwają się: duży potencjał samoodnowy oraz zdolność do 
różnicowania się w określone, dojrzałe typy komórek. Te unikalne 
cechy pozwalają myśleć o komórkach macierzystych jako 
możliwym rozwiązaniu terapeutycznym w leczeniu uszkodzonych 
tkanek. Narządem szczególnie narażonym na uszkodzenia jest 
mięsień sercowy, zbudowany z kardiomiocytów. Jego komórki 
cechuje wrażliwość na niedotlenienie, co można zaobserwować w 
przypadku czasowego niedokrwienia serca, np. podczas wysiłku 
fizycznego czy w sytuacjach stresowych u pacjentów ze zwężeniem 
tętnic wieńcowych, które początkowo manifestuje się bólem jako 
dławica piersiowa stabilna. Przedłużające się niedokrwienie i 
niedotlenienie kardiomiocytów, prowadzi do ich obumarcia, czyli 
zawału serca. Z kolei konsekwencją powstania rozległego obszaru 
martwicy pozawałowej zazwyczaj jest upośledzenie pompowania 
krwi przez mięsień sercowy, zwane niewydolnością serca. Wciąż 
trwają poszukiwania terapii, która pozwoliłaby na 
zminimalizowanie skutków zawału i poprawy, bądź spowolnienia 
postępującego pogorszenia funkcji mięśnia sercowego. Ze 
względu na swoje właściwości dobrym rozwiązaniem wydaje się 
wprowadzenie komórek macierzystych do leczenia niewydolności 
serca. Potencjalnie efektem takiej terapii może być zastąpienie 
martwych kardiomiocytów nowymi, funkcjonalnymi komórkami, 
dlatego też prowadzonych jest wiele badań, które mają na celu 
wykazanie jej skuteczności w leczeniu pacjentów kardiologicznych. 
Niniejsza praca poglądowa prezentuje przegląd literaturowy z 
zakresu zastosowania komórek macierzystych w schorzeniach 
kardiologicznych z uwzględnieniem otrzymanych wyników. 

Klub „Amazonek” jako grupa wsparcia dla pacjentek po mastektomii 

Paulina Kordziak, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o 
Zdrowiu w Katowicach 
Koło Naukowe Zakładu Propedeutyki Chirurgii, 
Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów 
Wielonarządowych 

Wstęp: 
Rak piersi w 2012 roku był jednym w najczęściej występujących 
nowotworów złośliwych u kobiet we wszystkich krajach europy. 
Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów w 2011 roku w naszym 
kraju odnotowano 16 534 nowych zachorowań. Choroba 
nowotworowa piersi jest główną przyczyną zgonów w krajach 
rozwijających się. Dla większości ludzi słowo „rak”, „nowotwór” 
kojarzy się z wyrokiem. Presja czasu, perspektywa operacji, utrata 
atrybut kobiecości, niepewność co do rokowania jest 
niewyobrażalnym stresem. Cały proces leczenia onkologicznego 
wpływa na życie rodzinne, zawodowe, kontakty społeczne, ale 
przede wszystkim na sferę fizyczną i psychiczną. Dlatego, tak 
ważna jest opieka holistyczna oraz dbałość o zapewnienie 
odpowiedniej opieki wszystkim chorym. 
Cel główny: 
Celem mojej pracy było zapoznanie się z przydatnością takiej 
działalności jak kluby „Amazonek”. Chciałam dowiedzieć się jak 
członkinie klubów oceniają tą organizacje. Spróbowałam 
dowiedzieć się jaką pomoc „Amazonki” najbardziej sobie cenią, co 
ich zdaniem jest działaniem zbędnym, jakich zmian oczekują w 
przyszłości i czego być może im brakuje. Swoją ankietę 



 
84 

 

MEDtube Science Dec, 2017; Vol. V (4) Suppl. 

ukierunkowałam na pytania dotyczące działalności klubu, ale 
pytałam również o samą chorobę. 
Materiał i metoda:  
Badaniami objęto 120 kobiet po zabiegu mastektomii objętych 
wsparciem ze strony klubów „Amazonek”.  W badaniach 
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując 
autorski kwestionariusz ankiety. Badania zostały przeprowadzone 
w okresie od listopada do grudnia 2016 roku. Średni wiek 
respondentów wynosi 67 lat. W badaniu udział wzięło 60 kobiet 
należących do klubu „Amazonek” w Rudzie Śląskiej oraz 60 z 
Będzina. 
Wyniki badań: 
1. 31% ankietowanych kobiet przed zachorowanie regularnie 
badała swoje piersi. 
2. U 63% respondentów zmianę nowotworową wykryto w lewej 
piersi. 
3. 43%  przebadanych „Amazonek” nie wiem jakiego typu operacja 
została wykonana w ich przypadku.  
4. W 31% stwierdzono obciążenia genetyczne w rodzinie. 
5. 44% przebadanych kobiet przed zachorowaniem nie zaliczała się 
do osób aktywnych fizycznie.  
Słowa kluczowe: 
Amazonki, mastektomia, nowotwór piersi. 

Kreatynina na wyciągnięcie ręki 

Mateusz Fic, Małgorzata Kaplewska, Pomorski Uniwersytet 
Medyczny w Szczecinie 

Kreatynina jest pochodną niecyklicznej kreatyny o otwartej 
budowie chemicznej, wykorzystywanej do magazynowania oraz 
przekazywania energii w komórkach mięśniowych oraz ścięgnach. 
Kreatyna tworzona jest w organizmie w trakcie procesów 
przemiany materii, choć niezbędne jest także dostarczanie jej z 
pokarmem. Zapotrzebowanie na kreatynę w dziennej diecie 
człowieka wynosi ok. 2g z czego ok. 1g kreatyny dostarczany jest z 
pokarmów mięsnych i rybnych. W celu szybszego podwyższenia 
siły fizycznej oraz masy mięśniowej przez sportowców, 
zastosowanie znalazła spożywcza kreatyna otrzymywana 
syntetycznie. 
Kreatynina jest metabolitem endogennym powstającym w 
procesie nieenzymatycznego rozpadu fosforanu kreatyny w 
mięśniach szkieletowych, a jej stężenie w płynach ustrojowych 
zależne jest między innymi od masy ciała, masy mięśniowej oraz 
płci. Kreatynina jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie 
dzięki czemu w większości ulega eliminacji z ustroju poprzez 
filtrację kłębuszkową. Pomiar stężenia kreatyniny w moczu jest 
ważnym wskaźnikiem biochemicznym oceny prawidłowej 
czynności nerek. Jej nadmiar wskazuje na upośledzenie filtracji 
kłębuszkowej lub przewlekłą chorobę nerek, natomiast jej 
niedobór może wskazywać na chorobę zanikową mięśni, lub być 
spowodowanym zażywaniem leków sterydowych o działaniu 
przeciwzapalnym, leków moczopędnych ewentualnie 
stosowaniem restrykcyjnej diety. 
Biorąc pod uwagę wysoką cenę wzorca kreatyniny do badań 
diagnostycznych czynności nerek postanowiliśmy sprawdzić 
możliwość cyklizacji kreatyny syntetycznej. Do badań 
wykorzystano szeroko dostępne spożywcze produkty kreatynowe 
dla sportowców. Próby oczyszczono z zanieczyszczeń takich jak: 
gluten oraz białko i poddano reakcji cyklizacji. Zbadano 

właściwości otrzymanego produktu i porównano go z 
właściwościami kreatyniny pochodzenia ludzkiego. 
Uzyskane wyniki badania potwierdzają możliwość wykorzystania 
reakcji cyklizacji kreatyny syntetycznej z produktów spożywczych 
do uzyskania kreatyniny o wysokiej jakości. 

Krwotok do jamy opłucnowej spowodowany pourazowy 
uszkodzeniem tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej – opis 
przypadku. 

Dorota Nadbrzeżna, Aleksandra Raźnikiewicz; 
Katedra i Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych i Traumatologii w 
Zabrzu 

Krwiak opłucnej jest to zbiornik krwi w jamie opłucnej; zazwyczaj 
jest następstwem urazu klatki piersiowej. Wstępne postępowanie 
polega drenażu jamy opłucnej,w razie powikłań konieczna jest 
interwencja chirurgiczna.Tętnica piersiowa wewnętrzna (IMA) jest 
gałęzią tętnicy podobojczykowej unaczyniająca m.in.struktury 
klatki piersiowej.Celem pracy jest opisanie przypadku pacjenta z 
pourazowym uszkodzeniem tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej 
(LIMA). Przeanalizowano retrospektywnie dokumentację 
medyczną pacjenta operowanego w Oddziale Chirurgii Wad 
Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu z powodu 
pourazowego krwotoku do jamy opłucnowej lewej.17-letni 
pacjent przyjęty do Oddziału Chirurgii Wad Rozwojowych i 
Traumatologii w Zabrzu w stanie średnio-ciężkim z powodu rany 
kłutej klatki piersiowej, z krwawieniem do jamy opłucnowej i 
śródpiersia.Założono drenaż jamy opłucnowej lewej.Mimo 
początkowego odbarczenia krwiaka jamy opłucnej,krwawienie 
utrzymywało się nadal–zadecydowano o torakoskopii 
zwiadowczej-wówczas nie stwierdzono cech i miejsca aktywnego 
krwawienia. W krótkim okresie pooperacyjnym wystąpiły u 
pacjenta cechy niewydolności krążeniowo-oddechowej.Pacjenta 
przekazano do OIT,a następnie wykonano angio-TK klatki 
piersiowej-badanie nie wykazało uszkodzenia serca,głównych 
naczyń,a jedyne styczne uszkodzenie LIMA z nieznacznym 
wyciekiem krwi.Po przejściowej poprawie doszło do masywnej 
utraty krwi z opłucnej–zdecydowano o pilnej torakotomii-
podkłuto LIMA,uzyskując hemostazę.Po zabiegu stan Pacjenta 
systematycznie się poprawiał-Pacjent został przekazany do 
O.Chirurgii Dziecięcej.W 12.dobie po zabiegu Pacjent został 
wypisany ze szpitala w stanie ogólnym dobrym.Uszkodzenie 
tętnicy piersiowej wewnętrznej jest rzadką przyczyną krwiaka 
opłucnej.Wstępnym postępowaniem w leczeniu krwiaka opłucnej 
jest drenaż jamy opłucnej.Wskazaniem do torakotomii w 
przypadku krwiaka opłucnej jest niepowodzenie w uzyskaniu 
hemostazy drenażem opłucnej oraz metodą torakoskopową. 

Krzywe uczenia w medycynie, czyli jak uczą się lekarze (na 
przykładzie badań Narrow Band Imaging zmian w obrębie fałdów 
głosowych) 

Michał Żurek, dr Anna Rzepakowska 
SKN Otolaryngologii przy Klinice Otolaryngologii WUM 

Krzywa uczenia się to matematyczne przedstawienie zależności 
pomiędzy włożonym wysiłkiem a osiągnięciami, doświadczeniem i 
kompetencjami wykonującego daną procedurę. Krzywe uczenia 
się są często wykorzystywane w medycynie, m.in. dla zabiegów 
chirurgicznych i w endoskopii. Na podstawie takich krzywych 
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wnioskuje się o liczbie procedur medycznych, jakie należy wykonać, 
aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty (np. brak komplikacji, 
satysfakcjonująca szybkość procedury).  
Badanie Narrow Band Imaging (NBI) jest endoskopowym 
badaniem obrazowym, wykorzystującym różnice w pochłanianiu 
światła przez krew i otaczające tkanki. Jest to uznana metoda 
diagnostyczna w różnicowaniu zmian łagodnych od złośliwych na 
podstawie klasyfikacji wzoru naczyniowego w obrębie zmiany. Do 
prawidłowej oceny wzoru naczyniowego konieczne jest 
maksymalne przybliżenie obrazu błony śluzowej, co wymaga od 
lekarza dużej precyzji i doświadczenia.  
Cel badania: Wyznaczenie krzywej uczenia się badania NBI zmian 
w obrębie fałdów głosowych w zależności od czasu trwania 
procedury. 
Materiały i metody: Przeanalizowano 134 badania NBI 
przeprowadzone przez jednego lekarza w latach 2015-2017 w 
Klinice Otolaryngologii WUM.  
Wyniki: Średni czas badania wyniósł 127,8 sekundy (s), a 
odchylenie standardowe 60,08 s. Wyznaczono regresję liniową 
czasu badania. Współczynnik determinacji (R=0,26) był za niski, 
aby wyciągać wnioski na jej podstawie. Podzielono badania na 
grupy 5-elementowe i wyznaczono średnie każdej grupy. Wykres 
średnich czasów badań od ich kolejności uwidocznił znaczny skok 
na poziomie grupy 13-14 (65.-70. badanie). Podzielono pierwotną 
próbę na dwie grupy po 67 badań. Porównano średnie czasy obu 
grup, które wyniosły odpowiednio: 160,5 s i 95,1 s. Wyraźne 
różnice potwierdzono testem U Manna-Whitneya. 
Wnioski: Czas badania jest istotną statystycznie zmienną, dla 
której wyznaczono krzywą uczenia. Zgodnie z analizą statystyczną 
należy wykonać ok. 65-70 badań NBI, aby zoptymalizować czas 
trwania takiego badania. 

Kwas kynureninowy w schizofrenii 

1. Karolina Włodarczyk, Wydział Biologii i Biotechnologii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
2. Marta Kozieł, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
3. Dominika Wojton, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Kwas kynureninowy (KYNA) to neuroaktywny metabolit szlaku 
tryptofanu. Zaliczany jest do nieselektywnych antagonistów 
jonotropowych receptorów glutaminergicznych m.in. receptora 
kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), niekompetycyjnym 
antagonistą α7 nikotynowych receptorów cholinergicznych 
(α7nAChRs). Na drodze metabolizmu tryptofanu, zwanego 
szlakiem kynureninowym, powstaje aktywny metabolit – L-
kynurenina (L-KYN), która ulega dalszym przekształceniom do 
KYNA. Synteza kwasu kynureninowego odbywa się pod kontrolą 
aminotransferaz kynureninowych, których zidentyfikowano trzy 
izoformy (KATI, KATII, KATIII). KYNA identyfikowany jest zarówno w 
ośrodkowych jak i w obwodowych tkankach. W mózgu powstaje 
de novo, ze względu na słabą przenikalność bariery krew-mózg, w 
przeciwieństwie do kynureniny. Zaobserwowano zaburzenia 
przemian L-KYN u osób cierpiących na choroby związane z OUN 
m.in. w schizofrenii. Kynureninowa koncepcja schizofrenii 
wskazuje na związek między zaburzeniami szlaku kynureninowego 
a powstaniem zarówno pozytywnych jak i negatywnych objawów 
charakterystycznych dla tej jednostki chorobowej. Hipoteza ta 
sugeruje, iż KYNA posiada właściwości do modulowania 
mechanizmów powiązanych z przekaźnictwem glutaminergicznym, 

dopaminergicznym oraz cholinergicznym, co skutkuje powstaniem 
zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Pozwala to założyć, iż 
możliwe jest wykorzystanie pomiarów stężeń KYNA oraz innych 
metabolitów szlaku kynureninowego, m.in. 3-hydroksykynureniny 
(3HK), w celu określenia skutków leczenia oraz diagnostyki 
choroby. 

Leczenie trudno gojących się ran z zastosowaniem terapii 
podciśnieniowej 

Mikołaj Baliś, Aleksandra Barbachowska, Klaudia Krzanik, Iwona 
Janosz, Łukasz Witek SKN przy Katedrze i Klinice Ginekologii, 
Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Bytomiu 

Rozejście się rany pooperacyjnej jest rzadkim powikłaniem 
zabiegów operacyjnych. Częściej występuje u pacjentów 
geriatrycznych i poddawanych chemioterapii. Bardziej 
powszechnym powikłaniem jest pooperacyjna niedrożność jelit, 
która również miała miejsce w prezentowanym przypadku. W 
chirurgii naprawczej coraz częściej stosowane są różnego rodzaju 
materiały syntetyczne cechujące się wysoką biokompatybilnością i 
wpływające na szybkość procesu gojenia i przerost tkanki. 76-
letnia pacjentka z rozpoznanym rakiem jajnika w IV stopniu 
zaawansowania wg FIGO, po przebytej chemioterapii, została 
skierowana do Kliniki Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii 
Onkologicznej ŚUM w Bytomiu celem leczenia operacyjnego. 
Chora została zakwalifikowana do laparotomii z wykonaniem 
protokołu raka jajnika. Przebieg pooperacyjny powikłany był 
niedrożnością jelit oraz nieprawidłowym gojeniem rany 
przebiegającym z rozległą martwicą i rozejściem powięzi. Chora 
wymagała wielokrotnych relaparotomii z rewizjami rany, w trakcie 
których zastosowano opatrunek podciśnieniowy Vivano oraz 
siatkę implantacyjną Premilene Mesh wypełniającą ubytek w 
powięzi. W odstępach 3-4 dniowych dokonywano rewizji rany z 
wymianą opatrunku oraz stopniowego docinania siatki, zbliżając 
do siebie brzegi powięzi. Podczas dziesiątej interwencji usunięto 
opatrunek, uzyskawszy możliwość zszycia skóry. W 55. dobie po 
zabiegu pacjentka w stanie ogólnym dobrym, przebywa w Klinice - 
rana w trakcie gojenia. Przedstawiony przypadek ukazuje wysoką 
skuteczność terapii podciśnieniowej w skojarzeniu z 
zastosowaniem niewchłanialnych materiałów syntetycznych w 
leczeniu nieprawidłowo gojących się ran z rozległym rozejściem 
powłok. Zastosowanie techniki stopniowego docinania siatki 
implantacyjnej umożliwia zbliżenie brzegów powięzi i całkowitego 
zamknięcia powłok. Terapia ta jest skojarzona i długotrwała. 

Leki oraz suplementy diety wykazujące wpływ na pamięć                              
i koncentrację zawierające związki polifenolowe 

Katarzyna Pustelniak, Ewa Baranowska - Wójcik, Dominik Szwajgier 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 

Niniejsza praca stanowi przegląd leków oraz suplementów diety, 
w skład których wchodzą związki fenolowe, a ich działanie 
skierowane jest na poprawę pamięci oraz koncentracji. Zebrano w 
niej nazwy handlowe, skład zarówno jakościowy jak i ilościowy oraz 
zadeklarowane przez producenta działanie wynikające z obecności 
polifenoli. Na rynku znajduje się ogromna liczba preparatów 
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zawierających polifenole, ich główny składnik w większości 
stanowią ekstrakty roślinne, które są mieszaniną wielu różnych 
substancji aktywnych. W wykazie uwzględniono preparaty 
dostępne w obrocie aptecznym na terenie Polski. 

Lekowrażliwość szczepów Staphylococcus aureus izolowanych                 
z jamy nosowo-gardłowej: badania wstępne 

Monika Hałgas 1, Rafał Kuś 1, Małgorzata Kozioł 2, Tomasz Zuzak 
3, Alina Olender 2 
 
1Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 
Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 
3Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Technik Diagnostycznch 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Zakażenia Staphylococcus aureus to rosnący problem 
terapeutyczny zarówno w oddziałach szpitalnych jak i w 
środowisku pozaszpitalnym. Doskonałe mechanizmy 
przystosowawcze i zmienność genetyczna w połączeniu z 
nadmiernym/nieprawidłowym stosowaniem środków 
antybakteryjnych umożliwiły rozwój szczepów opornych na wiele 
stosowanych antybiotyków. W ostatnich latach obserwuje się 
znaczący wzrost udziału wielolekoopornych szczepów w 
zakażeniach o różnej ciężkości i lokalizacji, co wpływa na 
ograniczone możliwości leczenia. Celem pracy była ocena 
wrażliwości na wybrane antybiotyki szczepów S. aureus 
izolowanych z jamy nosowo-gardłowej od studentów medycyny. 
Badania mały charakter badań wstępnych. 
Materiały i metody 
Grupę badaną stanowiło 46 studentów medycyny. Materiał 
kliniczny: wymazy z przedsionków nosa i gardła. Wymazy posiano 
na odpowiednie podłoża mikrobiologiczne i inkubowano. 
Identyfikowano na podstawie morfologii kolonii, redukcji 
mannitolu, wytwarzania koagulazy związanej. Wrażliwość na 
wybrane antybiotyki izolowanych szczepów S. aureus sprawdzono 
metodą dyfuzyjno-krążkową. Analiza antybiogramu pozwoliła na 
ocenę lekowrażliwości i występowania mechanizmu oporności 
typu MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) i typu 
MLSB (Macrolide-lincosamide-streptogramin B). 
Wyniki 
Drobnoustrój wyizolowano od 27 osób (58,7%). Szczepy 
metycylinooporne- MRSA wystąpiły u 4 osób,  o oporności typu 
MLSB - u 9. Izolowany gronkowiec okazał się w większości wrażliwy 
na ciprofloksacynę, tetracyklinę, norfloksacynę, gentamycynę, 
sulfametoksazol/trimetoprim. 
Wnioski 
Badania potwierdziły wysoki odsetek nosicieli, który obserwuje się 
u pracujących w zawodach medycznych. W dobie rosnącej 
lekooporności ocena wrażliwości szczepów była ważnym 
elementem i pozwoliła stwierdzić wysoką ich wrażliwość. 
Przekłada się to na mniejsze ryzyko trudności terapeutycznych 
przy zakażeniu i łatwiejszą eliminację patogenu w przyszłości.  
Przeprowadzenie dalszych badań umożliwi potwierdzenie 
wyników wstępnych. 

 
 

Lokalne i układowe mechanizmy adaptacyjne tkanki kostnej u 
zawodników wspinaczki sportowej 

Kornel Mikołajczyk, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie 

Założenia. Rodzaj i intensywność aktywności fizycznej wpływa na 
modelowanie parametrów ciała człowieka. Dotyczy to także tkanki 
kostnej. Zmiany tkanki kostnej mogą być typowe i 
charakterystyczne dla określonych dyscyplin sportowych. Kościec 
podlega zmianom układowym pod wpływem czynników 
działających ogólnoustrojowo, jak dieta, płeć, status hormonalny, 
określone choroby czy wreszcie aktywność fizyczna. Występują 
również mechanizmy adaptacji lokalnej. Literatura wskazauje na 
szczególny wpływ obciążeń sportowych na tkankę kostną i 
specyficzną stymulację kościotworzenia, przykładowo: u 
zawodników piłki nożnej – w kończynach dolnych i kręgosłupie, u 
wspinaczy – w kończynach górnych, u zawodników sportów 
rakietowych – w ręce dominującej. Sama dominacja czynnościowa 
prawej lub lewej ręki także może wpływać na odmienne wyniki 
parametrów kostnych rąk u tego samego badanego. 
Cel badania. Porównanie tkanki kostnej paliczków rąk: 
dominującej i niedominującej, ilościową metodą ultradźwiękową 
(quantitative ultrasound, QUS). Dodatkowo, porównane zostały 
wartości siły chwytu (dynamometr ręczny). 
Materiał. W badaniu wzięło udział 96 wspinaczy, sportowców 
amatorów. Wykluczono osoby, których stan zdrowia lub historia 
leczenia mogły wpływać na wyniki pomiarów. Dokonano podziału 
według płci. 
Metody. Parametry tkanki kostnej mierzono za pomocą skanera 
ultradźwiękowego Igea DBM Sonic Bone Profiler, zgodnie z 
przyjętą metodyką - na nasadzie dalszej paliczków rąk. Pomiar 
dotyczył obu kończyn górnych. Dodatkowo przeprowadzono 
pomiar siły chwytu rąk za pomocą dynamometru. Dokonano 
analizy prównawczej wyników ręki dominującej i niedominującej 
(test dla grup zależnych), odzielnie dla kobiet i mężczyzn. 
Przedstawienie i omówienie wyników. 

Mammografia - zło konieczne? 

1Paweł Pawluczuk, 1Dominika Dudycz, 2Agnieszka Korga  
1Koło naukowe przy Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej, 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, opiekun naukowy: dr Agnieszka 
Korga  
2Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Rak piersi to nowotwór złośliwy gruczołu sutkowego wywodzący 
się z tkanki nabłonkowej. Jest on największym problemem 
onkologicznym w krajach rozwiniętych oraz stale narastającym 
problemem w krajach rozwijających się. W Polsce, nowotwory 
złośliwe piersi stanowią u kobiet 22% zachorowań i są przyczyną 
prawie 14% zgonów nowotworowych. [1] Na tak wysoki 
współczynnik umieralności wpływa bezpośrednio późna 
diagnostyka. Temu zjawisku zapobiegać ma program profilaktyki 
raka piersi, którego celem jest rozpoznanie choroby 
nowotworowej jeszcze w okresie bezobjawowym. Wczesne 
wykrycie groźnych zmian daje pacjentkom ponad 90% szans 
przeżycia kolejnych 5 lat. Mammografia jest metodą radiologiczną, 
której skuteczność diagnostyczna w połączeniu z badaniem 
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palpacyjnym wynosi 80-97%. Zalecenia programu profilaktycznego 
sugerują wykonywanie mammografii u kobiet w wieku 50-69 lat, 
regularnie co dwa lata. Pomimo faktu, iż mammografia jest 
uznawana za najlepszą metodę wykrywania raka piersi we 
wczesnym stadium - ma swoje wady. Badanie wykorzystuje 
promieniowanie rentgenowskie w niskiej dawce. Działanie 
promieniowania może wynikać z bezpośredniej depozycji energii 
w makrocząsteczkach lub stresu oksydacyjnego będącego 
skutkiem radiolizy wody. Wynikiem takich oddziaływań są 
oksydacyjne modyfikacje makrocząsteczek, prowadzące do ich 
uszkodzenia, co w przypadku DNA prowadzi do śmierci komórki 
lub powstawania mutacji. Pomimo niskiej dawki promieniowania 
istnieje więc prawdopodobieństwo wywołania zmian 
nowotworowych. [2] Ryzyko takie jest wyższe w przypadku kobiet 
młodych, poniżej 50 roku życia oraz kobiet z większą gęstością 
piersi. [3] Pomimo faktu, iż regularne badanie mammograficzne 
może być przyczyną nowotworzenia, nadal pozostaje ono 
najważniejszym badaniem screeningowym w diagnostyce raka 
piersi. 

Mechanizm CRISPR-Cas9 

Kinga Nakonieczna, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 
Anna Radulewicz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski  
Patrycja Malec, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowkiej w Lublinie 

XIX wiek przyniósł wiele odkryć w dziedzinie inżynierii genetycznej. 
Szczegółowa analiza m.in. genomów organizmów 
prokariotycznych, przyczyniła się do wykorzystania obecnych w 
bakteriach mechanizmów genetycznych jako narzędzi inżynierii 
genetycznej. Jednym z takich mechanizmów jest CRISPR-Cas 
wyodrębniony przez japońskich naukowców w 1987 roku z 
organizmu Escherichia coli. Pierwsze spekulacje na temat funkcji 
CRISPR-Cas opierały się na działaniu tego mechanizmu jako 
systemu naprawczego lub regulującego geny. Z czasem coraz 
lepiej poznano budowę systemu CRISPR oraz funkcje jego 
poszczególnych elementów. Udowodniono, iż bakteryjny system 
CRISPR-Cas zapewnia tym mikroorganizmom zachowanie 
odporności na fagi. Mechanizm działania CRISPR-Cas umożliwia 
wprowadzanie specyficznych sekwencji fagowego DNA, który 
zainfekował komórkę bakteryjną, do materiału genetycznego 
bakterii umożliwiając tym samym rozpoznanie obcego/fagowego 
DNA przez bakterie podczas kolejnego „ataku”. Wówczas możliwe 
jest pocięcie DNA wirusowego przez system CRISPR, a tym samym 
unieszkodliwienie bakteriofaga.  
Naukowcy stworzyli sztuczny mechanizm CRISPR-Cas, który 
wykorzystuje m.in. matrycę (sgRNA) skierowaną przeciwko 
wcześniej określonemu i znanemu odcinkowi DNA. Umożliwia to 
wykorzystanie tego systemu do edycji genomu komórek 
eukariotycznych, np. poprzez wymianę wadliwego genu jego 
poprawą wersją. Obecnie trwają badania nad leczeniem chorób 
genetycznych z wykorzystaniem systemu CRISPR poprzez knock-
out bądź knock-in genowy. Mechanizm CRISPR-Cas w ostatnim 
czasie stał się bardzo popularny m.in. dzięki temu, iż jest metodą 
tańszą i bardziej dostępną w przeciwieństwie do wcześniej 
stosowanych systemów opartych na nukleazach: motywu palca 
cynkowego (ZFN) i efektorów TALEN. Zdobyta wiedza umożliwiła 
użycie CRISPR-Cas w komórkach eukariotycznych do edycji 
genomu. Obecnie trwają prace nad wykorzystaniem systemu 

CRISPR do terapii genowej, terapii nowotworowej czy też terapii 
przeciwwirusowej. 

Metody diagnostyczne w chirurgii szczękowo-twarzowej 

Agnieszka Wilczek; Politechnika Rzeszowska – Wydział 
Matematyki i Fizyki Stosowanej – Koło Naukowe Foton 

Chirurgia szczękowo-twarzowa jest dziedziną medycyny z 
pogranicza chirurgii oraz stomatologii. Obszar jej zastosowania to 
min.: traumatologia czaszkowo – szczękowo – twarzowa, chirurgia 
onkologiczna czy chirurgia zaburzeń rozwojowych i wad obszaru 
zarówno jamy ustnej jak i części twarzowej głowy, aż po dół 
przedni czaszki wraz z szyją.Tak różnorodny obszar działania 
sprawia, że niezbędny jest szeroki wachlarz badań 
diagnostycznych, które umożliwiają nie tylko sprawne i trafne 
rozpoznanie, ale również monitorowanie postępów terapii. 
W pracy o charakterze przeglądowym prezentowane są wybrane 
metody diagnostyki w chirurgii szczękowo -twarzowej wraz z 
przykładami ich zastosowań. 

Metody zagospodarowania biomasy z sadów jabłoniowych w Polsce 

Kamila Habiera (1), Aldona Lach (1), Arkadiusz Dyjakon (2) 
  
1)SKN BioEnergia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 
Wrocław, Polska 
2)Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii 
Rolniczej, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki 
Odpadami, ul. Chełmońskiego 37a, 51-630 Wrocław, Polska 

Biomasa pochodzenia rolniczego to ulegająca biodegradacji 
frakcja produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej. 
Jedną z takich pozostałości jest biomasa odpadowa powstała w 
czasie corocznych przycinek pielęgnacyjnych wykonywanych w 
sadach jabłoniowych. Jest to niedoceniane do tej pory źródło 
pozyskiwania biomasy z sektora rolniczego, zagospodarowywane 
głównie jako źródło próchnicy, ściółka dla drzew bądź spalane w 
pryzmach na granicy sadu ze stratą ciepła i energii. W artykule 
przedstawiono możliwości zagospodarowania biomasy 
powstającej podczas sezonowej przycinki drzew jabłoniowych dla 
celów energetycznych. Rozwiązanie to umożliwia efektywne 
wykorzystanie biomasy na rynku lokalnym, która może zostać 
przeznaczona na produkcję ciepła do ogrzewania gospodarstwa 
domowego czy procesów produkcyjnych. Co więcej, gałęzie po 
odpowiednim przygotowaniu mogą być współspalane w 
elektrowniach i elektrociepłowniach lub specjalnie 
przystosowanych kotłach do spalania biomasy. Rozdrobnione 
gałęzie jabłoni mogą być również zagęszczone do postaci brykietu 
lub pelletu, co zwiększa opłacalność ich przewozu i sprzedaży, jako 
paliwa alternatywnego. Dodatkowo, energetyczne wykorzystanie 
gałęzi sadowniczych to możliwość uzyskania dodatkowych 
dochodów dla sadownika oraz ograniczenie emisji CO2 do 
atmosfery z tytułu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. 
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Miastenia - opis przypadku 

Aleksandra Marzęda, Joanna Szkatuła, Véronique Petit, Konrad 
Rejdak 
 
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Wstęp. Miastenia gravis jest rzadką autoimmunologiczną chorobą 
złącza nerwowo-mięśniowego. Charakteryzuje się męczliwością 
mięśni poprzecznie prążkowanych, co oznacza osłabienie mięśni 
nasilające się podczas wysiłku i poprawę po odpoczynku. Szacuje 
się, że w Polsce dotkniętych chorobą jest 5000-6500 osób, 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obserwuje się dwa szczyty 
zachorowań, między 2. a 3. dekadą życia u kobiet, a u mężczyzn po 
50. roku życia. 
Opis przypadku. Pacjent lat 57, został przyjęty do Kliniki Neurologii 
z powodu opadania powieki oka lewego, niedosłuchu ucha lewego, 
niższego ustawienia lewego kącika ust, zaburzeń połykania, 
zaburzeń mowy o charakterze dyzartrii, zawrotów głowy i 
upośledzenia pamięci. Dolegliwości pojawiły się około dwóch 
tygodni przed przyjęciem do szpitala, nasilały się w ciągu dnia i po 
wysiłku. Podobne objawy pojawiły się sześć oraz trzy miesiące 
wcześniej, jednak samoistnie ustąpiły. W wywiadzie pacjent podał 
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2 oraz przebytą operację 
usunięcia guza śródpiersia - grasiczaka. Diagnostyka różnicowa 
objęła udar, obwodowe uszkodzenie nerwu twarzowego, 
miastenię i zespoły miasteniczne. W wykonanych badaniach 
obrazowych głowy nie uwidoczniono istotnych patologii. W 
badaniu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego ujawniono cechy 
zapisu miogennego. Miano przeciwciał przeciwko receptorowi 
acetylocholiny było podwyższone. Na podstawie obrazu 
klinicznego i badań diagnostycznych, rozpoznano miastenię. 
Pacjent został wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym, 
uzyskując poprawę stanu neurologicznego.  
Wnioski. Rozpoznanie miastenii w jej początkowym stadium może 
sprawiać duże trudności diagnostyczne. W leczeniu objawowym 
miastenii stosuje się inhibitory cholinesterazy oraz leki 
immunosupresyjne. Około 5% pacjentów umiera z powodu 
przełomu miastenicznego, ryzyko jest wyższe u pacjentów 
obciążonych przewlekłymi chorobami płuc i układu krążenia. 
Ważny element opieki medycznej stanowi edukacja pacjenta i jego 
rodziny. 

Mikropęcherzyki błon komórkowych u pacjentów z przewlekłą 
chorobą nerek 

Kinga Pluta, Aleksandra Gąsecka 
I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną 
zgonów wśród osób z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek 
(PChN). Prognozowanie wystąpienia chorób układu sercowo-
naczyniowego w tej populacji jest szczególnie istotne. 
Mikropęcherzyki błon komórkowych (MP) to cząstki uwalniane z 
aktywowanych komórek śródbłonka, płytek krwi, monocytów, 
makrofagów. Ich skład odzwierciedla budowę białkowo-lipidową 
komórki, z której pochodzą. Istnieją dowody, iż w PChN poziom MP 
istotnie wzrasta. Zjawisko to tłumaczy się stymulacją komórek 
śródbłonka i komórek krwi przez mediatory stanu zapalnego. 
Istnieją dowody, że wzrost stężenia MP przyczynia się do 
kalcyfikacji naczyń. Wydaje się, że MP ogrywają rolę w aktywacji 
mechanizmów odpowiedzialnych za stan wzmożonej krzepliwości 

krwi. Dodatkowo MP stymulują podziały i różnicowanie komórek, 
w tym komórek mięśniówki gładkiej naczyń. Wszystkie te czynniki 
przyczyniają się do rozwoju miażdżycy i jej powikłań, w tym 
niedokrwienia mięśnia serca. Proponuje się zastosowanie MP jako 
markera w ocenie ryzyka wystąpienia niedokrwienia mięśnia 
sercowego w grupie pacjentów z PChN. 

Model retencji substancji w chromatografii adsorpcyjnej cieczowej 
w układzie z żelem krzemionkowym i trójskładnikowym eluentem 

Paweł Kozyra, Dominik Malik, Tadeusz Dzido 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Zakład Chemii Fizycznej 

Chromatografia jest jedną z najpopularniejszych metod 
separacyjnych. Umożliwia, m.in., analizowanie, oczyszczanie i 
rozdzielanie mieszanin substancji. Najbardziej znanym i 
stosowanym modelem, wyjaśniającym molekularny mechanizm 
retencji w adsorpcyjnej chromatografii cieczowej w normalnym 
układzie faz, jest ten, zaproponowany przez  
Prof. Soczewińskiego. Oparty on jest na zjawiskach rugowania i 
solwatacji cząsteczek substancji chromatografowanych i eluentu. 
Został on zweryfikowany dla układów z fazą ruchomą zawierającą 
dwa składniki: modyfikator (rozpuszczalnik polarny) i 
rozcieńczalnik (rozpuszczalnik niepolarny).  
W ostatnich pracach Profesor zaproponował mechanizm retencji z 
uwzględnieniem zjawiska współadsorpcji substancji w układach z 
żelem krzemionkowym i dioksanem. W takim układzie substancja 
rozdzielana, dzięki tworzeniu wiązań wodorowych, może 
bezpośrednio ulegać adsorpcji na powierzchni żelu 
krzemionkowego i na monomolekularnej warstwie cząsteczek 
dioksanu. Niniejsza praca stanowi kontynuację badań nad 
modelem retencji substancji w chromatografii adsorpcyjnej w 
normalnym układzie faz z zastosowaniem trójskładnikowego 
eluentu, przy uwzględnieniu efektu współadsorpcji. Zostały 
przedstawione założenia i matematyczny opis modelu retencji 
substancji. Zaproponowane równanie umożliwia przewidywanie 
przebiegu zmian współczynnika retencji od składu fazy ruchomej. 
Przedstawione badania umożliwiają głębsze zrozumienie 
molekularnego mechanizmu zjawisk zachodzących w układach 
chromatograficznych, a  to przekłada się na poprawę i ułatwienie 
optymalizacji warunków procesu rozdzielania mieszanin substancji 
technikami chromatograficznymi 

Modulacja allosteryczna receptora kanabinoidowego typu 1 (CB1) – 
nową strategia w farmakoterapii? 

Klaudia Staszak (1,2), Angelika Andrzejewska (1,2), Ryszard Słomski 
(1,2), Szymon Hryhorowicz (1) 
(1) Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań , Polska 
 (2) Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. 
Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań, Polska 

Receptor kannabinoidowy typu 1 (CB1) należy do receptorów 
trans-błonowych związanych z białkami G (GPCR, ang. G protein-
coupled receptors). Składa się z 7 α-helis transbłonowych (TMHI-
VII), amfipatycznej helisy VIII, 3 pętli zewnątrz- (ECL1-3) i 3 
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wewnątrzkomórkowych (ICL1-3). Receptor występuje głównie w 
OUN i bierze udział w regulacji aktywności neuronów. 
Sugeruje się, iż miejsce allosteryczne receptorów CB1 może być 
wykorzystane do uzyskania większej specyficzności interakcji z 
lekiem. Modulacja allosteryczna polega na wiązaniu się związków 
w innym miejscu niż substancja endogenna, 
wzmacniając/osłabiając działanie endogennego ligandu. Leki 
bazujące na tym zjawisku mogą charakteryzować się 
zmniejszonym działaniem niepożądanym poprzez zwiększenie 
selektywności działania. Prace dotyczące receptora CB1 wskazują 
na rolę regionu ECL2 w oddziaływaniach ligand-receptor, 
zwłaszcza konserwatywnego miejsca F268. Interakcja 
allosterycznego ligandu ORG27569 z tym miejscem osłabia 
działanie syntetycznego kannabinoidu. Ponadto zmiana F268A 
oraz mutacje na N-końcu ECL2 powodują złe umiejscowienie 
receptora i brak wiązania ligandu. Inne badania pokazały, iż po 
zerwaniu interakcji pomiędzy domenami TM3/TM6 w 
mikrodomenie TMH3-4-5-6 mCB1 następuje swoiste „włączenie” 
receptora. Związanie ORG27569 hamuje to zjawisko. Przypuszcza 
się, że oddziaływanie jonowe pomiędzy ECL3 i domeną TMH2 jest 
znaczące w przekazywaniu sygnału. Ligand ORG27569 blokuje to 
oddziaływanie, co wpływa na obniżoną transdukcję sygnału.  
Praca miała na celu charakterystykę receptora CB1 pod kątem 
oddziaływań ligand-receptor. Wykonano porównanie sekwencji 
białka CB1 (u wybranych 8 organizmów) za pomocą bazy GPCR 
(gpcrdb.org). Sekwencje genu CNR1 i regionu ECL2 (8 organizmów) 
porównano za pomocą M7 Alignment Explorer i narzędzia BLAST. 
Analiza wykazała znaczącą konserwatywność ECL2, co sugeruje 
obszar istotny funkcjonalnie. Zebrane informacje mogą być 
wykorzystane w badaniach nad zjawiskiem modulacji 
allosterycznej. 

miRNA markerem diagnostycznym w nowotworze piersi 

Kopytko Patrycja, Bujak Joanna 

Markery biologiczne należą do wskaźników stosowanych w 
badaniach medycznych. Wykorzystywane są do oceny stanów 
patologicznych oraz odpowiedzi organizmu na zastosowane 
leczenie. Idealny biomarker charakteryzuje się wysoką czułością i 
specyficznością, jak również niedrogą i szybką metodą oznaczenia. 
Istotną rolę we współczesnej diagnostyce molekularnej odgrywają 
microRNA (miRNA). miRNA to krótkie odcinki RNA, o długości ok. 
21-25 nukleotydów. Kontrolują ekspresję genów, w wyniku czego 
oddziałują na wiele procesów biologicznych, w tym: proliferację, 
różnicowanie oraz apoptozę komórek. miRNA wykazują wiele cech 
charakterystycznych dla dobrego biomarkera. Istnieje grupa 
miRNA, która ma ścisły związek z onkogenezą. Cząsteczki te 
zgodnie z pełnioną przez siebie funkcją, zyskały miano oncomiRów 
(np. miR-15, miR-16, miR-21). OncomiRy bezpośrednio wpływają 
na transformację komórek oraz ich przerzutowanie. Większość 
komórek nowotworowych uwalnia miRNA do krwioobiegu, a ich 
ilość i profile uzależnione są od zaawansowania choroby. 
Nowotwór sutka należy do jednego z najczęściej występujących 
nowotworów złośliwych u kobiet, w Polsce w 2014 roku wśród 
kobiet odnotowano 17 379 nowych przypadków zachorowań. 
Jednym z pierwszych zidentyfikowanych miRNA uczestniczących w 
karcynogenezie jest mir-16. Jego podwyższone stężenie może 
uczestniczyć w patomechanizmie nowotworu piersi. Ponadto 
niektóre miRNA są zaangażowane w powstanie wrażliwości na 
stosowane leczenie. W przypadku nowotworu piersi nadekspresja: 
miR-155, miR-222, miR125b, miR-21 zwiększa oporność na 

stosowaną terapię. Obecny stan wiedzy dotyczący miRNA i ryzyka 
wystąpienia nowotworu piersi jest niewystarczający, żeby 
stosować je w standardowej diagnostyce. Niezbędne jest 
prowadzenie dalszych badań w obrębie, gdyż miRNA mogą być 
wykorzystywane nie tylko, jako narzędzie pomocne przy 
diagnozowaniu pacjenta, lecz również w monitorowaniu 
odpowiedzi na leczenie oraz badaniu predyspozycji do wystąpienia 
nowotworów dziedzicznych. 
 

Modelowanie procesów emisji zanieczyszczeń gazowych                                
z instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych 

Agata Wajda, Tomasz Jaworski, Artur Gadziński 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
Zakład Utylizacji Odpadów – Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej W Katowicach 

W artykule przedstawiono metodykę opracowania modelu emisji 
zanieczyszczeń gazowych powstałych w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów medycznych w piecu obrotowym. W 
pracy scharakteryzowano własności odpadów medycznych, 
usystematyzowano zagadnienia dotyczące przeprowadzania 
procesu termicznego przekształcania odpadów oraz podjęto 
próbę określenia czynników wpływających na emisję gazów 
spalinowych. Wykorzystując opracowany model CFD termicznego 
przekształcania odpadów medycznych w piecu obrotowym, 
opracowano model matematyczny pozwalający na predykcję 
rodzaju i ilości poszczególnych składników spalin. Model 
zweryfikowano z danymi pochodzącymi z obiektu rzeczywistego, 
odnosząc się również do wpływu emisji na środowisko. 

Modulacja ekspresji genów kodujących transportery ABC w 
komórkach linii HepG2 przez onkostatynę M 

Maciej Przywarty, Andrzej Błauż, Błażej Rychlik 
Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katedra 
Biologii Molekularnej Zakład Biofizyki Błon, 
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź Polska 

Wstęp: 
Onkostatyna M należy do rodziny Interleukin-6, jak pozostałe 
cytokiny, wydaje się, że ma możliwość modulowania aktywności 
cytochromu C-450 oraz wpływu na ekspresję transporterów ABC. 
Komórki neoplastyczne mogą wykorzystywać białka ABC do 
uzyskania oporności na chemioterapeutyki. 
Wstępne wyniki badań wykazują działanie onkostatyny M na 
obniżenie ekspresji i aktywności białka ABCC2. Udostępnione dane 
doświadczalne potwierdzają negatywną modulację tej cytokiny na 
ekspresji i aktywności białek ABCC1, ABCC4 oraz ABCG2. 
Cel: 
Celem pracy było określenie wpływu onkostatyny M na ekspresję 
transporterów ABC w komórkach linii HepG2. 
Materiały i metody: 
Materiał do badań stanowiła linia nowotworu wątrobo-
komórkowego HepG2. 
Materiał genetyczny – RNA został wyizolowany z komórek HepG2 
z wykorzystaniem komercyjnie dostępnego zestawu GeneJET RNA 
Purification Kit firmy Thermo Scientific. Do przepisania informacji 
genetycznej z mRNA na cDNA zastosowano Maxima First Strand 
cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR, with dsDNase firmy Thermo 
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Scientific. Ocena ekspresji ludzkich genów ABC została 
przeprowadzona z wykorzystaniem zestawu FastStart SYBR Green 
Master firmy Roche. Do oceny 42 genów białek ABC użyto 96-
dołkowych płytek RealTime® ABC Transporter Panel firmy Roche, 
gdzie w dołkach obecne są w postaci zliofilizowanej specyficzne 
startery wyznakowane sondą FAM. 
Wyniki i wnioski: 
Podstawowym celem niniejszego projektu było sprawdzenie, czy 
onkostatyna M pozytywnie lub negatywnie reguluje ekspresję 
genów ABC. Hipoteza została pozytywnie potwierdzona, 
wykazując działanie tej cytokiny na geny białek transporterowych 
z nadrodziny ABC. Jako, że głównym przedmiotem badawczym 
była ekspresja białka ABCC2, wyniki uzyskane metodą qPCR zostały 
potwierdzone również na poziomie ekspresji tego białka metodą 
Western Blotting oraz techniką cytometrii przepływowej. 

Modulacja przezbłonowego systemu redoks przy pomocy 
nanomateriałów 

Weronika Machelak 
Mariusz Żuberek 
Agnieszka Grzelak 

Celem badań była ocena modulacji aktywności przezbłonowego 
systemu redoks w komórkach eukariotycznych, przez nanocząstki 
stosowane powszechnie w przemyśle i medycynie. Przezbłonowy 
system redoks to łańcuch transportu elektronów przez błony 
plazmatyczne, którego zadaniem jest przeniesienie elektronów od 
donora do akceptorów zewnątrzkomórkowych. Występuje on we 
wszystkich rodzajach komórek i jest kluczową strukturą 
odpowiedzialną za utrzymanie homeostazy redoks. Dowiedziono 
jego ważnej roli w metabolizmie wewnątrzkomórkowym 
identyfikując jego rolę w etiologii wielu chorób związanych z 
układem krążenia czy ośrodkowym układem nerwowym. Ocenie 
poddano modulującą aktywność nanocząstek: TiO2, CeO2, ZnO, 
ZrO2, Fe2O3, CuO, oraz AgNP na linie komórkowe A549 oraz 
HepG2. Aktywność przezbłonowego systemu redoks oceniono 
spektrofotometryczne oznaczając zredukowanye formy 
niefizjologicznych substratów: żelazicyjanku potasu oraz 2,6-
dichloroindolofenolu. Wykazano zależność między ilością 
naocząstek oraz czasem inkubacji nanocząstek z komórkami linii 
A549 i HepG2 a modulacją przezbłonowego systemu redoks dla 
AgNP oraz ZnO. Nie zaobserwowano podobnego efektu dla innych 
rodzajów nanocząstek. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy 
użytymi do eksperymentów liniami komórkowymi o różnym 
pochodzeniu tkankowym. Nanotechnologia jest bardzo 
dynamicznie rozwijającą się nauką a nanomateriały są 
powszechnie stosowane w przemyśle. Stwierdzono, że 
nanocząstki antropogeniczne i naturalne akumulują się w 
środowisku abiotycznym i w tkankach organizmów żywych mogąc 
zaburzać prawidłowy metabolizm wewnątrzkomórkowy. Wszystko 
to wskazuje na to, że istotne jest podnoszenie świadomości 
dotyczącej toksyczności nanomateriałów występujących w 
otaczającym nas środowisku.  
Praca finansowana ze środków Uniwersytetu Łódzkiego w ramach 
programu Studenckich Grantów Badawczych. 

 
 
 
 

Molekularna terapia celowana – skuteczność i ograniczenia 

Karolina Balik, dr n. med. Małgorzata Maj, dr n. med. Anna Bajek 
Zakład Inżynierii Tkankowej 
Katedra Urologii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Medycyna personalizowana jest prężnie rozwijającą się dziedziną, 
która opiera się na indywidualizacji leczenia. Ukierunkowanie 
terapii wykorzystuje się z powodzeniem w walce z takimi 
nowotworami jak czerniak, rak piersi czy rak jelita grubego. Celem 
pracy jest ukazanie skuteczności takiej terapii oraz jej ograniczeń. 
Szczególnie zadowalające efekty zaobserwowano w przypadku 
vemurafenibu stosowanego w leczeniu czerniaka. Prowadzone 
badania kliniczne wykazały względną redukcję ryzyka śmierci (63%) 
oraz ryzyka progresji choroby (73%) w porównaniu z dakarbazyną, 
która przez długi czas stosowana była jako lek z wyboru. Nadal 
trwają badania oceniające efektywność i bezpieczeństwo leków 
stosowanych w terapii ukierunkowanej, gdyż nie jest ona 
pozbawiona skutków ubocznych. Innymi trudnościami, z jakimi 
zmagają się badacze, a także klinicyści są mechanizmy oporności 
wykształcane przez komórki nowotworowe. Większości pacjentów 
przestaje reagować na leczenie, mimo początkowej skuteczności 
zastosowanej terapii. W celu ominięcia oporności wdraża się 
terapie skojarzone, jednak jak wskazują wyniki badań klinicznych 
mogą one być bardziej toksyczne niż terapie standardowe. 
Przykładowo, połączenie trastuzumabu, stosowanego w leczeniu 
raka piersi ze standardową chemioterapią wykazało podwyższony 
stopień toksyczności, neuropatię zaobserwowana u 23% 
pacjentów. Krytycznym punktem są też wysokie koszty leczenia. 
Roczna terapia vemurafenibem to około 150 tysięcy dolarów. Jeśli 
efekty są nieadekwatne do poniesionych kosztów i dodatkowo 
obniżają komfort życia pacjenta, leki nie zostają zatwierdzone, a 
jeśli wcześniej zostały zarejestrowane wycofuje się je z obiegu. 
Przykładem jest bevacizumab wycofany w roku 2011 z leczenia 
raka piersi. Roczny koszt wynosił 500 tysięcy dolarów przy niskiej 
skuteczności i dużej toksyczności. Molekularna terapia celowana 
jest narzędziem przeciwnowotworowym, jednak w wielu 
przypadkach jej ograniczenia są większe niż przy standardowym 
leczeniu. 

Możliwości i ograniczenia pośmiertnego oznaczania kwasu gamma-
hydroksymasłowego w wykrywaniu przestępstw na tle seksualnym 
i rabunkowym  

 

Karolina Nowak1, Agnieszka Olejnik2, Marcin Zawadzki1, Tomasz 
Jurek1 
 
 
1 Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 
2 Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 
 

Kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB) jest popularną substancją 
wykorzystywaną w celu ułatwienia przestępstw na tle seksualnym, 
bądź rabunkowym. W niskich dawkach, GHB działa anksjolitycznie 
i euforycznie, może powodować również tzw. odhamowanie 
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behawioralne, natomiast w większych, prowadzi do utraty 
przytomności.  
Ze względu na krótki okres półtrwania i wynikające z niego krótkie 
okno detekcji we krwi oraz w moczu, stwierdzenie zażycia GHB, 
nawet w analizie ante mortem, stwarza wiele problemów. Kwas 
gamma-hydroksymasłowy występuje w organizmie człowieka 
również jako substancja endogenna, powstała z neuroprzekaźnika, 
kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Interpretacja wyników 
toksykologicznych musi zatem zawierać różnicowanie 
endogennego GHB od egzogennej ekspozycji. W tym celu część 
naukowców podejmuje się badań nad wtórnymi metabolitami 
GHB, np. estrów glukuronowych i siarczanowych (VI). 
Dodatkowym wyzwaniem dla pośmiertnej oceny stężenia kwasu 
gamma-hydroksymasłowego jest wzrost stężenia na skutek 
przebiegających procesów tanatochemicznych. Wielu naukowców 
podejmuje próby wyznaczenia punktów odcięcia, tzw. cut-off, dla 
pośmiertnych stężeń GHB w rutynowo analizowanych próbkach 
biologicznych. Jednocześnie na popularności zyskuje oznaczanie 
stężenia kwasu w alternatywnych materiałach sekcyjnych, np. w 
próbkach mózgu.  
W pracy została dokonana analiza publikowanego piśmiennictwa 
poruszającego problematykę oznaczania kwasu gamma-
hydroksymasłowego w analizie pośmiertnej. Autorzy przedstawili 
możliwości i ograniczenia oznaczania i interpretacji post mortem 
stężeń kwasu gamma-hydroksymasłowego. 

Możliwości oznaczania leków i narkotyków w płytkach 
paznokciowych 

Karolina Nowak1, Agnieszka Olejnik2 
 
1 Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 
2 Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 

Toksykologia sądowa stanowi szybko rozwijającą się gałąź 
medycyny sądowej. Na popularności zyskują analizy 
niestandardowo stosowanych materiałów biologicznych, ale także 
retrospektywna ocena stężeń ksenobiotyków we włosach czy 
paznokciach.  
Paznokcie, podobnie jak włosy, nie wymagają restrykcyjnych 
metod transportu i przechowywania. Są trwałym i łatwo 
dostępnym materiałem biologicznym. Dzięki wzrostowi 
odbywającemu się w sposób ciągły, umożliwiają retrospektywne 
oznaczanie substancji zdeponowanych w płytce, nawet w okresie 
kilku miesięcy poprzedzających analizę. Daje to możliwość 
wykrycia ksenobiotyków w długim okresie, nawet po zaprzestaniu 
ich stosowania.  
Niewątpliwym ograniczeniem tego typu matrycy biologicznej jest 
złożoność jej struktury, jak również niskie stężenia ksenobiotyków 
odkładanych w paznokciach. Wymaga to stosowania szczególnych 
technik preanalitycznych i bardzo czułych metod badawczych.  
W niniejszej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa 
poruszającego temat wykrywania leków i narkotyków w 
paznokciach. Omówione zostały wady i zalety oznaczania 
ksenobiotyków w paznokciach na potrzeby toksykologii sądowej. 

 
 

Nagłe zgony sercowe w populacji sportowców - przegląd aktualnych 
donisień naukowych 

Edyta Piechocka 
Bartłomiej Wrzesiński 

Wyniki dużej ilości  badań sugerują, że długotrwały wysiłek fizyczny 
o wysokiej intensywności może powodować zmiany patologiczne 
w układzie sercowo-naczyniowym, w skrajnych przypadkach 
prowadzące do nagłego zgonu sercowego. Nagłe zgony u czynnych 
sportowców, zarówno amatorów jak i zawodników wyczynowych 
występują najczęściej podczas wysiłku fizycznego lub około 
godziny po jego zakończeniu. Główną ich przyczyną są arytmie 
komorowe powiązane ze zmianami strukturalnymi mięśnia 
sercowego lub zaburzeniami przewodzenia. Zmiany w mięśniu 
sercowym u sportowca zachodzą zazwyczaj podczas 
przystosowywania organizmu do wysiłku fizycznego.  Dochodzi do 
tego w kilku etapach. Początkowo polepsza się proces odnowy,  
następnie podwyższa się  praca mięśniowa i funkcje ruchowe. 
Zmniejsza się także zapotrzebowanie mięśni w procesach 
hemodynamicznych.  Efekty adaptacji do wysiłku możemy 
zauważyć przy 6-8h aktywności fizycznej tygodniowo, gdzie 
wartość tętna osiąga 160-180 uderzeń na minutę. Jednak 
bezpośrednią przyczyną większości odnotowanych zgonów nie  
była sama aktywność fizyczna, lecz jej niekorzystny wpływ na 
wcześniej występujące (zazwyczaj wrodzone) patologie w układzie 
krążenia 

Nanocząsteczki w medycynie 

Paulina Miziak1, Estera Okoń1, Ewelina Gumbarewicz1, Agata 
Jarząb1 Anna Wawruszak1 
1Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Nanotechnologia jest innowacyjną,  interdyscyplinarną dziedziną 
wiedzy.  Nanocząsteczki są wyspecjalizowanymi  narzędziami 
wykorzystywanymi do obrazowania, diagnostyki oraz terapii, 
głównie dzięki swym unikalnym własnościom. Szczególnie istotną 
rolę odgrywają jako nośniki leków, substancje antybakteryjne i 
przeciwwirusowe. Stosowane są również w diagnostyce, 
badaniach genetycznych, a także w celu zwiększenia dokładności 
badań biologicznych. Posiadają również zdolność przewodzenia 
prądu, który wpływa na kierunkowanie wzrostu komórek przy 
pomocy  impulsów elektrycznych. Wykorzystanie tych 
nanostruktur sprzyja ocenie wzrostu tkanki za pomocą rezonansu 
magnetycznego, co wspomaga modelowanie i zastosowanie  
innowacyjnych metod w inżynierii tkankowej. Wyżej wymienione 
cząsteczki mogą być także wykorzystywane w dostarczaniu leków 
podczas terapii nowotworowej. Ten typ nośników jest 
ukierunkowany na komórki nowotworowe, dzięki znaczącej 
zdolności do przenikania błon komórkowych, w ten sposób   
farmaceutyki są dostarczane do konkretnych komórek. 

Nanorobotyka w służbie zdrowia: wykorzystanie i możliwości 

Marcin Żelezik, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
SKN ESKULAP 

Przez ostatnie 10 lat technologia wywarła ogromny wpływ na 
przeprowadzanie procedur medycznych. Wraz z odkrywaniem 
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coraz głębszych zawiłości funkcjonowania organizmu człowieka i 
patogenezy chorób, zostały wprowadzone do użytku medycznego 
maszyny, które teraz osiągnęły skalę "nano".  Nanoroboty to 
urządzenia o wielkości między 0,1, a 10 μm konstruowane z 
elementów molekularnych lub w skali nano. Wytwarzanie robotów 
wielkości komórki zwierzęcej pozwala badaczom medycyny i 
biologii na opracowywanie skuteczniejszych metod na leczenie i 
odkrywanie ludzkiego ciała. Analiza doniesień o sukcesach 
badawczych związanych z nanorobotyką ukazuje obiecujące 
możliwości w wielu dziedzinach medycyny, od celowanego 
dostarczania leków, po wykrywanie nowotworów na poziomie 
bardzo wczesnych stadiów. Ten artykuł ma na celu przybliżyć 
tematykę nanotechnologii w medycynie oraz ukazać 
dotychczasowe sukcesy badawcze i przewidywane kierunki 
wykorzystanie nanorobotyki w służbie zdrowia. 

Nefrokalcynoza i kamica nerkowa u pacjentki z nerką gąbczastą                  
i hemihipertrofią 

Monika Kusz, Beata Bieniaś, Anna Wieczorkiewicz-Płaza 
Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w 
Lublinie 

Wprowadzenie: Nerka gąbczasta (MSK – medullary sponge kidney) 
to rzadka wada wrodzona, charakteryzująca się poszerzeniem 
kanalików zbiorczych piramid nerkowych z tworzeniem się torbieli.  
Zaburzenie często powikłane jest nefrokalcynozą, kamicą 
moczową, dysfunkcją cewek nerkowych i zakażeniami dróg 
moczowych. Niekiedy współistnieje z różnymi pozanerkowymi 
zaburzeniami rozwojowymi jak hemihipertrofia czy zespół 
Beckwith-Wiedemanna. 
Materiał i metody: 17-letnia dziewczyna została skierowana do 
Kliniki Nefrologii Dziecięcej celem diagnostyki metabolicznej 
nefrokalcynozy i kamicy moczowej, które zostały ujawnione w USG 
podczas diagnostyki niecharakterystycznych bólów brzucha.   
Wyniki: W wywiadzie epizod odmiedniczkowego zapalenia nerek 
w wieku 6 lat oraz podejrzenie kamicy nerkowej w wieku lat 14. Od 
okresu niemowlęcego obserwowano dysproporcję długości nóg. 
W ramach diagnostyki klinicznej stwierdzono lewostronną 
hemihipetrofię obejmującą kończynę dolną, twarz oraz język. 
Badanie USG wykazało obustronną hiperechogenność rdzenia 
nerek i obecność drobnych złogów w układach kielichowo-
miedniczkowym. Urografia i tomografia komputerowa wykazały 
typowe cechy MSK, w tym charakterystyczny obraz poszerzonych 
cewek nerkowych przypominający pędzel (brush apperance). 
Badania laboratoryjne ujawniły hiperkalciurię nerkową, 
hipocytraturię, izolowaną leukocyturię przy prawidłowym eGFR. U 
pacjentki zastosowano leczenie tiazydami i cytrynianem potasu.  
Wnioski: W diagnostyce różnicowej nefrokalcynozy należy 
uwzględniać MSK. Jednakże, w celu potwierdzenia ostatecznego 
rozpoznania MSK, konieczne jest przeprowadzenie potencjalnie 
inwazyjnych badań radiologicznych w tym urografii i/lub 
tomografii komputerowej. Znajomość współistniejących 
pozanerkowych nieprawidłowości w tym hemihipertrofii może 
ułatwić postępowanie diagnostyczne. 

 
 
 
 
 

Niedokrwistość z powodu niedoboru żelaza 

Kamila Fortunka 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Studenckie Koło Naukowe „Medyk” 

Niedokrwistość z niedoboru żelaza (IDA) jest najczęściej 
występującym rodzajem anemii. Może ona wynikać z nadmiernej 
utraty żelaza, nieprawidłowego wchłaniania, niedostatecznego 
dowozu lub wzrostu zapotrzebowania na ten pierwiastek. 
Niedokrwistość ta jest szczególnie częsta w krajach rozwijających 
się. Narażony na jej wystąpienie jest duży odsetek populacji, 
zwłaszcza niemowlęta, dzieci, osoby w wieku dojrzewania, kobiety 
ciężarne, osoby starsze i chorzy z zaburzeniami odżywiania. 
Anemię z niedoboru żelaza rozpoznajemy na podstawie badań 
laboratoryjnych morfologii krwi, oceny parametrów gospodarki 
żelaza oraz niekiedy trepanobiopsji. Stwierdzenie niskiego 
poziomu żelaza obliguje do wykonania badań dodatkowych, w celu 
określenia jego przyczyny, a także do różnicowania z innymi 
niedokrwistościami, powodującymi podobne zmiany 
morfologiczne. W leczeniu anemii z niedoboru żelaza dostępne są 
preparaty doustne i dożylne. 

Niedotlenienie okołoporodowe jako problem interdyscyplinarny 

Aleksandra Werłos1, Aleksandra Uzar1, Patrycja Ostrogórska2, 
Barbara Prażmowska2 
 
1 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego, 
Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Instytut Pielęgniarstwa i 
Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński 
Collegium Medicum w Krakowie, Polska 
2 Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Instytut Pielęgniarstwa i 
Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński 
Collegium Medicum w Krakowie, Polska 

Do niedotlenienia okołoporodowego dochodzi na skutek 
zaburzenia wymiany gazowej prowadzącej do hipoksemii i 
hiperkapnii. Niedotlenienie płodu jest wynikiem działania różnych 
czynników i jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności 
dziecka w postaci padaczki, mózgowego porażenia dziecięcego i 
zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Zapobieganie niedotlenieniu 
noworodka polega na ocenie czynników ryzyka oraz 
monitorowaniu dobrostanu matki i dziecka w czasie ciąży i porodu. 
Współistnienie kilku nieprawidłowych objawów może być 
podstawą do podjęcia natychmiastowej interwencji, której może 
wymagać noworodek. W przypadku wystąpienia niedotlenienia 
okołoporodowego należy rozważyć kwalifikację noworodka do 
hipotermii leczniczej, która jest rekomendowaną procedurą 
medyczną stosowaną w celu zmniejszenia powikłań 
neurologicznych. Działania personelu medycznego skupiają się na 
poprawnym przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej oraz ewentualnej kwalifikacji do hipotermii leczniczej 
i transportu w odpowiednich warunkach do ośrodka 
referencyjnego. W celu zapobiegania niedotlenieniu 
okołoporodowemu i jego skutkom niezbędna jest współpraca i 
zaangażowanie personelu medycznego z różnych dziedzin 
medycyny, aby zapewnić odpowiednią opiekę okołoporodową i 
długofalową opiekę specjalistyczną po wypisie ze szpitala. Opiekę 
nad dzieckiem powinien sprawować interdyscyplinarny zespół 
terapeutyczny złożony z lekarzy neonatologów, pediatrów, 
neurologów, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów                                     
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i psychologów doświadczonych w opiece nad noworodkami z 
niedotlenieniem okołoporodowym. 
Słowa kluczowe: noworodek, niedotlenienie okołoporodowe, 
hipotermia lecznicza 

Nieinwazyjne metody monitorowania hemodynamicznego 

Marcin Urbańczuk1, Magdalena Urbańczuk2, Katarzyna Schab3, 
Kamila Tuzim2, Tomasz Tuzim4 
1 Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie  
2 Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
3 Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie  
4 Szpital Specjalistyczny „Sanus”, Stalowa Wola 

Monitorowanie parametrów hemodynamicznych układu krążenia 
jest niezbędne u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach 
anestezjologii oraz w większości oddziałów intensywnej opieki 
kardiologicznej. Metody oceniające pracę serca można podzielić 
na inwazyjne i nieinwazyjne, w zależności od tego czy wymagają 
naruszenia ciągłości tkanek chorego. Ze względu na łatwość 
wykonania, koszty oraz możliwość zastosowania praktycznie u 
każdego pacjenta, to właśnie metody nieinwazyjne są coraz 
częściej stosowane zarówno w opiece nad chorym jak i pomiarach 
do celów naukowych. W ostatnich latach powstało kilka nowych 
metod, które w wielu aspektach nie ustępują uważanym za „złoty 
standard” metodom inwazyjnym. W niniejszej pracy 
przedstawiono najnowsze, aktualnie dostępne sposoby 
monitorowania hemodynamicznego. Wyjaśniono mechanizm 
działania każdej z nich, przedstawiono ich możliwości, 
ograniczenia i przykłady zastosowania w opiece nad chorym. 

Nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku od 
pierwszego do trzeciego roku życia, a obraz badań 
elektroencefalograficznych 

Klaudia Kurowska (Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej 
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku) 

W neurologii dziecięcej do diagnostyki różnych stanów 
patologicznych w tym także opóźnienia psychomotorycznego 
wykorzystuje się badanie elektroencefalograficzne (EEG). Polega 
ono na rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu z powierzchni 
głowy pacjenta, na której rozmieszcza się elektrody według 
międzynarodowego układu elektrod 10-20. O opóźnieniu 
psychomotorycznym możemy mówić wtedy, kiedy dziecko nie 
osiąga w odpowiednim czasie „kamieni milowych” rozwoju, czyli 
nie jest w stanie opanować umiejętności, które powinny być już 
wykształcone na danym etapie jego życia. 
Badaniu poddano grupę 50-ciu dzieci ze zdiagnozowanym 
opóźnieniem psychomotorycznym w wieku od 1 do 3 lat (21 
dziewczynek oraz 29 chłopców). Dokonano analizy zapisów EEG. 
Głównym celem pracy było ukazanie zależności pomiędzy 
występowaniem opóźnienia psychoruchowego u dzieci od 1 do 3 
roku życia (pacjenci Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej oraz 
Poradni Neurologicznej UDSK w Białymstoku), a obecnością 
nieprawidłowego zapisu elektroencefalograficznego. Kolejnym 
celem pracy była analiza zmian w zarysach 
elektroencefalograficznych otrzymanych podczas badania EEG 

dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym. Przeprowadzone 
badania wykazały, że u dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym 
można zaobserwować nieprawidłowości w zapisie EEG. 
Występowanie nieprawidłowego zapisu u dzieci z grupy badanej 
było częstsze niż występowanie zapisu prawidłowego. Największą 
ilość przypadków w grupie badanej stanowiły nieprawidłowości 
zarejestrowane w okolicach odprowadzeń skroniowo-
ciemieniowych. Nieprawidłowe zmiany najczęściej ujawniały się 
obustronnie lub były zmianami uogólnionymi napadowymi. 
Najbardziej rozpowszechnione nieprawidłowości przyjmowały 
postać fal ostrych, oraz fal wolnych, które mogą wskazywać na 
istniejącą w mózgu patologię. W zapisach niektórych dzieci w 
grupie badanej zmiany objawiały się w sposób napadowy, co może 
wskazywać na obecność padaczki (jedna z wielu przyczyn 
opóźnienia psychomotorycznego). 

Niestandardowy materiał biologiczny w dowodowej diagnostyce 
toksykologicznej nielegalnej aborcji 

Dominika Pieniążek, Grzegorz Buszewicz, Grzegorz Teresiński 
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie 

Nielegalne usuwanie ciąży za pomocą misoprostolu jest bardzo 
częstym procederem zarówno w Polsce jak i na świecie. Jednym z 
działań niepożądanych tego środka, przeznaczonego do leczenia 
wrzodów żołądka i dwunastnicy, są skurcze macicy, które mogą 
prowadzić do poronień, o czym wyraźnie informują ulotki leku. 
Identyfikacja tego związku jest utrudniona ze względu na jego 
niskie stężenie w dostępnych lekach oraz bardzo szybki 
metabolizm. Po podaniu jest natychmiast przekształcany w kwas, 
którego czas biologicznego półtrwania wynosi zaledwie 15 minut. 
Środek dostępny jest w sprzedaży w Polsce pod trzema nazwami 
handlowymi Cytotec, Misodel oraz Arthrotec, który zawiera 
również diklofenak, co daje dodatkowe możliwości identyfikacji 
leku w organizmie. 
W Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej UM w Lublinie na 
zlecenie prokuratury badane są próbki krwi matek podejrzanych o 
nielegalne dokonanie aborcji. Próba izolacji misoprostolu czy 
diklofenaku z krwi często kończy się niepowodzeniem, jednak 
coraz częściej zabezpieczone zostają dodatkowe materiały. W 
2017 roku w Zakładzie przebadane zostały dwa płody w kierunku 
środków poronnych. Pomimo negatywnego wyniku badania krwi 
matki, uzyskano pozytywny wynik dla analizy płodów. W jednej ze 
spraw zabezpieczony został wymaz z pochwy, niestandardowy 
materiał, niestosowany dotąd w diagnostyce toksykologicznej. 
Standardowe badania wymagają ok 1 ml krwi, co jest znacznie 
większą ilością materiału niż uzyskana z wymazówki. Zastosowanie 
HPLC-tQ pozwoliło na zidentyfikowanie w materiale diklofenaku, 
co w połączeniu z wiedzą prokuratora wskazuje na podjętą próbę 
usunięcia ciąży przez podejrzaną. 
Zastosowanie specjalistycznych sprzętów o wysokiej czułości do 
analizy nie tylko głównych substancji czynnych zawartych w leku, 
ale również substancji pomocniczych izolowanych z nowych, 
niebadanych dotąd materiałów, pozwala na wyciąganie wniosków 
użytecznych procesowo. Umożliwia to rozwiązanie spraw, które 
dotąd pozostawały nierozstrzygnięte. 
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Nowe markery użyteczne w prognozowaniu udaru 
niedokrwiennego mózgu 

Dominika Tulska¹/, Dominika Skonieczna¹/, mgr Jarosław 
Nuszkiewicz2/, dr n. med. Karolina Szewczyk-Golec3/ 
1/Studenckie Koło Naukowe Biologii Medycznej, Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy 
2/Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera UMK w Bydgoszczy – doktorant 
3/Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera UMK w Bydgoszczy – adiunkt 

WSTĘP: 
Udar niedokrwienny mózgu spowodowany jest przerwaniem 
dopływu krwi do mózgu w związku z zaburzeniami 
hemodynamicznymi. Problem ten dotyczy coraz większej liczby 
osób, w tym także i młodych. Ograniczenie dopływ tlenu i 
związków odżywczych powoduje trwałe uszkodzenie tkanki 
mózgowej, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Istnieje 
szereg związków odzwierciedlających funkcję śródbłonka i 
aktywność neurohormonalną, nie zawsze jednak mogą one pełnić 
funkcję prognostyczną. Wczesne postawienie diagnozy umożliwia 
szybkie włącznie leczenia i zapobieganie trwałym następstwom 
udaru niedokrwiennego. 
CEL PRACY: 
Charakterystyka nowych markerów laboratoryjnych użytecznych 
w przewidywaniu udaru niedokrwiennego mózgu. 
MATERIAŁ I METODY: 
Przegląd najnowszej literatury medycznej. 
WYNIKI: 
Istnieje wiele związków, których stężenie w organizmie istotnie 
wzrasta wraz z występowaniem udaru niedokrwiennego mózgu. 
Oprócz stosowanych dotychczas związków takich, jak 
metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, peptyd 
natriuretyczny typu B, D-dimerów oraz białka S100B korelację z 
występowaniem udaru wykazują także beta-2-mikroglobulina, 
czynnik wzrostu hepatocytów oraz 1,25-dihydroksywitamina D. 
WNIOSKI: 
Zapoznanie z mechanizmem funkcjonowania nowych markerów 
umożliwia dokładniejsze zrozumienie procesów zachodzących w 
mózgu. Pozwala to na rozwój narzędzi diagnostycznych do badań 
przesiewowych u pacjentów z wysokim ryzykiem udaru oraz 
rozwinięciu odpowiednich technik użytecznych w monitorowaniu 
stanu zdrowia i leczenia po przebytym przez pacjenta udarze 
niedokrwiennym mózgu oraz dalszej rehabilitacji. 

Nowe możliwości w leczeniu pacjentów z ziarniniakiem grzybiastym 
i zespołem Sézary’ego 

Filip Fijołek, Barbara Pasierb, Agnieszka Gerkowicz, Dorota 
Krasowska 
 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, 
Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM  
w Lublinie 

Chłoniaki pierwotnie skórne są heterogenną grupą nowotworów 
układu chłonnego, które wywodzą się najczęściej z dojrzałych 
limfocytów T, rzadziej z dojrzałych limfocytów B i komórek NK. Do 
najczęściej występujących chłoniaków pierwotnie skórnych T-
komórkowych zalicza się: ziarniniaka grzybiastego i zespół 

Sézary’ego. Wybór metody leczenia zależy przede wszystkim od 
stopnia zaawansowania choroby. Leczenie miejscowe obejmuje  
m. in. glikokortykosteroidy, fototerapię i radioterapię. Leczenie 
systemowe obejmuje m. in. beksaroten, interferon-alfa, 
metotreksat, chemioterapię  
i pozaustrojową fotoforezę. Nowe światło na terapię ziarniniaka 
grzybiastego i zespołu Sézary’ego rzucają wyniki badań klinicznych, 
w których zastosowano brentuksymab vedotin, lek dotychczas 
stosowany w terapii dorosłych z nawrotowym lub opornym na 
leczenie chłoniakiem Hodgkina i układowym chłoniakiem 
anaplastycznym z dużych komórek. Brentuksymab vedotin jest to 
koniugat przeciwciało-lek zawierający chimeryczne przeciwciało 
monoklonalne anty-CD30, które powiązane jest kowalencyjnie z 
substancją czynną – aurystatyną  
E jednometylowaną. Dzięki temu środek cytotoksyczny 
transportowany jest wybiórczo do wnętrza komórki 
nowotworowej CD30+, co prowadzi do jej zniszczenia poprzez 
rozerwanie mikrotubul i zatrzymanie cyklu komórkowego. Celem 
pracy jest przegląd piśmiennictwa dotyczący możliwości 
zastosowania brentuksymabu vedotin u pacjentów z ziarniniakiem 
grzybiastym  
i zespołem Sézary’ego. 

Nowe substancje o działaniu antybiotycznym jako potencjalne 
czynniki w zwalczaniu szczepów lekoopornych 

Wojciech Rogóż, Weronika Porc 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Antybiotyki stanowią jedną z kluczowych metod walki z 
zakażeniami bakteryjnymi. Już w czasach historycznych ludzie znali 
środki o analogicznym do nich działaniu. Na skutek wieloletnich 
zaniedbań, coraz więcej szczepów jest na nie odporne. Kluczowe 
jest zatem poszukiwanie nowych substancji leczniczych o 
aktywności bakteriobójczej lub bakteriostatycznej. Ich przykładami 
mogą być nowo odkryta antracymycyna, wankomycynya 3.0 - 
powstała w wyniku chemicznej modyfikacji znanego powszechnie 
antybiotyku, pozyskana z bakterii występującej w ludzkim nosie 
lugdunina, czy zmodyfikowana gramicydyna S. Potencjalnie 
skuteczne mogą się również okazać peptydy 
przeciwdrobnoustrojowe, zarówno defensyny, jak i katelicydyny, 
wyizolowane ze zwierząt takich jak panda wielka, krokodyl, diabeł 
tasmański, czy waran z Komodo. Wpływają one na liczne procesy 
życiowe w ustroju, w tym odpowiedź immunologiczną. Badania 
wykazały, że skuteczne są też takie potencjalne surowce 
farmakologiczne jak syrop klonowy oraz glinka o właściwościach 
bakteriobójczych. 

Nowoczesne postacie leków stosowane w medycynie człowieka i 
weterynarii 

Kacper Siwiec*, Dr n.wet. Rafał Zań** 
*Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
**Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakład 
Farmakologii, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

W ostatnich latach metody leczenia chorób podlegają 
dynamicznym zmianom, co wynika z potrzeby projektowania 
nowych, bardziej skutecznych strategii terapeutycznych. Coraz 
większe trudności z odkrywaniem nowych, bezpiecznych 
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substancji aktywnych, a także ostrzejsze wymagania organów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo stosowania leków powodują, 
że  częściej w dążeniu do poprawy farmakoterapii sięga się po 
zmiany w technologii postaci leków. Nowoczesne systemy 
dostarczania leków projektuje się w celu optymalizacji 
farmakoterapii poprzez zwiększenie efektywności dostarczania 
oraz wybiórczości działania leków, przy jednoczesnym 
ograniczeniu działań niepożądanych. Do realizacji tych celów służą 
nowoczesne postaci leków, zarówno dla nowo otrzymanych, jak i 
znanych w lecznictwie substancji czynnych. Rozwój nowoczesnej 
technologii farmaceutycznej zmierza do tworzenia postaci leków, 
które są dostosowane do konkretnej substancji leczniczej, 
wygodne w aplikacji dla pacjenta oraz zapewniają odpowiednie 
stężenie substancji w miejscu działania. Rozwój nanotechnologii w 
ostatnich dwóch dekadach pozwolił na zaprojektowanie oraz 
produkcję nanocząstek, które mogą przyczynić się do przełomu w 
terapii celowanej. Do nośników leków, które są z powodzeniem 
stosowane lub są nadal przedmiotem wielu badań należą m.in.: 
liposomy, immunoliposomy, mikrosfery, mikroemulsje, hydrożele, 
nanożele, nanokapsułki, lamelki, magnetyczne nośniki leków, 
niewirusowe nośniki leków, lakiery terapeutyczne, postacie leków 
o modyfikowanym uwalnianiu, implantacyjne systemy 
terapeutyczne, a także iniekcje bezigłowe. Ich zaletami są: 
biozgodność, wysoka dostępność biologiczna, czy też przedłużony 
profil uwalniania substancji leczniczej. Biorąc pod uwagę panujące 
tendencje na rynku farmaceutycznym należy spodziewać się, że w 
najbliższym czasie to właśnie zmiany w technologii postaci leku 
będą podstawą rozwoju bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii – 
zarówno w medycynie człowieka, jak i w weterynarii. 

Nowotwory niemelanocytowe skóry – epidemiologia, 
patomorfologia oraz możliwości ich wczesnej diagnostyki i leczenia 

Stanisław Kwiatkowski, SKN Terapii Fotodynamicznej, Katedra i 
Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 

Nowotwory niemelanocytowe skóry należą do najczęstszych 
nowotworów złośliwych u ludzi rasy kaukaskiej. Każdego roku 
odnotowywanych jest w Polsce około 10 tysięcy nowych 
zachorowań. W grupie chorych najczęściej spotyka się raki 
kolczystokomórkowe – śródnaskórkowy, naciekający oraz 
brodawkujący; a także raka podstawnokomórkowego i 
neuroendokrynnego raka skóry – tzw. raka z komórek Merkla. Do 
rzadszych postaci niemelanocytowych nowotworów skóry 
możemy zaliczyć raki wywodzące się z gruczołów łojowych, 
potowych oraz gruczolakoraka apokrynowego.  
Prawdopodobieństwo powstawania tych nowotworów 
uzależnione jest od predyspozycji genetycznych oraz narażenia na 
wysokie dawki promieniowania UV. Istotne znaczenie odgrywa 
rodzaj ekspozycji. W przypadku narażenia przewlekłego rozwijają 
się zazwyczaj raki skóry (przede wszystkim u osób w wieku 
podeszłym), natomiast powtarzalna, lecz krótkotrwała ekspozycja 
na wysokie dawki promieni UV (na przykład w solarium) zwiększa 
ryzyko zachorowania na czerniaka. Pomimo rosnącej świadomości 
szkodliwości promieniowania ultrafioletowego (UV), liczba 
zachorowań w Polsce nadal rośnie. Zalecenia Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na konieczność ograniczenia 
narażenia na słońce, stosowania filtrów słonecznych oraz unikania 
korzystania z solariów.  
Podstawowe znaczenie dla pomyślności procesu leczenia 
nowotworów skóry odgrywa wczesna identyfikacja ogniska 

pierwotnego. Szybkie rozpoznanie choroby może zapobiec 
leczeniu radykalnemu poprzez wycięcie rosnącej zmiany oraz 
rozsiewowi komórek nowotworowych na sąsiednie narządy. 
Wczesna diagnostyka z użyciem nowoczesnych metod (np. 
diagnostyka fotodynamiczna) może w znaczący sposób przyczynić 
się do poprawy rokowań u chorego. 

Obraz kliniczny w przebiegu dwóch przypadków przewlekłego 
zapalenia ścięgien 

Beata Iglicka  
Uniwersytet Przyrodniczy 

Dość często spotykanymi komplikacajmi w przypadkach ran 
kończyn i zapalania ścięgien jest ich przykurcz. Zmiany kliniczne są 
uzależnione od lokalizacji pierwotnego uszkodzenia oraz od 
stopnia przykurczu. W przypadkach po urazowych, powodzenie 
terapii zależy od umiejscowienia  zranienia oraz od rozległości  
skórnej rany urazowej. Dokonano obserwacji leczenia metodami 
fizykoterapeutycznymi 2 przypadków przykurczu ścięgien. 
Pierwszy przypadek dotyczył komplikacji w gojeniu rany okolicy 
stawu pęcinowego. Drugi przypadek dotyczył przykurczu ścięgien 
zginaczy, po nieskutecznym  leczeniu porażenia nerwu 
promieniowego. Obydwa chore konie były leczone metodami  
tradycyjnymi a dalszej kolejności sposobami 
fizykoterapeutycznymi. Stosowano różne techniki masażu, 
akupresury. Oddziaływano na struktury powięziowe, 
wykorzystując połączenie powięzi  ze strukturami mięśniowo- 
kostnymi. Wykonywano ćwiczenia ruchowe, w tym ćwiczenia 
bierne. Stosowano okłady z rożnymi  substancjami, również 
ziołowe, mające na celu zmniejszenie obrzęku, zwiększenie 
ukrwienia, przyspieszenie  regeneracji leczonych struktur. W 
drugim  przypadku wykonano tenotomię obydwu  ścięgien 
zginaczy. Następnie kontynuowano fizykoterapię podobnie jak w 
pierwszym  przypadku.  Zabiegi te doprowadziły do całkowitego 
ustąpienia przykurczu.  W pierwszym przypadku koń powrócił do 
pierwotnego użytkowania. W drugim przypadku, kuca 
utrzymywano jako zwierzę ogrodowe, towarzyszące. 
 

Obrazowanie martwicowego zapalenia rogówki u kota przy użyciu 
optycznej koherentnej tomografii 

Niejadlik Paweł*, Margiel Marta*, Balicki Ireneusz**, Szadkowski 
Mateusz** 
*Student V roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie; 
**Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Cel. Ocena martwicowego zapalenia rogówki u kota przy użyciu 
optycznej koherentnej tomografii. 
Materiał i metody. Kot, samica, w wieku 3 miesięcy, rasy sfinks 
kanadyjski dostarczona do Kliniki przez właściciela w związku z 
pojawieniem się zmiany na rogówce. Przeprowadzono badanie 
okulistyczne z zastosowaniem lampy szczelinowej, tonometrów, 
oftalmoskopów oraz fluoresceiny, a także wykonano optyczną 
koherentną tomografię (SD-OCT). Badanie wykazało obecność 
martwaka koloru czarnego, zlokalizowanego w centralnej części 
lewej rogówki, otoczonego obrzękiem i waskularyzacją 
pochodzącą z naczyń powierzchownych wrastających od strony 
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dolnych kwadrantów rogówki. Pacjenta znieczulono ogólnie i 
wykonano keratektomię prowadzącą do usunięcia martwaka. 
Przed i po operacji kot otrzymywał krople okulistyczne: tropikamid, 
ofloksacynę, dekspantenol z hialuronianem sodu oraz heparynę z 
witaminą B12. Do wygojenia ubytku rogówki w miejscu usuniętego 
martwaka doszło 2 tygodnie po operacji. Po kolejnym tygodniu 
stwierdzono obecność punktowej zmiany koloru brązowego 
uwypuklającej się nad powierzchnię rogówki. Badanie SD-OCT 
wykazało wystąpienie martwaka, który został następnie usunięty. 
Po 14 dniach wykazano wygojenie rogówki oraz zanik jej 
waskularyzacji i zwiększanie przejrzystości blizny. 
Wyniki. Badanie przy użyciu SD-OCT wykazało znaczne zwiększenie 
grubości rogówki w okolicy martwaka – w granicach 903-959 μm, 
natomiast w części obwodowej rogówki jej grubość wynosiła 552-
568 μm. Dla porównania grubość prawej rogówki – zdrowej, w 
części centralnej wynosiła 521 μm. Stwierdzono ścieńczenie 
nabłonka rogówki w okolicy martwaka, a na jego powierzchni zanik 
nabłonka. Po usunięciu martwaka grubość rogówki w jej 
najcieńszym miejscu wynosiła 451 μm. SD-OCT rogówki wykonana 
3 tygodnie od operacji wykazała obecność blizny oraz niewielkiego 
martwaka. Grubość rogówki w miejscu blizny wynosiła 723-792 
μm. Po 5 tygodniach od rozpoczęcia leczenia grubość rogówki w 
miejscu po martwaku wynosiła 519-533 μm. 
Wnioski. Martwicowe zapalenie rogówki łączy się ze znacznym 
zwiększeniem jej grubości w okolicy martwaka. SD-OCT umożliwia 
dokładną ocenę lokalizacji martwaka i monitorowanie przebiegu 
leczenia. 

Ocena badań czynnościowych w zaostrzeniach oskrzelowo-
płucnych, u pacjentów z mukowiscydozą w województwie 
podkarpackim 

Kubera Aleksandra, Wróblewska Anna Maria, Pałac Justyna, Rachel 
Marta 
Studenckie Koło Naukowe Fizjologii, Wydział Medyczny, kierunek 
lekarski,  
Uniwersytet Rzeszowski 
Opiekun: dr n. med. Marta Rachel 

Mukowiscydoza, jako jeden z ważniejszych problemów 
pediatrycznych, stanowi najczęstszą przyczynę ciężkich i 
przewlekłych zmian w układzie oddechowym. Charakterystyczne 
dla niej zmiany morfologiczne w płucach, związane z nadmierną 
lepkością wydzieliny oskrzelowej, są spowodowane mutacją w 
genie CFTR. Nagromadzenie tej wydzieliny w oskrzelach i 
oskrzelikach prowadzi do zaburzeń klirensu śluzówkowo-
rzęskowego i powoduje ich obturację. Permanentne obniżenie 
odporności miejscowej dolnych dróg oddechowych sprawia, że 
choroba cechuje się nawrotowym występowaniem zaostrzeń 
oskrzelowo-płucnych oraz nieuniknioną progresją zmian. Celem 
tej pracy jest ocena zmian wartości FVC i FEV1 w okresach 
zaostrzeń oskrzelowo-płucnych u pacjentów z mukowiscydozą. 
Parametry te pozwalają na klasyfikację stopnia restrykcji (FVC) 
oraz obturacji (FEV1) dróg oddechowych. Wyniki zostały zebrane 
na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 
pacjentów leczonych na mukowiscydozę w Poradni i Klinice 
Alergologii i Mukowiscydozy w Klinicznym Wojewódzkim Szpitalu 
nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

 

Ocena bólu pooperacyjnego po zastosowaniu różnych technik 
analgezji u pacjentek poddawanych operacjom ginekologicznym 

Klaudia Zyzak, Michal Borys, Mirosław Czuczwar 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie 

Wstęp. Mimo poprawy z zrozumieniu jego mechanizmów i 
dostępności wielu technik analgezji kontrola i uśmierzanie bólu 
pooperacyjnego są wciąż niezadowalające.  Blisko 80%  pacjentów 
po zabiegach chirurgicznych doświadcza ostrego bólu 
pooperacyjnego, z czego ponad 75% ocenia jego nasilenie na 
umiarkowany, ciężki  lub skrajny.  Według badań u mniej niż 
połowy pacjentów następuje poprawa po podaniu środków 
analgetycznych.  Nieadekwatne leczenie bólu może prowadzić                 
do  immumosupresji, powstania bólu przewlekłego, utrudnionego 
gojenia się ran, zwiększania ryzyka powikłań pooperacyjnych,  a 
tym samym wydłużenia okresu hospitalizacji. Materiały i metody. 
Badanie zostało przeprowadzone od listopada 2015r do czerwca 
2016r. i obejmowało 81 pacjentek z oddziałów ginekologicznych w 
wieku od 19 do 84 lat, średnia arytmetyczna wieku - 49,9lat, 
mediana - 49. Oceny bólu pooperacyjnego dokonywano u nich za 
pomocą 100-stopniowej wizualno- analogowej skali (VAS) w 4, 8, 
12 godzinie oraz w 2 dobie po zabiegu.  Analizy statystycznej  
dokonano za pomocą programu Statistica 13.1. Celem niniejszej 
pracy jest przedstawienie oceny i dynamiki bólu pooperacyjnego u 
pacjentek poddawanych operacjom podbrzusza, zestawienie 
częstości stosowanych środków analgetycznych w oraz 
porównanie ich skuteczności w leczeniu ostrego bólu 
pooperacyjnego. 

Ocena działania wybranych substancji toksycznych na parametry 
elektrofizjologiczne nabłonka przy inhibicji receptora TRPA 1 

1Przemysław Sekretarski, 1Adrianna Portalska, 2Ewelina 
Wędrowska, 3Maciej Kanik,  4 Elżbieta Piskorska 
 
1 Studenckie Koło Naukowe Patobiochemii i Chemii Klinicznej, 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy 
2 Zakład Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Bydgoszcz) 
3 Koło Naukowe Inżynierii Tkankowej, Collegium Medicum, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 
4 Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy 

Receptor TRPA1 wykazuje wysoką ekspresję w obwodowych 
neuronach czuciowych wyspecjalizowanych w transdukcji 
sensorycznej. Aktywacja TRPA1 w układzie oddechowym prowadzi 
do podrażnienia, bólu, pobudzenia odruchów kaszlu, kichania, 
skurczu oskrzeli i wzmożonego wydzielania śluzu, które są 
związane z procesami przeznabłonkowego transportu jonów. 
Wśród toksycznych aktywatorów TRPA1 wymieniane są m.in.: 
izotiocyjanian allylu (AITC) i diizocyjanian toluenu (TDI), których 
oddziaływanie budzi zainteresowanie, głównie z uwagi na ich 
udział w rozwoju chorób układu oddechowego (astma, RADS). 
Za cel badania przyjęto określenie oddziaływania AITC (10µM) i TDI 
(3,5µM) na zmiany różnicy przeznabłonkowego potencjału 
elektrycznego (dPD) w nabłonku tchawicy poddanego ekspozycji 
na inhibitor receptora TRPA1 (HC-030031; 10µM) i bumetanid 
(inhibitor Na+/K+/2Cl-; 100µM). 
Badania przeprowadzono na 14 fragmentach ściany tchawicy 
króliczej, preinkubowanych w obecności bumetanidu. Tkanki 
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podzielono na dwie równoliczne grupy, w których 
przeprowadzono szereg stymulacji farmakologicznych z 
dodatkiem AITC lub TDI przed i po zastosowaniu inhibicji receptora 
TRPA 1 (HC). 
Pomiar dPD przeprowadzono za pomocą zmodyfikowanej metody 
Ussinga. Uzyskane wyniki wyrażono w miliwoltach (mV) i 
przedstawiono jako medianę (Me) i rozstęp kwartylowy (IQR). Do 
analiz wykorzystano test Wilcoxona (p<0,05) z pakietu Statistica 12.  
Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że stymulacja 
roztworem zawierającym AITC wywoływała hiperpolaryzację (Me:-
012; IQR:0,37), która ulegała istotnemu zmniejszeniu po 
zastosowaniu inhibitora TRPA1 (Me:0,00; IQR:0,12). Z kolei 
wyjściowa odpowiedź badanych preparatów na TDI (Me:-0,29; 
IQR:0,28) w analogicznych warunkach nie ulegała istotnej zmianie 
(Me:-0,28; IQR:0,37). 
Zaobserwowane różnice mogą być wynikiem odmiennego 
oddziaływania AITC i TDI z komórkowymi i wewnątrzściennymi 
mechanizmami regulującymi przeznabłonkowy transport jonów. 
Ich wyjaśnienie wymaga jednak dalszych badań. 

Ocena lekowrażliwości i występowania genów kodujących czynniki 
wirulencji u klinicznych szczepów Enterococcus faecium 

mgr Iwona Szczesna, dr n. med. Sylwia Kożuszko, dr n. med. 
Tomasz Bogiel, prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-
Komkowska,  
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

W ostatnich latach notuje się wzrost częstości izolacji 
Enterococcus faecium z przypadków zakażeń. Dawniej gatunek ten 
uważany był za drobnoustrój o niskiej zjadliwości. Obecnie 
bakterie te stwarzają problemy terapeutyczne w związku z 
narastającą opornością na leki przeciwdrobnoustrojowe.  
Badaniem objęto 29 szczepów E. faecium izolowanych z zakażeń 
od chorych leczonych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. 
Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Dokonano oceny lekowrażliwości 
metodą krążkowo-dyfuzyjną. Uzyskane wyniki interpretowano 
zgodnie z zaleceniami EUCAST. Przeprowadzono izolację DNA i 
reakcję multipleks PCR, umożliwiającą jednoczesną amplifikację 5 
poszukiwanych genów kodujących czynniki wirulencji: substancji 
agregującej (asa1), cytolizyny (cylA), białka powierzchniowego 
(esp), żelatynazy (gelE) i hialuronidazy (hyl). Amplifikowane 
produkty reakcji multipleks PCR rozdzielano elektroforetycznie. 
Wszystkie badane szczepy E. faecium były oporne na ampicylinę i 
imipenem. Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów 
stwierdzono u 93,1%, a na wankomycynę u 51,7%. Wszystkie 
badane szczepy E. faecium były wrażliwe na tigecyklinę, linezolid 
oraz chinupristinę z dalfopristiną. Leki te mogą być 
wykorzystywane w leczeniu zakażeń wywoływanych przez szczepy 
o fenotypie HLAR i VRE. 
Metoda multipleks PCR pozwoliła w prosty i szybki sposób 
zidentyfikować geny warunkujące czynniki wirulencji. Ocena 
występowania wybranych genów u badanych szczepów E. faecium 
wykazała, że najczęściej występującymi genami były: esp (89,6%, 
n=26) i hyl (62,0%, n=18). Gen gelE obecny był u trzech (10,3%) 
badanych szczepów, natomiast asa1 u jednego. U żadnego szczepu 
nie stwierdzono genu cylA. U jednego szczepu wykryto 
jednocześnie 4 geny kodujące czynniki wirulencji, u dwóch po 3 
geny, u 12 po dwa, a u 14 szczepów po jednym genie. Badane 

szczepy różniły się między sobą zestawem genów wirulencji, co 
może warunkować ich zróżnicowaną chorobotwórczość. 

Ocena mikrobiologiczna i histologiczna kondycji jelita grubego i 
wątroby szczura linii Long Evans karmionego dietą ketogenna 

Mateusz Grabowski, Dagmara Kuca, Konstancja Jabłońska, Anna 
Sługocka, Jarosław Barski 
Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach 

Dieta ketogenna jest sposobem odżywiania, w którym 
przeważająca część zapotrzebowania kalorycznego stanowią 
tłuszcze. Ponadto jest normobiałkowa i niskowęglowodanowa. 
Dieta ketogenna stosowana jest u pacjentów z lekooporną 
epilepsją, cukrzycą a także u osób otyłych.  
Celem badania była ocena ilościowa ogólnej liczby bakterii, 
bakterii E. coli, Closridium spp. i Salmonella spp. w kale szczura linii 
Long Evans karmionego paszą ketogenną. Drugą część badania 
stanowiła ocena histologiczna jelita cienkiego i wątroby oraz 
oznaczenie morfologii krwi u badanych zwierząt. 
Analizowano próbki z kałem szczurów karmionych paszą 
ketogenną. Próby badane stanowiły kał szczurów, wybrany w 
sposób losowy po 30 i 60 dniach karmienia paszą ketogenną oraz 
kał szczurów karmionych przez 30 dni paszą ketogenną z 
późniejszym powrotem na paszę standardową.  Próbę kontrolną 
stanowił kał pobrany od szczurów karmionych paszą standardową 
w 30 i 60 dniu stosowania diety. Z pobranych prób kału wykonano 
posiewy mikrobiologiczne na podłożach agarowych – ogólna liczba 
bakterii , mFc – bakterie E. coli, TSC - beztlenowe Clostridoum spp., 
SS – Salmonella spp.. Od zwierząt z grupy badanej i kontrolnej 
pobrano do analizy fragmenty jelita grubego oraz wątroby, a także 
oznaczono morfologię krwi.  
Badania dowiodły, że dieta ketogenna wpływa ilościowo na 
bakterie zasiedlające jelita szczurów linii Long Evans. Nie 
zaobserwowano zmian jakościowych bakterii jelitowych. 
Obserwowano sukcesywny spadek liczebności bakterii E. coli, 
bakterii beztlenowych z rodzaju Clostridium podczas stosowania 
diety ketogennej. Zaprzestanie diety ketogennej i powrót do paszy 
standardowej, skutkowało znacznym wzrostem wszystkich 
analizowanych parametrów powyżej wartości standardowej, 
przyjętej dla grupy kontrolnej. 

Ocena możliwości zastosowania dziczyzny jako surowca do 
produkcji wyrobów mięsnych surowo dojrzewających 

mgr inż. Anna Kononiuk, dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie   

W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie 
konsumentów mięsem oraz przetworami z mięsa pochodzącego 
ze zwierząt dzikich. Dziczyzna staje się łatwiej dostępna na rynku 
spożywczym, a sklepy oferują coraz szerszy asortyment mięsa i 
przetworów mięsnych z dzika, sarny, czy daniela. Ze względu na 
charakterystyczną teksturę, smak i aromat mięso zwierząt dzikich 
jest surowcem wymagającym odpowiedniego podejścia 
technologicznego.   
Celem niniejszej pracy jest ocena możliwości wykorzystania mięsa 
z daniela (Dama dama) do produkcji kiełbas fermentowanych. W 
ramach niniejszej pracy wykonano produkcję kiełbas surowo 
dojrzewających. Jako surowiec mięsny wykorzystano mięso z 
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daniela (próba badana) oraz mięso wołowe (próba kontrolna), w 
obu przypadkach surowcem tłuszczowym był łój wołowy. Proces 
fermentacji kiełbas prowadzono przez 21 dni. W farszu, w 7 i 14 
dobie produkcji oraz w produktach gotowych wykonano pomiary 
kwasowości czynnej (pH) i aktywności wody. W farszu oraz 
gotowych produktach oznaczono zawartość azotu ogólnego (TN) i 
azotu niebiałkowego (NPN), które posłużyły do obliczenia indeksu 
proteolizy (PI). Ponadto wykonano profile elektroforetyczne białek 
miofibrylarnych i sarkoplazmatycznych.    
W trakcie procesu fermentacji, wartości kwasowości czynnej jak i 
aktywności wody badanych prób stopniowo obniżały się, co 
świadczy o poprawnym przebiegu procesu.  Uzyskane wartości 
indeksu proteolizy świadczą o efektywniejszym przebiegu 
przemian proteolitycznych w przypadku kiełbas z daniela. Analiza 
profili elektroforetycznych białek wykazała istotne różnice 
pomiędzy frakcjami białek miofibrylarnych i sarkoplazmatycznych 
pochodzących z różnych gatunków mięsa. Reasumując, podczas 
produkcji wyrobów fermentowanych istotną rolę odgrywają 
procesy proteolityczne, z tego względu skład białkowy 
wykorzystanego surowca w dużej mierze definiuje jakość 
końcowego produktu. Wyprodukowane kiełbasy z daniela 
cechowały się poprawnymi parametrami fizykochemicznymi, 
jednak różnice we frakcji białkowej pomiędzy próbą kontrolną a 
badaną sugerują, iż niezbędna jest dokładna charakterystyka tego 
surowca mięsnego, w celu optymalizacji technologii produkcji.   

Ocena nastawienia studentów stomatologii do pracy zgodnej z 
zasadami ergonomii – badanie pilotażowe 

Kamil Tworkowski, Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy 
Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku 
 
Joanna Wojda, Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy Zakładzie 
Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku 
 
Lek. dent. Agnieszka Masłowska, doktorant, Zakład Propedeutyki 
Stomatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Wstęp: Praca lekarza stomatologa zgodna z zasadami ergonomii 
warunkuje zmniejszenie obciążenia narządu ruchu. Najbardziej 
polecana jest pozycja siedząca przy pacjencie leżącym, z 
zachowaniem właściwego ułożenia tułowia, kończyn górnych i 
dolnych. Wyrobienie nawyku właściwej pozycji w trakcie studiów 
jest kluczowe dla przestrzegania tych zasad w dalszej pracy 
zawodowej.  
Cel: Ocena nastawienia studentów II i V roku stomatologii do pracy 
zgodnej z zasadami ergonomii.  
Metody: Badani wypełnili anonimową ankietę dostępną online w 
okresie od marca do lipca 2017 roku.  Pytania dotyczyły wiedzy na 
temat ergonomii w stomatologii, zastosowania zasad ergonomii w 
praktyce, dolegliwości związanych z pracą przy pacjencie oraz 
uprawiania sportu. Wyniki zostały opracowane w statystycznie w 
programie Statistica.  
Wyniki: W badaniu wzięło udział 74 studentów stomatologii, w 
tym 37 z II roku (11 mężczyzn i 26 kobiet) i 37 z V roku (10 
mężczyzn i 27 kobiet). 100% badanych zadeklarowało, że zna 
zasady pracy ergonomicznej.  97,3% ankietowanych zwykle 
pracowało na siedząco, jednak tylko 59,5% przy pacjencie leżącym. 
Studenci V roku statystycznie istotnie częściej niż studenci II roku 
przyjmowali pacjenta w pozycji leżącej (test chi2, p=0,018). 

Studenci V roku częściej niż koledzy z roku II utrzymywali 
prawidłową pozycję ciała, odpowiednio: wyprostowane plecy - 
51,4% i 40,5%, lekko rozchylone uda - 94,6% i 91,9%, łokcie 
przywiedzione do tułowia -  24,3% i 16,2%, dopasowanie wysokość 
i kąt ustawienia siedziska i oparcia przed przystąpieniem do pracy 
- 73% i 64,9%. U 51% badanych występowały dolegliwości bólowe 
ze strony układu ruchu. W badanej grupie mężczyźni uprawiali 
sporty statystycznie istotnie częściej niż kobiety (test chi2, p=0,01).  
Wnioski: Studenci stomatologii znają zasady ergonomii w 
stomatologii, ale nie zawsze stosują je w praktyce. Ze względu na 
zgłaszane pomimo młodego wieku dolegliwości ze strony narządu 
ruchu należy od początku studiów promować pracę w prawidłowej 
pozycji.  
 

Ocena odżywiania pacjentów za pomocą parametrów 
laboratoryjnych 

Paula Chechła, Iga Hołyńska- Iwan, Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika 
w Toruniu 

Rozwój cywilizacyjny i wiążąca się z nim zmiana trybu życia, 
skutkuje zwiększoną zapadalnością na choroby XXI wieku. Główny 
wpływ na ich występowanie ma spadek aktywności fizycznej, 
wysokokaloryczna dieta bogata w tłuszcze pochodzenia 
zwierzęcego oraz wszechobecny stres. Na przestrzeni lat uległa 
zwiększeniu liczba osób z otyłością, która wiąże się m. in. ze 
zwiększoną zapadalnością na choroby sercowo-naczyniowe 
(nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, 
cukrzyca typu 2). Problemem dotyczącym masy ciała jest również 
niedowaga, będąca często skutkiem innej choroby, np. nowotworu, 
bądź zaburzenia odżywiania, np. jadłowstrętu psychicznego. 
Wiąże się ona ściśle z niedostatecznym zaopatrzeniem organizmu 
w niezbędne składniki odżywcze. Poza oceną masy ciała oraz 
obliczenia wskaźnika BMI istotne jest wykonanie badań 
laboratoryjnych umożliwiających ocenę stanu odżywienia 
organizmu. Badania te przydatne są w monitorowaniu pacjentów, 
u których nastąpił spadek wagi oraz u pacjentów z otyłością, którzy 
podjęli leczenie mające na celu redukcję masy ciała. Tematem 
pracy jest przegląd literatury dotyczącej oceny odżywiania 
pacjentów za pomocą parametrów laboratoryjnych. 

Ocena polimorfizmu CYP3A4*1B u pacjentów cierpiących na 
zaburzenia depresyjne nawracające 

Rafał Świechowski, Agnieszka Jeleń, Jacek Pietrzak, Damian 
Wodziński, Ewa Balcerczak 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biochemii Farmaceutycznej 
i Diagnostyki Molekularnej 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health 
Organization), na depresję choruję ponad 300 milionów ludzi na 
całym świecie. Z przeprowadzonych badań wynika, że około 4- 10% 
populacji przeżyło przynajmniej jeden epizod depresyjny w ciągu 
ostatnich lat. Depresja to choroba, która wymaga 
specjalistycznego leczenia. Nawiązując do statystyk, u jednego na 
trzech chorych, nie odnotuje się pozytywnych skutków leczenia 
pierwszym dobranym antydepresantem. Znaczący odsetek 
chorych (15%), pomimo agresywnej farmakoterapii i podejścia 
psychoterapeutycznego, wciąż będzie wykazywała objawy depresji. 
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Przyczyną takiego stanu może być podtyp depresji nazywany 
depresją lekooporną (Treatment-Resistant Depression). 
Zaburzenia w farmakokinetyce leków przeciwdepresyjnych mogą 
odgrywać znaczącą rolę w rozwoju tego typu choroby. Polimorfizm 
cytochromu 3A4, biorącego udział w metabolizmie leków 
przeciwdepresyjnych, może wpływać na zwiększenie aktywności 
tego enzymu, czego skutkiem będzie przyśpieszony metabolizm 
kseniobiotyku i obniżona odpowiedź na leczenie. Celem pracy była 
ocena występowania zmutowanego allelu CYP3A4*1B u 
pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne nawracające 
(n=102), w odniesieniu do grupy kontrolnej (n=90) oraz ocena 
wpływu poszczególnych genotypów na cechy takie jak: wiek w 
momencie zachorowania, nasilenie objawów oraz efektywność 
leczenia. Wykazano tendencje do częstszego występowania allelu 
zmutowanego w grupie badanej (p=0,0502). Nie wykazano 
statystycznie istotnej korelacji pomiędzy występowaniem 
poszczególnych genotypów, a badanymi cechami: wiekiem w 
momencie zachorowania (p=0,2322), nasileniem objawów 
(p=0,9456) oraz efektywnością leczenia (p=0,8818). 

Ocena relacji pomiędzy obrazem ciała, objawami depresyjnymi i 
jakością życia u osób z otyłością 

Kamila Czepczor-Bernat 
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS, II 
Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu 

Celem badania była ocena relacji zachodzących pomiędzy 
obrazem ciała (niezadowolenie z ciała, natężenie negatywnych 
emocji wobec ciała) a objawami depresyjnymi i jakością życia 
wśród osób z otyłością. Badaniem objęto 60 osób z otyłością. 
Średni wskaźnik BMI wyniósł 33,76 kg/m2 (SD = 3,56). Wiek osób 
badanych wahał się pomiędzy 18 a 65 rokiem życia (M = 40,97, SD 
= 10,80). Do pomiaru zmiennych wykorzystano następujące 
narzędzia: Contour Drawing Rating Scale, Situational Inventory of 
Body Image Dysphoria, Body Image Quality of Life Inventory, Skalę 
Depresji Becka oraz ankietę socjodemograficzną. Analiza 
uzyskanych rezultatów pokazała, że im wyższy jest poziom 
niezadowolenia z ciała tym niższa jest jakość życia oraz wyższe jest 
natężenie objawów depresyjnych i negatywnych emocji względem 
ciała. Ponadto, im wyższe jest natężenie objawów depresji, tym 
niższa jest jakość życia a wyższe jest natężenie negatywnych 
emocji względem ciała. W odniesieniu do efektu buforowego, 
zarówno natężenie objawów depresyjnych jak i poziom jakości 
życia, jest istotnym moderatorem relacji pomiędzy natężeniem 
negatywnych emocji względem ciała a niezadowoleniem z ciała. 
Podobnego efektu nie udało się stwierdzić w odniesieniu do funkcji 
mediacyjnej tych zmiennych. Uzyskane rezultaty pokazują, że 
wśród osób z otyłością obraz ciała jest istotnie związany z 
poziomem zgłaszanych objawów depresyjnych oraz 
doświadczanej jakości życia. Ponadto, istotnymi elementami dla 
zmiany doświadczania własnego ciała są objawy depresyjne i 
jakość życia. Przy średnim i wysokim poziomie objawów 
depresyjnych oraz przy niskim i średnim poziomie jakości życia 
relacja pomiędzy poziomem natężenia negatywnych emocji 
względem ciała i niezadowoleniem z ciała jest istotna. Zatem aby 
obraz ciała osób otyłych był bardziej pozytywny (czyli poziom 
negatywnych emocji nie wiązał się bezpośrednio z dysatysfakcją z 

ciała) powinniśmy dążyć do uzyskania niskiego poziomu objawów 
depresyjnych oraz wysokiego poziomu jakości życia. 

Ocena ryzyka rozwoju szpiczaka mnogiego – analiza SNP C421A w 
genie ABCG2 

Katarzyna Niebudek, Agnieszka Jeleń, Marta Żebrowska, Marek 
Mirowski, Ewa Balcerczak 
 
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki. 
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej. 
Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej  
i Molekularnej. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
ul. Muszyńskiego 1 
90-151 Łódź, Polska 

Wstęp: 
Białko BCRP należące do rodziny transporterów ABC fizjologicznie 
występuję w wielu prawidłowych tkankach organizmu: jelitach, 
kanalikach żółciowych, łożysku, śródbłonku mózgu. Jego 
charakterystyczna ekspresja na hematopoetycznych komórkach 
macierzystych związana jest z utrzymaniem komórkowej 
homeostazy oraz ochroną komórek przed działaniem związków 
ksenobiotycznych i karcinogenów. Warianty genetyczne w postaci 
SNP skutkujących obniżeniem aktywności lub ekspresji białka 
mogą być przyczyną zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworów.  
Cel pracy: 
Celem pracy była analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu 
SNP C421A genu ABCG2 w grupie pacjentów ze zdiagnozowanym 
szpiczakiem mnogim oraz ocena potencjalnej roli tego 
polimorfizmu w ryzyku rozwoju szpiczaka mnogiego. 
Materiały i metody: 
Materiał stanowiło DNA wyizolowane z jądrzastych komórek krwi 
obwodowej pacjentów. Próba badana obejmowała 197 prób krwi 
pochodzących od pacjentów  
z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego. Próba kontrolna obejmowała 
97 prób pochodzących od osób zdrowych. Genotypowanie 
polimorfizmu przeprowadzono z zastosowaniem techniki PCR-
RFLP.  
Wyniki: 
Dla SNP C421A genotyp CC dominował zarówno w grupie badanej 
jak i kontrolnej, odpowiednio 89 i 98 %. Zaobserwowano wzrost 
częstości występowania w pozycji C421A genu ABCG2  
zmienionego allelu A w grupie badanej. Genotyp CA stanowił 10 % 
w próbie badanie i 2 % w grupie kontrolnej. Genotyp AA 
występował istotnie statystycznie częściej w grupie badanej niż                 
w grupie kontrolnej (p=0.01385). 
Wnioski: 
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż prawdopodobnie 
genotyp AA polimorfizmu C421A genu ABCG2 jest ze zwiększonym 
ryzykiem rozwoju szpiczaka mnogiego. 
Podziękowania: 
Badanie zostało sfinansowane ze środków statutowych Zakładu 
Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 503/3-015-02/503-31-001. 
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Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lidokainy dożylnie 
w zwalczaniu ostrego bólu pooperacyjnego – aktualny stan wiedzy 

Lek. Anna Starczewska, Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, 
ul. Chałubińskiego 1A, 50-369 Wrocław 
Dr hab. n. med. Lidia Łysenko, Klinika Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 
213, 50-556 Wrocław 

Zwalczanie ostrego bólu pooperacyjnego jest integralną częścią 
procedur chirurgicznych. Ból nieleczony prowadzi do wielu 
powikłań. W leczeniu przeciwbólowym wielopoziomowość 
powstawania i przetwarzania bodźca bólowego wymaga 
oddziaływania wielokierunkowego.  
Taką koncepcję postępowania nazywamy analgezją multimodalną. 
Pozwala ona z jednej strony na skuteczne zwalczanie bólu, a z 
drugiej strony umożliwia zminimalizowanie liczby powikłań 
wynikających z działań niepożądanych stosowanych leków. 
Podstawową grupą leków stosowanych w zwalczaniu ostrego bólu 
pooperacyjnego są opioidy, które zgodnie z koncepcją leczenia 
multimodalnego uzupełniane są o nieopioidowe leki 
przeciwbólowe, znieczulenie regionalne lub grupę leków zwanych 
adiuwantami. 
Adiuwanty, czyli leki wspomagające, są podstawowymi 
substancjami podawanymi w innych wskazaniach. Do tej grupy 
należy lidokaina podawana dożylnie (i.v.). 
Pierwsze doniesienie o próbie stosowania lidokainy dożylnie                      
w zwalczaniu ostrego bólu operacyjnego pochodzi z 1954 r. W 
polskich zaleceniach postępowania w bólu pooperacyjnym z 2014 
r. lidokaina i.v. została ujęta jako lek z grupy adiuwantów, jednak 
jej optymalny schemat podawania nadal jest kwestią otwartą. 
Na podstawie dotychczasowych doniesień naukowych wydaje się, 
że postępowanie anestezjologiczne uwzględniające podaż 
lidokainy dożylnie jako leku adiuwantowego w terapii ostrego bólu 
pooperacyjnego jest uzasadnione korzyściami klinicznymi                           
w określonych procedurach operacyjnych głównie z zakresu 
chirurgii jamy brzusznej. 
Uzyskane wyniki z przeglądu literatury dostarczą nowych 
informacji i potwierdzą dotychczasowe doniesienia nt. stosowania 
lidokainy i.v. oraz pozwolą przenieść te doświadczenia do 
codziennej praktyki klinicznej. Umożliwią również 
rozpowszechnienie oraz standaryzację protokołów leczenia bólu 
operacyjnego z uwzględnieniem lidokainy i.v., które są bardzo 
rozbieżne u różnych autorów. 

Ocena stanu wiedzy dotyczącej kwasu foliowego wśród kobiet w 
wieku rozrodczym 
 
Rafał Krajewski1, Monika Ostapów1, Grzegorz Maroszek1, Anna 
Seredyn–Pieniądz1 
1 Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Ginekologii i 
Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
2 I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu 

Cel. Celem pracy była ocena stanu wiedzy dotyczącej 
suplementacji kwasu foliowego wśród kobiet w wieku rozrodczym. 
Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone z użyciem 
kwestionariusza ankiety zawierającego siedem pytań. Ankieta 
została przeprowadzona wśród 350 kobiet w wieku rozrodczym w 
I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu. Wnioski. Badania ankietowe wykazały, 
że większość respondentek suplementuje kwas foliowy, ale ich 
stan wiedzy na temat kwasu foliowego jest niedostateczny. Ponad 
70% ankietowanych kobiet nie posiada świadomości dotyczącej 
dawki kwasu foliowego, którą powinna przyjmować kobieta w 
wieku rozrodczym. Blisko 25% respondentek nie wie, w którym 
okresie życia należy suplementować kwas foliowy. Niespełna 80% 
badanych pacjentek wykazuje brak wystarczającej wiedzy na 
temat czynników mających decydujący wpływ na obniżenie 
poziomu stężenia kwasu foliowego w organizmie. Badanie 
ujawniło także, że istotnymi czynnikami mającymi wpływ na stan 
wiedzy odnośnie suplementacji kwasu foliowego mają 
wykształcenie oraz miejsce zamieszkania ankietowanych kobiet. 

Ocena właściwości bakteriobójczych moczu ludzkiego wobec 
ziarniaków z rodzaju Staphylococcus 

Mateusz Ossowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Mikroorganizmy są nieodłącznym elementem życia człowieka                     
i towarzyszą mu już od pierwszych dni jego życia. Konsekwencją 
stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych i występowania 
adaptacyjnej plastyczności mikroorganizmów jest stale 
wzrastająca oporność na antybiotyki wykorzystywane w terapii 
zakażeń. Nadmierne i nieuzasadnione stosowanie tych substancji 
jest zjawiskiem na skalę globalną, co jest szczególnie kłopotliwe w 
krajach rozwijających się, gdzie istnieje duże ryzyko 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Z tego powodu kwestią 
priorytetową wydaje się być poszukiwanie alternatywnych 
środków przeciwdrobnoustrojowych i ocena ich aktywności 
biobójczych wobec różnych grup drobnoustrojów, co byłoby 
podstawą do przedsięwzięcia kroków umożliwiających 
ograniczenie liczby zakażeń. Taki potencjał wydaje się posiadać 
mocz ludzki. Badania in vitro udowodniły jego właściwości 
przeciwdrobnoustrojowe. Wykazano, że w tym przypadku 
aktywność antybakteryjna uzależniona jest od kilku czynników, do 
których należą m.in. osmolarność moczu, stężenie mocznika i 
amonu w moczu oraz zakres jego pH. Składnikami tego płynu 
ustrojowego, które mają wpływ na to zjawisko są również 
wyspecjalizowane glikoproteiny czy peptydy wykazujące działanie 
przeciwdrobnoustrojowe. Z tego względu przeprowadzono 
wstępną ocenę właściwości bakteriobójczych moczu człowieka 
wobec bakterii z rodziny Staphylococcus. Bakterie te wyizolowano 
ze skóry osób objętych badaniami. Izolaty podzielono na 
gronkowce koagulazo-ujemne (CNS) i gronkowce złociste 
(Staphylococcus aureus). W badaniach posłużono się metodą 
dyfuzyjno-studzienkową, określając średnice stref zahamowania 
wzrostu. Wykazano brak właściwości biobójczych moczu wobec 
gronkowców koagulazo-ujemnych. Każda z analizowanych próbek 
moczu wykazała aktywność bójczą wobec analizowanego izolatu 
gronkowca złocistego. 
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Ocena wpływu aktywności fizycznej na stan narządu wzroku- 
aktualny stan wiedzy 

Ewa Grudzińska, 
dr hab. n. med. Monika Modrzejewska prof. PUM 
II Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie, 
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin 

Aktywność fizyczna ma istotnie korzystny wpływ na zdrowie 
człowieka. Istnieje wiele badań, które wskazują na zalety 
umiarkowanego wysiłku fizycznego, takie jak zmniejszenie ryzyka 
nadciśnienia tętniczego, udaru, cukrzycy czy depresji. 
Niedostateczny wysiłek fizyczny znajduje się na liście czynników 
ryzyka przedwczesnej śmierci. 
Dokonano przeglądu literatury dotyczącego wpływu wysiłku 
fizycznego na stan narządu wzroku. Wśród najczęściej 
opisywanych parametrów znajduje się ciśnienie śródgałkowe, 
parametry przepływu krwi w naczyniach pozagałkowych oraz 
funkcja bioelektryczna siatkówki.  
Badania oceniające wpływ wysiłku na ciśnienie śródgałkowe (IOP) 
wskazują, że zależnie od typu wykonywanych ćwiczeń możemy 
spodziewać się wzrostu bądź spadku IOP. Ćwiczenia dynamiczne, 
takie jak bieganie czy jazda na rowerze powodują obniżenie IOP, 
natomiast przy ćwiczeniach statycznych, takich jak podnoszenie 
ciężarów, IOP może wzrastać. Zachowanie się IOP pod wpływem 
wysiłku fizycznego zależy także od poziomu wytrenowania.  
Oczny przepływ krwi zależy od średniego ciśnienia perfuzji (OPP), 
które jest różnicą pomiędzy średnim ciśnieniem tętniczym, a IOP. 
Pomimo redukcji wartości systemowego ciśnienia skurczowego i 
rozkurczowego u osób z regularną aktywnością fizyczną, to u osób 
o obniżonej aktywności fizycznej dochodzi do spadku OPP, co 
wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób okulistycznych, takich 
jak jaskra.  
Aktywność fizyczna ma także wpływ na funkcje bioelektryczną 
siatkówki i nerwu wzrokowego. Może ona działać ochronnie na 
funkcję komórek zwojowych, jednak zbyt duże obciążenie fizyczne 
może wiązać się z zaburzeniami przekazywania sygnału w obrębie 
siatkówki. 
Warto zauważyć, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko 
pojawienia się i progresji krótkowzroczności u młodzieży szkolnej. 
Wśród najczęstszych chorób okulistycznych zaobserwowano, że 
aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko pojawienia się degeneracji 
plamki związanej w wiekiem, a także zmniejsza progresję zmian w 
polu widzenia w jaskrze. 

Ocena wpływu mezenchymalnych komórek macierzystych na 
proliferację tenocytów w różnych warunkach tlenowych 

Aleksandra Aksamit1, Katarzyna Siennicka2, Sławomir Struzik3, 
Anna Burdzińska1 
1)Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska 
2)Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska 
3) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska 

Wstęp. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC, ang. 
Mesenchymal stem cells) stanowią populację komórek o 
potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym w leczeniu urazów 
ścięgien i więzadeł. Dokładny mechanizm terapeutycznego 
działania MSC w przypadkach podawania dościęgnowego nie 

został ustalony. Możliwe, że jednym jest zwiększenie potencjału 
proliferacyjnego komórek rezydujących poprzez oddziaływanie 
czynników wzrostowych, cytokin wydzielanych przez MSC. 
Cel. Ocena wpływu rozpuszczalnych czynników wydzielanych przez 
ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste pochodzenia 
tłuszczowego (hADSC, ang. human adipose stem cells) na 
zdolności proliferacyjne ludzkich komórek ścięgna – tenocytów. 
Materiał i metody. hADSC zostały wyizolowane od 3 dawców i 
poddane identyfikacji z zastosowaniem cytometrii przepływowej i 
wieloliniowego różnicowania. Tenocyty wyizolowano z 
fragmentów ścięgien pobranych od 4 dawców. Połączone 
populacje hADSC po osiągnięciu całkowitej konfluencji hodowano 
w pożywce ze zredukowanym stężeniem surowicy bydlęcej (2%). 
Po 24 h zbierano supernatant i przez 3 kolejne dni traktowano nim 
tenocyty (każda populacja traktowana osobno) hodowane w 
warunkach normoksji (20% O2) i hipoksji (2% O2). Oceniono 
tempo proliferacji komórek (BrdU) i analizowano wyniki 
statystycznie. 
Wyniki. Wyizolowane z tłuszczu komórki wykazały cechy typowe 
dla MSC. Rozpuszczalne czynniki wydzielane przez hADSC nie 
wpływały istotnie na zdolności proliferacyjne tenocytów 
hodowanych niezależnie od warunków tlenowych (p>0,05, test t-
studenta). Potencjał proliferacyjny nietraktowanych tenocytów 
nie różnił się istotnie między hodowlą w normoksji i hipoksji (p=0,2, 
test t-studenta) w przeciwieństwie do nietraktowanych hADSC, 
których proliferacja została istotnie zahamowana w warunkach 
hipoksji (p=0,02, test t-studenta) 
Wnioski. Otrzymane wyniki sugerują, że wydzielane przez hADSC 
rozpuszczalne czynniki nie mają wpływu na stymulację regeneracji 
ścięgna poprzez promowanie proliferacji tenocytów. 

Ocena wpływu serwatki kwasowej jako kultury starterowej na 
wybrane właściwości fizykochemiczne dojrzewającej kiełbasy 
wieprzowej 

Karolina Ferysiuk, Elżbieta Solska, Karolina Wójciak; Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania 
Jakością 

Celem badań była ocena wpływu serwatki kwasowej jako kultury 
starterowej na wybrane właściwości fizykochemiczne 
dojrzewającej kiełbasy wieprzowej po okresie dojrzewania 
produkcyjnego (21 dni). Wyprodukowano cztery warianty 
badawcze wyrobu. Wariant pierwszy (PKS) – kiełbasa peklowana 
(2,8%) z kulturami starterowymi. Wariant drugi (SSK) – 
zastosowano sól morską (2,8%) i serwatkę kwasową (5%). Wariant 
trzeci (SKS) – sól morska (2,8%) i kultury starterowe. W wariancie 
czwartym (PSK) zastosowano peklosól (2,8%) i serwatkę kwasową 
(5%). Badania obejmowały oznaczenie wartości pH, aktywności 
wody, wskaźnika TBARS, analizę ogólnej zawartości barwników 
hemowych oraz żelaza hemowego, oznaczenie parametrów barwy 
systemem CIE L*a*b* oraz analizę parametrów tekstury kiełbas. W 
próbach kiełbas z dodatkiem serwatki zauważono istotny spadek 
wartości pH w porównaniu do kiełbas fermentowanych z udziałem 
kultur starterowych. Najwyższą wartość wskaźnika TBARS 
obserwowano w próbie SSK (3,37 mg MDA/kg), najniższą zaś w 
próbie PKS (0,65 mg MDA/kg). Najwyższą ogólną zawartość 
barwników hemowych i żelaza hemowego zanotowano w próbie 
PSK. Zaobserwowano wyższy udział barwy czerwonej w ogólnym 
tonie barwy w kiełbasach peklowanych (PKS, PSK) o ok. 1-2 
jednostki w porównaniu do prób solonych (SSK, SKS). W przypadku 
tekstury istotnie wyższe wartości parametru twardości 
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zaobserwowano w próbie PSK w porównaniu do pozostałych prób 
badawczych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że istnieje możliwość zastosowania serwatki kwasowej jako kultury 
starterowej w fermentowanej kiełbasie wieprzowej. Najlepsze 
wyniki uzyskano w próbie (PSK). 

Ocena występowania leukoarajozy w korelacji z wybranymi 
czynnikami ryzyka chorób naczyniowych u pacjentów ze świeżym 
udarem mózgu 

Dawid Mamak, Mateusz Rajchel, Aleksandra Lupa, Justyna Szałajko, 
Kaja Skowronek.  
Opiekun pracy: lek. Maciej Horyniecki. 
Opiekun koła i kierownik katedry: dr hab.n.med. Monika 
Adamczyk-Sowa. 
Katedra i klinika Neurologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach. 

Wstęp: 
Udar mózgu stanowi jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelności 
i inwalidztwa u osób w wieku podeszłym oraz sprzyja rozwojowi 
zaburzeń funkcji poznawczych. Wśród czynników ryzyka udaru 
mózgu wymienia się nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, brak 
aktywności fizycznej, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia 
rytmu serca, miażdżycę tętnic domózgowych oraz leukoarajozę. 
Cele: 
Prospektywna ocena zależności pomiędzy występowaniem 
leukoarajozy, a wybranymi parametrami laboratoryjnymi krwi, 
wynikami USG doppler tętnic domózgowych oraz zaburzeniami 
funkcji poznawczych u pacjentów ze świeżo rozpoznanym udarem 
mózgu. 
Materiał i metody: 
Grupę badaną stanowiło 50 chorych (K: 31, M: 19) w wieku 
71,3±11,8 lat hospitalizowanych w Oddziale Udarowym Kliniki 
Neurologii w Zabrzu z powodu udaru mózgu. U pacjentów 
przeprowadzano badanie podmiotowe, badanie neurologiczne z 
oceną w skali NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) 
oraz test MMSE (Mini–Mental State Examination). 
Przeprowadzono badania laboratoryjne krwi oraz badanie TK 
głowy. Analizy statystycznej dokonano przy użyciu programu 
Statistica. 
Wyniki: 
Leukoarajozę stwierdzano częściej u pacjentów starszych tj. 
powyżej 74 roku życia (średnia wieku 80 vs 69; p=0,008) a jej 
obecność korelowała z wyższym stężeniem cholesterolu LDL 
(p=0,04) oraz wyższymi wartościami KIM (kompleks intima-media) 
w tętnicach szyjnych (p=0,04). Pacjenci z leukoarajozą osiągali 
gorszy wynik w teście zegara (p=0,04), mediana wyniku 1 vs 5. 
Stwierdzono istotnie mniejszą częstotliwość występowania 
leukoarajozy wśród pacjentów przyjmujących beta- blokery 
(p=0,003) oraz blokery kanałów wapniowych (p=0,04). Nie 
zaobserwowano istotnych zależności pomiędzy występowaniem 
leukoarajozy a wynikami testów MMSE oraz NIHSS. 
Wnioski:  
Występowanie leukoarajozy u pacjentów ze świeżo rozpoznanym 
udarem mózgu wiąże się z nasileniem innych naczyniowych 
czynników ryzyka i zaburzeniami funkcji poznawczych oraz 
wykazuje związek ze stosowanym leczeniem. 

 

Ocena zawartości kofeiny w wybranych kawach oraz preferencje 
konsumentów dotyczące spożycia naparów kawowych 

Adrianna Rafalska, Katarzyna Abramowicz, Magdalena Krauze 
Katedra Biochemii i Toksykologii 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Kawa jest jedną z najczęściej spożywanych używek na całym 
świecie. Charakteryzuje się ona wyrazistym smakiem oraz 
aromatem, a swoją atrakcyjność zawdzięcza głównie obecności 
substancji psychoaktywnej - kofeiny. Związek ten występuje 
między innymi w nasionach kawowca (Coffea L.), z których po 
odpowiedniej obróbce sporządza się napary. Napoje kawowe w 
ograniczonych ilościach pobudzają OUN, a także zawierają szereg 
antyoksydantów powstrzymujących procesy utleniania w 
komórkach. Kofeina jest ponadto stosowana w farmacji i 
medycynie jako jeden ze składników leków przeciwbólowych czy 
leków rozszerzających oskrzela. 
Celem pracy była analiza zawartości kofeiny w wybranych markach 
kawy mielonej i rozpuszczalnej, a także ocena preferencji 
konsumentów dotyczących spożywania kawy. Do badań 
laboratoryjnych wykorzystano kawy w dwóch rodzajach: mieloną 
oraz rozpuszczalną, pochodzące od czterech różnych 
producentów. Łącznie badanie objęło 8 różnych prób w 3 
powtórzeniach. Kofeinę oznaczano według metodyki opracowanej 
przez Szłyk i Piszczek (2004) – wykonano krzywą wzorcową na 
podstawie absorbancji roztworów kofeiny o znanym stężeniu, za 
pomocą której wyznaczano następnie stężenie kofeiny w próbach 
badanych. Badania ankietowe, dotyczące zwyczajów spożywania 
kawy, zostały przeprowadzone na przestrzeni trzech miesięcy. 
Badaną populację stanowiła 100-osobowa grupa respondentów, 
która została podzielona ze względu wiek oraz płeć. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że większą 
zawartością kofeiny charakteryzowały się kawy mielone niż kawy 
rozpuszczalne. Badania ankietowe ukazały natomiast, że większość 
konsumentów preferuje spożywanie naparów z kawy ziarnistej 
mielonej. Respondenci głównie spożywali 2-3 szklanki tego napoju 
dziennie, sporządzonego najczęściej z 2 łyżeczek sypkiej kawy. 
Najczęściej rozpatrywanymi kryteriami przy zakupie kawy we 
wszystkich grupach społecznych były marka oraz jakość produktu. 

Ocena zmian morfologicznych rogówki przed i po porodzie – 
badania pilotażowe 

Tomasz Ginda1,2, Karol Taradaj1,2, Tomasz Ginda1, Piotr 
Ciechanowicz3 
 
1 Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik 
2 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki I Wydziału 
Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Opiekun naukowy: dr n. med. Piotr Maciejewicz 
3Katedra i Klinka Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego 
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka 

Wstęp: Ciąża to czas intensywnych zmian zachodzących w 
organizmie kobiety, podczas którego modyfikacji ulega 
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gospodarka hormonalna. Zmiany te dotyczą także narządu wzroku, 
co jest przedmiotem dyskusji wielu badaczy. 
Cel: Celem pracy jest porównanie wartości promieni krzywizny 
rogówki, centralnej grubości rogówki oraz głębokości komory 
przedniej u kobiet przed i po porodzie naturalnym. 
Materiał i metoda: Zrekrutowano 30 zdrowych kobiet  (60 oczu)  w 
wieku od 26 do 35 lat, które zgłosiły się do Ambulatorium I Katedry 
i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM. Badania prospektywne 
zostały wykonane dwukrotnie: w 36. HBD oraz 6. tygodniu po 
porodzie. W celu ujednolicenia grupy badawczej uwzględniono 
wyłącznie pacjentki, u których poród nastąpił siłami natury. U 
pacjentek wykonano badanie obrazowania przedniego odcinka 
oka za pomocą kamery Scheimpfluga (system Pentacam). Analizie 
poddano: parametr płaski (K1), parametr stromy (K2), centralną 
grubość rogówki (CCT), głębokość oraz kąt komory przedniej. 
Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-studenta 
dla prób powiązanych. 
Wyniki: Wykazano spadek CCT (p=0.01) oraz zmniejszenie się 
wartości kąta tęczówkowo-rogówkowego (p<0.01) u pacjentek po 
porodzie w porównaniu do badania w 36 HBD. W odniesieniu do 
pozostałych parametrów nie wykazano różnic. 
Wnioski: Spadek centralnej grubości rogówki oraz zmniejszenie 
kąta tęczówkowo-rogówkowego może mieć związek z nagłym 
obniżeniem stężenia hormonów płciowych w konsekwencji 
porodu. Ocena tych parametrów ma istotne znaczenie w 
diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób okulistycznych w 
okresie ciąży. Dokładniejsze wyjaśnienie zmienności parametrów 
rogówkowych w ciąży wymaga rozszerzenia badań o większą 
grupę pacjentek. 

Oddziaływanie oktopaminy na przeznabłonkowy potencjał 
elektryczny nabłonka tchawicy w badaniach modelowych 

1Adrianna Portalska, 1Przemysław Sekretarski, 2Ewelina 
Wędrowska, 3Maciej Chmielarski,  4Elżbieta Piskorska 
 
1 Studenckie Koło Naukowe Patobiochemii i Chemii Klinicznej, 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy 
2  Zakład Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Bydgoszcz) 
3 Koło Naukowe Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 
4 Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy 

Oktopamina jest aminą biogenną występującą u kręgowców w 
śladowych ilościach. Powstaje w wyniku hydroksylacji tyraminy i 
jest agonistą receptora TAAR1 sprzężonego z białkiem G. Jako 
neurotransmiter, o działaniu analogicznym do noradrenaliny, 
wypiera ją oraz i dopaminę z synaps układu sympatycznego. Jej 
działanie charakteryzuje się wzmożeniem lipolizy oraz 
zwiększeniem wydolności fizycznej organizmu, przez co jej 
stosowanie jest zakazane podczas zawodów sportowych. 
Celem niniejszej pracy jest ocena oddziaływania dwóch dawek 
oktopaminy (0,1µM i 10µM) na zmiany przeznabłonkowego 
transportu jonów w nabłonku dróg oddechowych. 
Model doświadczalny stanowiło 8 fragmentów tchawicy 
pochodzących od 4 królików rasy Nowozelandzki Biały. Pomiar 
różnicy przeznabłonkowego potencjału elektrycznego (PD) i 
zmiany tego parametru (dPD) podczas opłukiwania tkanek 
substancjami testowymi przeprowadzono za pomocą 
zmodyfikowanej wersji aparatu Ussinga podłączonego do zestawu 

pomiarowego. Wyniki wyrażono w miliwoltach (mV)                                              
i przedstawiono jako wartości mediany (Me) i rozstępu 
kwartylowego (IQR). Analizę statystyczną przeprowadzono za 
pomocą pakietu Statistica 12 (test Wilcoxona, p<0,05). 
Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że w 
warunkach kontrolnych, stymulacja mechaniczna wywoływała 
reakcje o charakterze hiperpolaryzacji (Me -0,75, IQR 0,69). 
Zastosowanie oktopaminy w płynie stymulacyjnym istotnie 
zmniejszało reaktywność badanych preparatów w odniesieniu do 
kontroli początkowej (0,1µM: Me -0,28; IQR 0,46 i 10 µM Me -0,34; 
IQR 0,52) i wpływało na zmianę przebiegu reakcji na końcową 
stymulację kontrolną (Me -0,46; IQR 0,51).  
Opłukiwanie izolowanej ściany tchawicy roztworem z dodatkiem 
oktopaminy, niezależnie od dawki, zmniejszało reaktywność 
badanych preparatów i trwale modyfikowało ich odpowiedź na 
stymulację mechaniczną. Jest to prawdopodobnie wynikiem jej 
oddziaływania na wewnątrzścienne mechanizmy regulujące m.in. 
transport jonów w nabłonku tchawicy. 

Określenie wpływu chromu (VI) na kondycję błon komórkowych 
tolerancyjnych szczepów mikroskopowych grzybów strzępkowych 

Patrycja Kopa; Mirosława Słaba  
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki 
ul. Banacha 12/16, 90-237 

Związki chromu (VI) są silnie toksyczne, wywierające niekorzystny 
wpływ na zdrowie człowieka, już w niewielkich ilościach. 
Stosowanie tego pierwiastka w różnych gałęziach przemysłu 
przyczynia się do zwiększenia jego emisji do środowiska 
naturalnego. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu 
toksycznych związków chromu na lipidom szczepów 
mikroskopowych grzybów strzępkowych, pochodzących z kolekcji 
KMPiB UŁ, posiadających wysoką tolerancję na ten pierwiastek. 
Hodowle były prowadzone na syntetycznym podłożu płynnym z 
dodatkiem glukozy i ekstraktu drożdżowego oraz dichromianu 
potasu, w temp. 28oC na wytrząsarce obrotowej. Po 24, 48 oraz 
72 godzinach inkubacji biomasy były homogenizowane. W 
homogenatach określono skład procentowy poszczególnych klas 
fosfolipidów z zastosowaniem metody HPLC MS/MS. Fosfolipidy 
ekstrahowano według zmodyfikowanej metody Folch’a. Poziom 
peroksydacji lipidów mierzono spektrofotometrycznie na 
podstawie ilościowego pomiaru substancji reagujących z kwasem 
tiobarbiturowym w środowisku kwaśnym. Zmiany w 
przepuszczalności błony oznaczono na mikroskopie konfokalnym z 
zastosowaniem jodku propidu. U badanych szczepów 
wyizolowano następujące klasy fosfolipidów: fosfatydylocholiny 
(PC), fosfatydyloetanoloaminy (PE), fosfatydyloglicerole (PG) oraz 
fosfatydyloseryny (PS) i kwas fosfatydowy (PA). Pod wpływem 
chromu (VI) (0,5 g/l) w grzybniach pochodzących z 24 h hodowli 
zaobserwowano duże zmiany w profilu lipidowym. Chrom (VI) 
powodował również wzmożoną peroksydację lipidów u szczepów 
IM 6457 oraz IM KKP 458, odpowiednio o 67% i 189% w stosunku 
do układu kontrolnego, a także zwiększoną przepuszczalność 
błony. W hodowlach starszych, hodowanych z dodatkiem Cr(VI) 
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zmiany były dużo mniejsze, co świadczy o adaptacji tolerancyjnych 
szczepów grzybów do wzrostu w obecności Cr(VI). 
Praca została wykonana w ramach projektu: Studenckie Granty 
Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego 

Określenie wpływu stężenia glukozy na ekspresję i lokalizację 
wybranych składników megakanałów mitochondrialnych                            
w komórkach raków endometrium 

Olga Kuźmycz*, Aleksandra Ludwicka, Paweł Jóźwiak 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Rak endometrium (łac. carcinoma endometrium) jest 
najczęstszym nowotworem narządów płciowych i drugim pod 
względem częstości występowania nowotworem u kobiet.  
Charakterystyczną cechą komórek nowotworowych jest 
zaburzenie metabolizmu glukozy, któremu towarzyszy wzrost 
tempa glikolizy i zahamowanie fosforylacji oksydacyjnej. Zmiany te 
związane z utratą prawidłowej funkcji mitochondriów zostały po 
raz pierwszy zaobserwowane przez niemieckiego biochemika Otto 
Warburga i nazwane efektem Warburga. Aktywność metaboliczna 
mitochondriów jest regulowana między innymi przez kompleksy 
białkowe określane jako megakanały mitochondrialne (ang. 
mitochondrial mega-channels), których podstawową rolą jest 
wspomaganie wymiany ATP i ADP pomiędzy mitochondrium a 
cytoplazmą. Głównymi składnikami tych kompleksów są poryny 
VDAC (ang. voltage dependent anion channel) oraz translokazy 
ANT (ang. adenine nucleotide translocator). Silnie uzależniony od 
glukozy metabolizm energetyczny komórek nowotworowych 
sugeruje wpływ tego substratu energetycznego na zlokalizowane 
w błonie mitochondrialnej transportety ATP/ADP. W związku z tym 
celem badań było określenie wpływu stężenia glukozy na ekspresję 
i lokalizację białek wchodzących w skład mega-kanałów 
mitochondrialnych w komórkach raków endometrium linii HEC-1A 
i Ishikawa. Uzyskane wyniki sugerują, że glukoza poprzez 
megakanały mitochondrialne może wpływać na aktywność 
energetyczną komórek. 

Onkoplastyka – nowe spojrzenie na chirurgiczne leczenie raka piersi 

Krzysztof Kozak12 
Rafał Wójcik12 
Maciej Czerwonka2 
Sławomir Mańdziuk3 
Barbara Madej-Czerwonka12 
1. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego Oddział Chirurgii Piersi. 
3. Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 

Wstęp: 
Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce wśród nowotworów 
złośliwych u kobiet w Polsce. Według aktualnych danych liczba 
nowych zachorowań na raka gruczołu piersiowego wynosi blisko 
18500 rocznie. Około 60000 kobiet z rozpoznanym rakiem piersi 
jest obecnie na różnym etapie leczenia. Pięcioletnie przeżycie 
wynosi około 82%. W związku ze znaczną poprawą jakości leczenia 
onkologicznego, coraz częściej kładzie się nacisk na uzyskanie 
lepszych efektów estetycznych. Utworzone w Polsce i Europie 
Oddziały Chirurgii Piersi tzw. Breast Units umożliwiają 

przeprowadzanie jednoczasowych i odroczonych rekonstrukcji 
piersi. 
Cel pracy: 
Celem pracy była analiza metod rekonstrukcji piersi, którą 
przeprowadzono na podstawie zabiegów wykonanych w Oddziale 
Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 
Lublinie. 
Materiał i metody: 
Analizą objęto zabiegi rekonstrukcyjne przeprowadzone w latach 
2014-2017. W badaniu wzięto pod uwagę wskazania do operacji, 
stadium zaawansowania nowotworu, zastosowane metody 
rekonstrukcji oraz wskaźnik satysfakcji pacjentek. 
Wyniki: 
Najczęstszymi metodami rekonstrukcji w Oddziale Chirurgii Piersi 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie były metody 
rekonstrukcji odroczonej dwuetapowej (ekspander-implant). 
Odnotowano wzrost liczby operacji jednoczasowych. Efekt 
estetyczny operacji jednoczasowych był znacznie lepszy niż 
rekonstrukcji odroczonych. Pacjentki wysoko oceniły rezultaty 
przeprowadzonych rekonstrukcji. 
Wnioski: 
Onkoplastyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Współpraca 
chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, onkologii klinicznej, 
patomorfologii, radiologii a także wsparcie psychologiczne jest 
niezbędne w nowoczesnym leczeniu raka piersi. Połączenie tych 
specjalności umożliwia osiągnięcie wysoce zadowalającego efektu 
leczniczego, estetycznego oraz psychologicznego. W Polsce 
konieczny jest dalszy rozwój ośrodków Breast Units. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z astmą oskrzelową 

Piotr Pawłowski, Marta Łopuszyńska, Beata Kropornicka, Klaudia 
Jakubowska, Dorota Nalepa, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp. Astma oskrzelowa to jedna z najpoważniejszych chorób 
cywilizacyjnych XXI wieku. Badania wykazują, że liczba chorych na 
astmę oskrzelową na całym świecie wynosi 300 mln i ciągle 
wzrasta. Działania podejmowane przez pielęgniarkę wobec 
chorego zależne są od okresu choroby i stanu zdrowia pacjenta, a 
także od zakresu oczekiwanej pomocy. Celem tych zadań jest 
wsparcie oraz pomoc pacjentowi w uzyskaniu i utrzymaniu 
optymalnego poziomu funkcjonowania z chorobą w życiu 
codziennym.  
Cel. Określenie rodzaju zadań, jakie powinna podjąć pielęgniarka, 
w opiece nad pacjentem z astmą oskrzelową. 
Materiał i metoda. Wykorzystano metodę indywidualnego 
przypadku. Posłużono się zmodyfikowanym przewodnikiem do 
gromadzenia danych o pacjencie, skalą wg Dutch Consensus 
Prevention of Bedsores (CBO), skalą Barthel, testem kontroli astmy 
(ACTTM – Asthma Control Test) oraz autorskim testem 
sprawdzającym wiedzę i umiejętności pacjenta w zakresie 
przygotowania do samoopieki. 
Wnioski. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaostrzeń 
choroby, pielęgniarka może zaproponować pacjentce metody 
eliminacji alergenów z otoczenia oraz przedstawić i nauczyć chorą 
stosowania sposobów radzenia sobie ze stresem, ponieważ u 
pacjentki są to główne problemy mogące spowodować zaostrzenie. 
Do zadań pielęgniarki w edukacji pacjenta należy eliminacja 
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deficytów wiedzy dotyczących samokontroli PEF i eliminacji 
alergenów z otoczenia. 

Opis przypadku obustronnego guza wzgórza- bilateral thalamic 
glioma u 43 letniej pacjentki z bardzo skąpymi objawami 
neurologicznymi 

Katarzyna Grabowka – Aleksandrowicz1, Lidia Kotuła2, Jacek 
Jaworski1, Katarzyna Nowakowska1, Janusz Kocki2, Konrad 
Rejdak1 
1 Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2 Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Praca stanowi opis przypadku 43-letniej pacjentki 
hospitalizowanej w Klinice Neurologii Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie z powodu występujących od 
kilku dni bólów głowy o niewielki stopniu nasilenia, ogólnego 
zmęczenia oraz osłabienia siły mięśniowej kończyn dolnych. U 
pacjentki, w badaniu neurologicznym obserwowano nieznacznie 
węższą szparę powiekową prawą, dyskretnie płytszy fałd nosowo-
wargowy lewy. Chód pacjentki wydawał się być niepewny. 
Wykonane badanie tomograficzne głowy nie wykazało 
nieprawidłowości, jednak ze względu na utrzymujące się 
dolegliwości postanowiono poszerzyć diagnostykę o MRI 
mózgowia.  W obrazach T2 zależnych i FLAIR rezonansu 
magnetycznego ujawniono guz wzgórza. Charakterystyczny, 
niewzmacniający się po podaniu gadoliny obraz odpowiadał 
bilateral thalamic glioma. Rzadkość występowania, a co za tym 
idzie trudności w przeprowadzeniu rozszerzonych badań nad tą 
odrębną jednostka wśród guzów wzgórza sugerują konieczność 
opisywania przebiegu poszczególnych przypadków celem 
poszerzenia wiedzy klinicznej o objawy, przebieg kliniczny oraz 
rokowania dotyczące bilateral thalamic glioma. Opis przypadku 
wzbogacono przeglądem publikacji stanowiących opisy 
przypadków oraz analizę retrospektywną przeprowadzoną na 
podstawie dostępnego piśmiennictwa. 

Oporność Trueperella pyogenes na tetracykliny 

Ewelina Kwiecień, Ilona Stefańska, Magdalena Rzewuska 
Zakład Mikrobiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

Bakterie z gatunku Trueperella pyogenes bytują powszechnie na 
błonach śluzowych górnych dróg oddechowych, przewodu 
pokarmowego oraz układu moczowo-płciowego wielu gatunków 
zwierząt. Z uwagi na możliwość wywoływania różnych zmian 
chorobowych drobnoustroje te są zaliczane do patogenów 
oportunistycznych o istotnym znaczeniu klinicznym w medycynie 
weterynaryjnej. Narażone na zakażenia T. pyogenes są zarówno 
zwierzęta dziko żyjące, jak i gospodarskie, w szczególności bydło i 
trzoda chlewna. Do najczęstszych zakażeń wywołanych przez te 
drobnoustroje należą ropnie wątroby, zapalenie macicy, gruczołu 
sutkowego, płuc, wsierdzia, kości i szpiku oraz zakażenia ran i 
ropnie o różnej lokalizacji. U ludzi T. pyogenes może wywoływać 
sporadyczne zakażenia o charakterze odzwierzęcym. W zwalczaniu 
zakażeń wywołanych przez te drobnoustroje obok antybiotyków 
beta-laktamowych, makrolidów i fluorochinolonów najczęściej 
stosowane są także tetracykliny. Jednak w wyniku wzmożonego 
stosowania tetracyklin w rolnictwie, zarówno do leczenia zakażeń, 

jak i w ich profilaktyce oraz jako regulatorowego czynnika wzrostu, 
odnotowywany jest znaczny wzrost oporności na te antybiotyki 
wśród izolatów od zwierząt. Według obecnej wiedzy oporność ta 
jest głównie warunkowana obecnością genów tet. W przypadku T. 
pyogenes istotną rolę w lekooporności odgrywają szczególnie geny 
tet(W) i tet(M) zlokalizowane na transpozonach i kodujące białka z 
rodziny białek chroniących rybosom. Obecność genu tet(W) 
znajdującego się na trzech różnych transpozonach (ATE-1, ATE-2, 
ATE-3) jest stwierdzana niemalże u każdego szczepu T. pyogenes 
opornego na tetracykliny. Jednak mimo powszechności genów tet, 
drogi ich rozprzestrzeniania w przypadku T. pyogenes nie są 
jeszcze dobrze poznane. W celu lepszego poznania mechanizmów 
oporności tej bakterii na tetracykliny oraz determinujących ją 
czynników niezbędne są dalsze badania. 

Osteoartroza – przyczyny, objawy i leczenie 

Sabina Galiniak1, Izabela Krawczyk-Marć1, Bożena Czubat2, Anna 
Sęk-Mastej1, Agata Wawrzyniak3 
1 Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medyczny, Uniwersytet 
Rzeszowski, ul. Leszka Czarnego 4, 35-615 Rzeszów 
2 Katedra Biochemii i Biologii Komórki, Wydział Biologiczno-
Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 
35-601 Rzeszów 
3 Zakład Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. 
Akademicka 12, 20-950 Lublin 

Osteoartroza jest najczęściej występującą chorobą 
zwyrodnieniową stawów obejmującą 3,3% populacji, w której 
dochodzi do stopniowej utraty chrząstki stawowej, a w 
konsekwencji niepełnosprawności ruchowej. Choroba ta 
spowodowana jest zaburzeniem równowagi między procesami 
degradacji oraz naprawy chrząstki stawowej i obejmuje zarówno 
chondrocyty, macierz zewnątrzkomórkową, jak i warstwę 
podchrzęstną kości. 
Najczęstszymi objawami są bóle i sztywność stawów, które 
początkowo występują po wysiłku fizycznym i prowadzą do 
upośledzenia funkcji stawu. Wśród czynników ryzyka rozwoju tej 
choroby wyróżnić można wiek, otyłość, płeć, przebyte urazy i 
przeciążenia stawów, czynniki genetyczne, dietę oraz pochodzenie 
etniczne. Liczne badania wskazują, że do czynników leżących u 
podstaw tej choroby zalicza się również śmierć komórek chrząstki 
na drodze apoptozy lub nekrozy. Apoptoza jest ściśle 
regulowanym procesem i bierze udział w utrzymaniu homeostazy 
organizmu, a komórki ulegające apoptozie wykazują wyraźne 
objawy morfologiczne. Śmierć chondrocytów chrząstki stawowej 
na drodze tej programowanej śmierci komórki prowadzi do 
zaburzenia utrzymywania właściwej struktury chrząstki przez 
zmniejszenie gęstości komórek, a także powoduje zaburzenia 
mechaniczne objawiające się zakłóceniem integralności macierzy 
zewnątrzkomórkowej chrząstki stawowej. Leczenie tej choroby 
jest procesem wieloetapowym i obejmuje leczenie 
farmakologiczne, niefarmakologiczne, operacyjne i miejscowe. 

Otoczenie środowiskowe uniwersytetu 

Wioleta Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Uczelnie poprzez dydaktykę przekazują młodym ludziom wiedzę, 
umiejętności jak i pomagają kształtować kompetencje społeczne. 
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Odwołują się przy tym do przykładów z życia społeczno-
gospodarczego, co pozwala ugruntować wiedzę i zrozumieć 
przekazywane treści. W kontekście postaw związanych w 
odpowiedzialnością środowiskową proces dydaktyki opiera się na 
tych samych zasadach. Jednak, uczelnia jako instytucja szczególna 
powinna dawać przykład poprzez własne postępowanie. Obszar 
środowiskowy jest wpisany w funkcjonowanie każdej organizacja, 
która ma wpływ na otoczenie naturalne. W niniejszym wystąpieniu 
przeanalizowane zostanie podejście do środowiska naturalnego na 
uczelniach wyższych. Ukazane zostaną zarówno dobre praktyki jak 
i niedociągnięcia, które wymagają poprawy. 

Otyłość - czynnik ryzyka czy ochrony? O paradoksie otyłości w 
chorobach sercowo-naczyniowych 

Anna Adamek, Julia Leśniewska, Magdalena Piotrowska, Karolina 
Gawryś, Jakub Gawryś 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Otyłość, zgodnie z definicją, jest chorobą przewlekłą powstającą na 
skutek nadmiernego nagromadzenia tkanki tłuszczowej, cechującą 
się zwiększonym wskaźnikiem masy ciała (BMI) ≥ 30 kg/m2. Zalicza 
się ją do grona chorób cywilizacyjnych, według danych World 
Health Organization w 2016 roku, na całym świecie cierpi na nią 
około 650 milionów ludzi. Udowodniono, że otyłość stanowi 
istotny czynnik ryzyka wystąpienia wielu chorób, szczególnie 
układu krążenia np. nadciśnienia tętniczego, niewydolności oraz 
choroby niedokrwiennej serca. Co ciekawe, przeprowadzonych 
zostało wiele badań, których wyniki wykazały, że wbrew ogólnym 
założeniom otyłość może pełnić rolę korzystnego czynnika 
prognostycznego. U osób otyłych z chorobami przewlekłymi, np. 
niewydolnością serca lub u pacjentów z chorobą wieńcową, które 
miały wykonany zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej, 
wykazano dłuższe przeżycie w porównaniu do pacjentów z 
prawidłową masą ciała. Zjawisko to polegające na paradoksalnym 
związku zwiększonej masy ciała z mniejszą śmiertelnością określa 
się jako paradoks otyłości. W niniejszej pracy poglądowej 
przedstawimy przegląd literatury przybliżając patofizjologię 
zjawiska paradoksu otyłości oraz wyniki badań przeprowadzonych 
u pacjentów z chorobami układu krążenia. 

Oznaczanie polifenoli w herbatach metodą Folina-Ciocalteu 

Magdalena Szaniawska, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

W ostatnich latach widocznie wzrosło zainteresowanie 
odchudzaniem się, dbaniem o własne zdrowie oraz powrotem do 
natury, czego skutkiem jest skrupulatniejsze sprawdzanie składu 
spożywanych produktów oraz zwiększenie wymagań jeśli chodzi               
o ich jakość. Coraz większa ilość konsumentów zaczyna więc 
poszukiwać herbat, których wysoki gatunek gwarantowany jest 
miejscem pochodzenia. Klienci, kierowani ciekawością oraz 
wyższymi wymaganiami dotyczącymi produktu, coraz częściej 
interesują się mniej powszechnymi rodzajami herbat. 
Herbaty posiadają wiele prozdrowotnych właściwości m.in.: 
bakteriostatyczne i bakteriobójcze, dzięki, którym regulują proces 
trawienia. Napar pomaga również adsorbować również szkodliwe 
substancje, gromadzić witaminę C, pobudzać procesy oddychania 
skóry, poprawia jej elastyczność oraz likwiduje suchość, działa 
uspokajająco na układ krwionośny i sercowo-naczyniowy. 

Właściwości herbaty wynikają z jej składu chemicznego – 
zawartości polifenoli. 
Polifenole są związkami pochodzenia roślinnego, rozpuszczalnymi 
w wodzie, które z wyjątkiem atomów tlenu, nie zawierają 
heteroatomów i posiadają co najmniej dwie grupy hydroksylowe. 
Związki te wykazują szereg prozdrowotnych właściwości, takich jak 
działanie: przeciwobrzękowe, antyoksydacyjne, antyzapalne, 
przeciwalergiczne, antymiażdżycowe czy antymutagenne. 
Polifenole zawarte w liściach chronią zarówno aparat 
fotosyntetyczny przed negatywnym wpływem światła z zakresu 
widzialnego, jak i rośliny przed promieniowaniem UV. 
Celem prezentowanej pracy było oznaczenie zawartości polifenoli 
w różnych rodzajach herbat, m.in.: czarnej, czerwonej, żółtej oraz 
zielonej, metodą Folina-Ciocalteu. 

Pacjent z zespołem POEMS – leczenie zaostrzenia przewlekłej 
niewydolności oddechowej w warunkach oddziału intensywnej 
terapii 

Lek. Anna Starczewska, Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, 
ul. Chałubińskiego 1A, 50-369 Wrocław  
Dr hab. n. med. Lidia Łysenko, Klinika Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 
213, 50-556 Wrocław 

Zespół POEMS to grupa objawów klinicznych dotyczących wielu 
organów. Akromin POEMS obejmuje: polineuropatię, 
organomegalię, endokrynopatię, obecność białka M we krwi oraz 
zmiany skórne. Patogeneza tego zespołu jest wieloczynnikowa. 
Dotychczas opisano w litaraturze kilkaset przypadków. Trudność w 
rozpoznaniu wynika z mnogości i niespecyficzności objawów oraz 
stopnia ich nasilenia. Nie powstał też standardowy protokół terapii. 
47-letni pacjent został przyjęty do oddziału intensywnej terapii              
z powodu zaostrzenia hiperkapnicznej niewydolności oddechowej 
(pCO2 =100 mmHg) połączonej z zaburzeniami świadomości. 
Pozostałe wiodące objawy dotyczyły zaburzeń elektrolitowych z 
hiponatremią 121 mmol/l. W pierwszej kolejności zastosowano 
nieinwazyjną wentylację mechaniczną, która okazała się 
niewystarczająca i pacjent wymagał intubacji dotchawiczej.  
Podczas hospitalizacji leczono wszystkie objawy zespołu POEMS, 
jednak głównym problemem była nawracająca niewydolność 
oddechowa, wymagająca wytworzenia tracheostomii. Ze względu 
na pogłębiającą się sklerodermię oraz zmiany typu polineuropatii 
odchuch kaszlowy był nieefektywny i pacjent nie mogł oczyszczać 
dróg oddechowych. Stosowano klikakrotnie w ciągu dnia 
intensywną rehabilitację oddechową w pozycji Trendelenburga 
połączoną z leczeniem mukolitycznym, odsysaniem z drzewa 
oskrzelowego oraz ćwiczeniami przepony. W momencie wypisu 
pacjent wymagał wentylacji mechanicznej przez tracheostom w 
godzinach nocnych z przerwą dzienną. W przypadku zmęczenia, 
chory samodzielnie regulował ilość godzin na oddechu własnym w 
ciągu dnia. Uzyskano stabilizację stanu chorego, którego wypisano 
do domu ze szczegółowymi zaleceniami. 
Prezentowany przypadek kliniczny jest wyjątkowy ze względu na 
mechanizm i przebieg przewlekłej niewydolności oddechowej 
pacjenta. Zastosowane leczenie było skuteczne na tyle, iż chory 
mimo kilkakrotnych hospitalizacji, utrzymał ten stan przez                         
20 miesięcy korzystając z domowej wentylacji mechanicznej. 
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Parametry morfologii krwi w przebiegu stwardnienia rozsianego 

Weronika Kasprzycka1, Magdalena Nieśpiałowska2, Ewa Belniak3, 
Beata Jakubowska-Solarska2 
1. Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
2. Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie  
3. Klinika Neurologii SPSK4, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Streszczenie: 
Stwardnienie rozsiane (MS) jest najbardziej rozpowszechnioną 
chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, 
dotyka głównie ludzi młodych. Zmiany patologiczne w MS 
prowadzą do uszkodzenia osłonki mielinowej wokół aksonów, co 
uniemożliwia prawidłowe przekazywanie impulsów nerwowych w 
centralnym układzie nerwowym. Diagnoza SM stawiana jest na 
podstawie oceny klinicznej pacjenta, testów biochemicznych krwi 
i płynu mózgowo - rdzeniowego oraz badań obrazowych. Celem 
niniejszego badania była oceny parametrów morfologii krwi u 
pacjentów z SM. 
Materiały i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 189 osób 
(77 zdrowych) oraz 112 chorych na SM, leczonych w Klinice 
Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Oznaczenie 
parametrów morfologii krwi wykonano w krwi pełnej 
wersenianowej przy użyciu analizatora Advia 2120i. 
Wyniki:  
Pacjenci ocenieni pod względem postaci choroby i stadium 
zaawansowania klinicznego wykazują odmienne wartości 
całkowitej liczby krwinek czerwonych, hemoglobiny, hematokrytu 
oraz objętości krwinki czerwonej (MCV). RBC u pacjentów 
prezentujących postać nawracająco-remitującą (RRMS) była niższa 
(Me=4,73 mln/µl) w porównaniu z grupą pacjentów z wtórnie- 
postępującą postacią SM (Me= 5,03 mln/µl). Zauważono 
dodatkowo różnice w stężeniu hemoglobiny w postaci RRMS 
(Me=13,9 g/dl) oraz w postaci SPMS (Me=14,7 g/dl). Istotnie różnił 
się hematokryt pacjentów  z RRMS (Me= 40,5%) i SPMS (Me=44%).  
MCV wykazywało różnice w badanych grupach pacjentów z SM i w 
grupie kontrolnej, nie były one jednak istotne statystyczne. Ocena 
liczby krwinek białych u pacjentów z SM  (Me=6,95 tys/µl)w 
porównaniu do grupy kontrolnej (Me= 6,59 tys/ul) nie wykazywała 
istotnych statystycznie różnic,  nie wykazano również istotnych 
różnic w obrębie oceny liczby płytek krwi u pacjentów z SM (Me= 
237,5tys/ µl) w porównaniu do grupy kontrolnej (Me= 252 tys/µl)  
Wniosek: Analiza wyników morfologii krwi u pacjentów chorych na 
stwardnienie rozsiane wskazuje na istotne różnice w porównaniu 
z grupą kontrolną oraz pomiędzy różnymi postaciami SM w 
obrębie układu czerwonokrwinkowego. Dokładna analiza również 
pod kątem czasu trwania choroby i stadium zaawansowania 
klinicznego może być cennym źródłem informacji o ogólnym stanie 
zdrowia pacjentów z SM. 
Słowa kluczowe: Stwardnienie rozsiane, morfologia krwi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Plazmafereza jako skuteczna metoda walki z autonomiczną 
ganglionopatią o podłożu autoimmunologicznym - opis przypadku 

Anna Skuza, Aneta Marzec, Magdalena Kwiecień,  
dr n.med. Aleksandra Gergont, prof. dr hab. med. Marek Kaciński 

Autoimmunologiczna autonomiczna ganglionopatia jest rzadko 
występującą, nabytą kanałopatią. Objawia się pandysautonomią. 
 
Prezentujemy przypadek 16-letniej pacjentki przekazanej na SOR 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w celu 
diagnostyki po dwukrotnym omdleniu z towarzyszącymi 
drętwieniami kończyn. Dwa miesiące przed przyjęciem 
dziewczynka przebyła infekcję GDO oraz zapalenie spojówek, 
następnie pojawiły się zaparcia oraz zaburzenia mikcji. Po przyjęciu 
z SORu dziewczynka była w stanie ogólnym średnim. Napięcie oraz 
siła mięśniowa kończyn dolnych obniżone, odruchy głębokie i 
powierzchniowe prawidłowe, objawy oponowe ujemne. W 1 
dobie hospitalizacji dziecko odmówiło chodzenia. Wykonano MR 
mózgowia i odcinka L-S (bez zmian). ENG nerwów czuciowych i 
ruchowych oraz potencjały wywołane były prawidłowe. W 
kolejnych dniach nastąpiło osłabienie siły mięśniowej kończyn 
dolnych aż do całkowitego unieruchomienia oraz zaburzenia 
czucia. Wykonano kolejny MR odcinka szyjnego i piersiowego 
kręgosłupa, nakłucie lędźwiowe z oceną prążków oligoklonalnych i 
wirusów neurotropowych (bez zmian). Rozważono możliwość 
występowania zaburzeń konwersyjnych  (biofeedback, konsultacja 
psychologiczna i psychiatryczna). Podejrzewając ganglionopatię 
autonomiczną (zaburzenia zwieraczy, gastropareza, zaburzenia 
potliwości, termoregulacji, zaburzenia mikcji, omdlenia, okresowa 
anizokoria, ortostatyczna tachykardia posturalna) na podłożu 
autoimmunologicznym (poprzedzająca infekcja w wywiadzie) 
zastosowano plazmaferezę (8 zabiegów), uzyskując stopniową 
poprawę wydolności i czynności fizjologicznych. Wypisana do 
domu po 3 miesiącach w stanie ogólnym dobrym. Skuteczną 
metodą leczenia objawów pandystautonomii okazała się 
plamafereza, która powinna być rozważona jako terapia z wyboru 
u pacjentów z podejrzeniem autoimmunologicznej autonomicznej 
ganglionopatii. 

Pochodne benzodiazepiny a najnowsze doniesienia literaturowe 

Weronika Porc, Wojciech Rogóż; 
Śląski Uniwersytet Medyczny 

Pochodne benzodiazepiny są grupą leków o działaniu 
anksjolitycznym, uspokajającym i przeciwdrgawkowym. 
Mechanizm ich działania opiera się na wpływie na receptory GABA-
ergiczne poprzez receptory benzodiazepinowe i w konsekwencji 
otwarciu swoistych kanałów chlorkowych, powodując tym 
zwiększenie przepływu jonów Cl- do neuronów. 
Benzodiazepiny od 1958 roku są coraz częściej wykorzystywane w 
psychiatrii w leczeniu skojarzonym z antydepresantami, jak 
również w monoterapii leczenia lęku napadowego. Środki te 
powodują jednak wiele reakcji niepożądanych, w tym senność, 
upośledzenie funkcji poznawczych, procesu uczenia się oraz 
wystąpienie tolerancji. Zażywanie ich dłużej niż sześć tygodni 
prowadzi do wytworzenia się lekozależności. W okresie 
abstynencji od pochodnych benzodiazepiny może występować 
silny niepokój, drgawki oraz stany lękowe. 
Ze względu na rozwój tolerancji i dużą predyspozycję do rozwijania 
się lekozależności, pochodne benzodiazepiny powinny być z 
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większą ostrożnością zalecane przez lekarzy pierwszego kontaktu, 
w szczególności w monoterapii zaburzeń lękowych. Warto jednak 
skupić się na rozwoju badań nad wykorzystaniem benzodiazepin w 
leczeniu wielu chorób, takich jak zespół Cushinga czy schizofrenia, 
aby lepiej wykorzystać potencjał tej grupy leków. 

Porównanie efektywności metod przyżyciowego pobierania 
hemolimfy u ślimaków jadalnych Cornu aspersum maxima 

dr Ziętek Jerzy1, Wilczyńska Anna2, dr hab. Guz Leszek3, dr hab. 
Adaszek Łukasz1, mgr Kinga Panasiuk-Flak4 
 
1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Epizootiologii i 
Klinika Chorób Zakaźnych 
2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
3Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Biologicznych 
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Ślimaki jadalne C. aspersum maxima są często hodowane w celach 
konsumpcyjnych. W Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób 
Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie 
opracowano przyżyciową metodę pobierania hemolimfy poprzez 
usunięcie fragmentu skorupy i aspirację materiału bezpośrednio z 
vena magna za pomocą strzykawki tuberkulinowej (patent 
P.410296). Stosowane dotychczas metody obejmowały m.in. 
pobieranie hemolimfy bezpośrednio z jam ciała. Celem pracy było 
porównanie obu metod w aspekcie ilości pobieranego materiału. 
W badaniach użyto 100 dojrzałych ślimaków C. aspersa maxima. 
Zwierzęta pochodziły z hodowli własnej, były utrzymywane w 
pojemnikach plastikowych i żywione specjalistyczną karmą dla 
ślimaków jadalnych. Od 20 ślimaków pobrano materiał metoda 
„lubelską”, natomiast 80 pozostałych ślimaków podzielono na 4 
grupy po 20 osobników. Od zwierząt z każdej z grup pobierano 
hemolimfę z jamy ciała za pomocą igły o średnicy 0,7 mm (20 
sztuk), igły o średnicy 0,9 mm (20 sztuk), igły o średnicy 0,7 mm ze 
zdjętą częścią plastikową (20 sztuk) i igły o średnicy 0,9 mm ze 
zdjętą częścią plastikową (20 sztuk). 
Stwierdzono wyraźne różnice w ilości pobieranej hemolimfy przy 
użyciu różnych metod. Najskuteczniejsza okazała się metoda 
„lubelska” (średnio 0,48 ml). W przypadku pobierania hemolimfy 
bezpośrednio z jam ciała najlepsze rezultaty uzyskano stosują igłę 
0,9 mm (średnio 0,35 ml). Skuteczność zwiększało pozbawienie 
igły części plastikowej (średnio 0,4 ml). W przypadku igły o średnicy 
0,7 ml uzyskiwano mniej hemolimfy (średnio 0,24 ml), zaś przy 
użyciu igły 0,7 ml z usunięta częścią plastikową uzyskiwano średnio 
0,29 ml. Metoda „lubelska” dawała mniejszy rozrzut uzyskiwanych 
wyników (odchylenie standardowe 0,14, natomiast w przypadku 
innych metod od 0,18 do 0,22).   
Najefektywniejsza okazała się metoda „lubelska”, uzyskiwano za 
jej pomocą największą ilość hemolimfy. 

 
 
 
 
 
 

Porównanie efektywności anestetycznej dwóch technik 
znieczulenia wewnątrzgałkowego podczas operacji zaćmy oraz 
ocena ich wpływu  na wyniki pooperacyjne 

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Dr hab. n. med. Katarzyna 
Nowomiejska, Dr n.med. Dominika Nowakowska, Paulina Łatka. 
Klinika Okulistyki Ogólnej w Lublinie 

Cel: Ocena i porównanie przeciwbólowego działania dwóch 
technik znieczulenia wewnątrzgałkowego stosowanego podczas 
operacji zaćmy oraz ocena ich wpływu na wyniki pooperacyjne. 
Określenie czynników oddziaływujących na odczuwanie bólu 
związanego z operacją.  
Materiały i metody: Przebadano 62 osoby. Grupa badana (grupa 
Mydrane) jako znieczulenie wewnątrzgałkowe otrzymała preparat 
Mydrane, natomiasta grupa kontrolna – klasyczny analgetyk, czyli 
roztwór lignokainy i adrenaliny.  
Oceniono działanie przeciwbólowe dwóch metod znieczulenia za 
pomocą narzędzia psychologicznego – Wizualnej Skali Analogowej 
Oceny Bólu (VAS Pain) przed operacją i po operacji oraz Krótkiego 
Inwentarza Bólu(BPI) 24h po operacji. Przeprowadzono pełne 
badanie okulistyczne przed i 7 dni po operacji. Oceniono BCVA, 
przedni odcinek oka, dno oka oraz zmierzono ciśnienie 
śródgałkowe. Odnotowano obecność współistniejących chorób 
oczu oraz powikłań pooperacyjnych.  
Wyniki: Porównanie odczuwanego bólu podczas operacji zaćmy 
oraz wpływu tego bólu w ciągu ostatnich 24 godzin na aktywność, 
nastrój, relacje z ludźmi, sen oraz radość z życia pomiędzy dwoma 
metodami znieczulenia nie wykazało istotnych statystycznie różnic. 
Natomiast odnotowano istotną statystycznie różnicę przy ocenie 
wpływu bólu na możliwość chodzenia i codzienne obowiązki. 
Nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu wieku, płci, 
lateralizacji, kolejności operacji, innych chorób okulistycznych, 
powikłań pooperacyjnych na odczuwanie bólu w czasie operacji 
oraz dla najsilniejszego bólu w ciągu 24h. 
W grupie Mydrane twierdzono istotną zależność między 
pooperacyjną BCVA, a współwystępowaniem chorób 
okulistycznych, natomiast w grupie kontrolnej między BCVA,                         
a wystąpieniem powikłań pooperacyjnych. 
Wnioski: Wewnątrzgałkowe znieczulenie w czasie operacji zaćmy 
preparatem Mydrane pozwala na osiągnięcie efektu na tożsamym 
poziomie jak przy stosowaniu roztworu lignokainy i adrenaliny. 
Słowa kluczowe: zaćma, ból, okulistyka, Mydrane, znieczulenie 
wewnątrzgałkowe 

Porównanie potencjału osteogennego ludzkich mezenchymalnych 
komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego i tkanki 
tłuszczowej 

Paulina Górka, Wiktoria Dawidczyk, Aleksandra Zołocińska, Piotr 
Pędzisz, Anna Burdzińska. 
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) są potencjalnym 
materiałem terapeutycznym w przypadkach, gdzie potrzebne jest 
wspomaganie gojenia się tkanki kostnej. Szpik kostny i tkanka 
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tłuszczowa stanowią obecnie dwa najważniejsze źródła MSC 
rozważane do aplikacji klinicznych. 
Celem pracy było porównanie potencjału osteogennego ludzkich 
MSC pochodzących ze szpiku (BM-MSC) i  MSC z tkanki tłuszczowej 
(ASC). 
Materiałem były BM-MSC i ASC izolowane od młodych dorosłych 
osób (n=7 w każdej grupie). Badano ekspresję genu kodującego 
osteogenny czynnik transkrypcyjny RUNX2 w niezróżnicowanych 
BM-MSC i ASC. Ponadto, komórki były poddawane działaniu 
pożywki indukującej osteogenezę. Kontrolę stanowiły te same 
komórki hodowane równolegle w pożywce wzrostowej. Po 
zakończeniu różnicowania, oceniano półilościowo stopień 
zwapnienia hodowli, a także badano w badanych komórkach 
aktywność fosfatazy alkalicznej (AP). Wyniki analizowano 
statystycznie. 
Średnia ekspresja RUNX2 w ASC była o  42% niższa niż w BM-MSC, 
ale nie była to różnica istotna statystycznie. Zarówno ASC jak i BM-
MSC po indukcji osteogenezy były zdolne do akumulacji wapnia i 
ekspresji funkcjonalnej AP (w porównaniu do kontroli p<0,01 
niezależnie od typu komórek). Średni wzrost aktywności AP i 
akumulacji wapnia w BM-MSC po różnicowaniu w stosunku do 
kontroli był odpowiednio 2,3 i 2,4 razy większy niż w ASC, jednak 
różnice te nie były istotne statystycznie. Zaobserwowano duże 
rozbieżności w potencjale osteogennym pomiędzy populacjami 
tego samego typu. Wzrost aktywności AP po różnicowaniu BM-
MSC wynosił od 1,2 do 17,4 razy w stosunku do kontroli. W 
przypadku ASC minimalny i maksymalny wzrost AP po 
różnicowaniu wynosił odpowiednio 1,4 i 5,2 razy w stosunku do 
kontroli. 
Uzyskane wyniki sugerują, że obydwa badane typy komórek mogą 
z powodzeniem wspomagać gojenie się tkanki kostnej. Dane 
wskazują też, że istnieją duże różnice pomiędzy populacjami, co 
może mieć wpływ na efekty terapii komórkowej u poszczególnych 
pacjentów. 

Porównanie wpływu macierzy zewnątrzkomórkowej z pęcherza 
moczowego świni na żywotność, proliferację oraz odporność na 
stres oksydacyjny mezenchymalnych komórek macierzystych 
izolowanych od ludzi i świni domowej 

Jakub Hawryluk1, Anna Burdzińska1, Zbigniew Gajewski2,3,4 
 
1Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Immunologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawa 
2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Chorób 
Dużych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa 
3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Weterynaryjne 
Centrum Badawcze, Nowoursynowska 100, 02-797, Warszawa 
4 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Centrum Badań 
Biomedycznych, Nowoursynowska 100, 02-797, Warszawa 

Macierz zewnątrzkomórkowa (ECM) znajduje zastosowanie jako 
biologiczne rusztowanie lub hydrożel podawany w miejsce urazu 
w celu usprawnienia gojenia lub regeneracji tkanek. Nie jest jasne, 
czy pochodzenie gatunkowe komórek ma znaczenie w ich 
odpowiedzi na obecność ECM wyizolowanej z tkanek świni.  
Celem badania było porównanie wpływu ECM izolowanego z 
pęcherza moczowego świni (UBM) na wybrane parametry życiowe 

ludzkich i świńskich mezenchymalnych komórek macierzystych 
(MSC) ze szpiku kostnego. 
Badania przeprowadzono na ludzkich (6 dawców) i świńskich (5 
dawców) komórkach MSC. UBM był rozpuszczany w pożywce 
wzrostowej (GM) w stężeniu 250 µg/ml. Kontrolą były te same 
komórki hodowane w GM. Sprawdzono żywotność MSC po 48 h 
traktowaniu UBM testem MTT, oraz proliferację po 48 h 
traktowaniu komórek testem BrdU. Odporność na stres 
oksydacyjny sprawdzono po 24 h traktowaniu komórek H2O2 w 
trzech stężeniach, uprzednio traktując komórki UBM przez 3 dni.  
Dodatek UBM istotnie obniżał żywotność zarówno świńskich jak i 
ludzkich MSC (o odpowiednio 19,8% i 21,6%, p<0,01). Test BrdU 
wykazał, że dodatek UBM nie wpływa istotnie na proliferację 
ludzkich MSC (wzrost o 15% w stosunku do kontroli, p>0,05), 
jednak znacząco zwiększa tempo proliferacji świńskich MSC (o 55% 
w stosunku do kontroli, p<0,05). Traktowanie H2O2 wykazało, że 
świńskie MSC są istotnie bardziej wrażliwe na stres oksydacyjny niż 
ludzkie MSC. Przy niższych stężeniach H2O2 (750 µM), UBM 
wpływał niekorzystnie na odporność na stres zarówno w MSC 
ludzkich jak i świńskich (p<0,01), natomiast przy wysokim stężeniu 
H2O2 (1500 µM) UBM istotnie poprawił odporność ludzkich MSC 
na stres (wzrost o 67% w stosunku do kontroli, p<0,01), ale w 
komórkach świńskich spowodował spadek żywotności w stosunku 
do kontroli bez UBM o 6%. 
Komórki MSC izolowane od ludzi i świń różnią się istotnie między 
sobą w badanych parametrach. Wpływ rozpuszczonej ECM na 
badane funkcje życiowe MSC różni się w zależności od 
pochodzenia gatunkowego komórek. 

Potencjał cytotoksyczny komórek zapalnych płynu stawowego jako 
punkt wyjścia terapii genowej zapalnych chorób stawów 

Ewelina Wędrowska1, Maciej Chmielarski2, Maciej Kanik3, 
Elżbieta Piskorska4, Adrianna Portalska5 
1Zakład Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Bydgoszcz 
2Koło Naukowe Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 
3Koło Naukowe Inżynierii Tkankowej, Collegium Medicum, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 
4Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej Collegium Medicum, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 
5Koło Naukowe Patobiochemii i Chemii Klinicznej Collegium 
Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz 

Zapalne choroby reumatyczne to grupa chorób o podłożu 
autoimmunologicznym prowadząca do ograniczenia ruchomości 
stawów i kalectwa. Ze względu na brak skutecznego leczenia 
poszukuje się alternatywnych terapii i coraz częściej zwraca uwagę 
na potencjał cytotoksyczny leukocytów uczestniczących w 
miejscowym odczynie zapalnym.  
Celem pracy było określenie parametrów cytoimmunologicznych 
charakteryzujących właściwości cytotoksyczne leukocytów w 
płynie stawowym wybranych chorób reumatycznych.  
Materiał badany stanowił płyn stawowy chorych z: 
reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS n=11), zesztywniającym 
zapaleniem stawów (ZZSK n=7), łuszczycowym zapaleniem stawów 
(ŁZS n=4) i reaktywnym zapaleniem stawów (ReA n=5). Obliczono 
całkowitą liczbę (CL) komórek w 1ml płynu stawowego i wzór 
odsetkowy leukocytów. Barwiono standardowo MGG i HE. 
Fenotypowano główne populacje limfocytów, określono wartość 
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CD4/CD8 oraz odsetek komórek CD4+ i CD8+ w koekspresji z TRAIL 
i FasL.  
We wszystkich badanych grupach CL leukocytów była znamiennie 
zwiększona, uwagę zwraca wysoka CL neutrofilów u chorych z RZS 
(938±121tys/ml). Istotna jest odwrócona wartość CD4/CD8 u 
chorych z RZS, ŁZS i ZZSK w porównaniu z ReA, co zinterpretowano 
jako wzrost odsetka komórek cytotoksycznych. U pacjentów z RZS 
stwierdzono wzrost odsetka limfocytów CD8+TRAIL+ (15±10%) w 
porównaniu z ReA (0,5±0,3%) co wskazuje na potencjał 
cytotoksyczny limfocytów T uruchamiających apoptozę komórek 
docelowych (szlak zewnątrzkomórkowy TRAIL/DR4/DR5). Z kolei 
cytotoksyczność limfocytów w ZZSK wydaje się być uruchamiana 
głównie przez szlak receptorowy FasL/Fas. Interesujące, że 
koekspresja TRAIL i FasL wystąpiła w zbliżonym zakresie na 
komórkach CD4+ co sugeruje ich współudział w cytotoksycznym 
mechanizmie miejscowego uszkodzenia tkanek.  
W świetle otrzymanych wyników należy rozważyć terapie 
alternatywne skierowane przeciw TRAIL w RZS oraz być może 
przeciwko FasL w ZZSK. Obserwacje te wymagają potwierdzenia w 
toku dalszych badań. 

Potencjał obronny białek TRIM 

Marszalik Anna1, Chrobak-Chmiel Dorota1 i Toka Felix N.1, 2 
1Zakład Mikrobiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie 
2Ross University School of Veterinary Medicine, Basseterre, St. 
Kitts&Nevis, West Indies 

Białka TRIM (ang. tripartite motif) w większości należą do ligaz 
ubikwitynowych E3, pełniąc rolę receptorów rozpoznających 
docelowe białka. Część z nich bierze udział w takich procesach jak: 
transdukcja sygnałów, naprawa DNA, regulacja transkrypcji, 
proliferacja komórek czy pluripotencja. Niektóre spośród tych 
białek odpowiadają za regulację różnych procesów chorobowych 
(np. zdolne są hamować rozwój części zakażeń retrowirusami – 
TRIM5α, czy wirusem zapalenia wątroby typu C). Wiadomo 
również, że najmniejsze zmiany strukturalne w poszczególnych 
genach TRIM (np. SNPs – ang. single nucleotide polymorphisms) 
mogą prowadzić do chorób rozwojowych albo zaburzeń 
neuropsychiatrycznych. Enzymy TRIM zaangażowane są m. in. w 
mechanizmy wrodzonej odpowiedzi przeciwwirusowej. 
Dotychczas nie są znane doniesienia o ich roli w odpowiedzi 
przeciwbakteryjnej u ssaków, choć sugeruje się takową w 
przypadku ryby danio pręgowanego. Niezbędne zatem jest 
prowadzenie wnikliwych badań nad przeciwpatogennym 
potencjałem białek TRIM. Na plakacie zostanie omówiona rola 
powyższych białek w zakażeniach. 

 

Potencjał przeciwdrobnoustrojowy bionanocząstek srebra 
wytworzonych przez haloalkalofilny szczep promieniowca, 
samodzielnie oraz w połączeniu z antybiotykami 

Magdalena Wypij, Patrycja Golińska, Hanna Dahm 
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska, Zakład Mikrobiologii 

Zbadano zdolność haloalkalofilnego promieniowca, Streptomyces 
calidiresistens szczep IF17, do biosyntezy nanocząstek srebra 

(AgNPs) oraz ich aktywność wobec drobnoustrojów samodzielnie i 
w połączeniu z wybranymi antybiotykami. Właściwości 
przeciwdrobnoustrojowe AgNPs wobec bakterii (Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis) i grzybów (Malassezia 
furfur, Candida albicans) określono wyznaczając minimalne 
stężenie hamujące (MIC) i minimalne stężenie bójcze (MBC) 
uzyskanych AgNPs. Połączone działanie antybiotyków i AgNPs 
określono wyznaczając indeks FIC (fractional inhibitory 
concentration). Test MTT zastosowano do oznaczenia 
cytotoksycznego wpływu nanocząstek srebra in vitro na 
niezmienione fibroblasty mysie (3T3) oraz linię komórkową 
ludzkiego raka szyjki macicy (HeLa). 
Biosynteza AgNPs została potwierdzona wizualnie poprzez zmianę 
barwy mieszaniny reakcyjnej oraz spektrofotometrycznie za 
pomocą UV-vis. Właściwości fizyko-chemiczne AgNPs oznaczono 
przy użyciu analizy trakcyjnej nanocząstek (NTA), potencjału Zeta i 
spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). 
AgNPs zobrazowano przy użyciu transmisyjnego mikroskopu 
elektronowego (TEM).  
Analiza FTIR wykazała obecność biomolekuł bogatych w wiązania 
aminowe na powierzchni AgNPs. Potencjał Zeta (-14.7 mV) 
potwierdził stabilność nanocząstek. TEM wykazał sferyczny kształt, 
polidyspersyjność nanocząstek srebra, a NTA ich niewielki rozmiar 
(5-20 nm). Najwyższą aktywność przeciwgrzybową AgNPs 
odnotowano wobec Malassezia furfur (MIC 8 µg ml-1), a 
przeciwbakteryjną wobec Escherichia coli (MIC 96 µg ml-1). 
Odnotowano synergistyczny efekt działania nanocząstek srebra z 
wybranymi antybiotykami wobec bakterii (indeks FIC 0.12 – 0.5) i 
grzybów (indeks FIC 0.19 – 0.5). IC50 nanocząstek srebra wobec 
linii komórkowej HeLa i fibroblastów mysich (3T3) wynosiło 
odpowiednio 53,8 i 28,3 µg ml-1 . 
Biologicznie otrzymane nanocząstki srebra ze szczepu IF17 
wykazały aktywność wobec patogenów bakteryjnych i grzybowych, 
szczególnie w terapii skojarzonej z powszechnie stosowanymi 
antybiotykami. Takie połączenie umożliwia znaczne obniżenie 
dawek AgNPs i antybiotyków, a tym samym obniżenie ich 
toksyczności wobec komórek ssaków. 
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN): 
PRELUDIUM, Nr 2016/23/N/NZ9/00247 

Potencjał przeciwnowotworowy Chelidonium majus 

1Klaudia Prusak, 1Martyna Wydra, 1Katarzyna Jakimiuk,  2 Jakub 
Strawa 
1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB; 
2Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej UMB 

Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L., Papaveraceae) 
występuje na terenach Europy, Azji i Afryki Północnej. Ze względu 
na bogaty skład, był wykorzystywany w lecznictwie od wieków. 
Celem naszej pracy jest wykazanie, że Chelidonium majus posiada 
potencjalne właściwości przeciwnowotworowe powodując 
inhibicję angiogenezy oraz proliferację fibroblastów. Badania 
wykazały działanie chelidoniny oraz sangwinaryny jako induktorów 
apoptozy poprzez aktywację kaspazy 3, 9 podnosząc stężenia 
proapoptotycznego białka Bax.  
W pracy przedstawiliśmy przypadki, w których metabolity z 
glistnika wykazują działanie na nowotwory skóry, kości i szyi. 
Stwierdzono zmiany morfologiczne po zastosowaniu 2µM 
roztworu sangwinaryny na komórki raka skóry. Sangwinaryna 
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działa również poprzez indukcję stresu oksydacyjnego w 
komórkach nowotworowych. W stężeniach 1-2µM wywołuje 
zwiększenie ekspresji białka p53 i Bax oraz hamuje ekspresję białka 
Bcl-2. 
Badania kliniczne potwierdziły skuteczność w leczeniu nowotworu 
kości. U pacjenta zauważono wzrost aktywności osteoblastów, 
osteoklastów i remisję zmian chorobowych. Przykładem działania 
na komórki nowotworu szyi jest indukcja apoptozy poprzez 
nukleazy CMN1 i CMN2 w soku mlecznym. Po 48h inkubacji 
zauważono korelację pomiędzy liczbą komórek apoptotycznie 
uszkodzonych, a stężeniem nukleazy.       
Przeprowadzone badania kliniczne i doniesienia naukowe sugerują, 
iż związki zawarte w Chelidonium majus działają 
przeciwnowotworowo wpływając na różne etapy apoptozy. 
Pozwala to domniemywać, iż ekstrakty mogłyby znaleźć swoje 
miejsce wśród chemioterapetyków wykorzystywanych w onkologii. 

Potencjał terapeutyczny fiołka trójbarwnego w dermatozach 

1Martyna Wydra, 1Klaudia Prusak, 1Katarzyna Jakimiuk,  2 Jakub 
Strawa 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB; 
2Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej UMB 

Fiołek trójbarwny (Viola tricolor L., Violaceae) jest rośliną 
występującą w stanie dzikim w Europie i Azji. Farmakopea 
Europejska surowcem nazywa wysuszone, kwitnące, nadziemne 
organy fiołka trójbarwnego i/lub fiołka polnego (Viola arvensis 
Murray). W medycynie ludowej ziele wykorzystywane jest jako 
środek m.in. moczopędny, napotny, przeciwzapalny, 
„oczyszczający krew” oraz w leczeniu dermatoz. Analizy składu 
wykazały wysoką zawartość flawonoidów, obecność 
polisacharydów, kwasów fenolowych oraz makrocyklicznych 
peptydów – cyklotydów.   
Celem naszej pracy było wyeksponowanie korzystnego działania 
ziela fiołka trójbarwnego w leczeniu  chorób skóry w świetle 
najnowszych badań.  
Dla ziela fiołka wykazano liczne aktywności. Stwierdzono 
aktywność antyoksydacyjną. Dla  wodno-metanolowego ekstraktu 
z bratka bogatego w cyklotydy dowiedziono brak cytotoksyczności 
w stosunku do limfocytów T, ponadto hamowanie proliferacji 
zaktywowanych limfocytów poprzez redukcję sekrecji IL-2, bez 
wpływu na ekspresję jej receptorów. W badaniach aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej wykazano wysoką aktywność 
ekstraktów o różnej polarności – w tym napary i odwary – w 
stosunku do bakterii gram (+), grzybów Candida albicans i słabsze 
wobec bakterii gram (-). Dla pektynopodobnych polisacharydów 
stwierdzono hamujące działanie na podziały keratynocytów 
poprzez hamowanie syntezy DNA, a przy tym zwiększenie ich 
przeżywalności.  
Wielokierunkowe działanie surowca wskazuje na możliwość 
szerokiego wykorzystania w dermatologii. Daje to szansę na 
zmniejszenie zużycia leków steroidowych obarczonych działaniami 
niepożądanymi. Takie przesłanki wymagają potwierdzenia w 
badaniach klinicznych. 

 
 
 

Powikłania naczyniowe po przeszczepieniu nerki 

1Piotr Kwietniak, 2Monika Bieniasz, 1Kinga Grzelak, 2Sandra 
Dzwonkowska, 2Rafał Kieszek 
 
1Studenckie Koło Naukowe „Kindley” przy Katedrze i Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii im. 
Prof. T. Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
Warszawa, Polska 
2Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut 
Transplantologii im. Prof. T. Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, Warszawa, Polska 

 
Wstęp. Powikłania naczyniowe po przeszczepieniu nerki występują 
z częstością 2,1-2,7%. Klasyfikuje się je w 3 kategoriach: zakrzepica 
i zwężenie tętnicy nerkowej, zakrzepica i zwężenie żyły nerkowej, 
uszkodzenie tętnicy. Zwężenie tętnicy nerkowej (TRAS) występuje 
w 1-23% przypadków i stanowi prawie 75% potransplantacyjnych 
powikłań naczyniowych. Zakrzepica tętnicy nerkowej (RAT) 
występuje z częstością 0,9%-3,5%, a zakrzepica żyły nerkowej (RVT) 
z częstością - 0,5% do 6%. Cel. Celem pracy była ocena częstości 
powikłań naczyniowych występujących po transplantacji nerki w 
Katedrze i Klinice Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.                                                                          
Materiał i metody. Retrospektywne przeanalizowano 
dokumentację medyczną 334 pacjentów po transplantacji nerki w 
Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM w 
okresie od stycznia 2014 do grudnia 2015. Do badania 
kwalifikowano pacjentów, u których w badaniach obrazowych 
(USG lub Angio-CT) zaobserwowano TRAS, RVS, RAT lub RVT. 
Średni wiek pacjentów wyniósł 47 lat i 9 miesięcy.      Wyniki. TRAS 
było najczęstszym powikłaniem po transplantacji nerki i wystąpiło 
w 7,2%. RAT obserwowana była w 1,5% przypadków, a RVT 
wyniosła 1,2%. Do utraty przeszczepu nerkowego z powodu 
powikłań naczyniowych doszło w 25% przypadków.                                                  
Wnioski.                                                                                                                        
1. Powikłania naczyniowe po przeszczepieniu nerki stanowią 
nadal poważny problem kliniczny.                                                                                                                              
2. Najczęstszym powikłaniem naczyniowym po przeszczepieniu 
nerki jest zwężenie tętnicy nerkowej. 

Powypadkowy uraz kręgosłupa szyjnego – diagnostyka obrazowa 

Dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja, Marcin Marszłek, Angelika 
Kuczyńska, Sylwia Chochół, Agata Wisz 

Wstęp: 
Urazy kręgosłupa szyjnego 
Do urazów kręgosłupa najczęściej dochodzi w wyniku wypadków 
komunikacyjnych, upadków z wysokości oraz w związku z 
aktywnością sportową. Urazy te często prowadzą do 
przemieszczeń kręgów i obrażeń rdzenia kręgowego. Częstość 
urazów kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia szacuje się na ok. 15-
35 osób na 1 mln ludności na rok, z czego 80-85% dotyczy 
mężczyzn. Ponad połowa (61%) przypadków dotyczy ludzi między 
16 a 30 rokiem życia. Gdy doszło do urazu kręgosłupa zawsze 
powinno się uwzględnić możliwość wystąpienia uszkodzenia 
rdzenia kręgowego. Z tego powodu w diagnostyce tych 
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przypadków najważniejszym pierwszym postępowaniem jest 
diagnostyka obrazowa. 
Opis przypadku: 
23- letni chory po skoku do wody na główkę został przyjęty w 
trybie pilnym na Szpitalny Oddział Ratunkowy. U chorego 
stwierdzono niedowład czterokończynowy. Pacjent został 
poddany badaniom obrazowym. Pierwszym wykonanym 
badaniem było obrazowanie metodą tomografii komputerowej w 
protokole politrauma. W TK wykryto złamanie trzonów kręgów C5 
i C6 z cechami wpuklania się do kanału kręgowego. Pacjent został 
zakwalifikowany do badania metodą rezonansu magnetycznego w 
celu uwidocznienia zmian w tkance nerwowej okolicy złamania 
kręgosłupa. W badaniu MR złamane trzony wpuklają się do kanału 
i powodują ucisk na rdzeń kręgowy, który jest obrzęknięty. 
Wniosek:  
Badanie TK jest badaniem z wyboru do oceny struktur kostnych.  
Badanie MR służy do oceny uszkodzeń tkanek miękkich, w tym 
struktur rdzenia kręgowego. 

Poziom wiedzy uczniów szkół średnich województwa lubelskiego na 
temat udzielania pierwszej pomocy 

Justyna Wysocka, dr n. o zdr. Patryk Rzońca, Katarzyna Wiśniewska 

Wstęp: Pierwsza pomoc odgrywa kluczową rolę w ratowaniu 
ludzkiego życia. Nie tylko zapobiega pogorszeniu stanu zdrowia 
ofiary, ale także decyduje o przeżyciu. Każdego roku tysiące ludzi 
umiera z powodu różnych obrażeń, wypadków samochodowych i 
innych sytuacji krytycznych. Liczba ta mogłaby być znacznie niższa, 
gdyby tylko świadkowie wypadków udzielali ofiarom pierwszej 
pomocy. 
Cel: Celem pracy było sprawdzenie oraz porównanie poziomu 
wiedzy odnośnie udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów 
liceum (137) oraz technikum (113). 
Materiał i metoda: Jako metodę badawczą wybrano sondaż 
diagnostyczny, a narzędziem badawczym był autorski 
kwestionariusz ankiety, badający poziom wiedzy uczniów na temat 
udzielania pierwszej pomocy. Opracowano go w oparciu o 
wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015. Ankieta składała się 
z 20 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru, a spośród 4 
odpowiedzi, prawidłowa była tylko jedna. Uzyskane wyniki badań 
poddano analizie statystycznej za pomocą oprogramowania 
STATISTICA 12 (StatSoft Polska). Do badania zależności 
zastosowano test χ2 , a jako poziom istotności przyjęto p<0,05. 
Wyniki: Prawie 63% osób posiada przeszkolenie w zakresie 
pierwszej pomocy, a 59,6% kobiet oraz 39,7% mężczyzn udzielało 
już kiedykolwiek pierwszej pomocy. Aż około 40% badanych uważa, 
że jego poziom wiedzy kształtuje się na poziomie bardzo dobrym, 
gdzie w rzeczywistości jest ona dużo niższa.  
Wnioski: Niestety, ogólna znajomość zasad udzielania pierwszej 
pomocy jest niezadowalająca. Powodem tego stanu jest fałszywe 
przekonanie, że zdobyta wiedza nie wymaga powtarzania i 
aktualizacji. 
Wprowadzenie: Prącie pogrążone jest to wada wrodzona 
zewnętrznych narządów płciowych, która polega na wadliwym 
umocowaniu prącia, przy zachowanej normalnej długości prącia. 
Skóra u podstawy trzonu prącia nie jest zakotwiczona do powięzi 
głębokiej podbrzusza, co powoduje, że wierzchołek prącia nie jest 
widoczny ponad skórą moszny.  

 

Prącie pogrążone 

Aleksandra Raźnikiewicz, Dorota Nadbrzeżna 
Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Cel: Celem pracy jest prospektywna ocena leczenia chirurgicznego 
chłopców z prąciem pogrążonym operowanych w Klinice Chirurgii 
Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu.  
Materiał i metoda: Materiał stanowiło 5 pacjentów z prąciem 
pogrążonym operowanych w latach 2013-2017. Zasadniczym 
celem operacji było uwolnienie i wycięcie nieprawidłowych 
przyczepów powięzi głębokiej, plastyka brzusznej powierzchni 
prącia, odtworzenie kąta prąciowo-mosznowego oraz plastyka 
napletka. 
Wyniki: Zabiegi operacyjne bez powikłań, we wczesnej ocenie 
pooperacyjnej stwierdzono dobry efekt kosmetyczny.  
Wnioski: Zastosowanie odpowiedniej techniki operacyjnej, 
dobranej do zaburzeń anatomicznych prącia pozwala na uzyskanie 
dobrego efektu kosmetycznego zewnętrznych narządów 
płciowych, ale konieczny jest odległy follow-up, tym bardziej, że 
pacjenci są w okresie wzrostu. 

Preparaty hormonalne w dopingu wydolnościowym 

Agata Zięba2, Elżbieta Bury2, Ewa Kędzierska1, Jolanta Orzelska-
Górka1, Ewa Gibuła-Bruzda1 
 
1 Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, 
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii 
z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Historia sportu pokazuje, że niektórzy nie cofną się przed niczym 
by osiągnąć tytuł mistrza. Uznaje się, że nowożytny sport 
wyczynowy jest nieodłącznie związany ze stosowaniem dopingu 
farmakologicznego, a liczba stosowanych przez sportowców 
nielegalnych preparatów ciągle rośnie. Szczególnie liczną i 
popularną grupę tych substancji stanowią hormony. Do najczęściej 
zażywanych w celach dopingowych należą: hormon wzrostu, 
steroidy androgenno-anaboliczne i erytropoetyna. Listę tą 
uzupełniają: insulina i insulinopodobne czynniki wzrostu, 
glikokortykosteroidy oraz zabronione u mężczyzn gonadotropina 
kosmówkowa i hormon luteinizujący. 
Hormon wzrostu jest substancją, o której działaniu krążą wręcz 
legendy. Ten owiany tajemnicą lek jest bez wątpienia najbardziej 
poszukiwanym i docenianym anabolikiem wśród kulturystów. Fakt, 
iż jest bardzo drogi i trudny do zdobycia przysparza mu 
dodatkowej reklamy. Mimo to liczba wiarygodnych informacji o 
skuteczności oraz skutkach ubocznych jego stosowania jest 
niewielka. Podobnie steroidy androgenno-anaboliczne są 
pewnego rodzaju normą w środowisku sportowców. Ich 
popularność związana jest z wywoływaniem szybkiego wzrostu siły 
fizycznej i masy mięśniowej oraz skróceniem czasu potrzebnego 
do regeneracji potreningowej. Jednak ich stosowanie nieodłącznie 
wiąże się z działaniami niepożądanymi m.in zaburzeniami 
metabolicznymi i hormonalnymi oraz nadmierną agresją. Trzecią 
w rankingu najpopularniejszych substancji jest erytropoetyna, 
której użycie zastąpiło kontrowersyjne transfuzje krwi. Hormon 
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ten stymuluje erytropoezę, a tym samym zwiększa transport tlenu 
do tkanek i zdolność do wysiłku. 
Ze względu na ciągle rosnącą liczbę osób korzystających z 
niedozwolonych form wspomagania treningu oraz kontrowersyjne 
wyniki badań nad skutecznością tych metod ważne jest zwrócenie 
uwagi na zagrożenia związane z ich stosowaniem. Dlatego celem 
niniejszej pracy jest ukazanie obecnego stanu wiedzy na temat 
dopingu wydolnościowego, a szczególnie metod hormonalnych. 

Recepta na długowieczność? 

Natalia Skierkowska1, Jakub Husejko1 Daria Bieniek1, Małgorzata 
Gajos1, Weronika Topka1,  
Faculty of Health Sciences, Department and Clinic of Geriatrics, 
Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, M. Sklodowskiej-
Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Poland 

Na przestrzeni ostatnich lat fenomen długowieczności stał się 
zagadnieniem, które stanowi tajemnicę ale także fascynuję nas i 
zaprasza do podejmowania działań aby uzyskać odpowiedź na to 
nurtujące pytanie: Czym jest długowieczność i jak jej dożyć?   Chęć 
długiego życia z pełną fizyczną zdolnością jest stale powracającym 
tematem w kulturze. Liczne źródła mówiące o mitycznej Fontannie 
Młodości czyli miejscu, w którym znajduje się źródło magicznej 
wody, po wypiciu której człowiek staje się młody oddalając datę 
jego śmierci, skłaniają nas do odgadnięcia tej tajemnicy. Warto 
zatem przyjrzeć się roli wzajemnego związku między naturą a 
wychowaniem zwiększającym długość życia. 
Istotne jest zatem prowadzenie badań dotyczących 
długowieczności, których wyniki można przetłumaczyć na 
popularne źródła naukowe dostępne dla osób świeckich. Pomogą 
one zdobywać wiedzę, zwłaszcza na temat potencjalnie 
modyfikowalnych czynników, które zwiększają liczbę przeżytych 
lat.  
Materiał oraz metody wykorzystane do odgadnięcie tej zagadki. 
Artykuły z bazy EBSCO zostały przeanalizowane za pomocą słów 
kluczowych: długowieczność, gen, zachowanie, środowisko. 
Dostępna literatura została subiektywnie wybrana a następnie 
wyszukano najnowszą wersję każdego artykułu. 
Uzyskane wyniki. Ograniczenie kalorii oraz spożycie pożądanych 
składników odżywczych może sprzyjać odpowiedniej kontroli 
szlaków metabolicznych i ekspresji genów. Geny APOE, DRD4, 
Paraoxonase 1, SIRT 3 i SIRT 5 mogą odgrywać ważną rolę w ilości 
przeżytych lat. 
Uzyskane wnioski. Profil genetyczny i czynniki środowiskowe 
wydają się mieć wpływ na długość życia. Należy zbadać relacje 
między profilem genetycznym, wzorcem zachowań, jakością życia, 
latami spędzonymi bez ograniczeń aktywności i długowieczności, 
aby dać przepis na długie i szczęśliwe życie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proangiogenne właściwości interleukiny 6 wydzielanej przez 
mezenchymalne komórki zrębu 

Ewelina Pilny1,2, Ryszard Smolarczyk2, Magdalena Jarosz-Biej2, 
Stanisław Szala2, Tomasz Cichoń2 
1Department of Organic Chemistry, Biochemistry and 
Biotechnology, Silesian University of Technology, Gliwice 
2Center for Translational Research and Molecular Biology of 
Cancer, Maria Sklodowska-Curie Institute - Oncology Center, 
Gliwice Branch, Wybrzeże Armii Krajowej Street 15, 44-101 Gliwice, 
Poland 

Interleukina 6 (IL-6) posiada właściwości proangiogenne. IL-6 
może inicjować procesy angiogenne w sposób bezpośredni lub 
pośredni np.: biorąc udział w fenotypowym przejściu makrofagów 
M1 do makrofagów M2. Makrofagi o fenotypie M2 wydzielają 
czynniki proangiogenne (m.in. VEGF), które biorą udział w 
powstawaniu nowych naczyń krwionośnych. Ludzkie 
mezenchymalne komórki zrębu (MSC) izolowane z tkanki 
tłuszczowej wydzielają znaczne ilości IL-6.  
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu IL-6 wydzielanej 
przez ludzkie mezenchymalne komórki zrębu pochodzenia 
tłuszczowego (MSC) na proces powstawania nowych naczyń 
krwionośnych w  modelu niedotlenionej kończyny u myszy.  
Komórki MSC izolowano z tkanki tłuszczowej pobranej 
śródoperacyjnie od pacjentów COI w Gliwicach. Model 
niedokrwiennej kończyny u myszy uzyskiwano przez chirurgiczne 
podwiązanie tętnicy udowej. W celu zablokowania IL-6 
wydzielanej przez komórki MSC, myszom podawano siltuximab 
(przeciwciało blokujące ludzką IL-6). Siltuximab podano 2 dni, a 
następnie 1 godzinę przed zabiegiem. Kolejne podania 
przeprowadzono w  2 i 5 dniu po podaniu komórek. Komórki MSC 
podawano godzinę po podwiązaniu tętnicy. W 7 dniu 
doświadczenia mięśnie pobierano, utrwalano, krojono na skrawki 
5 µm, a następnie barwiono immunohistochemicznie. Naczynia w 
badanych skrawka mięśni oznaczano przy pomocy  antygenu CD31.  
W grupie myszy którym podano do podwiązanej kończyny komórki 
MSC zaobserwowano większa liczbę naczyń niż w kończynie u 
myszy, którym oprócz komórek MSC podawano Siltuximab 
(przeciwciało blokujące IL-6). Podsumowując, IL-6 wydzielana 
przez ludzkie mezenchymalne komórki zrębu pochodzenia 
tłuszczowego aktywuje procesy proangiogenne w niedokrwiennej 
kończynie u myszy. 

Probiotyki w diecie studentów - hit czy kit? 

Katarzyna Zięba, Julia Zacharczuk, Sylwia Zimoląg  
Karolina Kosek- Hoehne 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.prof.Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
Koło Naukowe „Gomphosis” 

Wstęp: Probiotyki są ważną częścią diety, nie tylko podczas i po 
antybiotykoterapii, ale także spożywane codziennie, zarówno 
naturalne jak i te z aptecznej półki. Zwiększają dobroczynną florę 
jelitową co przyczynia się do wzrostu odporność, zmniejszenia 
ryzyka rozwoju infekcji oraz poprawy ogólnego samopoczucia. 
Badania nad korzystnym wpływem probiotyków na zdrowie 
prowadzone są od wielu lat. 
Materiały i metody: Badania ankietowe własnego projektu 
przeprowadzono w grupie 100 studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na 
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kierunkach humanistycznych, ekonomicznych oraz na 
pielęgniarstwie.  
Cel badania: Celem przeprowadzonego badania było poznanie 
wiedzy studentów na temat probiotyków, ich stosowania oraz 
wpływu na zdrowie.  
Wnioski: Istnieje potrzeba podejmowania działań edukacyjnych i 
profilaktycznych dotyczących zwiększenia poziomu wiedzy na 
temat stosowania probiotyków. 
Słowa kluczowe: poziom wiedzy, probiotyki. 

Problem  odwodnienia  ogranizmu wśród osób starszych 

Bieniek Daria1, Gajos Małgorzata1, Skierkowska Natalia1, Topka 
Weronika1, Androsiuk-Perkowska Joanna1 
1. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland 

Wstęp: 
Woda w organizmie osoby starszej stanowi około 50% masy ciała. 
Jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesów 
metabolicznych, takich jak trawienie, regulacja temperatury, czy 
transport składników odżywczych. Odwodnienie to stan 
nadmiernej utraty wody z organizmu lub niedostatecznej jej 
podaży. Stan odwodnienia może zagrażać życiu pacjenta. 
Cel:  
Przedstawienie czynników wpływających na stan odwodnienia u 
osób starszych i związanego z tym ryzyka. 
Materiały i metody: 
Dokonano przeglądu literatury z baz PubMed, Medline i Google 
Scholar, w których słowami klucz podczas wyszukiwania były: 
"dehydration", "breast loss of water”, “geriatric patients”, “elder 
people”, “irrigation” oraz ich polskich tłumaczeń. Korzystano także 
z materiałów przygotowanych w języku polskim i angielskim, które 
były opublikowane nie wcześniej niż w 2010 roku.  
Wyniki: 
Przyczyn odwodnienia jest wiele, można je podzielić na te, na które 
pacjent ma wpływ i na takie, na które wpływu nie ma. Do 
czynników możliwych do modyfikacji zalicza się: przebywanie w 
suchych i gorących pomieszczeniach, wymioty, biegunkę, 
nadmierną potliwość, gorączkę. Natomiast do czynników 
niemodyfikujących wraz z wiekiem zalicza się: spadek retencji 
płynów przez nerki, a co za tym idzie poliurię, wsteczne zmiany 
ośrodka pragnienia, co powoduje spadek odczuwania pragnienia, 
fizjologiczne zmiany w składzie ciała, zaburzenia trawienia i 
wchłaniania z przewodu pokarmowego, co jest bezpośrednią 
przyczyną odwodnienia oraz zaburzenia w termoregulacji, wzrasta 
wówczas ryzyko odwodnienia w trakcie upałów. 
Wnioski: 
Woda jest substancją niezbędną do życia, bez której nie byłoby 
możliwe prawidłowe funkcjonowanie organizmu i przebieg 
procesów z tym związanych. Wraz z wiekiem dochodzi do 
fizjologicznych zmian w składzie ogranizmu, co może być 
przyczyną zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Konieczna 
jest edukcja pacjenta starszego w zakresie właściwego 
nawadniania organizmu. 

 
 
 
 

Produkty peroksydacji lipidów jako czynnik modulujący toksyczne 
działanie nanocząstek srebra 

Patrycja Paciorek 
Mariusz Żuberek 
Agnieszka Grzelak 

Nanocząstki srebra są powszechnie stosowane w medycynie i 
przemyśle. Z danych literaturowych wynika, że ich 
wykorzystywanie niesie ze sobą liczne niepożądane skutki gdyż 
mają one zdolność do wnikania i akumulacji w organizmach 
żywych. Na poziomie komórkowym toksyczne działanie 
nanocząstek opiera się na generowaniu stresu oksydacyjnego. 
Stres oksydacyjny jest stanem braku równowagi pomiędzy 
produkcja wolnych rodników tlenowych a ich usuwaniem z 
organizmu. W przypadku zwiększonej produkcji wolnych rodników 
tlenowych dochodzi do utleniania białek, DNA i lipidów. Lipidy, a w 
szczególności ich utlenione formy, odgrywają ważną rolę w 
utrzymywaniu homeostazy w organizmie. Ich peroksydacja w 
warunkach stresu oksydacyjnego powoduje powstawanie 
cząsteczek sygnałowych, które zaangażowane są między innymi w 
etiologię stanów patologicznych. Jedną z kluczowych cząsteczek 
dla regulacji homeostazy redoks w komórkach jest 4-
hydroksynonenal. Jest to stabilny produkt peroksydacji lipidów 
mający zdolność do dyfuzji przez błony komórkowe, modyfikacji 
aktywności wielu klas enzymów i regulacji wielu szlaków 
sygnałowych. Celem badań była ocena zdolności nanocząstek 
srebra do generowania utlenionych lipidów w warunkach różnej 
dostępności glukozy w komórkach linii HepG2. Oceniona została 
przeżywalność komórek pod wpływem nanocząstek srebra, 
zdolność do generowania produktów peroksydacji lipidów oraz 
rodników nadtlenkowych a także wewnątrzkomórkowe stężenie 
4-HNE. Ponadto ocenie poddano parametry związane z 
integralnością oraz płynnością błon plazmatycznych w badanym 
układzie doświadczanym. 
Praca finansowana ze środków Uniwersytetu Łódzkiego w ramach 
programu Studenckich Grantów Badawczych. 

Profil uwalniania jonów fluorkowych z cementu szkło-
jonomerowego modyfikowanego żywicą i wzbogaconego w 
bioaktywne szkło 

Alicja Porenczuk 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Stomatologii 
Zachowawczej, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa 
 
Bartłomiej Jankiewicz 
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, ul. 
Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
 
Bartosz Bartosewicz 
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, ul. 
Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
 
Agnieszka Mielczarek 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Stomatologii 
Zachowawczej, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa 

Wstęp. Odtwórcze materiały stomatologiczne zawierające 
bioaktywne szkło sprzyjają remineralizacji próchnicowo 
zmienionych tkanek zęba. W porównaniu z innymi grupami 
materiałów odtwórczych cechują się one zwiększoną zawartością 
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jonów fluoru, wapnia i fosforu, jednak mechanizm uwalniania tych 
pierwiastków do środowiska zewnętrznego nie jest do końca 
poznany. W literaturze brakuje również analiz porównawczych 
skuteczności działania remineralizującego bioszkła względem 
innych grup materiałów odtwórczych.  
Cel. Celem badania było porównanie ilości uwalnianych jonów 
fluoru z cementu szkło-jonomerowego modyfikowanego żywicą i 
wzbogaconego w bioszkło względem klasycznego cementu szkło-
jonomerowego oraz materiału polimerowego.  
Materiały i metody. Poziom uwalnianych jonów fluoru z próbek 
materiałów stomatologicznych został zbadany z użyciem elektrody 
specyficznej dla jonów fluoru sprzężonej z analizatorem jonowym. 
Powierzchnie próbek materiałów stomatologicznych przed i po 
badaniu zostały określone z wykorzystaniem mikroskopów 
elektronowego i konfokalnego. Analiza statystyczna wyników 
obejmowała wykonanie testów W Szpiro-Wilka, ANOVA oraz post-
hoc Scheffe’go dla poziomu istotności p<0.05.  
Wyniki. Najwyższy poziom uwolnionych jonów fluoru 
zaobserwowano dla klasycznego cementu szkło-jonomerowego 
(20.698-54.118 ppm), kolejno dla materiału zawierającego 
bioaktywne szkło (1.236-15.552 ppm). Materiał polimerowy 
uwalniał najniższe ilości jonów fluoru (0.008-0.122 ppm). 
Powierzchnia próbek materiału zawierającego bioaktywne szkło 
przed badaniem była porowata, zaś po wykonaniu badania uległa 
znacznemu wygładzeniu.  
Wnioski. Uwalnianie jonów fluoru z materiału stomatologicznego 
zawierającego bioaktywne szkło jest znacznie niższe niż z 
klasycznego cementu szkło-jonomerowego. Proces uwalniania 
jonów fluoru z materiału zmienia wygląd jego powierzchni, co 
może mieć wpływ na funkcjonowanie materiału w środowisku 
jamy ustnej. 

Profilaktyczna mastektomia – przegląd najnowszych doniesień 
naukowych  

Topyła Weronika, Szymczyk Dominika, Toruń Zuzanna, Fałkowska 
Urszula, Staciwa Agnieszka 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

W ostatnich latach w chirurgii onkologicznej króluje trend 
wykonywania operacji jak najmniej okaleczających pacjentkę. 
Pomimo to, liczba profilaktycznych, przeciwległych mastektomii u 
kobiet z rozpoznanym rakiem piersi wzrosła ponad dwukrotnie w 
ciągu ostatnich 15 lat. Wśród kobiet <40 r.ż. prawie 1/3 decyduje 
się na profilaktyczną mastektomię drugiej piersi – w zdecydowanej 
większości są to kobiety ze stwierdzoną mutacja BRCA, lub z 
rodzinnym występowaniem raka piersi w wywiadzie. Do przyczyn 
takich zmian możemy zaliczyć m.in. wysoką świadomość pacjentek 
o możliwości powstania przerzutów w drugiej piersi, zwiększona 
możliwość spersonalizowanych badań genetycznych i 
immunohistochemicznych, a także zaawansowane możliwości 
rekonstrukcji piersi.  
Celem pracy jest analiza dostępnej wiedzy na temat profilaktycznej 
mastektomii, odległych korzyściach i zagrożeniach. Analizie została 
poddana literatura dostępna w bazie PubMed z lat 2007 -2017. 
Według badań, kobiety które poddały się przeciwległej, 
profilaktycznej mastektomii (CPM) uzyskały o 9% wyższy wskaźnik 
całkowitego przeżycia w porównaniu do kobiet, które 
zrezygnowały z tej metody profilaktyki. Śmiertelność związana z 
nowotworem piersi wśród pacjentek po CPM była o 31% niższa niż 
u chorych w grupie kontrolnej. Uważa się, iż 7 pacjentek na 100 
które nie poddały się PMC mogły by uniknąć śmierci związanej z 

nowotworem.  CPM nie daje jednak 100% gwarancji na 
uchronienie się przed wystąpieniem zmiany złośliwej w obrębie 
piersi.  
 Zarówno przeciwległa profilaktyczna mastektomia, jak i 
obustronna profilaktyczna mastektomia znacząco zmniejszają 
ryzyko zachorowania na raka piersi, lecz nie znoszą go całkowicie. 
W USA jest to rozpowszechniona metoda profilaktyki, lecz w 
Polsce ten trend dopiero zaczyna się rozwijać.  
Słowa kluczowe: profilaktyczna mastektomia, rak piersi, BRCA 

Przeciwciała monoklonalne – nowoczesna produkcja                                         
i zastosowania 

Martyna Wasilewska,  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, 
Biotechnologii i Biofizyki 

Przeciwciała monoklonalne to białkowe struktury wytwarzane 
przez jeden klon limfocytu B (komórki układu immunologicznego), 
w odpowiedzi na patogen. Białka te są bardzo pożądane, z uwagi 
na ich powinowactwo wiązania/ rozpoznawania dokładnie 
jednego epitopu. Ich tradycyjna metoda produkcji w warunkach 
laboratoryjnych opierała się na technologii Hybridoma, 
korzystającej z sfuzjowanych komórek nowotworowych i 
limfocytów B, pozyskanych ze śledziony myszy wystawionej na 
działanie antygenu. Nowoczesne techniki pozwalają pozyskać 
identyczne przeciwciała, jednak bez udziału zwierząt 
laboratoryjnych – metody display. Są to technologie oparte na 
prezentowaniu przeciwciała na powierzchni faga (phage display), 
drożdży (yeast display), bądź rybosomów (ribosome display). 
Ponadto, inżynieria genetyczna posiada narzędzia do stworzenia 
konstruktu zawierającego tylko część przeciwciała (fragment scFv), 
która jest wystarczająca do rozpoznania antygenu. Wszystkie 
techniki pozwalają stworzyć biblioteki przeciwciał monoklonalnych, 
które mogą zostać wykorzystane w nauce, medycynie czy 
diagnostyce. Główną zaletą metod display jest możliwość 
modyfikacji przeciwciał. Manipulacja ta, była nieosiągalna w 
przypadku klasycznej i drogiej metody wykorzystującej zwierzęta. 
Dysponując takimi molekułami można m.in. walczyć z 
nowotworami, stosując specyficzne przeciwciała monoklonalne 
skierowane przeciwko tylko tym antygenom, które występują na 
nieprawidłowych komórkach lub stosować je w diagnostyce przy 
rozpoznawaniu konkretnego epitopu powodującego chorobę. 

Przeciwgrzybowa aktywność biostabilnych nanocząstek  selenu 
wytwarzanych przez haloalkalofilny szczep promieniowca OF1 

Magdalena Świecimska, Magdalena Wypij, Patrycja Golińska 
Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Grzybice powierzchniowe są powszechnymi infekcjami włosów, 
skóry i paznokci wywoływanymi głównie przez dermatofity, 
rzadziej grzyby drożdżopodobne. W ostatnich latach infekcje 
skórne wywołane przez grzyby takie jak Candida sp., Microsporum 
sp. oraz Trichophyton sp. uległy rozpowszechnieniu. Ponadto, 
narastająca oporność na konwencjonalnie stosowane leki stała się 
istotnym zagrożeniem życia publicznego. Z tego względu rozwój 
nowych metod leczenia grzybic powierzchniowych jest szczególnie 
interesujący. 
Selen jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym oraz elementem 
składowym wielu enzymów, bez którego są one nieaktywne. 
Nanocząstki selenu (SeNPs) o różnej wielkości i kształcie mogą być 
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syntetyzowane z soli selenitu lub selenianów przez systemy 
biologiczne takie jak rośliny, grzyby i bakterie. 
Celem badań była synteza nanocząstek selenu przez halo-
alkalofilny szczep promieniowca OF1 wyizolowany z osadów 
dennych jeziora Lonar w Indiach oraz ocena in vitro ich aktywności 
wobec grzybów wywołujących grzybice powierzchniowe (Candida 
albicans i Malassezia furfur) metodą mikro-rozcieńczeniową. 
Uzyskane bionanocząstki selenu scharakteryzowano za pomocą 
technik analitycznych, w tym spektroskopii UV-VIS i w 
podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), potencjału Zeta, 
analizy trakcyjnej (NTA) oraz transmisyjnego mikroskopu 
elektronowego (TEM). Cytotoksyczność SeNPs oznaczono metodą 
MTT. 
Wytwarzanie SeNPs odnotowano na podstawie zmiany barwy 
podczas przebiegu reakcji i potwierdzono za pomocą spektroskopii 
UV-VIS. Analiza FTIR wykazała piki odpowiadające aminowym i 
karboksylowym grupom funkcyjnym, wskazującym na obecność 
białek stabilizujących na powierzchni otrzymanych nanocząstek 
selenu. TEM nanocząstek selenu wykazał średnią wielkość SeNPs 
38 nm, ich sferyczny kształt i polidyspersyjność. Analiza trakcyjna 
nanocząstek  wykazała obecność nanocząstek o średniej wielkości 
42 nm i w stężeniu 2,9 x 107 ml-1. Potencjał zeta (-14.8 mV) 
potwierdził stabilność nanocząstek w roztworze. Otrzymane 
biologicznie nanocząstki selenu wykazały aktywność 
przeciwgrzybową wobec Malassezia furfur (MIC=256 µg ml-1). 
Żywotność komórek eukariotycznych (3T3) zależała od stężenia 
nanocząstek selenu. Połowa maksymalnego stężenia hamującego 
(IC50) SeNPs wobec fibroblastów mysich wynosiła 41,8 µg ml-1. 
Na podstawie uzyskanych wyników wywnioskowano, że szczep 
OF1 może być  wydajnym źródłem małych i stabilnych nanocząstek 
selenu o właściwościach przeciwgrzybowych.   
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN): 
PRELUDIUM, Nr 2016/23/N/NZ9/00247 

Przedoperacyjne immunostymulujące leczenie żywieniowe u 
chorych na nowotwory przewodu pokarmowego na podstawie 
przeglądu aktualnego piśmiennictwa 

Anna Małgorzata Sacharczuk – II Klinika Chirurgii Ogólnej i 
Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
dr hab. Zbigniew Kamocki – II Klinika Chirurgii Ogólnej i 
Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Zabiegi operacyjne z powodu nowotworów przewodu 
pokarmowego wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia 
pooperacyjnych powikłań, a także śmiertelności. Między innymi 
jest to rezultat niedożywienia i postępującego wraz z nim 
upośledzenia sprawności układu immunologicznego. 
Zastosowanie przed zabiegiem operacyjnym leczenia 
żywieniowego zawierającego składniki immunomodulujące może 
poprawiać stan odżywienia chorych i poprawić pracę układu 
immunologicznego poprzez stymulację odpowiedzi 
odpornościowej gospodarza, poprawę równowagi azotowej czy 
kontrolę odpowiedzi zapalnej. Do składników odżywczych 
mających działanie immunomodulujące należą między innymi: 
glutamina, arginina, kwasy tłuszczowe ω-3, nukleotydy RNA. Mimo 
wielu prac klinicznych analizujących przedoperacyjne 
immunostymulujące leczenie żywieniowe u chorych na 
nowotwory przewodu pokarmowego jego ocena nie jest 
jednoznaczna. Nie jest znany również optymalny czas jego 
stosowania. Celem pracy była w oparciu o aktualne piśmiennictwo 
analiza wpływu przedoperacyjnego immunomodulującego 

leczenia żywieniowego na pooperacyjne powikłania u chorych na 
nowotworami przewodu pokarmowego leczonych operacyjnie. 
Autorka dokonała przeglądu piśmiennictwa oceniającego wpływ 
przedoperacyjnego immunomodulującego leczenia żywieniowego 
na powikłania pooperacyjne, długość leczenia szpitalnego u 
chorych na nowotwory przewodu pokarmowego. Z badania 
wykluczono prace z jednoczesnym przedoperacyjnym i 
pooperacyjnym immunostymulującym leczeniem żywieniowym. 
Dokonano przeglądu publikacji, w których zastosowano 
następujące składniki immunologicznie czynne: arginina, ω-3 
kwasy tłuszczowe, RNA i glutamina. 
Przedoperacyjne immunostymulujące leczenie żywieniowe 
wydaje się być efektywne w prewencji pooperacyjnych powikłań, 
zarówno infekcyjnych, jak i nieinfekcyjnych oraz redukcji 
śmiertelności i skrócenia czasu leczenia szpitalnego po 
zastosowanym leczeniu operacyjnym. Zdecydowanie większe 
korzyści mogą odnieść chorzy, u których przy przyjęciu do szpitala 
zostało stwierdzone niedożywienie. Niezbędne są kolejne badania 
oceniające wpływ przedoperacyjnego immunostymulującego 
leczenia żywieniowego u chorych operowanych z powodu 
nowotworów przewodu pokarmowego. 

Przegroda pochwy u suki – opis przypadku 

Adrianna Dudziak*, 
Roman Dąbrowski**(lekarz prowadzący przypadek) 
*Wydział Medycyny Weterynaryjnej, **Katedra i Klinika Rozrodu 
Zwierząt 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Przegroda pochwy jest jedną z najczęściej występujących 
anatomicznych wad rozwojowych narządu rozrodczego u suk. Do 
jej powstania może prowadzić m.in. niepełne lub nieprawidłowo 
przebiegające połączenie przewodów Mülera. Opis przypadku 
dotyczy dwuletniej suki, mix, o masie ciała 13 kg, która trafiła do 
Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt UP w Lublinie w celu konsultacji 
lekarsko-weterynaryjnej. Na podstawie wywiadu ustalono brak 
wypływów z pochwy w trakcie cykli rujowych przy wyraźnych 
behawioralnych objawach rujowych, typowych dla tego gatunku 
zwierzęcia. Powodowało to trudności w ustaleniu optymalnego 
terminu krycia. Badanie kliniczne nie wykazało odstępstw od norm 
uznanych za fizjologiczne dla psów. Wyniki badan dodatkowych 
(badanie cytologiczne wymazu pochwowego, oznaczenie poziomu 
progesteronu we krwi) wykazały prawidłową aktywność płciową 
suki. Badanie waginoskopowe pochwy ukazało pośrodkową 
przegrodę, znajdującą się w jej dogłowowym odcinku, w 
sąsiedztwie szyjki rzekomej. Ze względu na lokalizację przegrody i 
trudności, wynikające z nacięcia krocza i resekcji powstałej wady, 
na wyraźną prośbę właściciela, u suki został wykonany zabieg 
owariohisterektomii z jednoczesnym usunięciem przegrody. Z 
uwagi na ryzyko licznych komplikacji, związanych z chirurgicznym 
opracowaniem pochwy, trudny dostęp do przegrody oraz decyzję 
właściciela o wyeliminowaniu suki z aktywności rozrodczej – zabieg 
owariohisterektomii okazał się słuszną metodą leczenia tej wady 
rozwojowej. 
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Przemilczany problem: dysfunkcje seksualne u mężczyzn 
uzależnionych od alkoholu 

Jakub Siembida1, Hanna Karakuła-Juchnowicz2, Justyna 
Morylowska-Topolska2, Piotr Frończuk3 
1- Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Psychiatrii, 
Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Lublin, Polska 
2- I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, 
Samodzielny Szpital Kliniczny  Nr 1 , Lublin, Polska 
3- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia 
Psychicznego, Biała Podlaska, Polska 

Wstęp 
Według danych uzyskanych w badaniu EZOP Polska (2015), 
rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu w ciągu życia w 
Polsce wynosi ok 2.2% populacji, pociągając za sobą ogromne 
szkody społeczne, rodzinne i osobiste, w tym zdrowotne. Szacuje 
się, że ok. 72% pacjentów uzależnionych od alkoholu skarży się na 
jeden lub więcej problemów związanych ze sferą seksualną, które 
mogą wynikać zarówno z rozwoju powikłań somatycznych w 
przebiegu uzależnienia od alkoholu (np. nadciśnienia tętniczego, 
cukrzycy, marskości wątroby), jak i powikłań psychiatrycznych (np. 
depresji, zaburzeń lękowych), które same w sobie mogą prowadzić 
do wystąpienia zaburzeń seksualnych.  Istnieją doniesienia i 
obserwacje kliniczne wskazujące, iż wystąpienie dysfunkcji 
seksualnych (DS) może wpływać na skrócenie lub przerwanie 
okresu abstynencji. 
Cel 
Celem pracy jest przedstawienie czynników mogących wiązać się z 
wystąpieniem dysfunkcji seksualnych u mężczyzn uzależnionych 
od alkoholu. 
Metoda 
Dokonano przeglądu dostępnej literatury korzystając z 
przeglądarek Medline, Google Scholar oraz ScienceDirect wpisując 
słowa klucze: alcohol dependence, sexual dysfuntion, comorbidity, 
alcohol caused diseases oraz deskryptory czasowe: 1982-2016. 
Wyniki i wnioski 
1. Uzależnienie od alkoholu związane jest z występowaniem 
różnych rodzajów dysfunkcji seksualnych. 
2. W diagnozie DS należy brać pod uwagę wszystkie możliwe 
przyczyny mogące doprowadzić do rozwoju DS w tej grupie 
pacjentów, między innymi współwystępowanie chorób 
somatycznych czy negatywny wpływ leków na funkcje seksulane. 
3. Należy zwiększyć uwagę klinicystów na współwystępowanie 
dysfunkcji seksualnych, chorób somatycznych związanych z 
uzależnieniem od alkoholu, ponieważ brak tej świadomości 
prowadzi zmniejszenia skuteczności terapii odwykowej. 
4.  Istnieje potrzeba przeprowadzenia większej liczby badań w celu 
lepszego zrozumienia związku pomiędzy uzależnieniem od 
alkoholu a występowaniem zaburzeń seksualnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn - przegląd nowoczesnych 
metod leczenia 

1. Rafał Wójcik1,2 
2. Katarzyna Adamczyk3 
3. Dorota Adamczyk3 
4. Krzysztof Kozak1,2 
5. Ewa Jasińska4 
 
1. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Oddział Chirurgii Piersi 
3. Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
4. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej w Lublinie 

Wstęp: 
Ginekomastia, będąca przerostem gruczołu piersiowego u 
mężczyzn, jest problemem, który dotyczy zarówno nastolatków, 
jak i starszych mężczyzn. Schorzenie to jest związane ze wzrostem 
stężenia estrogenów, spadkiem stężenia androgenów lub 
deficytem receptorów androgenowych w gruczole piersiowym. W 
większości przypadków ginekomastia jest idiopatyczna. Choroba ta 
może mieć rożną patogenezę: otyłość, choroby endokrynologiczne, 
choroby nowotworowe (guzy jąder, przysadki), choroby 
systemowe (marskość wątroby) czy przyjmowanie leków 
(antyandrogenów) oraz używek.  
Cel pracy: 
Celem pracy jest analiza aktualnych światowych danych 
dotyczących metod leczenia ginekomastii oraz przedstawienie 
etiopatogenezy tego schorzenia.  
Omówienie: 
Przerost gruczołu piersiowegou większości chorych mija 
samoistnie.  Do operacji kwalifikują się mężczyźni z przetrwałą 
ginekomastią (trwającą powyżej 12 miesięcy). Na operację 
mammoplastyki decydują się głównie mężczyźni poniżej 40 roku 
życia. Operacja u większości pacjentów polega na resekcji gruczołu 
piersiowego.  W przypadku pacjentów, którzy stracili nadmiar 
tkanki tłuszczowej można wykonać plastykę gruczołu piersiowego 
z przemieszczeniem kompleksu otoczka-brodawka. 
Wnioski: 
Ze względu na rosnący odsetek w populacji ludzi otyłych problem 
ginekomastii staje się coraz bardziej powszechny. Nowoczesne 
metody leczenia przerostu gruczołu piersiowego znacząco 
wpływają na komfort życia mężczyzn i podnoszą ich samoocenę. 

Przerzut niskozróżnicowanego raka języka do ściany klatki 
piersiowej 

Natalia Kwaśniak, Monika Ruszała, Paweł Szybisty, Mateusz Tyniec, 
Paulina Stefaniuk 
Studenckie koło naukowe przy Zakładzie Onkologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
Opiekun koła: dr n. med. Anna Brzozowska 

Prezentowany przypadek przedstawia rzadką manifestację 
rozsiewu raka niskozróżnicowanego języka do ściany klatki 
piersiowej. Rak języka najczęściej przerzutuje do regionalnych 
węzłów chłonnych szyi oraz drogą krwionośną do płuc, wątroby i 
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kości. Przerzuty do skóry i tkanki podskórnej w przebiegu raka 
języka zdarzają się niezwykle rzadko. 
Przypadek. 
W 2016r 45 letni mężczyzna został przyjęty do Oddziału  
Radioterapii z rozpoznaniem raka języka (rak niskozróżnicowany 
częściowo jasnokomórkowy G2 T4N3M0). Nie zastosowano 
leczenia chirurgicznego.  Podano 2 kursy chemioterapii według 
schematu TPF (marzec 2016) oraz   przeprowadzono radykalną 
radioterapie techniką IMRT podając dawkę na obszar nasady 
języka 70 Gy. 
Przeprowadzono brachyterapię (lipiec 2016) w dawce 4Gy na 
obszar przerzutowych pakietów węzłowych gr IB i II. 
W lipcu 2017r. ze względu na progresję choroby pacjent został 
zakwalifikowany do chemioterapii Gemzar w dawkach 900mg/kg 
w 1 i 8 dniu kolejne cykle chemioterapii zaplanowano co 21 dni. 
W 2017 u pacjenta pojawiły się zmiany o charakterze guzowatym 
w tkance podskórnej w okolicy bocznej powierzchni klatki 
piersiowej. Na podstawie biopsji zmiany, stwierdzono naciek 
niskozróznicowanych komórek rakowych wskazując jako punkt 
wyjścia nowotwór języka. W obrazie TK w ścianie klatki piersiowej 
uwidoczniono trzy zmiany guzowate odpowiadające przerzutom. 
Prawdopodobne ogniska metastatyczne odkryto także w ścianie 
jamy brzusznej na wysokości nerki lewej. Na zmiany te 
zastosowano 1 kurs chemioterapii ifosfamidem, 2 cykle IFO + ADM, 
4 cykle Paclitaxel + Gemzar. Zastosowano także paliatywną 
radioterapię w dawce 20Gy w pięciu frakcjach. Z powodu dalszej 
progresji zmian w obrazie TK zakwalifikowano chorego do terapii 
Navelbiną w cyklach co 28dni. 
Podsumowanie. 
Przypadek ten zwraca uwagę na czujność jaką należy zachowywać 
przy monitorowaniu pacjenta po terapii nowotworów głowy i szyi. 
Tak nietypowe przerzuty jak prezentowane powyżej wykryte 
wcześnie zwiększają szanse na skuteczną terapie. 

Przydatność badania MR do oceny stopnia zaawansowania raka 
odbytnicy 

Sylwia Chochół, Marcin Bąk, Angelika Kuczyńska, Ewa Piasek 
Jaromir Kargol,  
 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i 
Neuroradiologii  
Opiekun: dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-
Trojanowska 

Wstęp 
Rak odbytnicy występuje w większości przypadków miedzy 50 a 60 
rokiem życia. Spotyka się go częściej u mężczyzn niż u kobiet. 
Stanowi on 25% raków jelita grubego. W Polsce znajduje się on na 
siódmym miejscu chorób nowotworowych u mężczyzn i na ósmym 
miejscu u kobiet. Umieralność z powodu raka odbytnicy plasuje się 
na ósmym miejscu u mężczyzn i na dziesiątym miejscu u kobiet z 
powodu nowotworów. Rak odbytnicy nie ujawnia się we 
wczesnych stadiach choroby, brak jest specyficznych objawów. 
Pacjenci zazwyczaj zgłaszają się do lekarza już w zaawansowanym 
stadium choroby z biegunką, zaparciem, zmianą rytmu wypróżnień, 
wąskim stolcem oraz stolcem z domieszką śluzu i krwi. 
Opis przypadku 
60-letnia pacjentka została przyjęta do szpitala w celu diagnostyki 
chorób przewodu pokarmowego. Zalecono wykonanie 

kolonoskopii. Podczas badania obraz makroskopowy ściany jelita 
sugerował zmianę naciekową nienowotworową. Pobrano bioptaty 
do badania mikroskopowego. Pacjentce zlecono również badanie 
obrazowe metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w celu 
dokładnej oceny zmiany naciekowej uwidocznionej podczas 
kolonoskopii. Badanie to wykonano aparatem 1,5 Tesli z 
protokołem do oceny odbytnicy. MRI uwidoczniło okrężny naciek 
całej ściany odbytnicy z penetracją do tkanki tłuszczowej 
mezorectum i zajęciem całej przestrzeni przedkrzyżowej. Narządy 
rodne również były zajęte naciekiem nowotworowym. Trzon 
macicy oraz szyjka macicy były powiększone. Obustronnie węzły 
chłonne miednicy mniejszej były powiększone i zmienione 
przerzutowo. Uwidoczniono także patologiczne ogniska w 
strukturach kostnych odpowiadające zmianom metastatycznym. 
Stopień zaawansowania choroby nowotworowej w raku odbytnicy 
w klasyfikacji TNM u tej pacjentki oceniono na T4, N2, M1. 
Wnioski 
Badanie obrazowe odbytnicy metodą rezonansu magnetycznego 
jest badaniem z wyboru w celu oceny stopnia zaawansowania raka 
odbytnicy. Szczegółowe dane dotyczące stopnia zasięgu raka 
odbytnicy, które zapewnia badanie MRI są bardzo pomocne w 
ocenie klasyfikacji TNM oraz  postępowaniu dotyczącym 
nowotworu. 

Przyszłość badań klinicznych w Polsce 

Mikołaj Bartoszkiewicz  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Opiekun pracy: Dr n. med. Michał Chojnicki 

Wprowadzenie: Badania kliniczne są głównym narzędziem 
pozwalającym na rozwój medycyny, są też szansą dla ludzkości na 
pokonanie śmiertelnych chorób, dla których w tym momencie nie 
ma skutecznych leków. Współczesna medycyna nie mogłaby 
rozwijać się w takim tempie jak obecnie, gdyby nie prowadzenie 
przez ośrodki badawcze na całym świecie badań klinicznych. 
Polska przez lata była wiodącym krajem Europy Środkowo-
Wschodniej, jeśli chodzi o liczbę prowadzonych eksperymentów 
medycznych. Przygotowane, przez Unię Europejską  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, stawia przed Polską wyzwanie do podjęcia 
działań administracyjno-prawnych w celu wdrożenia w/w 
Rozporządzenia.  
Cel pracy: Głównym założeniem pracy jest przedstawienie na 
podstawie Rozporządzenia nr 536/2014, możliwych perspektyw 
dla Polski.  
Metody Badania: Analiza Rozporządzenia nr 536/2014 oraz analiza 
raportu PwC „Badania kliniczne w Polsce” są głównymi metodami 
w pracy.  
Wyniki: Pomimo olbrzymiego potencjału Polski, liczba badań 
klinicznych spada na przestrzeni ostatnich lat. W 2009 roku 
prowadzono 469 badań produktów leczniczych, a w 2014 r., już 
tylko 396.  
Wnioski: Zmiany w zakresie regulacji prawnych, skrócenie 
procesów urzędniczych i położenie większego nacisku na 
świadomość społeczną dotyczącą eksperymentów medycznych, 
pozwoli Polsce stać się liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod 
względem liczby badań klinicznych. Intencją autorów 
Rozporządzenia nr 534/2014 jest mobilizacja krajów członkowski 
Unii Europejskiej do zwiększenia liczby badań klinicznych, co wiążę 
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się z korzyścią dla pacjentów oraz systemów opieki zdrowotnej na 
terenie UE.  
Słowa kluczowe: badania kliniczne, rozporządzenie, eksperymenty 
medyczne 

Psychologiczna analiza zjawiska prokrastynacji – korelacje                            
z cechami osobowości i orientacją temporalną 

Edyta Duda, doktorantka, Katedra Psychologii Osobowości, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 

Dokonując psychologicznej analizy zjawiska prokrastynacji, 
zbadano jej związek z cechami osobowości i orientacją temporalną. 
Postulowano pozytywny związek prokrastynacji ze skalami: 
Ekstrawersja, Neurotyzm, Przeszłość, Teraźniejszość i Presja czasu 
oraz ujemną korelację prokrastynacji ze skalami: Sumienność, 
Przyszłość, Teliczność, Planowanie, Szczegółowość i 
Wykorzystanie czasu. Badanie przeprowadzono na grupie 101 
studentów (83 kobiety i 18 mężczyzn) przy użyciu polskiego 
tłumaczenia Skali Prokrastynacji (TPS; Tuckman, 1991), Inwentarza 
Osobowości (NEO-FFI; Costa i McCrae, 1989; adaptacja: Zawadzki, 
Strelau, Szczepaniak i Śliwińska, 1998) oraz Kwestionariusza 
Orientacji Temporalnej (AION-2000; Bajcar i Nosal, 2004). 
Otrzymane wyniki potwierdziły hipotezy w znacznym stopniu. Nie 
potwierdziły się hipotezy postulujące pozytywny związek 
prokrastynacji z Skalami: Ekstrawersja, Przeszłość i Teraźniejszość. 
Uzyskano dodatkowo dodatnią korelację prokrastynacji ze skalą 
Ugodowość. Przeprowadzona analiza regresji dla wszystkich skal 
łącznie ujawniła, że predyktorami prokrastynacji są: Sumienność, 
Wykorzystanie czasu i Presja czasu, wyjaśniając 49 % zmienności. 

Psychologiczny wymiar funkcjonowania młodzieży z cukrzycą typu 1 

mgr Sylwia Jankowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Katedra 
Psychologii Klinicznej 

Cukrzyca jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń 
przewlekłych w Polsce i na świecie. Z uwagi na to, że dotyka ona w 
zasadzie każdą grupę ludzi, bez względu na wiek, płeć czy rasę – 
nosi miano choroby społecznej (Buchnat, 2006). Schorzenia 
chroniczne wiążące się z koniecznością rezygnacji z niektórych 
celów życiowych, wymagające od pacjenta wielu wyrzeczeń i 
zmiany dotychczasowego stylu życia, mogą stanowić źródło 
poważnego stresu psychologicznego. Mając na uwadze fakt, iż 
objawy choroby niejednokrotnie wiążą się z dyskomfortem, bólem, 
obniżeniem sprawności oraz złym samopoczuciem, a wiek 
dorastania, ze względu na swój charakter, niejednokrotnie okazuje 
się najtrudniejszym okresem do zmagania się z przewlekłą chorobą 
(Solecka, 2007) - dostrzega się potrzebę podjęcia działań o 
charakterze dwukierunkowym. Z jednej strony, niezbędna jest 
specjalistyczna pomoc medyczna, której celem jest stabilizacja 
stanu pacjenta oraz eliminacja czynników zagrażających jego życiu. 
Skupienie uwagi wyłącznie na stanie somatycznym nie wyczerpuje 
jednak możliwości działań leczniczych, gdyż procesy zachodzące w 
organizmie jednostki w sensie biologicznym, wpływają na jego 
funkcjonowanie w sensie psychologicznym. Konieczne wydaje się 
więc podjęcie interwencji psychologicznych, których istotę 
stanowić może ułatwienie procesu adaptacji do choroby, 
wypracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie czy też 

monitorowanie stanu psychicznego, celem wykluczenia 
współistnienia zaburzeń i chorób psychicznych.  
Opis psychologicznego wymiaru funkcjonowania adolescentów z 
cukrzycą typu 1 w oparciu o zmienne kluczowe dla zdrowia - 
poczucie koherencji, poczucie umiejscowienia kontroli, symptomy 
depresji – w rzeczywisty sposób wyznacza kierunki prowadzonej 
edukacji pacjentów. Ponadto, planowanie odpowiednich 
oddziaływań psychologicznych, bazujących na zdobytej wiedzy, 
wydaje się odpowiadać nie tylko tym szczególnym potrzebom, 
które wynikają z przebiegu procesu chorobowego, ale także tym 
potrzebom, które wiążą się ze specyfiką okresu rozwojowego. 

Psychologiczny wymiar funkcjonowania młodzieży z cukrzycą typu 1 

mgr Sylwia Jankowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Katedra 
Psychologii Klinicznej 

Cukrzyca jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń 
przewlekłych w Polsce i na świecie. Z uwagi na to, że dotyka ona w 
zasadzie każdą grupę ludzi, bez względu na wiek, płeć czy rasę – 
nosi miano choroby społecznej (Buchnat, 2006). Schorzenia 
chroniczne wiążące się z koniecznością rezygnacji z niektórych 
celów życiowych, wymagające od pacjenta wielu wyrzeczeń i 
zmiany dotychczasowego stylu życia, mogą stanowić źródło 
poważnego stresu psychologicznego. Mając na uwadze fakt, iż 
objawy choroby niejednokrotnie wiążą się z dyskomfortem, bólem, 
obniżeniem sprawności oraz złym samopoczuciem, a wiek 
dorastania, ze względu na swój charakter, niejednokrotnie okazuje 
się najtrudniejszym okresem do zmagania się z przewlekłą chorobą 
(Solecka, 2007) - dostrzega się potrzebę podjęcia działań o 
charakterze dwukierunkowym. Z jednej strony, niezbędna jest 
specjalistyczna pomoc medyczna, której celem jest stabilizacja 
stanu pacjenta oraz eliminacja czynników zagrażających jego życiu. 
Skupienie uwagi wyłącznie na stanie somatycznym nie wyczerpuje 
jednak możliwości działań leczniczych, gdyż procesy zachodzące w 
organizmie jednostki w sensie biologicznym, wpływają na jego 
funkcjonowanie w sensie psychologicznym. Konieczne wydaje się 
więc podjęcie interwencji psychologicznych, których istotę 
stanowić może ułatwienie procesu adaptacji do choroby, 
wypracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie czy też 
monitorowanie stanu psychicznego, celem wykluczenia 
współistnienia zaburzeń i chorób psychicznych.  
Opis psychologicznego wymiaru funkcjonowania adolescentów z 
cukrzycą typu 1 w oparciu o zmienne kluczowe dla zdrowia - 
poczucie koherencji, poczucie umiejscowienia kontroli, symptomy 
depresji – w rzeczywisty sposób wyznacza kierunki prowadzonej 
edukacji pacjentów. Ponadto, planowanie odpowiednich 
oddziaływań psychologicznych, bazujących na zdobytej wiedzy, 
wydaje się odpowiadać nie tylko tym szczególnym potrzebom, 
które wynikają z przebiegu procesu chorobowego, ale także tym 
potrzebom, które wiążą się ze specyfiką okresu rozwojowego. 
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Ptaszyniec kurzy (Dermanyssus gallinae) – zagrożenie w produkcji 
drobiarskiej 

Monika Wiśniewska1, Adrian Pluta1, Patrycja Chabroszewska1, 
Kamil Drabik1, Justyna Batkowska2 
1Sekcja Hodowli Drobiu SKN Biologów i Hodowców Zwierząt 
2Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Celem pracy było zwrócenie uwagi na problem dotyczący wielu 
ferm drobiarskich tj. inwazji ptaszyńca kurzego (Dermanyssus 
gallinae), jednego z najczęściej spotykanych pasożytów 
zewnętrznych. Atakuje on ptaki typu mięsnego oraz nioski 
niezależnie od systemu chowu w jakim są utrzymywane. 
Biorąc pod uwagę szkody oraz straty ekonomiczne producenci 
drobiu decydują się na stosowanie różnorodnych sposobów 
eliminacji ptaszyńca. Największym problemem w jego zwalczaniu 
jest brak odpowiednich akarycydów dopuszczonych do 
stosowania w obecności ptaków, czego dowodem jest komunikat 
wydany przez Główny Inspektorat Sanitarny dotyczący tuszek 
drobiowych skażonej fipronilem. GIS poinformował również, że 
jajka zawierające ten związek zostały rozprowadzone w trzech 
polskich województwach. Fipronil jest związkiem chemicznym, 
który stosuje się do zwalczania wszy, kleszczy i roztoczy, m.in. 
Dermanyssus gallinae. Co prawda na terenie Unii Europejskiej 
dozwolone jest używanie tego środka w hodowli zwierząt, ale 
zakazano jego stosowania w produkcji żywności. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) zaklasyfikowała tę substancję jako 
umiarkowanie toksyczną, powodującą nudności i zawroty głowy, 
jednak spożyta w większych ilościach może uszkadzać nerki, węzły 
chłonne oraz wątrobę. 
Ptaszyńce nie stanowią zagrożenia tylko dla ptaków. Mogą 
przenosić się na ssaki domowe oraz ludzi. Często przechodzą na 
powierzchnię skóry osób pracujących w kurniku i w ten sposób 
dostają się do mieszkań, gdzie nocą atakują ludzi i zwierzęta. 
Ukłucia ptaszyńca są bezbolesne, ale po upływie kilku godzin 
pojawia się świąd o różnym nasileniu oraz obrzęk. U osób z 
nadwrażliwością mogą pojawić się reakcje alergiczne o różnym 
nasileniu, począwszy od stanu zapalnego do głębokich owrzodzeń. 
Dlatego skuteczne wyeliminowanie pasożyta na poziomie 
kurników przyniesie korzyści nie tylko hodowlane i ekonomiczne, 
ale również zapewni bezpieczeństwo ludziom i innym zwierzętom 
gospodarskim oraz towarzyszącym. 

Rak nerki u pacjentki w ciąży – opis przypadku i przegląd literatury 

Maciej Michalak 
lek. Tomasz Milecki 
mgr Paulina Milecka 
Aneta Choręziak 
dr hab. n. med. Andrzej Antczak 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego                                          
w Poznaniu; Katedra i Klinika Urologii oraz Onkologii Urologicznej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu 

Wstęp 
Nowotwory nerek wśród kobiet w ciąży należą do rzadkości. Do 
największych wyzwań w takich przypadkach należy zastosowanie 

skutecznej terapii onkologicznej w odpowiednim terminie, która 
zapewni maksymalne bezpieczeństwo dla matki i płodu.  
Opis przypadku  
34-letnia pacjentka w 31. tygodniu drugiej ciąży zgłosiła się na 
ostry dyżur          do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu 
krwiomoczu oraz bólu prawej okolicy lędźwiowej. Badania 
obrazowe oraz objawy kliniczne przemawiały za obecnością 
zmiany złośliwej w nerce. Zespół multidyscyplinarny podjął decyzję    
o całkowitym usunięciu nerki w 32. tygodniu ciąży. U pacjentki 
wykonano zabieg nefrektomii pozaotrzewnowej techniką otwartą 
z dostępu lędźwiowego.  Operacja usunięcia nerki przebiegła 
pomyślnie. W drugiej dobie po zabiegu pacjentkę w stanie 
ogólnym dobrym przekazano do Szpitala Ginekologiczno-
Położniczego, gdzie kontynuowano obserwację chorej oraz 
monitorowano przebieg ciąży. Pacjentka urodziła zdrowe dziecko 
poprzez cięcie cesarskie w 40. tygodniu ciąży. 
Wnioski  
Każdy przypadek pacjentki w ciąży, w przebiegu której 
zdiagnozowano nowotwór złośliwy powinno rozpatrywać się 
indywidualnie. Podjęcie decyzji        o leczeniu powinno być 
przeprowadzone w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Do 
najważniejszych zadań zespołu należy zapewnienie dobrostanu 
płodu oraz wybranie odpowiedniej metody leczenia w stosownym 
terminie.  
Słowa kluczowe: rak nerki, ciąża, radykalna nefrektomia. 

Rehabilitacja foniatryczno-logopedyczna dzieci z ubytkiem słuchu 

Joanna Leśniak 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetku 
Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy 

Praca przedstawia podstawowe metody badań oraz tok 
postępowania rehabilitacji foniatryczno-logopedycznej głosu u 
dzieci dotkniętych niedosłuchem.  
Zawiera informacje o odrębności w budowie ucha dziecka i osoby 
dorosłej, która pozwoli przybliżyć analizę klasyfikacji wad słuchu, 
ich etiologię oraz kształtowanie się predyspozycji słuchowych. 
Omówiona została rola aparatu słuchowego w terapii, a także 
wpływ zaburzeń słuchu na rozwój intelektualny, głos i mowę 
dziecka. 
Podkreśla wpływ Programu Powszechnych Przesiewowych Badań 
Słuchu Noworodków jako standard wykrywania patologii w 
przypadku wystąpienia nieprawidłowości z odbiorem bodźców 
dźwiękowych. 
Przybliża cel i realizacje rehabilitacji w zależności od wieku, w 
którym doszło do uszkodzenia słuchu oraz wielkości i charakteru 
niedosłuchu. Przedstawia terapię, która powinna wprowadzać 
wychowanie oraz trening słuchowy, odpowiednio dobrane 
ćwiczenia do wieku i rozwoju dziecka jako rehabilitacja z 
różnorodnym gronem specjalistów. 
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Rhodiola rosea L.- potencjalne zastosowanie w leczeniu depresji 

Elżbieta Bury2, Agata Zięba2, Ewa Gibuła-Bruzda1, Joanna Listos1, 
Ewa Kędzierska1 
1 Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
2Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii 
z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Depresja jest powszechnie występującą, przewlekłą chorobą 
psychiczną. Wg WHO, obecnie jest czwartą, a w 2020 r. będzie 
drugą na liście najczęstszych przyczyn śmierci. Ponieważ obecnie 
stosowane leki przeciwdepresyjne są nieskuteczne u dużej części 
pacjentów, oraz powodują wiele działań niepożądanych, rośnie 
zainteresowanie preparatami roślinnymi, które postrzegane są 
jako bezpieczniejsze i działające holistycznie na organizm. 
Rhodiola rosea L.- różeniec górski należący do rodziny 
Crassulaceae jest stosowanym od wielu lat w medycynie ludowej 
adaptogenem. W badaniach przedklinicznych, m.in. w teście 
wymuszonego pływania (FST), zawieszenia za ogon (TST), oraz 
modelu usunięcia opuszek węchowych, wykazano jego działanie 
przeciwdepresyjne. Mechanizm tego działania wydaje się być 
wielokierunkowy. R. rosea L. reguluje aktywność układu 
monoaminergicznego poprzez zwiększanie poziomu serotoniny, 
noradrenaliny i dopaminy, promuje proliferację i różnicowanie 
macierzystych komórek nerwowych w hipokampie, a także wzrost 
ekspresji białka BDNF, którego niedobór może prowadzić do 
osłabienia neurogenezy. Reguluje ekspresję i funkcję receptora 
glikokortykosteroidowego, prowadząc do unormowania 
występującej u pacjentów chorych na depresję nadaktywności osi 
podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA). Powoduje zwiększenie 
stężenia neuropeptydu Y, którego niski poziom występuje u 
chorych na poważną depresję, a także działanie przeciwzapalne 
polegające na spadku stężenia TNF α, IL-1β i IL-6 w hipokampie 
szczurów. 
Ocena kliniczna skuteczności R. rosea L. opiera się na wynikach 
dwóch randomizowanych badań z podwójnie ślepą próbą. Jedno z 
nich wykazało, że choć wyciąg roślinny był mniej skuteczny od 
sertraliny to powodował mniej  działań niepożądanych i był lepiej 
tolerowany. Wydaje się, że Rhodiola rosea L. może być prawie tak 
skuteczny jak konwencjonalne leki przeciwdepresyjne u osób z 
depresją o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, jednak 
zagadnienie to wymaga dalszych badań 

Rola badań genetycznych w doborze leczenia u chorej na 
gruczołowego raka płuca 

Aleksandra Bożyk, Paweł Krawczyk, Kamila Wojas-Krawczyk, 
Karolina Rożenek  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

W wielodyscyplinarnym podejściu do leczenia chorych na 
niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), ważną rolę odgrywają 
terapie ukierunkowane molekularnie. Najważniejszym kryterium 
kwalifikującym chorych do tego rodzaju leczenia jest obecność 
mutacji kierujących w genie EGFR. U chorych z tymi mutacjami, 
znalazły zastosowanie inhibitory kinazy tyrozynowej (IKT) EGFR, do 
których zaliczamy erlotynib, afatynib, gefitynib oraz ozymertynib.  
Prezentowany opis przypadku dotyczy 34-letniej kobiety, u której 
w 2015 r. wykonano lobektomię górną prawą z powodu raka 
gruczołowego o typie tapetującym (70% utkania) oraz 
brodawkowym (30% utkania nowotworu). Chora jest leczona 

przewlekle i nieregularnie z powodu stwardnienia rozsianego 
będącego obecnie w remisji. W lutym 2017 roku przeprowadzono 
bronchoskopię, a w preparacie cytologicznym stwierdzono 
komórki raka gruczołowego płuca, z których wyizolowano DNA i 
stwierdzono ultrarzadką (<1% wśród znanych mutacji EGFR) 
mutację E709X w eksonie 18 genu EGFR. Chora otrzymała leczenie 
afatynibem w dawce 40 mg. W trakcie terapii zaobserwowano 
stabilizację choroby oraz poważne (4 stopień wg CTC) powikłania 
leczenia w postaci wysypki skórnej grudkowo-krostkowej i 
zanokcicę. Zredukowano dawkę afatynibu do 30 mg i zastosowano 
tetracyklinę oraz leczenie miejscowe metronidazolem,  betadiną 
oraz kwasem fusydowym, co pozwoliło zredukować toksyczność 
skórną do 2 stopnia. Po 8 miesiącach terapii, stwierdzono w TK 
progresję choroby, bez obecności mutacji oporności T790M w 
genie EGFR w cfDNA. Chora została zdyskwalifikowana do terapii 
IKT EGFR ozymertynibem. 
Stosowanie terapii personalizowanej u chorych z mutacjami w 
genie EGFR jest skuteczniejszą alternatywą dla typowej 
chemioterapii. Leczenie takie poprawia jakość życia i komfort 
psychiczny pacjenta oraz wydłuża czas całkowitego przeżycia o 
kilka miesięcy. 

Rola ceramidu w patogenezie depresji i w mechanizmie działania 
leków przeciwdepresyjnych 

(1,2) mgr Justyna Brodowicz, (1) prof. dr hab. Małgorzata Filip 1) 
Zakład Farmakologii Uzależnień, Instytut Farmakologii PAN 
2)Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 

Depresja jest chorobą psychiczną, prognozy przewidują, że w 2020 
roku znajdzie się na 2 miejscu wśród chorób cywilizacyjnych. 
Głównym problemem związanym z zaburzeniami nastroju są 
samobójstwa, w wyniku których ginie około 850 000 ludzi w 
przeciągu roku. Objawami choroby są anhedonia, brak energii, 
brak koncentracji, utrata lub wzrost masy ciała. Wieloczynnikowa 
etiologia depresji oraz występowanie nawrotów choroby 
stwarzają trudności w leczeniu choroby. Obecnie dostępna 
farmakoterapia opiera się na stosowaniu leków 
przeciwdepresyjnych, jednak ich skuteczność u większości 
pacjentów jest niezadowalająca. Celem współczesnej 
neuropsychofarmakologii jest dążenie do odkrycia nowych 
mózgowych punktów działania najbardziej skutecznych leków 
przeciwdepresyjnych i/lub poznaniu innych biomarkerów których 
ligandy wskazują aktywność przeciwdepresyjną w badaniach 
przedklinicznych. Badania przedkliniczne i kliniczne wskazują na 
zwiększenie aktywności komórkowej kwaśnej sfingomielinazy 
(enzym przekształcający sfingomielinę do ceramidu) w depresji. W 
związku z tym powstała nowa hipoteza dotycząca roli ceramidu i 
enzymów zaangażowanych w jego metabolizm w patogenezie 
depresji. Ostatnie eksperymenty naukowe wskazują na znaczącą 
rolę sfingolipidów w patogenezie depresji. Wyniki wielu badań 
wykazały, że trójcykliczne i czteropierścieniowe leki 
przeciwdepresyjne, takie jak: imipramina, dezimipramina, 
amitryptylina hamują aktywność kwaśnej sfingomielinazy poprzez 
częściową degradację enzymu.  
Badania przedkliniczne wykazały, że wielokrotne podania 
imipraminy, escitalopramu, tianeptyny oraz ketaminy 
powodowały znaczące obniżenie ekspresji desaturazy 
dihydroceramidu 1 w prążkowiu, korze przedczołowej i jądrze 
półleżącym przegrody  u szczurów. Na podstawie przytoczonych 
przykładów można stwierdzić, że aktywność ASM oraz poziom 
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ceramidu są jednym z istotnych czynników etiopatologicznych 
depresji. 

Rola nanotechnologii w zwalczaniu problemu 
antybiotykoodporności 

Iryna Wieleba, Agata Rocka1 
1Uniwesrytet Medyczny w Lublinie 

 
Według najnowszych danych WHO z 2017 roku problem 

antybiotykooporności wciąż rośnie. Zakażenia bakteriami: 

Pseudomonas aueruginosa, Streptoccocus pyogenes, 

Streptococcus pneumonie, Staphylococcus aureus (MRSA) są 

najczęstszą przyczyną zakażeń okołoszpitalnych oraz u osób                          

z obniżoną odpornością. Wyżej wymienione bakterie znajdują się 

na liście drobnoustrojów (wg WHO) przeciwko którym pilnie są 

potrzebne nowe antybiotyki. W pracy zostały przedstawione 

możliwości nanotechnologii do zwalczania oraz zapobiegania 

zakażeniom bakteryjnym. Zastosowanie nanocząsteczek o 

polimerycznym rdzeniu, opłaszczonych membraną RBC umożliwia 

neutralizację streptolizyny O wydzielanej przez inwazyjne szczepy 

bakterii Streptococcus grupy A. Ponadto dane nanocząsteczki są 

biokompatybilne z organizmem człowieka i nie ingerują w jego 

fizjologiczną florę bakteryjną. Natomiast nanocząsteczki srebra 

znajdują zastosowanie w leczeniu zakażeń spowodowanych przez 

S. aureus (MRSA). Zaletą stosowania tego rodzaju nośników jest 

ich biodostępność: mogą być podawane doustnie, dożylnie oraz 

stosowane powierzchownie. Obecnie prowadzone badania 

kliniczne w kierunku wykorzystania nanocząsteczek w leczeniu 

zakażeń bakteryjnych spowodowanych szczepami 

antybiotykoopornymi potwierdzają ich skuteczność. 

Rola rezerwy poznawczej w funkcjonowaniu osób starszych. Analiza 
wybranych wyników badania Train Your Brain 

Jakub Husejko1, Sławomir Kujawski2, Agnieszka Kujawska1,3, 
Joanna Androsiuk-Perkowska1, Radosław Perkowski1 
  
1. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland 
2. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics, Division of 
Ergonomics and Exercise Physiology, Bydgoszcz, Poland  
3. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department of Physiology, Bydgoszcz, Poland  
  

Prawidłowe działanie funkcji poznawczych jest niezbędne,               
aby odpowiednio nabywać oraz utrwalać informacje dotyczące 
otaczającej rzeczywistości, a następnie organizować je w system 
wiedzy. Należą do nich: uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie 
oraz komunikowanie się z otoczeniem. Jako jedne z trzech 
podstawowych wymiarów życia psychicznego, stanowią bardzo 
istotny czynnik umożliwiający sprawne funkcjonowanie człowieka. 
Uzasadnione jest zatem prowadzenie badań                        i wdrażanie 
programów społecznych mających na celu jak najdłuższe 

utrzymanie wysokiego poziomu funkcji poznawczych u osób 
starszych.  
Sformułowane wyżej zagadnienie zostało poruszone, jako jedne z 
wielu, w bydgoskich badaniach Train Your Brain, dotyczących osób 
po 60. roku życia. Mając na uwadze fakt, że wraz                         z 
wiekiem funkcje poznawcze ulegają pogorszeniu, podjęto próbę 
oceny, w jakim stopniu na wspomniane zjawisko ma wpływ poziom 
wykształcenia badanych osób, mierzony w liczbie lat spędzonych 
na edukacji. Do ilościowego opisu funkcji poznawczych 
wykorzystano następujące skale: TMT B, MoCA, MMSE oraz GDS. 
Zgodnie z analizą statystyczną przeprowadzoną na próbie 120 
osób, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, rosną wartości 
dla skal MoCa i MMSE, natomiast maleją dla          TMT B. W 
przypadku skali GDS nie zanotowano znaczących zmian. 
Wyniki otrzymane podczas badania Train Your Brain są zgodne  z 
wynikami poprzednich badań, które również wskazują,            że 
dłuższy czas spędzony na edukacji usprawnia funkcje poznawcze 
oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby otępienne, jednak 
obniża zdolność do podzielności uwagi. Udowadnia to w 
wystarczającym stopniu, jak dużą rolę                       w zachowaniu 
sprawności poznawczej w starszym wieku ma liczba lat edukacji 
przebytej w pierwszych trzech dekadach życia. Czynnik ten należy 
brać pod uwagę w programach pierwotnej profilaktyki zaburzeń 
poznawczych. 

Rozmieszczenie i biologia Myrmecophilus acervorum (Orthoptera, 
Myrmecophilidae) w Polsce 

Kaszyca Natalia1, Velasquez Wiktoria1,2, Taszakowski Artur1 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego1, 
Studenckie Koło Naukowe Zoologów „Faunatycy”2 

Rodzina Myrmecophilidae obejmuje trzy rodzaje: Camponophilus, 
Myrmecophilus oraz Myrmophilellus, do których należą 44 gatunki 
(Junker & Ratschker 2000). W Europie Środkowej występuje tylko 
jeden z nich – mrowiszczak mrówkomirek – Myrmecophilus 
acervorum (Panzer, 1799).  
Przedstawiciele tego gatunku żyją w gniazdach różnych gatunków 
mrówek z rodzajów m.in. Myrmica, Formica, Lasius, Camponotus i 
Tetramorium. Rodzaj zależności międzygatunkowych pomiędzy 
mrowiszczakami, a mrówkami najczęściej określany jest jako 
synechtria. Osobniki M. acervorum mają uwstecznione oczy, 
pozbawione są skrzydeł i ich pokryw. W ciemności orientują się za 
pomocą długich czułków, na których znajdują się wrażliwe narządy 
zmysłów. Samice rozmnażają się partenogenetycznie. W mrowisku 
występują jednocześnie różne stadia rozwojowe mrowiszczaka. 
Spektrum wymagań ekologicznych tego owada jest dość szerokie. 
Preferuje on siedliska ciepłe, przy tym jednak bardzo ważna jest 
odpowiednio wysoka wilgotność mikrosiedliska (Junker 1997). 
Jest to gatunek o zasięgu europejskim, w Polsce podawany z 9 
krain zoogeograficznych: Pojezierza Pomorskiego, Nizinie 
Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Dolnego Śląska, 
Górnego Śląska, Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, 
Beskidu Wschodniego, i Wyżyny Lubelskiej, przy czym często są to 
pojedyncze, stare i nieprecyzyjne stwierdzenia. Dane te należy 
uzupełnić o nowo stwierdzone stanowiska: Stawiany (Ponidzie) 
DB70 (gospodarz Lasius niger), Imielin „Golcówka” CA75 (Lasius 
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flavus + Solenopsis fugax), Katowice-Brynów CA56, Piekary Śląskie 
CA58 (Lasius brunneus) oraz Libusza k. Gorlic EA10 (L. brunneus). 

Roślinne analogi AHL jako nowa strategia ochrony roślin i zwierząt 
przed patogennymi bakteriami 

Marta Kozieł, Paulina Lipa, Monika Janczarek 
 
Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Liczne cechy fenotypowe bakterii mające istotne znaczenie w 
procesie kolonizacji gospodarzy roślinnych i zwierzęcych, takie jak: 
ruchliwość, produkcja egzopolisacharydów, synteza czynników 
wirulencji czy tworzenie biofilmu, są regulowane przez systemy 
quorum sensing (QS). Systemy te umożliwiają komunikację między 
bakteriami w sposób zależny od zagęszczenia populacji bakteryjnej 
w danym środowisku, która przebiega z udziałem cząsteczek 
sygnałowych, np. N-acylowanych laktonów homoseryny (AHL) 
charakterystycznych dla Gram–ujemnych bakterii. Udział QS w 
patogenezie infekcji bakteryjnych był podstawą do poszukiwania 
skutecznych inhibitorów tych systemów (QSI), których źródłem są 
m.in. organizmy roślinne. Liczne badania wykazały, że rośliny 
syntetyzują i wydzielają szereg związków o budowie podobnej do 
AHL, które posiadają zdolność oddziaływania z receptorami 
specyficznymi dla tych cząsteczek sygnałowych.  Przykładem mogą 
być substancje obecne w grochu zwyczajnym, soi, ryżu, 
pomidorach, wyce oraz lucernie.  Wykazano, że związki zawarte w 
ekstraktach z siewek grochu indukują ruch bakterii Serratia 
liquefaciens typu „swarming” oraz aktywują luminescencję u 
Escherichia coli zawierającej białko LuxR pochodzące z Vibrio 
fischeri. Ponadto ustalono, że sadzonki ryżu oraz lucerny są 
źródłem związków o działaniu podobnym do Al-2, cząsteczki 
sygnałowej typu 2 wykorzystywanej w komunikacji 
międzygatunkowej przez bakterie Escherichia coli, Salmonella 
typhimurium i Vibrio harveyi. Związki te mogą mieć zastosowanie 
w ochronie, zarówno roślin, jak i organizmów zwierzęcych przed 
patogennymi bakteriami. Roślinne analogi AHL mogą przyczyniać 
się do wcześniejszej indukcji bakteryjnych czynników wirulencji, co 
tym samym prowadzi do wzmocnienia odpowiedzi obronnej 
gospodarza i skuteczniejszego zwalczania infekcji. 

Rzadka anomalia rozwojowa o charakterze brachydaktylii typu A2 – 
opis przypadku 

Maciej Belka student IV roku, dr hab. n. med. Marek Trybus, dr n. 
med. Marcin Bednarek, II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM 

W pracy przedstawiono rzadki przypadek anomalii rozwojowej o 
charakterze  brachydaktylii typu A2 w obrębie obu rąk i stóp u 31- 
letniego pacjenta. Wadę tę stwierdzono przypadkowo  podczas 
rutynowo wykonywanego badania fizykalnego, po przyjęciu 
chorego do II Kliniki Chirurgii Ogólniej CM UJ w Krakowie z powodu 
złamania bliższego końca piszczeli lewej, którego doznał w wyniku 
upadku z rusztowania.  Podobne zmiany anatomiczne obecne są 
również u jego syna, co przemawia za uwarunkowaniem 
genetycznym. 

 
 

Rzadki przypadek włókniakowatości u dziecka – opis przypadku 

Dorota Nadbrzeżna, Aleksandra Raźnikiewicz; 
Katedra i Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych i Traumatologii                        
w Zabrzu 

Włókniakowatość (fibromatosis) jest zaliczana do guzów 
desmoidalnych.Włókniakowatość śródpiersia jest to bardzo rzadki 
mezenchymalny guz.Nie daje przerzutów odległych i nie ma 
cytologicznych cech złośliwości.Charakteryzuje się lokalną 
inwazyjnością,naciekaniem na sąsiednie struktury.Leczenie jest 
głównie chirurgiczne.Celem pracy jest opisanie rzadkiego 
przypadku włókniakowatości śródpiersia u 1,5-rocznego 
dziecka.Przeanalizowano retrospektywnie dokumentację 
medyczną pacjenta operowanego w O.Chirurgii Wad 
Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu z powodu guza 
śródpiersia o typie fibromatosis.Pacjent płci męskiej leczony od 
12.miesiąca życia w O.Hematologii  Z powodu guza śródpiersia 
(desmoid fibromatosis).W 16.miesiącu życia został  przyjęty do 
O.Chirurgii Wad Rozwojowych i Traumatologii w Zabrzu w stanie 
ciężkim z powodu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej  
uciskiem guza śródpiersia na oskrzela i duże naczynia.Wykonano 
torakotomię prawostronną,usunięto masę guza w możliwym 
chirurgicznie zakresie.Pacjenta przekazano do OIT- w wyniku 
zastosowanego leczenia uzyskano poprawę stanu 
klinicznego.Pacjenta przekazano do O.Hematologii,gdzie 
kontynuowano leczenie stosując  kolejne cykle chemioterapii. Ze 
względu na progresję guza w badaniach 
obrazowych,zadecydowano o ew.rozważeniu włączenia 
radioterapii Po 4 miesiącach od zabiegu torakotomii, nastąpiło 
nagłe pogorszenie stanu Pacjenta–duszności,tachypnoe;w RTG 
klatki piersiowej uwidoczniono progresję zmian w 
śródpiersiu.Pacjenta przekazano do OIT z powodu cech 
niewydolności krążeniowo-oddechowej.Mimo intensywnego 
leczenia,Pacjent zmarł.Włókniakowatość śródpiersia jest 
rzadkością.Potwierdzenie guza o typie desmoid fibromatosis jest 
możliwe jedynie na podstawie badania histopatologicznego. 
Metodą z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Rzadka lokalizacja 
guza, naciekowy charakter wzrostu guza oraz duża tendencja do 
nawrotów miejscowych powoduje znaczne trudności 
diagnostyczne i terapeutyczne. 

Samobójstwo jako droga życia w cichej rozpaczy – wybrane 
zagadnienia z suicydologii 

mgr Agnieszka Laskowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II/Instytut Psychologii/Katedra Psychologii Osobowości
  

Zjawisko samobójstwa wzbudza zainteresowanie wśród badaczy 
od zarania dziejów. Zawsze bowiem znajdowali się ludzie, którzy 
mniej lub więcej świadomie wybierali śmierć zamiast życia. 
Samobójstwo otoczone nimbem tajemniczości nieustannie 
wzbudza pytanie, dlaczego?  
Biorąc pod uwagę motywację, czy poziom świadomości osoby 
dokonującej zamachu na własne życie można wyróżnić różne typy 
samobójstw. Istnieją wielorakie przyczyny, sposoby i okoliczności 
podejmowania zamachów samobójczych. Czy wśród takiej 
odmienności istnieje coś, co sprawia, że można traktować 
samobójstwa jako jedną grupę zachowań? Shneidman (1996) 
zwraca uwagę na cechy wspólne występujące u suicydentów 
wszystkich kultur. Zachowania suicydalne, stanowiące kontinuum 
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procesu samobójczego, w każdym momencie mogą być 
zablokowane zarówno przez czynniki wewnętrzne czy zewnętrzne. 
Pojawiająca się sytuacja kryzysowa może odebrać chęć do życia i 
przyczynić się do rozwoju myśli samobójczych. Pomocna dłoń czy 
nadzieja na pozytywne rozwiązanie własnych problemów może 
spowodować wycofanie się z dokonania zamierzonego czynu.  
Syndrom presuicydalny zwiastuje możliwość popełnienia danego 
czynu. Zjawisko syndromu presuicydalnego pozwala traktować 
samobójstwo jako proces, który ma swój początek, trwa więc przez 
określony czas, zaś jego rozwój może prowadzić do śmierci. 
Rozpoznanie objawów presuicydalnych jest niezmiernie ważne, 
aby zahamować ten proces i nieść skuteczną pomoc. 

Spektrofotometryczne oznaczanie kwasu askorbinowego w 
wybranych preparatach farmaceutycznych i produktach 
spożywczych 

Paulina Małkiewicz 

Lecznicze właściwości kwasu askorbinowego były już znane w 
starożytnym Egipcie, gdzie jego niedobór objawiał się chorobą 
zwaną szkorbutem lub chorobą żeglarzy. Obecnie powszechnie 
wiadomo, że przyjmowanie kwasu askorbinowego zwiększa 
odporność, chroni przed łagodnymi przeziębieniami i stanami 
zapalnymi. Kwas askorbinowy występuje w wielu owocach i 
warzywach, między innymi w dzikiej róży, czarnej porzeczce, natce 
pietruszki, pomidorach, cytrynie, pomarańczach czy grejpfrutach. 
W zależności od produktu jego zawartość waha się od 5 do 1800 
mg na 100 g produktu. Oprócz tego znajduje się także w różnego 
rodzaju preparatach farmaceutycznych. 
Celem niniejszej pracy było spektrofotometryczne oznaczenie 
kwasu askorbinowego w kilku wybranych preparatach 
farmaceutycznych oraz w wybranych świeżych owocach. Zasada 
oznaczenia polegała na utlenieniu kwasu askorbinowego 
nadmiarem roztworu dwuchromianu potasu w środowisku kwasu 
siarkowego (VI), a następnie reakcji nieprzereagowanych jonów 
Cr6+ z difenylokarbazydem, której produktem był związek 
kompleksowy o barwie czerwono-fioletowej. Kolejnym krokiem 
był pomiar absorbancji przy długości fali 550 nm.  
Próbki preparatów farmaceutycznych przygotowywano poprzez 
rozpuszczenie tabletki zawierającej znaną ilość kwasu 
askorbinowego, a następnie pobraniu ilości potrzebnej do analizy. 
W przypadku owoców, najpierw wyciskano sok, który kolejno 
sączono w celu otrzymania klarownego, gotowego do dalszej 
analizy roztworu. 

Sposoby rehabilitacji pacjentów po operacjach krtani 

Sylwia Kopeć, dr Hanna Owczarzak 

Zabieg całkowitego usunięcia krtani wiąże się z poważnymi 
konsekwencjami i znaczącymi zmianami w życiu pacjenta. Zostaje 
zmieniony tor oddechowy, mowa dźwięczna zostaje utracona, 
dlatego konieczne jest wytworzenie mowy zastępczej.  
Celem prezentacji jest przedstawienie możliwości rehabilitacji 
logopedycznej pacjentów po operacji usunięcia krtani. 
Przedstawiono definicję poszczególnych operacji krtani – 
laryngektomia całkowita, częściowa, chordektomia. Omówiono cel 
rehabilitacji pacjentów po operacjach. W pracy zostały 
przedstawione techniki uzyskiwania dźwięcznego głosu u chorych 
po usunięciu krtani lub operacjach częściowych. Zaprezentowane 

zostały metody uzyskiwania głosu przetokowego, przełykowego, 
oraz zasady posługiwania się elektroniczną protezą głosową. 
Zostały scharakteryzowane rodzaje uzyskanych głosów przez 
pacjentów, oraz zaprezentowane głosy osób podczas rehabilitacji 
poszczególną metodą.   

Stabilizowane białka i peptydy komunikacji międzykomórkowej do 
stosowania zewnętrznego w celu leczenia chorób zapalnych skóry 
oraz wspomożenia procesu gojenia ran 

Wojciech Karwowski 
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydz. EAIiIB, 
Katedra Metrologii i Elektroniki, al. Mickiewicza 30 
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna 

Białka pochodzenia zwierzęcego z okresu laktacyjnego (BZOL) 
zostają stabilizowane kwasem hialuronowym (HA) oraz 
wprowadzone do bazy preparatu zastosowanego do zmian 
zapalnych skórnych w celu złagodzenia świądu i zaczerwienienia. 
Badania dotyczące linii komórkowej keratynocytów wykazują 
wzmożoną proliferację komórek przy zastosowaniu BZOL, która 
jest kluczowym procesem naprawy uszkodzonej i objętej stanem 
zapalnym skóry. 
Różne formy preparatu zawierające cząsteczki BZOL z oraz bez HA 
zostały poddane badaniu na zdolność regulowania rozkładu 
tryptofanu oraz formowania neopteryny w niestymulowanych 
oraz stymulowanych fitohemaglutyniną (PHA) mononuklearnych 
krwinkach krwi obwodowej (PBMC). Badania te miały na celu 
sprawdzenie skuteczności preparatów ze stabilizowanymi BZOL. 
Wyniki testów wskazują, że BZOL w połączeniu z HA są ważnym 
elementem regulującym odpowiedzi immunologiczne. 
Przebadano około 300 pacjentów cierpiących na różne choroby, 
począwszy od fotodermatozy po egzemę niewiadomego 
pochodzenia oraz różne formy łuszczycy. Z uwagi na obecność 
znanych czynników wzrostu i innych protein 
immunomodulujących naturalnie występujących w BZOL, a także 
właściwości gojących HA, preparat testowano także na pacjentach 
cierpiących z powodu trudno gojących się ran oraz skórnych 
chorób autoimmunologicznych. 
Kuracja preparatem przyniosła pozytywne rezultaty w terapii 
niektórych chorób zapalnych skóry, egzemy o nieznanej etiologii, 
bielactwa oraz gojeniu ran. Zaś u pacjentów, u których preparat 
nie przyniósł pożądanych efektów, nie zaobserwowano żadnych 
skutków ubocznych. 

Stan psychiczny a poziom aktywności umysłowej i jakość życia 
wśród osób po 60. roku życia 

Weronika Topka1, Joanna Androsiuk-Perkowska1, Daria Bieniek1, 
Małgorzata Gajos1, Agnieszka Kujawska1,2  
1. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department and Clinic of Geriatrics, Bydgoszcz, Poland  
2. Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz NCU in Torun, 
Department of Physiology, Bydgoszcz, Poland 

Wstęp: Depresja jest jednym z najczęstszych problemów wśród 
osób starszych, tzw. Wielkim Problemem Geriatrycznym. 
Głównym objawem depresji jest obniżony nastrój, który 
negatywnie wpływa na jakość życia. Wydaje się, że aktywność 
umysłowa pozwala zachować lepsze samopoczucie psychiczne, co 
pozytywnie wpływa na jakość życia. Cel: Celem badania było 
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sprawdzenie zależności między stanem psychicznym a 
aktywnością umysłową i jakością życia wśród osób powyżej 60. 
roku życia. 
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 128 osób 
starszych w ramach projektu ,,Train Your Brain” prowadzonego w 
Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. 
Jurasza w Bydgoszczy. W badaniach wykorzystano 
standaryzowany kwestionariusz WHOQOL-BREF w celu oceny 
jakości życia oraz skróconą wersję skali Geriatric Depression Scale 
(GDS). Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem programu 
STATISTICA 13.1. Do sprawdzenia spełnienia założenia 
normalności użyto testu Shapiro-Wilka. Założenie to nie zostało 
spełnione, więc do obliczenia stopnia korelacji użyto testu korelacji 
rang Spearmana.  
Wyniki: W badanej grupie większość osób nie wykazywała cech 
depresji (79%), stan lekkiej depresji wykazywało 19% badanych, a 
ciężką depresję jedynie 1% respondentów. Stan psychiczny 
pozytywnie koreluje z ogólną aktywnością umysłową (r=-0,19, 
p=0,0408). Istotną korelację uzyskano również pomiędzy stanem 
psychicznym a jakością życia (r=-0,34, p=0,0001), jak i z 
poszczególnymi dziedzinami w skali jakości życia, fizycznej, 
psychologicznej, środowiskowej i relacji społecznych.  
Wnioski: W przeprowadzonych badaniach wykazano istotną 
statystycznie zależność między stanem emocjonalnym osób 
starszych a poziomem aktywności umysłowej i jakością życia. 
Wyniki analizy statystycznej ukazują, że im większa aktywność 
umysłowa tym mniej nasilone objawy depresji, a im lepszy stan 
emocjonalny tym lepsza jakość życia. 

Stan sanitarny lodówek w domach prywatnych 

Mateusz Ossowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Według danych epidemiologicznych gospodarstwa domowe 
stanowią potencjalne źródło zagrożenia biologicznego w 
kontekście zatruć pokarmowych. Przyczyną takich schorzeń układu 
pokarmowego jest spożycie żywności skażonej drobnoustrojami, 
najczęściej podczas etapu przygotowywania bądź jej 
przechowywania, co jest spowodowane brakiem właściwych 
nawyków higienicznych. Brak odpowiedniej higieny w kuchniach 
domowych prowadzi do skażenia mikrobiologicznego zarówno 
powierzchni, jak i produktów żywnościowych. 
Mikrobiologicznemu psuciu się żywności towarzyszy nie tylko 
zmiana jej właściwości fizykochemicznych, ale przede wszystkim 
produkcja toksyn bakteryjnych, będących bezpośrednim 
zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Stopień zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego produktów żywnościowych może być 
zredukowany dzięki regularnemu myciu i dezynfekcji lodówek. 
Lodówki, ze względu na obecność dużej ilości substancji 
pokarmowych czy odpowiedniej wilgotności powietrza stanowią 
bardzo korzystną niszę bytowania drobnoustrojów, w tym bakterii 
chorobotwórczych. Co więcej, elastyczność mikroorganizmów w 
kontekście dostosowania się do zmiennych warunków 
środowiskowych zapewnia im możliwość nie tylko przeżycia w 
takiej niszy, ale także namnażania się w niskich temperaturach. 
Celem niniejszych badań było określenie stanu sanitarnego 6 
lodówek w domach prywatnych. Na potrzeby badań urządzenia 
podzielono na trzy strefy: górną, środkową i dolną półkę. W każdej 
z tych stref pobrano wymazy, a materiał naniesiono na podłoża 
wzrostowe i poddano inkubacji. Z próbek izolowano najczęściej 
bakterie rodzaju Staphylococcus. Nie stwierdzono zależności 

pomiędzy miejscem pobrania próbki a składem gatunkowym 
wyizolowanych drobnoustrojów. 

Statyny - stare leki, nowe możliwości 

Angelika Dobrowolska,  Małgorzata Wołowik, Agnieszka Gerkowicz, 
Dorota Krasowska 
 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, 
Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie 

Statyny są kompetycyjnymi inhibitorami reduktazy 3-hydroksy-3-
metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). HMG-CoA jest 
kluczowym enzymem biorącym udział w tworzeniu cholesterolu. 
Oprócz działania hipolipemizującego uważa się, że leki te wykazują 
działanie plejotropowe: wpływają na poprawę czynności 
śródbłonka, stabilizację blaszki miażdżycowej, zmniejszają odczyn 
zapalny w ścianach naczyń, wywierają działanie  
przeciwzakrzepowe oraz immunomodulujące. Możliwe jest także 
działanie antykarcynogenne. Statyny są dobrze tolerowanymi 
lekami, które wykazały swoją skuteczność w pierwotnej i wtórnej 
prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Działania 
niepożądane statyn są zazwyczaj łagodne i przemijające. 
Coraz częściej zwraca się uwagę na korzystne efekty 
terapeutyczne  statyn  w leczeniu łuszczycy, w chorobie przeszczep 
przeciwko gospodarzowi, świądzie mocznicowym, bielactwie, 
hirsutyzmie oraz łysieniu plackowatym. Opisano korzystne 
działanie miejscowo stosowanych statyn  u pacjentów z trądzikiem 
pospolitym. Badania na modelach zwierzęcych sugerują 
pozytywne  działanie w gojeniu się ran.  
Wielokierunkowe działanie statyn  oraz opisywany korzystny efekt 
terapeutyczny sprawiają, że leki te coraz częściej stosowane są w 
dermatologii. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego 
przeglądu piśmiennictwa pod kątem możliwości zastosowania 
statyn w  różnych chorobach skóry. 

Stężenie białka C-reaktywnego oraz wybranych składników układu 
dopełniacza w surowicy zdrowych mężczyzn po wysiłku fizycznym i 
kąpieli w zimnej wodzie 

Marta Pawłowska (1), Celestyna Mila-Kierzenkowska(1), Tomasz 
Boraczyński(2), Roland Wesołowski(1), Jarosław Nuszkiewicz(1) 
(1) Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(2) Centralne Laboratorium Badawcze, Olsztyńska Szkoła Wyższa 
w Olsztynie 

Podczas intensywnego wysiłku fizycznego w komórkach 
mięśniowych zachodzą liczne procesy biochemiczne, często 
prowadzące do uszkodzenia włókien mięśniowych oraz inicjacji 
odpowiedzi zapalnej. Regeneracja pomiędzy kolejnymi treningami 
odgrywa kluczową rolę dla ich wydajności. Cieszące się coraz 
większą popularnością wśród sportowców stosowanie 
powysiłkowej kąpieli w zimnej wodzie zdają się być skuteczną 
metodą regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym. 
Celem badań było określenie wpływu kąpieli w zimnej wodzie 
zastosowanej po wysiłku fizycznym na stężenie białka C-
reaktywnego (CRP) oraz składników C3 i C4 układu dopełniacza we 
krwi zdrowych mężczyzn. 
W badaniach wzięło udział 44 zdrowych ochotników płci męskiej, 
których podzielono na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowiło 21 
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mężczyzn (średnia wieku 43 lata), regularnie poddających się 
kąpielom zimowym. Natomiast druga grupa składała się z 23 
ochotników (średnia wieku 25 lat), którzy wcześniej nie 
uczestniczyli w kąpielach zimowych (nowicjusze). Osoby badane 
poddano dwu sesjom 30-min aerobowego wysiłku fizycznego. Po 
jednym z nich mężczyźni odpoczywali w temperaturze pokojowej, 
podczas gdy po drugim poddano ich kąpieli w zimnej wodzie (3 min, 
8ºC). W każdym z etapów krew pobrano trzykrotnie z żyły 
odłokciowej: przed wysiłkiem fizycznym (próba kontrolna) oraz 2 i 
20 min. po zakończeniu wysiłku. W surowicy krwi oznaczono 
stężenie CRP, C3 i C4.  
Zarówno u mężczyzn regularnie poddających się kąpielom 
zimowym, jak i u nowicjuszy odnotowano istotny statystycznie 
wzrost stężenia składnika C3 2 min. i 20 min. po wysiłku fizycznym 
skojarzonym z kąpielą w zimnej wodzie. Nie zaobserwowano 
istotnych statystycznie zmian stężenia CRP i składnika C4 przed i 
po wykonaniu ćwiczeń. 
Intensywny wysiłek fizyczny aktywuje układ dopełniacza o czym 
świadczy podwyższone stężenie składnika C3. Kąpiel w zimnej 
wodzie zdaje się nie odgrywać znaczącego wpływu na 
powysiłkową aktywację układu dopełniacza oraz stężenie CRP. 

Stężenie witaminy D u pacjentów hospitalizowanych w Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 

Anna Grzegory, Lech Pomorski 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wydział Nauk 
Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi 

Wstęp: Witamina D odgrywa ważną rolę w gospodarce wapniowej. 
W organizmie wywiera także efekt plejotropowy. Niedobór 
witaminy D jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, 
nowotworów, chorób autoimmunologicznych, zakażeń oraz 
zaburzeń psychicznych. Dane epidemiologiczne dotyczące 
występowanie niedoboru witaminy D w Polsce nie są 
wystarczające. 
Cel: Celem badania była ocena stężenia witaminy D u pacjentów 
hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.  
Materiały i metody: Do badania włączono 66 pacjentów w wieku 
od 22 do 87 lat (średnia wieku 57,67±15,62) hospitalizowanych w 
Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej od czerwca do listopada 
2017r. Kobiety stanowiły 66,67% grupy badanej a pacjenci z 
chorobami tarczycy 63,63%. Stężenie 25-
hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) oznaczono metodą 
immunochemiczną (CLIA).  
Wyniki: Średnie stężenie 25(OH)D w grupie badanej wynosiło 
19,58±6,98 ng/mL.  
56,06% pacjentów miało niedobór 25(OH)D (25(OH)D< 20 ng/mL), 
36,36 % stężenie suboptymlane (20-30 ng/mL), a jedynie u 7,58% 
stężenie 25(OH)D było w granicach normy (30–50 ng/mL). U 92,42% 
pacjentów stwierdzono stężenie 25(OH)D poniżej 30 ng/mL. U 
pacjentów z chorobami tarczycy 54,7% pacjetów miało niedobór 
25(OH)D, 38,10% stężenie suboptymalne u 7,14% stężenie było w 
normie. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w 
stężeniach 25(OH)D w grupach pacjentów otyłych i z Body Mass 
Index (BMI) <30 kg/m2, u kobiet i mężczyzn, w grupie pacjentów z 

wolem guzowatym i z innymi chorobami oraz różnicy w stężeniach 
25(OH)D latem i jesienią.  
Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy wiekiem, masą ciała 
oraz BMI a stężeniem 25(OH)D.  
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na występowanie niedoboru 
witaminy D w badanej grupie. Niedobór 25-OHD występował także 
latem, gdy słoneczne promieniowanie UV jest wystarczające do 
skórnej syntezy witaminy D. Konieczna jest zatem suplementacja 
doustna witaminy D także w miesiącach letnich. 

Stwardnienie rozsiane u dzieci – przegląd aktualnego piśmiennictwa 

Marcin Kulczyński1, Mateusz Tomaszewski2, Robert Chudzik3, 
Michał Marciniec4 
1Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
3Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
4Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej 
Rehabilitacji Poudarowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
nr 4 w Lublinie 

Stwardnienie rozsiane (SM) to postępująca, demielinizacyjna 
choroba OUN charakteryzująca się występowaniem 
wieloogniskowych i wieloczasowych uszkodzeń w obrębie 
mózgowia i rdzenia kręgowego. Spektrum objawów może 
obejmować zaburzenia poznawcze, ze strony narządu wzroku, 
kontroli zwieraczy, koordynacji ruchowej, czucia 
powierzchniowego czy niedowłady kończyn. Dzieci stanowią 2-4% 
wszystkich chorych na SM. W grupie małych dzieci częściej chorują 
chłopcy (1:0,8 w stosunku do dziewczynek), ale po 6 rż. ta 
tendencja zaczyna się odwracać, a już po 10 rż. dziewczynki 
zapadają na SM ponaddwukrotnie częściej niż chłopcy. Etiologia 
SM nie jest dostatecznie poznana. Postuluje się udział zarówno 
czynników genetycznych, jak i autoimmunologicznych oraz 
środowiskowych. Udowodniono np., że u dzieci z już rozpoznanym 
SM istotnie częściej wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi 
EBV. Nie znaleziono natomiast żadnego związku pomiędzy 
zapadalnością na SM a szczepieniami ochronnymi. Wyróżnia się 4 
postaci klasycznego SM: rzutowo-remisyjną, wtórnie postępującą, 
pierwotnie postępującą i agresywną. U dzieci początkowo prawie 
zawsze występuje postać rzutowo-remisyjna. Rzuty na początku 
choroby są częstsze niż u dorosłych, ale zmiany neurologiczne 
prawie zawsze się wycofują. U dzieci, podobnie jak u dorosłych, 
rozpoznanie ustala się przede wszystkim na podstawie kryteriów 
McDonalda. Zmiany, jakie są wykrywane w MRI są u dzieci 
zazwyczaj większe, mniej ostro odgraniczone, zlewne, ale mogą 
ulegać regresji. Do przerwania rzutu choroby, podobnie jak u 
dorosłych, stosuje się u dzieci GKS. Rzadko stosuje się leczenie 
objawowe, preferowana jest rehabilitacja. Lekami modyfikującymi 
przebieg choroby dobrze tolerowanymi przez dzieci są interferon 
β oraz octan glatirameru. Istnieją ograniczone dane dotyczące 
stosowania u dzieci leków drugiego rzutu, stąd nie powinny być 
rutynowo stosowane w tej grupie wiekowej. 
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Substancje bioaktywne ziół- aktywacja mechanizmów odporności 
humoralnej komórki 

Paulina Główka, Krystian Strojny, Sylwester Walczak 
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Zioła już w starożytności miały ogromne znaczenie zarówno w 
leczeniu  zwierząt jak i ludzi. Wykorzystanie poszczególnych ziół   w 
leczeniu konkretnego schorzenia było początkowo oparte na 
obserwacjach zwierząt oraz tradycji medycyny ludowej. Obecnie 
rozwój nauki oraz techniki pozwolił na szczegółowe rozpoznanie   
substancji biologicznie czynnych jakie są obecne w ziołach.  
Zasadniczo do wzrostu znaczenia ziół w żywieniu zwierząt 
przyczyniło się wprowadzenie w 2006 r. zakazu stosowania 
antybiotyków paszowych, jako stymulatorów wzrostu. 
Substancje bioaktywne zawarte w fitobiotykach maja szerokie 
spektrum działania. Wpływają one m.in. na pobudzenie oraz 
aktywacje odporności humoralnej komórki. Za zjawisko to sa 
odpowiedzialne przeciwciała, które sa wyprodukowane przez  
limfocyty B, a ich podstawowym celem jest odróżnienie komórek 
gospodarza od obcych i spowodowanie odpowiedzi organizmu na 
działanie niekorzystnych patogenów. Badania dotyczące zioł i 
zawartch w nich substancji nadal trwają. W przyszłości mogą one 
całkowicie zastąpić antybiotykoterapię i stanowić podstawę 
leczenia.   

Sugammadeks: rewolucja w anestezjologii 

Mirosław Malec 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji 

Sugammadeks jest półsyntetyczną pochodną γ-cyklodekstryny. 
Jest pierwszym lekiem z nowej grupy SRBA (ang. selective relaxant 
biding agent), który stosowany jest w celu odwrócenia blokady 
nerwowo-mięśniowej wywoływanej przez niedepolaryzujące leki 
zwiotczające o budowie steroidowej (np. rokuronium, 
wekuronium). Mechanizm działania sugammadeksu polega na 
bezpośredniej enkapsulacji cząsteczki leku zwiotczającego i różni 
się on od działania innych powszechnie stosowanych środków 
odwracających (neostygmina). Proces ten zależny jest od dawki i 
obejmuje te cząsteczki rokuronium, które znajdują się w postaci 
niezwiązanej z receptorem nikotynowym. Wskazaniem do 
stosowania preparatu  jest odwrócenie silnego i umiarkowanego 
bloku mięśniowego u osób dorosłych (w tym osób w podeszłym 
wieku), a także umiarkowanego zwiotczenia mięśni u pacjentów 
pediatrycznych (od 2 roku życia). W zależności od stopnia nasilenia 
zwiotczenia, zalecana dawka sugammadeksu potrzebna do 
odwrócenia bloku u dorosłych pacjentów wynosi 2 lub 4 mg/kg mc. 
Natychmiastowe odwrócenie blokady wywołanej przez podanie 
rokuronium w największej dawce następuje po podaniu 16 mg/kg 
mc sugammadeksu. Jeśli wystąpi ponowny bloku nerwowo-
mięśniowego zalecane jest podanie kolejnej dawki sugammadeksu 
w wysokości 2 lub 4 mg/kg mc. W grupie pacjentów 
pediatrycznych i młodzieży rutynowe zniesienie blokady wymaga 
podania dawki 1 mg/kg mc. Czas, po którym następuje całkowite 
odwrócenie bloku nerwowo-mięśniowego wynosi od 40 do 60 
sekund. U tych pacjentów preparatu nie stosuje się w celu 
natychmiastowego odwrócenia blokady. W dostępnej literaturze 
brak jest badań określających skuteczność i bezpieczeństwo 
stosowania sugammadeksu u pacjentów z zaburzeniami 

nerwowo-mięśniowymi, a także częstości występowania rzadkich 
działań niepożądanych. Ważny jest także aspekt 
farmakoekonomiczny stosowania sugammadeksu w porównaniu 
do standardowych leków odwracających blok nerwowo-
mięśniowy. 

Syntetyczne rybozymy „Hammerhead” oraz ich zastosowania w 
leczeniu chorób nowotworowych i wirusowych 

Tomasz Kalinowski 
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 

Rybozymy „Hammerhead” występują m.in. w wiroidach roślinnych 
i biorą udział w ich namnażaniu (replikacji typu toczącego się koła). 
Są to cząsteczki zdolne do katalitycznego cięcia przy określonym 
nukleotydzie we własnej strukturze. Budowa oraz niewielkie 
rozmiary domeny odpowiedzialnej za taką aktywność cząsteczki 
umożliwiły zaprojektowanie i syntezę chemiczną terapeutycznych 
cząstek skierowanych przeciwko niektórym wirusom (np. HCV) lub 
obniżających ekspresję genów związanych z rozrastaniem się 
nowotworów (np. VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka 
naczyniowego). Podatność tych cząsteczek na degradację w 
komórkach, do których są podawane wymusiło dodanie wielu 
modyfikacji w stosunku do naturalnie występujących kwasów 
nukleinowych oraz zaprojektowanie mechanizmów wprowadzania 
tych cząstek do komórek docelowych. Ze względu na możliwość 
syntezy pomijającą użycie mikroorganizmów, dowolną sekwencję 
i małe rozmiary są to cząsteczki o bardzo dużym potencjale w 
leczeniu wielu chorób wirusowych i nowotworowych. 

System utrzymania kur nieśnych a zawartość metali ciężkich w 
jajach konsumpcyjnych 

Patrycja Chabroszewska1, Kamil Drabik1, Kostiantyn Vasiukov1, 
Agnieszka Adamczuk2 Justyna Batkowska3 
1Sekcja Hodowli Drobiu SKN Biologów i Hodowców Zwierząt 
2Centralne Laboratorium Agroekologiczne 
3Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Ekologiczny chów drobiu, którego głównymi wyznacznikami są 
jakość uzyskiwanych produktów i troska o dobrostan ptaków, 
przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony 
naturalnych zasobów obszarów wiejskich. Jaja ekologiczne są 
pozytywnie postrzegane przez konsumentów ze względu na 
walory jakościowe, wartość odżywczą oraz prozdrowotną. 
Tymczasem w dostępnym piśmiennictwie brakuje prac, które 
potwierdzałyby te cenne właściwości surowca drobiarskiego. 
Celem pracy była ocena jakości jaja w aspekcie zawartości metali 
ciężkich. Do badań wykorzystano po 10 jaj z chowu klatkowego 
oraz z chowu ekologicznego (potwierdzonego certyfikatem). Jaja 
pochodziły z zakupu, wybrano jaja o zbliżonej masie oraz terminie 
przydatności do spożycia. Treść jaj poddano liofilizacji, a następnie 
z wykorzystaniem metody ICP – MS (Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry) oznaczono zawartość metali ciężkich, tj. 
ołowiu, kadmu i arsenu. 
Niezależnie od pochodzenia jaj nie odnotowano zawartości arsenu 
w próbach (LOQ<0,1). Zawartość kadmu w jajach ekologicznych 
kształtowała się na poziomie 0,058 ppm, zaś ołowiu 1,724 ppm. 
Tymczasem w jajach z chowu klatkowego wartości te wynosiły 
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odpowiednio 0,018 i 1,181 ppm. Wszystkie zarejestrowane 
różnice pomiędzy grupami były statystycznie wysoko istotne. 
Na uzyskane wyniki, tj. większą zawartość metali ciężkich w jajach 
z chowu ekologicznego niż klatkowego, wpływ miał 
prawdopodobnie dostęp ptaków do otwartych wybiegów oraz 
możliwość długotrwałego żerowania i pobierania zarówno gleby, 
jak i zielonki. Mogło to skutkować akumulacją w organizmach 
ptaków oraz jajach pierwiastków obecnych prawdopodobnie w 
środowisku, podczas gdy ptaki utrzymywane w systemie 
klatkowym, żywione były wyłącznie standaryzowaną mieszanką 
paszową i stanowiła ona jedyne źródło substancji odżywczych oraz 
ewentualnych zanieczyszczeń chemicznych. 

Szczepienia przeciwko grypie a zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc – przegląd aktualnego piśmiennictwa 

Mateusz Tomaszewski; Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii 
i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Marcin Kulczyński; Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
Ewa Piotrowska; Dental-Med 

Zachorowalność na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) 
rośnie w związku ze starzeniem się populacji i ciągłym narażeniem 
na czynniki ryzyka zachorowania. Przewiduje się, że do 2030 stanie 
się trzecią najczęstszą przyczyną zgonu na świecie. Zapobieganie i 
leczenie zaostrzeń to jeden z kluczowych elementów terapii. 
Ponad połowa zaostrzeń POChP ma etiologię infekcyjną, szacuje 
się, że około 30% z nich jest spowodowane przez wirusy, widocznie 
częściej w miesiącach od jesieni do wiosny. Najczęściej wyizolować 
można  wirusa grypy (do 28%) i rinowirusy (do 21%). Zakażenie 
wirusowe, szczególnie wirusem grypy, stanowi istotne ryzyko 
niewydolności oddechowej, zwłaszcza u osób starszych. 
Wśród zaszczepionych przeciwko grypie zauważyć można istotnie 
mniejszą liczbę zaostrzeń POChP, częstość hospitalizacji, 
konieczność leczenia na Oddziałach Intensywnej Terapii oraz 
stosowania wentylacji mechanicznej, a także śmiertelność. 
Rekomendowanie  szczepienia przeciwko grypie to ważna część 
opieki nad chorym na POChP. Każde zaostrzenie oznacza dla 
pacjenta skokowe pogorszenie funkcji płuc, więc regularne, 
coroczne szczepienia powinny stanowić element prewencji tych 
zaostrzeń. 

Szybka klasyfikacja prób ścieków za pomocą matrycy czujników typu 
MOS - badania wstępne 

Sylwia M. Duda1, Adriana Pacia2, Monika Garbacz1,  
1 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział 
Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska 
2 Samodzielna Katedra Biologii i Biotechnologii, Wydział 
Techniczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Opolski 

Ścieki komunalne, trafiające do oczyszczalni charakteryzują się 
wysokim poziomem zanieczyszczeń. Ich skład zmienia się 
dynamicznie, pod wpływem wielu czynników np. pora roku, dzień 
tygodnia, pora dnia, warunki atmosferyczne, rodzaj sieci 
kanalizacyjnej, obecność zakładów przemysłowych itp.. Ścieki 
często wykorzystywane są jako substrat w badaniach 
laboratoryjnych związanych z rozwojem technologii oczyszczania. 
Najczęściej oznaczanymi parametrami są wskaźniki zanieczyszczeń, 
które dostarczają cennych informacji badaczom i technologom 

odpowiedzialnym za eksploatację oczyszczalni. Istotą 
wykonywanych pomiarów może być m.in określanie poziomu 
zanieczyszczeń organicznych, które w ściekach występują w 
znacznych ilościach, a ich przedostanie się do środowiska 
przyrodniczego pociąga wiele niepożądanych następstw. Podczas 
prowadzenia kolejnych analiz w trakcie trwania eksperymentu, 
ważne jest zachowanie identycznych procedur analitycznych oraz 
co równie istotne – utrzymanie względnie stałego składu substratu 
tak, aby wyniki były miarodajne i wzajemnie porównywalne. W 
prezentowanej pracy omówiono wpływ przechowywania prób 
ścieków surowych na ich jakość, w kontekście ich późniejszego 
wykorzystania w eksperymentach laboratoryjnych dotyczących 
funkcjonowania bioreaktorów z osadem czynnym. Eksperyment 
miał charakter badań wstępnych i służył rozpoznaniu problemu. 
Celem było sprawdzenie, czy istnieje możliwość zastosowania 
matrycy czujników gazu typu MOS do szybkiej oceny zmian 
zachodzących w przechowywanych ściekach i szacowania ich 
przydatności do wykorzystania w eksperymencie. Przedłużenie 
okresu badań miało umożliwić śledzenie toku zmian prób i 
zweryfikowanie, jak długo medium może być przetrzymywane. 
Odczyty wykonane w kolejnych dniach przetrzymywania próby 
wskazują na możliwość szybkiego wykrywania zmian w 
charakterystyce porcji ścieków. Kolejnym etapem badań może być 
skonfrontowanie postawionych hipotez z wynikami badań GC-MS. 

Śpiączkowe zapalenie mózgu – czego dowiedzieliśmy się w ciągu 
ostatniego stulecia 

Kamila Tuzim1, Tomasz Tuzim2, Magdalena Urbańczuk1, Marcin 
Urbańczuk3, Katarzyna Schab4       
1Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej , Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
2Szpital Specjalistyczny „Sanus”, Stalowa Wola 
3Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 
4Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Ponad 500.000 ludzi stało się pokłosiem tajemniczej i 
niszczycielskiej epidemii XX wieku – śpiączkowego zapalenia 
mózgu  (łac. encephalitis lethargica, EL,  von Economo’s 
encephalitis). Choroba ta, po raz pierwszy opisana przez 
Constantina Alexandera von Economo, rozpoczęła się w 1916 roku 
w Rumunii, aby w ciągu kilku lat rozprzestrzenić się na cały świat. 
Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn EL pojawiało się sezonowo 
(powracało pomiędzy styczniem a marcem) z predylekcją do osób 
młodych (w wieku pomiędzy 10 a 30 rokiem życia). Przebieg 
choroby był tak zróżnicowany, a objawy tak niespecyficzne, iż 
trudno było ustalić jeden spójny obraz kliniczny. Pacjent w ostrej 
fazie choroby zasypiał na 1-2 tygodnie, po czym zdrowiał lub 
zapadał w stan mutyzmu akinetycznego i umierał. Nierzadkim 
następstwem schorzenia, obok szeregu innych dolegliwości,  był 
pozapalny parkinsonizm, ujawniający się nawet po wielu latach 
latencji. Obecnie zdarzają się pojedyncze przypadki zachorowań.  
Pomimo intensywnego rozwoju nauki, w tym metod biologii 
molekularnej, niestety, wciąż dalecy jesteśmy od poznania 
przyczyny śpiączkowego zapalenia mózgu. Niegdyś postulowano 
za podłożem wirusowym EL (w tym za udziałem wirusa grypy 
hiszpanki). Badania molekularne nielicznych zachowanych tkanek 
mózgowych pacjentów zmarłych z powodu EL pozwoliły na 
zweryfikowanie prawdziwości i odrzucenie powyższej hipotezy. 
Współcześnie rozważa się współudział infekcji paciorkowcowej i 
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nieprawidłowej reakcji immunologicznej w etiopatogenezie 
śpiączki von Economo. Niemniej jednak, wydaje się niezbędnym 
przeprowadzenie kolejnych badań, których wyniki w sposób 
jednoznaczny potwierdzą domniemane hipotezy. 

Świadomy wybór? – suplementy jako nowy trend 

Julia Zacharczuk, Katarzyna Zięba, Sylwia Zimoląg, Karolina Kosek-
Hoehne 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
Koło Naukowe „Gomphosis 

Wstęp: Współcześnie coraz częściej sięga się po suplementy diety. 
Świadomość odnośnie zdrowego trybu życia zwiększa się. Ale czy 
w zgodzie z modą na fit i bio wszystko idzie w dobrą stronę? Coraz 
więcej osób zastępuje pełnowartościowe posiłki suplementacją. 
Nie czyta ulotek, wiedzę czerpie z Internetu często z 
niesprawdzonych źródeł. A temat zdrowia traktuje jako 
wszechobecny trend. 
Cel badania: Celem niniejszego badania była ocena  świadomości 
studentów różnych kierunków odnośnie suplementacji i ogólnie 
pojętego zdrowia człowieka. 
Materiał i metody: Autorska ankietę przeprowadzono wśród 
losowo wybranych 100 studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na 
kierunku pielęgniarstwo oraz na kierunkach humanistycznych i 
ekonomicznych. 
Wnioski: Stan wiedzy studentów na temat zdrowia jest 
niewystarczający. Pomimo wszechobecnej mody promującej 
zdrowy styl życia nadal konieczne są działania uświadamiające 
poprawność i zasadność stosowania suplementów diety, jak 
również  profilaktyki zdrowia. 

Techniki preparatyki osteologicznej wybranych zwierząt 

Dominika Żebracka1,2, Adrian Masłowski1,2, Karolina 
Krzyżowska1,2 
1Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, 2Studenckie 
Koło Naukowe Zoologów „Faunatycy” 

Preparaty kostne znajdują zastosowanie dydaktyczne, jako 
pomoce w naukach zoologicznych w zakresie anatomii kręgowców. 
W fachowym piśmiennictwie brakuje aktualnych prac na temat 
podłoża metodologicznego technik utrwalania materiału 
osteologicznego, co skutkuje preparatami o nikłej jakości i 
walorach estetycznych. Znanych jest wiele różnych metod 
używanych na całym świecie zarówno przez amatorów jak i 
profesjonalistów, cechujących się różną efektywnością. Poster 
prezentuje przegląd najpopularniejszych metod pozwalających na 
uzyskanie wysokiej jakości preparatów dydaktycznych oraz 
renowację już istniejących. Zebrano fotografie obrazujące 
przebieg a także efekty wspomnianych sposobów, między innymi 
macerację tkanek miękkich oraz zastosowanie owadów do 
usuwania resztek organicznych z materiału przeznaczonego na 
preparaty. 

 

Terapia celowana czy immunoterapia – kierunek rozwoju 
spersonalizowanej terapii zaawansowanych nowotworów skóry 

Paulina Modrakowska, dr n. med. Małgorzata Maj, dr n. med. Anna 
Bajek 
Zakład Inżynierii Tkankowej 
Katedra Urologii  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Nowotwory skóry w stadium zaawansowania, zarówno 
nieczerniakowe, jak i czerniak skóry, stanowią istotny problem 
terapeutyczny. Dzięki poznaniu ścieżek molekularnych 
towarzyszących procesowi transformacji nowotworowej możliwe 
jest opracowanie nowoczesnych terapii wykorzystujących 
elementy leczenia spersonalizowanego. Celem pracy była 
kompleksowa analiza wyników badań klinicznych z ostatnich kilku 
lat, skupiających się na terapii zaawansowanych postaci 
nowotworów skóry z uszkodzeniem wybranych szlaków 
molekularnych, a także ocena efektywności stosowanych leków. 
Ponadto, przedstawiono trwające badania kliniczne, które mogą 
mieć wpływ na kierunek dalszego rozwoju terapii 
przeciwnowotworowych. W leczeniu nieczerniakowych 
nowotworów skóry największe nadzieje wzbudzają inhibitory Smo 
– receptora z rodziny 7TM, a także inhibitory naskórkowego 
czynnika wzrostu. Czerniaki skóry leczy się głównie z użyciem 
inhibitorów kinaz BRAF i MEK oraz za pomocą immunoterapii 
skierowanej w immunologiczne punkty kontrolne. Intensywnie 
bada się również terapie łączące dostępne metody leczenia celem 
zwiększenia ich skuteczności. Wyniki prowadzonych badań 
klinicznych dają nadzieję na zwiększenie możliwości 
terapeutycznych w przypadku pacjentów z zaawansowaną 
postacią nowotworów skóry. Szczególnie istotna wydaje się 
personalizacja leczenia, zależnie od fenotypu komórek 
nowotworowych. 

Terapia Techniką Bowena w dolegliwościach bólowych odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa 

Ewelina Kopczyńska 

Niespecyficzne zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego (nzbkl) są 
aktualnie najczęściej spotykaną dolegliwością. Problem pogłębia 
się m.in. z powodu siedzącego trybu życia, ograniczenia 
aktywności fizycznej oraz starzenia się społeczeństwa. Istnieje 
wiele metod fizjoterapeutycznych, które zmniejszają dolegliwości 
bólowe oraz poprawiają stan funkcjonalny pacjentów. Jedną z nich 
jest Technika Bowena (TB), która jest mało znaną terapią 
powięziową i cechuje się holistycznym podejściem do pacjenta. 
Przeprowadzone badanie miało na celu ocenę skuteczności TB u 
pacjentów z nzbkl. Badaniami objęto 50 osób w wieku 25–60 lat. Z 
każdym pacjentem przeprowadzono wywiad oraz czterokrotnie 
badanie czynnościowe w oparciu o kwestionariusz, który 
uwzględniał m.in. skalę wizualno-analogowej (VAS), skalę Revised 
Oswestry Low Back Pain Disability Scale (OWESTRY) oraz pomiary 
zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. Badani byli poddani 
trzem zabiegom, podczas których zostały przeprowadzone ściśle 
określone procedury. 
Natężenie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego maleje 
już po pierwszym zabiegu TB, a jego poziom stale zmniejsza się z 
każdym kolejnym zabiegiem. Analizując wszystkich badanych 
różnice istotne statystycznie są widoczne pomiędzy stanem przed 
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terapią, a każdym kolejnym badaniem oraz między pierwszym, a 
trzecim zabiegiem. U badanych następuje poprawa stanu zdrowia, 
a dokładniej zmniejszenie intensywności bólu, częstotliwości jego 
występowania i zwiększenie samodzielności. Badanie trendu 
wykazuje, że na skutek terapii nastąpiła istotna statystycznie 
poprawa stanu zdrowia pacjentów. Zakres ruchomości kręgosłupa 
lędźwiowego na skutek terapii zwiększają się. Subiektywna ocena 
terapii TB po pierwszym zabiegu w większości jest na poziomie 
dobrym, a po trzecim 66% badanych ocenia jako bardzo dobrą. Z 
zabiegu na zabieg wzrasta ilość pacjentów bardzo zadowolonych 
ze skuteczności terapii. 

Test PAI autorstwa Leslie C. Morey’a, jako narzędzie do badania 
psychopatologii, cech i zaburzeń osobowości w medycynie                             
i psychologii 

mgr Adrianna Skoczek, Gabinet Psychologiczny i Pracownia 
Psychotestów Psyche mgr Adrianna Skoczek, Bochnia, ul. Trudna 
20/1 

Test PAI autorstwa Leslie C. Morey’a, metoda sprowadzona ze 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i zaadaptowana do 
warunków polskich przez autorkę projektu, jest nowatorską 
metodą, nieznaną na rynku polskim, ani europejskim, używaną w 
Stanach Zjednoczonych do badania respondentów w trakcie 
psychoterapii, w sytuacjach kryzysowych, w celu ich oceny 
psychologicznej, w kryminalistyce, przy doborze pracowników, w 
ocenie bólu, w medycynie i ocenie przydatności do opieki nad 
dzieckiem. Jest zbieżny z testami psychologicznymi takimi, jak 
MMPI, czy NEO - PI – R. (Morey, 2007). Opis metody: 
Kwestionariusz składa się z 344 pytań pogrupowanych w 22 skale 
(nienakładające się na siebie związane z szeroko zakrojonym 
problemem chorób psychicznych: 4 wiarygodności, 11 klinicznych, 
5 terapeutycznych, 2 interpersonalnych), czas badania - 
przeciętnie 50-60 minut. Test ten został przetłumaczony z języka 
angielskiego osobiście przez autorkę pracy na język polski. 
Dokonano również back translation, retranslacji, czyli tłumaczenia 
testu z języka polskiego na angielski celem sprawdzenia trafności 
dwukrotnego tłumaczenia przez autora testu, tak by pierwotna 
anglojęzyczna wersja była jednoznaczna z polskim tłumaczeniem 
polskiej adaptacji testu PAI. Test został przygotowany w dwóch 
oddzielnych wersjach dla kobiet i dla mężczyzn. Zbadano poziom 
rzetelności testu PAI w warunkach polskich za pomocą α - 
Cronbacha i drugą metodą test – retest w odstępach 4 tygodni, 
oraz trafności za pomocą testów: PAI (L. C. Morey), EPQ - R (H. J. 
Eysenck i S. B. G. Eysenck) i NEO – FFI (P. T. Costa, R. R. McCrae). 
Zastosowanie tego testu po planowanej przez autorkę jego 
polskiej adaptacji wprowadzi nową jakość do badań 
psychologicznych, rozszerzy spectrum możliwości psychologa. 
Przeprowadzone przez autorkę przy pomocy testu PAI badania 
wnoszą nowe opracowanie wyników badań przez co stanowią 
uzupełnienie dotychczasowej wiedzy zgromadzonej na temat 
popełnianych przestępstw i przestępców je popełniających. 

 
 
 
 
 
 
 

Testy behawioralne w badaniach nad relacjami socjalnymi                             
i społecznymi oraz depresją u zwierząt laboratoryjnych 

Konstancja Jabłońska, Mateusz Grabowski, Paweł Pawlica, 
Jarosław Barski 
Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach 

Relacje społeczne istnieją zarówno w świecie ludzi jak i zwierzą. 
Powstawanie trwałej więzi społecznej jest uwarunkowane ogółem 
zależności fizycznych, biologicznych i psychicznych. Każdy członek 
danej zbiorowości zajmuje w niej odpowiednie miejsce, ma 
przypisany stopień w hierarchii, który cechuje odpowiednie 
zachowanie. Dostępnych jest kilka testów behawioralnych 
badających relacje socjalne u zwierząt, m.in.: test interakcji 
socjalnych (social interaction test) oraz test dominacji i uległości 
(dominant and submissive relationship test).  
Depresja jest stanem charakteryzującym się poczuciem 
beznadziejności, apatii, brakiem chęci do życia oraz zmniejszoną 
motywacją. Podstawą testów behawioralnych przewidujących 
aktywność przeciwdepresyjną jest obserwacja zachowania się 
badanego zwierzęcia wobec czynnika stresującego przed oraz po 
podaniu mu środka farmakologicznego. U gryzoni, które były 
kilkukrotnie narażone na stres pojawiają się charakterystyczne 
objawy, jak np.: utrata masy ciała, bezsenność oraz upośledzenie 
plastyczności neuronalnej w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Istnieje kilka testów behawioralnych używanych w badaniach nad 
depresją, to m.in.: test zawieszenia za ogon (tail suspension test), 
test wymuszonego pływania Porsolta (forced swim test – Porsolt’s 
test) oraz test preferencji sacharozy (sucrose preference test). 
Literatura: 
[1] Krishnan V i wsp. Animal Models of Depression: Molecular 
Perspectives. Curr Top Behav Neurosci. 2011; 7: 121 -147. 
[2] Sadowski B. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i 
zwierząt. Warszawa: PWN; 2012. 
[3] Hernandez M i wsp. Behavior, and the Social Environment. 
Moving Beyond the Nature/Nurture Debate. [W:] Hernandez L M i  
Blazer D G. Animal Models. Waszyngton: National Academies 
Press (US); 2006: 132 – 150. 
[4] Crawley J. N. What's Wrong With My Mouse?: Behavioral 
Phenotyping of Transgenic and Knockout Mice, 2nd Edition. Wiley; 
2007. 

Transport przezłożyskowy heksachloronaftalenu (HxCN)                                
u ciężarnych samic szczurów Wistar oraz wpływ wielokrotnego 
podania HxCN na układ rozrodczy i tarczycę u samic nieciężarnych 

Joanna Sragierowicz, Anna Kilanowicz 
Zakład Toksykologii, ul. Muszyńskiego 1 Łódź 90-151 
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Heksachloronaftalen (HxCN) to jeden z najbardziej toksycznych 
kongenerów z grupy polichlorowanych naftalenów (PCNs). Ze 
względu na kontaminację środowiska naturalnego w skali 
globalnej oraz potencjalną toksyczność porównywalną do dioksyn, 
w 2015 roku związki te zostały wpisane na listę Trwałych 
Zanieczyszczeń Organicznych (TZO) - najgroźniejszych trucizn 
środowiskowych dla ludzi. 
Celem pracy było wykonanie po raz pierwszy badania 
rozmieszczenia narządowego i transportu przezłożyskowego po 
jednorazowym podaniu heksachloronaftalenu znakowanego 
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izotopowo węglem 14C ciężarnym samicom w jednorazowej 
dawce 0,3 mg/szczura. 
Przeprowadzono również po raz pierwszy badania toksyczności 
podprzewlekłej (90 dni) HxCN podawanego nieciężarnym samicom 
szczurów Wistar drogą dożołądkową w trzech zróżnicowanych 
dawkach dziennych (0,03-0,3 mg/kg m.c). W pracy oceniono cykl 
płciowy, oznaczono poziomy wybranych hormonów tj. estradiolu, 
progesteronu (w surowicy i tkance macicy), TSH, fT3 oraz fT4 (w 
surowicy) oraz zmierzono indukcję cytochromu P-450 i jego dwóch 
izoform (CYP1A, CYP2B) w wątrobie.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że HxCN: 
• bez problemu przenikał przez łożysko ulegając istotnej 
retencji zarówno w ustroju matki, jak i jej płodów  
• istotnie wpływał na funkcjonowanie układu 
hormonalnego (zaburzał cykl płciowy i wywoływał działanie 
antyestrogenne) oraz zaburzał funkcjonowanie tarczycy o 
charakterze niedoczynności 
• wywołał bardzo silną indukcję izoformy CYP1A w 
wątrobie, co można uznać za czuły marker narażenia 
Wykonane badania dostarczyły nowych i dotąd brakujących 
informacji, które są konieczne do szacowania ryzyka populacji 
generalnej narażonej środowiskowo na te związki. 

Trechinae (Coleoptera: Carabidae) Beskidu Wschodniego 

Adrian Masłowski1,2, Artur Taszakowski1, Patrycja Ledwoń1,2 
1Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, 2Studenckie 
Koło Naukowe Zoologów „Faunatycy” 

Biegaczowate to liczna rodzina chrząszczy reprezentowana w 
Europie przez około 3000 gatunków, z czego w Polsce występuje 
511, z których 135 należy do podrodziny Trechinae. 
Przedstawiciele tej podrodziny to małe bądź bardzo małe 
chrząszcze, długość ich ciała zwykle nie przekracza 10 mm. 
Obszar badań obejmował Beskid Niski i jego przedpole. Obszar ten 
jest ciekawy pod względem badań faunistycznych ze względu na 
obecność niskich przełęczy transkarpackich, które są 
potencjalnymi drogami migracyjnymi południowych gatunków 
oraz stosunkowo słabe poznanie entomofauny tego regionu. 
Materiał był pozyskiwany w latach 2008-2016 w ramach badań 
nad entomofauną opisywanego regionu. Zbioru owadów 
dokonano za pomocą różnorodnych metod takich jak: 
przesiewanie ściółki, czerpakowanie, pułapki Barbera oraz na 
upatrzonego. 
Podczas badań odłowiono 54 okazy należące do rodziny Trechinae, 
które zaklasyfikowano do 23 gatunków z sześciu rodzajów. Do 
gatunków rzadkich należą: Bembidion tetracolum, Bembidion  
varicolor, Bembidion schueppellii  oraz Tachyura diabrachys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trudności terapeutyczne - Torbiel Maziówkowa Stawu Skroniowo-
Żuchwowego 

Oskar Komisarek1, M.T. Nowaczyk2, Zofia Orzechowska3, Meick 
Komisarek1 
 
1STN Chirurgii Szczękowej UM w Poznaniu 
2Katedra i klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu 
3 Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w 
Poznaniu 

Torbiel maziówkowa stawu skroniowo-żuchwowego to łagodna 
zmiana z grupy torbieli prawdziwych. Wyścielona jest od wewnątrz 
komórkami nabłonkowymi płaskimi bądź sześciennymi 
pochodzącymi z błony maziowej. W jej świetle znajduje się 
galaretowaty płyn - wydzielina tych komórek. W etiologii  wskazuje 
się na tło urazowe bądź zaburzenia rozwojowe stawu. W 
różnicowaniu uwzględnić należy torbiele ślinianek, torbiele 
skrzelopochodne i nowotwory tej okolicy. Diagnostyka opiera się o 
badania obrazowe MR/TK i badanie histopatologiczne. Leczenie 
obejmuje całkowite lub częściowe usunięcie torbieli. W niniejszej 
prezentacji zostanie opisany kazuistyczny przypadek 53-letniej 
pacjentki, u której zdiagnozowano torbiel maziówkową w okolicy 
prawego stawu skroniowo-żuchwowego oraz omówione zostaną 
problemy terapeutyczne wynikające ze specyficznego położenia 
tej zmiany. 

Udział białek z rodziny TNF w patogenezie przewlekłej białaczki 
limfocytowej 

Katarzyna Schab1, Magdalena Urbańczuk2, Marcin Urbańczuk3, 
Kamila Tuzim2, Tomasz Tuzim4,  
 
1Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie  
2Katedra i Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny                            
w Lublinie  
3Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 4Szpital Specjalistyczny „Sanus”, Stalowa Wola 

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest chorobą 
nowotworową, związaną z klonalną proliferacją i akumulacją 
dojrzałych morfologicznie, lecz niesprawnych czynnościowo 
limfocytów B w tkance limfoidalnej, krwi oraz narządach 
pozalimfatycznych. Mimo znaczącego postępu wiedzy na temat 
charakterystyki molekularnej PBL, patogeneza choroby wciąż 
pozostaje nie w pełni poznana.  Komórki białaczkowe cechują się 
wzmożoną ekspresją cząsteczek antyapoptotycznych (BCL2, IAP) i  
obniżoną ilością molekuł proapoptotycznych (BAX, BAK), co 
skutkuje wydłużonym czasem przeżycia. Na dynamikę choroby 
wpływa także aktywna proliferacja komórek białaczkowych w 
obwodowych narządach limfatycznych, wynikająca z pobudzenia 
receptora BCR i uruchomienia ścieżek sygnałowych PI3K, MEK/ERK 
oraz jądrowego czynnika transkrypcyjnego NFkB.  
Białko BAFF i jego homolog APRIL to cytokiny należące do rodziny 
cząsteczek TNF i mające duże znaczenie dla homeostazy 
limfocytów B. W warunkach fizjologicznych białka BAFF i APRIL 
poprzez interakcję z receptorami (BAFF-R, TACI, BCMA) regulują 
przeżycie prawidłowych komórek B a także ich różnicowanie, 
dojrzewanie, chemotaksję, przełączanie klas i produkcję 
przeciwciał. Opisywane efekty osiągane są poprzez wzmaganie 
aktywacji czynnika NFkB, ekspresji białek antyapoptotycznych a 
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także tych zaangażowanych w postęp cyklu komórkowego (c-myc, 
p27Kip1, cyklina D). W badaniach nad PBL wykazano, że komórki 
białaczkowe cechuje nadekspresja białek BAFF, APRIL i ich 
receptorów, co przekłada się na dysregulację komórki, wyższy 
stopień zaawansowania oraz gorsze rokowanie. Niniejsza praca 
stanowi przegląd aktualnej wiedzy na temat roli białek z rodziny 
TNF i ich receptorów w patogenezie przewlekłej białaczki 
limfocytowej z uwzględnieniem mechanizmu dysregulacji 
białaczkowego limfocytu B oraz potencjalnego zastosowania 
klinicznego białek jako markerów prognostycznych. 

Uraz czaszkowo-mózgowy. Studium przypadku 

Paulina Nizińska, Monika Krupka  
Koło naukowe „Defibrylator”, WNoZ Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej 

Wczesne rozpoznanie i leczenie powikłań ciężkich urazów 
czaszkowo mózgowych ma duże znaczenie w zapobieganiu 
wtórnym uszkodzeniom mózgu. Do priorytetów postępowania 
przedszpitalnego po urazie głowy należą: sprawna ewakuacja z 
miejsca zdarzenia, wczesne podjęcie właściwego leczenia, 
transport do ośrodka dysponującego całodobowym dostępem do 
neuroobrazowania i leczenia neurochirurgicznego oraz 
monitorowania ciśnienia śródczaszkowego.  
W pracy przedstawiono opis przypadku, który dotyczy 20-letniego 
mężczyzny uderzonego w głowę w wyniku eksplozji hydrantu 
podczas obsługi armatki śnieżnej na stoku narciarskim. 
Zabezpieczony przez GOPR. Stan po krótkotrwałej utracie 
przytomności, podsypiający, w utrudnionym kontakcie, wymioty 
przed przyjazdem ZRM. Wydolny oddechowo i krążeniowo, 
źrenice leniwie reagujące na światło.  
Po przekazaniu na SOR narastająca ostra niewydolność 
krążeniowo-oddechowa. Po wykonanej diagnostyce obrazowej w 
trybie natychmiastowym pacjent zakwalifikowany do 
odbarczającej kraniektomii z usunięciem wgłobionych odłamów 
wielofragmentowego złamania łuski kości skroniowej prawej. 
Zastosowano sedację polimodalną z leczeniem p/obrzękowym i 
p/krwotocznym. W czwartej dobie hospitalizacji w badaniu TK 
zaobserwowano narastanie obrzęku mózgu i cechy ciasnoty 
śródczaszkowej. Zakwalifikowany do rekraniektomii z 
odbarczeniem oponowo-kostnym i usunięciem krwiaka 
śródmózgowego. W następnych dobach regresja zmian 
obrzękowych mózgu. Pacjent wybudzony, w kontakcie logicznym z 
całkowitym porażeniem lewostronnym. W kolejnych dniach 
znaczna poprawa ruchomości. Przekazany na dalszą obserwacje 
bez większych deficytów neurologicznych.  
Obecnie, dzięki postępowi wiedzy, techniki, w zakresie medycyny 
ratunkowej,  neurochirurgii, anestezjologii, farmakoterapii, coraz 
więcej chorych przeżywa ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe 
powracając do sprawności fizycznej. Wiąże się to jednak z 
długofalową rehabilitacją. 

 
 
 
 
 
 
 

Uwarunkowania skłonności do zwiększenia spożycia produktów 
będących źródłem błonnika pokarmowego wśród mężczyzn w 
wieku 40 lat i więcej 

Milena Wasilewska, Marzena Jeżewska-Zychowicz 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wstęp: Badania nad zmianą zachowań żywieniowych i jej 
uwarunkowaniami są istotne z perspektywy poprawy stanu 
zdrowia polskiego społeczeństwa. W dalszym ciągu niewiele 
wiadomo na temat zachowań żywieniowych mężczyzn, 
wykazywanej gotowości do ich zmiany oraz czynników ją 
warunkujących. Cel: Celem badania było określenie czynników, 
które warunkują skłonność mężczyzn w wieku 40 lat i powyżej do 
zwiększenia spożycia produktów będących źródłem błonnika 
pokarmowego oraz poznanie barier w realizacji zmiany. Materiał i 
metody: Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 150 
mężczyzn w wieku 40 lat i więcej. W badaniu zastosowano autorski 
kwestionariusz. Do analizy danych wykorzystano pakiet 
statystyczny IBM SPSS Statistics 24.0. Do stwierdzenia różnic 
istotnych statystycznie między zmiennymi zastosowano test Chi2 
przy poziomie istotności p<0,05. Wyniki: Wykazano, iż istotnie 
więcej mężczyzn w wieku 51-60 lat wyrażało chęć do zwiększenia 
konsumpcji produktów będących naturalnym źródłem błonnika 
pokarmowego. Mężczyźni z wykształceniem zawodowym 
stanowili istotnie największy odsetek respondentów, którzy chcieli 
zwiększyć spożycie warzyw. Ponad połowa badanych mężczyzn 
(58,7%) wskazała jako największą trudność w dokonaniu zmiany 
zbyt wysokie ceny produktów będących naturalnym źródłem 
błonnika pokarmowego. Wykazano różnice istotne statystycznie w 
opiniach na temat braku wiedzy jako przeszkody w dokonaniu 
zmiany. Wnioski: W grupie badanych mężczyzn gotowość do 
zmiany dotychczasowych zachowań żywieniowych była mała. W 
ich opinii do ułatwienia zmiany potrzebne są: akceptacja zmiany 
przez domowników, urozmaicona oferta produktów w sklepach, 
wzrost dochodów oraz edukacja. Słowa kluczowe: mężczyźni, 
zachowania żywieniowe, determinanty zmiany, zmiana zachowań 
żywieniowych, błonnik pokarmowy. 

Uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu zatrucia CO w 
odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej regionu na przestrzeni 
ostatnich lat- opis przypadku 

Krystian Ciechański, Aleksandra Kędziora, Jędrzej Tkaczyk, 
Agnieszka Radzka, Klaudia Brożyna  
Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Klinice Toksykologiczno-
Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Tlenek węgla (CO) jest bezwonnym, bezbarwnym i niedrażniącym 
gazem co czyni go tzw. „cichym zabójcą”. Liczba zatruć zwiększa 
się w okresie jesienno-zimowym. Związane jest to z wadliwie 
działającą wentylacją lub uszkodzonymi urządzeniami grzewczymi. 
CO Łączy się hemoglobiną i innymi metaloproteinami powodując 
hipoksję tkanek. Może to przyczynić się do uszkodzenia narządów 
wrażliwych na tlen tj. mózg, serce. 
Z danych Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego 
w Lublinie wynika, iż od 2007r. do 30.10.2017 roku przyjętych 
zostało 907 pacjentów z powodu zatrucia CO. Jednym z nich jest 
19 letni mężczyzna z toksycznym uszkodzeniem myocardium. 
Pacjent przywieziony został przez Zespół Ratownictwa 
Medycznego (ZRM) na SOR, skąd skierowano go na Kliniczny 



133 
 

 

MEDtube Science Dec, 2017; Vol. V (4) Suppl. 

Oddział Toksykologiczno- Kardiologiczny. W chwili przyjazdu 
zespołu pacjent pozostawał bez kontaktu. Poziom HbCO 
oznaczony na SOR- 40,4%. W chwili przyjęcia na Oddział pacjent 
zgłaszał osłabienie. W przebiegu zatrucia obserwowano 
uszkodzenie mięśnia sercowego pod postacią zmian 
niedokrwiennych w zapisie EKG oraz podwyższonych markerów 
martwicy mięśnia sercowego. Maksymalne oznaczone stężenie 
Troponiny wynosiło 60,77 ng/l. Po zastosowanym leczeniu tlenem, 
w drugiej dobie hospitalizacji poziom HbCO spadł do 26,6%. W 
kolejnych dniach zmiany niedokrwienne serca i nieprawidłowości 
biochemiczne ustąpiły. Pacjent został wypisany w piątej dobie 
hospitalizacji w stanie ogólnym dobrym z zaleceniami odpoczynku 
i kontrolą toksykologiczną za tydzień. 
Zatrucie CO jest poważnym zagrożeniem dla życia, ze względu na 
brak charakterystycznych cech gazu. W wyniku zatrucia może 
dojść min. do uszkodzenia mięśnia sercowego lub ośrodkowego 
układu nerwowego. W przypadku pacjenta z podejrzeniem 
zatrucia CO, ważne jest wprowadzenie szybkiego leczenia tlenem, 
aby zapobiec nieodwracalnym zmianom spowodowanym hipoksją 
tkanek. 

Uzyskiwanie oraz analiza genów rRNA wraz z transkrybowanymi              
i nietranskrybowanymi regionami międzygenowymi na przykładzie 
gatunku Chamaedaphne calyculata; znaczenie i wykorzystanie tego 
typu badań w genetyce konserwatorskiej 

Angelika Maria Gomolińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Botaniki i 
Ochrony Przyrody 

Chamaedaphne calyculata jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną 
gatunkową, ze względu na swoje znikome zajmowane stanowiska 
i niską częstotliwość występowania. Badania genetyczne nad 
organizmem rzadkim i zagrożonym dotyczy działu nauki 
interdyscyplinarnej – conservation genetics, której głównym 
celem jest ochrona bioróżnorodności genetycznej przy 
uwzględnieniu fluktuacji parametrów środowiskowych. 
Prowadzenie badań nad różnymi czynnikami genetycznymi ma 
wpływ na ewentualne prognozy czy zapobieganie ryzyka 
wyginięcia, erozji genetycznej czy też na opracowywanie 
innowacyjnych metod na ich niwelowanie. Do zadań genetyki 
konserwatorskiej należy szczegółowa identyfikacja genetyczna 
populacji koniecznych do ochrony bądź już nią objętych. Rozkwit 
technik molekularnych poszerzył teoretyczne spektrum genetyki 
konserwatorskiej, stawiając przed nią nowe wyzwania. Badaniom 
poddano reprezentanta z rodzaju Chamedaphne - Chamaedaphne 
calyculata, należącego do rodziny Ericaceae. Po zebraniu materiału, 
przeprowadzono izolację DNA za pomocą zestawu izolacyjnego ZR 
Plant/Seed DNA Kit. Następnie wykonano biblioteki genomowe z 
wykorzystaniem nowatorskiej metody sekwencjonowania 
następnej generacji (NGS). Mapowanie przeprowadzono na ITSy 
klasyczne, posłużono się nukleotydowymi voucherami RNA Erica 
plukenetii, dostępnymi w bazie danych NCBI. Wielokrotne iteracje, 
rozbudowywały sekwencje aż do zamknięcia pętli i otrzymania 
kompletnej sekwencji regionów NOR. Po uzyskaniu kompletnych 
regionów NOR, przeprowadzono szczegółową analizę 
gromadzenia i rozkładu zmienności genetycznej w ich obrębie. 
Najniższy współczynnik różnorodności stwierdzono w genach 
rRNA: 5,8S rRNA, następnie w 18S rRNA i nieco wyższy w 26S rRNA. 
Dużo wyższy poziom zmienności genetycznej zgromadził się w 
obrębie regionów międzygenowych – więcej mutacji typu SNP 
zanotowano w ITS1 niż w ITS2. Najwięcej zmian zaobserwowano w 

obrębie regionu 26S-18S rDNA IGS, który jest bardzo czułym 
markerem zmian ewolucyjnych. 

W poszukiwaniu laboratoryjnego markera predykcji zakażenia rany 
mostka u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych 

Małgorzata M. Kozioł 1, Sylwia Targońska2, Janusz Stążka2, Maria 
Kozioł-Montewka1,3, Małgorzata Tokarska-Rodak3 
 
1Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie  
2 Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
3 Katedra Zdrowia, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana 
Pawła II 

    Zakażenie miejsca operowanego to jeden z częstszych rodzajów 
zakażeń szpitalnych w oddziałach zabiegowych, który znacząco 
wydłuża czas hospitalizacji pacjentów. Choć operacje 
kardiochirurgiczne zalicza się do tak zwanych 'procedur czystych', 
a zakażenie miejsca dostępu chirurgicznego waha się na 
stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do innych dziedzin 
zabiegowych, to powikłania infekcyjne rany posternotomijnej- SWI 
(ang. Sternal Wound Infection) mają o wiele trudniejszy przebieg i 
poważniejsze konsekwencje. Istotnym jest zatem znalezienie 
parametrów, które będą dobrym predyktorem infekcji by 
odpowiednio wcześniej wdrożyć działania zahamowujące jej 
rozwój. Celem pracy było zbadanie w tym zakresie jednego z 
najczulszych regulatorów odpowiedzi zapalnej- Interleukiny 6. 
Materiały i metody 
Badaniami objęto pacjentów poddawanych zabiegom 
kardiochirurgicznym z dostępu przez sternotomię pośrodkową. 
Grupa badana: 33 osoby z SWI i 7 osób z podejrzeniem SWI. Grupa 
kontrolna: 20 osób bez powikłań. Od pacjentów pobrano krew 
żylną w okresie okołooperacyjnym: przed zabiegiem; po 48h od 
zabiegu; w momencie zmian w ranie/lub 7-8 doba po. W osoczu 
oznaczono stężenie IL-6 metodą immunoeznymatyczną (test 
ELISA). 
 
Wyniki 
Stężenie IL-6 było najniższe przed zabiegiem i zbliżone w każdej z 
grup (~5 pg/ml). Istotnie wzrastało a następnie spadało pomiędzy 
poszczególnymi punktami pobrań w każdej z grup. Po 48h od 
zbiegu znaczący wysoki wzrost zaobserwowano tylko w grupie 
pacjentów z późniejszym SWI (122,94 pg/ml). W grupie kontrolnej 
i u pacjentów z nieinfekcyjnymi zmianami, podczas drugiego 
pobrania, zanotowano wzrost na zbliżonym poziomie ale 
dwukrotnie niższym niż grupa z SWI (~70 pg/ml). W pomiarze 
ostatnim średnie stężenie w grupie z SWI nieznacznie spadło a 
istotną statystycznie różnice zauważono w porównaniu z grupą 
kontrolną gdzie nastąpił ponad 3-krotny spadek stężenia 
parametru (20,05pg/ml). 
Wnioski 
Badany parametr może posiadać predykcyjną wartość w zakażeniu 
miejsca dostępu chirurgicznego w okresie okołooperacyjnym ale 
jako wczesny pooperacyjny wskaźnik. 
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W poszukiwaniu naturalnej ochrony przeciwko „swimmers’ itch” – 
badania eksperymentalne 

 
Marszewska Anna, Cichy Anna, Żbikowska Elżbieta 

Szczególne zainteresowanie ptasimi schistosomami wypływa z 
faktu, że stanowią one ubikwistyczny problem medyczny 
wywołując dermatozę określaną jako świąd pływaków. 
Pojawiające się po kontakcie z wodą zmiany skórne u ludzi są 
efektem wnikania cerkarii pasożyta. Wysypce może towarzyszyć 
gorączka, zaburzenia pracy układu oddechowego, a nawet wstrząs 
anafilaktyczny. Aktualnie obserwowany jest wzrost liczby 
przypadków świądu pływaków, których przebieg, zwłaszcza u 
dzieci, wymaga interwencji medycznej. Celem badań nad inwazją 
ptasich pasożytów u ssaków jest poznanie przyczyn i skutków 
zarażenia nietypowego żywiciela. Z kolei prace środowiskowe 
ogniskują się nad ustaleniem podłoża zwiększonej dostępności 
inwazyjnych larw w zbiornikach wodnych – w szczególności o 
funkcji rekreacyjnej, oraz nad sposobami skutecznego 
ograniczenia inwazji pasożytów do ludzi. Jedną z metod 
ograniczania sukcesu transmisyjnego przywr jest wprowadzenie 
do środowiska nieżywicielskich gatunków ślimaków, które stają się 
celem miracydiów pasożyta, a jednocześnie jego gospodarzami 
„dead-end”. Celem przeprowadzonych badań eksperymentalnych 
było sprawdzenie czy rolę gospodarza zaburzającego transmisję 
ptasiej schistosomy z gatunku Trichobilharzia regenti może pełnić 
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843). W warunkach 
laboratoryjnych przeprowadzono zarażenie osobników 
żywicielskiego gatunku Radix balthica (Linnaeus, 1758) 
miracydiami T. regenti  w obecności osobników P. antipodarum 
występujących w rosnącym zagęszczeniu. Badania wykazały, iż od 
pewnej wartości zagęszczenia populacji nieżywicielskiego gatunku 
mięczaka transmisja pasożytniczych larw do typowego żywiciela 
ulega istotnemu zaburzeniu. W kolejnym etapie badań 
zaplanowano poznanie mechanizmu ograniczania transmisji 
miracydiów ptasich schistosom w obecności nieżywicielskich 
gatunków ślimaków. Spodziewane efekty posłużą do opracowania 
planu ochrony kąpielisk przed niebezpieczeństwem świądu 
pływaków. 

Wady serca wśród osób trenujących wyczynowo 

Bartłomiej Wrzesiński, Edyta Piechocka 

Wady serca mogą mieć charakter wrodzony powiązany z 
czynnikami genetycznymi, lub też mogą być związane ze zmianami 
morfologicznymi dotyczącymi głównie mięśnia lewej komory, 
chodź mogą dotyczyć także powiększenia wymiarów serca 
prawego. Kolejnym problemem widocznym w badaniach są 
anomalie tętnic wieńcowych. Problem ten jest równie ważny jak 
konsekwencje związane z kardiomiopatiami przerostowymi czy 
rozstrzeniowymi. Wady serca ze względu na to iż diagnozowane są  
zwykle przed podjęciem wyczynowej aktywności są pomijanym 
elementem badań, chodź niekóre z nich stanowią drugą przyczynę 
zgonów sportowców poniżej 35 roku zycia.  U części pacjentów 
ciężko doszukać się konkretnych objawów, w większości 
przypadków są one niewielkie. Najczęstszymi symptomami są 
duszności oraz wysiłkowe bóle dławicowe. Najistotniejszym 
elementem determinującym zmiany staje się rodzaj 
wykonywanego wysiłku fizycznego. U sportowców trenujących 
wyczynowo treningi mają zarówno charakter dynamiczny 

(wytrzymałościowy) jak i statyczny (siłowy). Nie każdy sportowiec 
zdaję sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie za sobą 
nieodpowiednie przystosowanie się do wysiłku czy też brak badań 
kontrolnych w czasie regularnych treningów o znacznej 
intensywności. Do podstawowych badań pozwalających ocenić 
przebudowę serca należą EKG, RTG oraz echokardiografia. Badania 
radiologiczne pozwalają ocenić sylwetkę serca, natomiast 
klasyczna echokardiografia umożliwia ocenę stopnia jak i 
charakteru przebudowy oraz pozwala wykryć współistniejące 
patologie. Badania przy pomocy rezonansu magnetycznego wśród 
zawodowych sportowców wykazały cechy przerostu lewej komory 
a w konsekwencji pogrubienie się ścian i poszerzenie jej światła. 
Takowe zmiany są bardziej nasilone u osób uprawiających sporty 
wytrzymałościowe niż szybkościowe. 

Warianty genu ADH7 a ryzyko rozwoju uzależnienia od alkoholu 

Paulina Całka 
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny                   
w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej 

Uzależnienie od alkoholu jest częstą chorobą, głównie z racji jego 
powszechnej dostępności. Alkoholizm jest zaliczany do chorób 
wieloczynnikowych, czyli na jego wystąpienie wpływają zarówno 
elementy środowiskowe jak i genetyczne. Wieloośrodkowe 
badania nad genetyką uzależnienia od alkoholu oszacowały wpływ 
czynników genetycznych na poziomie 50-60% oraz wskazały na 
region klastra genów dehydrogenaz alkoholowych (ADH, ang. 
alcohol dehydrogenase), w szczególności ADH7, ADH1C, ADH1B i 
ADH4, jako wykazujące związek z ryzykiem alkoholizmu. 
Enzymy ADH podzielone są na 5 klas ze względu na podobieństwo 
w sekwencji białka, właściwości kinetyczne, specyficzność 
substratową i dystrybucje tkankową. Izoenzymy ADH7, ADH1C, 
ADH1B i ADH4 katalizują utlenianie etanolu w organizmie ludzkim 
(do 90% przyjętej dawki), czego produktem jest toksyczny aldehyd 
octowy.   
Po podaniu doustnym etanol wchłaniany jest w jelicie cienkim i w 
żołądku, następnie poprzez układ wrotny trafia do wątroby, gdzie 
działają  ADH1C, ADH1B i ADH4. Alkohol etylowy częściowo ulega 
tu metabolizmowi, natomiast większość jest rozprowadzana po 
organizmie. Zjawisko to powoduje różnicę pomiędzy dawką 
przyjętą a dawką krążącą we krwi i nosi nazwę Metabolizmu 
Pierwszego Przejścia (FPM, ang. First Pass Metabolizm). Oprócz 
wątroby na FPM ma również wpływ żołądek, gdyż w jego śluzówce 
produkowane są ADH7 i ADH1C. Po spożyciu alkoholu ADH1C w 
żołądku ulega inhibicji przez nadmiar substratu, natomiast ADH7 
w stężeniu osiąganym podczas picia „towarzyskiego”  ma 
największą aktywność spośród wszystkich dehydrogenaz 
alkoholowych. 
Celem pracy było sprawdzenie czy wybrane warianty genetyczne 
wykażą zależność z występowaniem uzależnienia od alkoholu. 
Wybrano trzy zmiany typu SNP i wykonano genotypowanie 
metodą Real-Time PCR z wykorzystaniem sond typu TaqMan. 
Analiza statystyczna częstości genotypów w grupie badanej i 
grupie kontrolnej wykazała brak istotnych zależności mogących 
potwierdzić wpływ zmienności genetycznej ADH7 na ryzyko 
uzależnienia od alkoholu. 
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Wartość kliniczna markerów włóknienia sST2 i Gal-3 w wybranych 
patologiach mięśnia sercowego 

Autorzy: Weronika Topyła, Urszula Fałkowska, Zuzanna Toruń, 
Agnieszka Staciwa, Dominika Szymczyk 
Opiekun: dr n. med. Michał Trojnar, Uniwersytet Medyczyny w 
Lublinie, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 
Kardiologii 

WSTĘP: Włóknienie miokardium jest często obserwowanym i 
niekorzystnym procesem w schorzeniach mięśnia sercowego. 
Najnowsze doniesienia wskazują na znaczenie nowych 
biomarkerów zwłóknienia serca i niekorzystnej przebudowy, 
takich jak GAL-3 i ST-2 W tej pracy przedstawione zostały wyniki 
badań dotyczących związku tych biomarkerów z kardiomiopatrią 
przerostową (HCM), zawałem serca z uniesieniem odcinka ST 
(STEMI) oraz niewydolnością serca (HF). 
CEL: Celem pracy jest ocena przydatności klinicznej markerów 
włóknienia: sST2 i Gal-3 w wybranych patologiach mięśnia 
sercowego. 
MATERIAŁ I METODY: Do przeglądu danych literaturowych 
zastosowano standardowe 
kryteria. Przeprowadzono wyszukiwanie angielskojęzycznych 
artykułów w bazie danych PubMed opublikowanych w latach 
2013-2017. 
WYNIKI: W 2014 roku opublikowano badanie, w którym wykazano, 
że GAL-3 jest bezpośrednio zaangażowana w proliferację 
miofibroblastów, odkładanie kolagenu i przebudowę serca, które 
przyczyniają się do rozwoju niewydolności serca. 
Gawor i in. zmierzyli stężenia sST2 i Gal-3 w surowicy 57 pacjentów 
z HCM oraz 18 zdrowych uczestników badania. Stężenia badanych 
markerów były znacznie wyższe u pacjentów z HCM w 
porównianiu z grupą zdrowych ochotników. Wartości sST2 i Gal-3 
były wyższe wśród pacjentów o wyższych klasach niewydolności 
serca wg NYHA i wykazywały wzrost wraz z nasileniem objawów 
HF. 
Dhillon i in. zmierzyli wartość sST2 u 677 pacjentów z STEMI, 
wykazując, że zwiększone wartości ST2 były silnie związane ze 
zwiększoną śmiertelnością po 30 dniach. W tym samym badaniu 
autorzy skutecznie ocenili ryzyko śmiertelności po 30 dniach po 
STEMI poprzez pomiar ST2, NT-proBNP oraz wykorzystanie GRACE 
ACS Risk and Mortality Calculator. 
WNIOSKI: Pomiary stężeń aST2 i Gal-3, a w szczególności 
zastosowanie strategii wieloczynnikowej polegającej na pomiarze 
również innych markerów jak np. proBNP  mogą stanowić cenną 
informację predykcyjną i służyć do oceny stratyfikacji ryzyka 
patologii związanych z włóknieniem i dzięki temu możliwe jest 
rozpoczęcie odpowiednio wcześniejszej terapii. 

Wiedza pielęgniarek pracujących na różnych oddziałach szpitalnych 
na temat opieki nad pacjentem z wyłonioną stomią 

Paulina Kordziak 
Nazwa Uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach. 
Koło Naukowe Zakładu Propedeutyki Chirurgii, 
Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów 
Wielonarządowych. 

Wstęp: 
Corocznie operację wyłonienia stomii wykonuję się u ok. 7tys. 
Polaków. Według danych Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-

ILKO obecnie w naszym kraju żyje ponad 40 tys. Stomików. 
Pacjenci po tego typu operacji potrzebują pomocy zarówno natury 
medycznej jak i psychologicznej. Niezbędne jest wsparcie oraz 
odpowiednia edukacja tej grupy pacjentów. Dlatego ciekawym 
wydaję się sprawdzenie poziomu wiedzy personelu 
pielęgniarskiego na temat edukacji i pielęgnacji pacjentów 
stomijnych. 
Cel główny: 
Ocena poziomu wiedzy posiadanej przez pielęgniarki dotyczącej 
pacjentów stomijnych. 
Materiał i metoda: 
Badaniem objęto 50 pielęgniarek aktywnie wykonujących swój 
zawód. Narzędziem badawczym był autorski, kwestionariusz 
ankiety oraz analiza otrzymanych wyników. Badania ankietowe 
były przeprowadzone w formie elektronicznej. Przebadanych 
zostało 50 kobiet z czego niemal 50% wykazało staż pracy powyżej 
20lat. 
Wyniki badań: 
1. 30% respondentów potrafiło prawidłowo wskazać definicje 
słowa stomia. 
2. 66% przebadanych pielęgniarek było przekonanych, iż stomia 
może dotyczyć innego narządu niż jelita. 
3. 76% ankietowanych jest świadoma, że operacja wyłonienia 
stomi może dotyczyć noworodków. 
4. 90% respondentów zna znaczenie pojęcia ileostomia. 
5. Na pytanie „Co to jest pouch?” 28% ankietowanych 
odpowiedziało poprawnie. 
6. 60% przebadanych pielęgniarek wie co polecić pacjentowi 
stomijnemu odnośnie pielęgnacji oraz uprawiania sportów. 
7. 74% respondentów  nie  posiada wiedzy na temat irygacji stomii. 
Wnioski: 
Personel pielęgniarski posiada wiedzę na badany temat. Ponad 
połowa respondentów wie jak pielęgnować oraz jakich wskazówek 
udzielać pacjentowi stomijnemu. Uważam jednak, że wiedza jaką 
wykazały biorące udział w badanu pielęgniarki pozostawia wiele do 
życzenia. Deficyty wiedzy na badany temat można uzupełnić 
poprzez szkolenia. 
Słowa kluczowe: stomia, personel pielęgniarski, opieka nad 
pacjentem. 

Wielotorbielowatość nerek u kotów 

Kacper Siwiec 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie 

Wielotorbielowatość nerek zaliczana jest do najczęściej 
występujących chorób dziedzicznych autosomalnych u kotów. 
Charakteryzuje się występowaniem licznych torbieli w obrębie 
jednej lub obydwu nerek. Za torbiele uznaje się struktury o cienkiej 
ścianie, różnej wielkości, zazwyczaj kształtu kulistego. Twory te 
wypełnione są płynem, wysłane nabłonkiem, a ponadto często 
otoczone łącznotkankową torebką. Powstające cysty zaburzają 
funkcje układu wydalniczego, prowadzą do zniszczenia miąższu i 
niewydolności nerek. Ich pojawienie się może być skutkiem 
wrodzonych lub nabytych chorób nerek. Głównie jest wynikiem 
mutacji w obrębie genu PKD1, kodującego białko transbłonowe – 
policystynę 1. Torbielowatość nerek może mieć charakter 
autosomalny dominujący – ujawniający się u zwierząt dorosłych 
lub autosomalny recesywny – u zwierząt młodych. Wysokie ryzyko 
pojawienia się PKD występuje u kotów perskich i ras pokrewnych 
(mieszańce, domowe koty długowłose, koty egzotyczne i 
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himalajskie). Rozpoznanie torbielowatości opiera się przede 
wszystkim na podstawie badania ultrasonograficznego. Według 
danych literaturowych najskuteczniejszą metodą diagnostyczną 
PKD są badania genetyczne (molekularne) – PCR. Ważne jest jak 
najwcześniejsze postawienie właściwej diagnozy w celu usunięcia 
kotów obarczonych tą wadą z programów hodowlanych. 

Więzień własnego ciała – Locked-in syndrom 

1: Rafał Wójcik12  
2: Krzysztof Kozak12 
3: Maciej Czerwonka2 
4: Sławomir Mańdziuk3 
5: Barbara Madej-Czerwonka12 
1. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego Oddział Chirurgii Piersi. 
3. Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 

Wstęp: 
Zespół zamknięcia (locked-in sydrom) jest bardzo rzadkim 
schorzeniem neurologicznym, w wyniku którego dochodzi do 
uszkodzenia brzusznej części mostu. Chory z zachowaną 
świadomością nie jest w stanie poruszać mięśniami szkieletowymi. 
Brak koordynacji strun głosowych z oddechem uniemożliwia 
mówienie. Jedyną formą komunikacji z otoczeniem są mrugnięcia 
powiek i ruch gałek ocznych. 
Cel pracy: 
Celem pracy było przedstawienie rzadkiego zespołu 
neurologicznego oraz ocenienie przydatności klinicznej 
dostępnych metod diagnostycznych: CT, MRI i angio-CT. 
Opis przypadku: 
Pacjent został przyjęty do SOR z podejrzeniem napadu 
padaczkowego. Chory był nieprzytomny, stwierdzono obustronny 
odruch Babińskiego. W badaniach laboratoryjnych                                            
i toksykologicznych nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy. 
We wstępnym CT głowy nie zaobserwowano nieprawidłowości. 
Pacjent był zaintubowany i został przeniesiony do OIT celem 
dalszej diagnostyki oraz leczenia. W 2. dobie pobytu, po 
odstawieniu leków sedatywnych chory zaczął reagować na głos, 
otwierał i zamykał oczy na polecenie. W trakcie konsultacji 
neurologicznej postawiono rozpoznanie zespołu zamknięcia. W 3 
dobie wykonano kontrolne CT głowy z kontrastem oraz angio-CT 
tętnic w zakresie szyi i głowy. Badanie uwidoczniło dwa obszary 
hypodensyjne w obrębie mostu i móżdżku. Badanie MRI 
potwierdziło ogniska o charakterze udarowym w przedniej części 
mostu i prawej półkuli móżdżku. Ze względu na brak obciążającego 
wywiadu chorobowego podejrzewano skurcz tętnic mózgu, który 
doprowadził do niedokrwienia. Pacjent do chwili wystąpienia 
powyższego epizodu nie zgłaszał żadnych dolegliwości i nie leczył 
się przewlekle. 
Wnioski: 
Badania obrazowe: CT, MRI i angio-CT są kluczowym narzędziem 
diagnostycznym w zespole zamknięcia. Szybka diagnostyka 
choroby, leczenie i wdrożenie rehabilitacji umożliwia odzyskanie 
funkcji mowy, zdolność do samodzielnego oddechu oraz napięcie 
i siłę mięśni szkieletowych. 

 

Właściwości adsorpcyjne i objętościowe surfaktantów niejonowych 
z grupy Tween 

Magdalena Szaniawska, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Związki powierzchniowo czynne lub inaczej surfaktanty stanowią 
obszerną grupę związków chemicznych, które powszechnie 
spotykane są w życiu codziennym. Ze względu na swoją budowę i 
właściwości fizykochemiczne są obecnie jedną z kluczowych grup 
związków chemicznych, badanych oraz stosowanych w przemyśle 
i laboratoriach chemicznych. Surfaktanty mogą pełnić w procesach 
ekstrakcji rolę emulgatorów, ekstrahentów, substancji 
powodujących parowanie jonów i rozpuszczalników 
desorbujących w ekstrakcji do fazy ciekłej i stałej. Znikome zużycie 
rozpuszczalników organicznych (oraz późniejsze wytwarzanie 
małej ilości odpadów) w ekstrakcjach z użyciem surfaktantów 
pozwala na podkreślenie ich „zielonego” charakteru.  
Uzasadnionym wydaje się być więc badanie właściwości 
surfaktantów, które mogą być zastosowane m.in. w procesach 
przygotowania próbek. Należy dobrze poznać zwłaszcza 
właściwości adsorpcyjne i objętościowe związków 
powierzchniowo czynnych, aby później z powodzeniem je 
stosować w ekstrakcjach różnego typu. Stąd też celem niniejszej 
pracy było zbadanie tych właściwości dwóch niejonowych 
związków powierzchniowo czynnych z grupy Tween – 20 i 80. Cel 
ten zrealizowano poprzez pomiary napięcia powierzchniowego 
wodnych roztworów tych surfaktantów w temperaturach 293, 303 
i 313K. Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzono 
również termodynamiczną analizę procesu adsorpcji tych 
surfaktantów na granicy faz woda-powietrze oraz procesu ich 
micelizacji, z uwzględnieniem wyznaczenia krytycznego stężenia 
micelizacji. 

Właściwości wodnych suspensji ditlenku krzemu w obecności 
chitozanu 

Jakub Matusiak, Elżbieta Grządka 
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Dodatek polimeru do wodnych suspensji tlenków, może prowadzić 
do zmian stabilności takich układów. W zależności od tego, czy 
dana makrocząsteczka ulega adsorpcji czy też nie, można 
spodziewać się stabilizacji lub flokulacji układu koloidalnego. 
Najbardziej charakterystycznymi rodzajami adsorpcji jest 
stabilność steryczna, do której dochodzi na skutek adsorpcji 
polimeru na powierzchni tlenku, jak również zubożeniowa, która 
ma miejsce gdy wykorzystywany polimer nie ulega adsorpcji. 
Jednakże, należy pamiętać, że dodatek substancji 
makrocząsteczkowej do układu może również prowadzić do jego 
destabilizacji. (flokulaca). Wyróżnia się dwa jej rodzaje: flokulację 
mostkową oraz zubożeniową. Wymienione powyżej rodzaje 
flokulacji prowadzą do destabilizacji, wskutek zwiększonej 
agregacji bądź sedymentacji. W celu dodatkowego opisania 
właściwości adsorpcyjnych i stabilizacyjnych badanych układów 
można wykorzystać pomiar potencjału elektrokinetycznego 
(potencjał dzeta). W wyniku adsorpcji polimeru na powierzchni 
stałej dochodzi do przesunięcia się płaszczyzny poślizgu podwójnej 
warstwy elektrycznej, co skutkuje obniżeniem potencjału dzeta. 
Należy jednak pamiętać, że obecność dodatnio lub ujemnie 
naładowanych grup pochodzących z dysocjacji polimeru może 
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również wpływać na wartość potencjału elektrokinetycznego. 
Dlatego też, obserwowany wynik jest zazwyczaj wypadkową wyżej 
wymienionych efektów. Wykorzystywanym w badaniach 
polimerem był chitozan, będący naturalnym polisacharydem 
otrzymywanym w procesie deacetylacji chityny. Znajduje on 
szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. w 
przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.  
Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku chitozanu na 
właściwości wodnych suspensji ditlenku krzemu. W tym celu 
przeprowadzono badania adsorpcyjne, elektrokinetyczne oraz 
stabilnościowe układu chitozan/krzemionka. 

Wodno-alkoholowe roztwory rutyny - badania spektroskopowe 

Anna Taraba, Magdalena Szaniawska, Katarzyna Szymczyk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Rutyna jest aktywnym biologicznie i biodostępnym flawonoidem 
roślinnym zaliczanym do grupy bioflawonoidów. Przez naukowców, 
ze względu na swoją budowę chemiczną, zwana również 
rutozydem lub kwercetyno-3-rutozydem, a to dlatego, że jej 
cząsteczka składa się z kwercetyny (50% struktury rutyny) i 
dwucukru rutynozy (glukoza + ramnoza). Rutyna posiada wiele 
prozdrowotnych właściwości. Działa ona antyoksydacyjnie 
zmniejszając powstawanie wolnych rodników. Ponadto uszczelnia 
i działa ochronnie na naczynia krwionośne, tym samym je 
uszczelnia, działa ochronnie na elastynę i kolagen dzięki czemu 
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kości, ścięgien, stawów i 
wiązadeł. Dodatkowo rutyna ma właściwości 
przeciwnowotworowe. Niestety, praktyczne zastosowanie rutyny 
jest ciągle zbyt małe z względu na jej słabą rozpuszczalność wodzie, 
a także w przewodzie pokarmowym, co dodatkowo zmniejsza jej 
biodostępność. Celem przeprowadzonych badań była wstępna 
analiza właściwości roztworów rutyny o stężeniu równym 4x10-
5M  z dodatkiem  alkoholi krótkołańcuchowych na podstawie 
zarejestrowanych widm emisyjnych. 

Wpływ techniki bowena na organizm człowieka na podstawie 
badania eeg – badanie pilotażowe 

Ewelina Kopczyńska 

Technika Bowena (TB) jest formą terapii manualnej, powięziową 
techniką wibracyjną, opierającą się na delikatnym ruchu i serii 
manipulacji tkanek miękkich. W trakcie zabiegu zachodzą znaczące 
zmiany w autonomicznym układzie nerwowym, układ 
przywspółczulny przechodzi w stan dominacji nad układem 
współczulnym. Mechanizm działania TB opiera się głównie na 
obecności w obrębie skóry i powierzchownych powięzi licznych 
wolnych zakończeń nerwowych i receptorów lekkiego dotyku. 
Pacjent jako pierwsze ma odczucia proprioceptywne, następnie 
interoceptywne, które są delikatniejsze i łatwiej odczuwane w 
trakcie okresów kilkunastosekundowych przerw pomiędzy 
poszczególnymi ruchami. 
Elektroencefalografia (EEG) to badanie diagnostyczne obrazujące 
czynność bioelektryczną mózgu w formie graficznej. EEG 
wykorzystuje się w diagnostyce np.: bólu głowy, migreny, epilepsji, 
zaburzenia świadomości (krótkie i długie epizody), zaburzenia 

zasypiania i snu, zaburzenia zachowania u dzieci m. in. 
nadpobudliwości. 
Przeprowadzone badanie miało charakter pilotażowy i jego celem 
było sprawdzenie czy istnieje wpływ TB na czynność bioelektryczną 
ośrodkowego układu nerwowego. Badanie przebiegło 
dwuetapowo. Pierwszy etap to podstawowe badanie EEG tzw. 
spoczynkowe. Następnie przeprowadzono to samo badanie 
podczas wykonywania trzech podstawowych procedur 
relaksacyjnych z zachowaniem przerw między sekwencjami 
ruchów co najmniej 2 minut.  
Otrzymane wyniki zapisu obrazują pojawianie się i zanikanie 
zwolnionej czynności podstawowej alpha o charakterze „falowym“, 
zanikanie napięcia mięśniowego i zwolnienie pracy serca. Świadczy 
to o wejściu w stan pełnego relaksu niezbędnego do dobrego 
funkcjonowania organizmu. W reakcji na każdy ruch, a zwłaszcza 
na ruchy wykonywane w obrębie mięśnia obszernego bocznego 
uda, pojawia się „następowa“ fala rytmu alpha w cyklach 
dwuminutowych. W wywiadzie badany potwierdza, że podczas 
zabiegu odczuwał stan odprężenia przechodzący w sen. 

Wpływ bakterii bytujących w jamie ustnej na powstawanie chorób 
ogólnoustrojowych 

Eliza Hamruk 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
al. Racławickie 1 
20-059 Lublin 

Dbanie o jamę ustną dla wielu osób jawi się jako konieczność 
pozwalająca na uniknięcie bólu, którego źródłem jest chory ząb. 
Dla innych powodem zgłaszania się do dentysty jest chęć 
posiadania lśniącego uśmiechu. Jednak często niewielką wagę 
przywiązuje się do problemu wywoływania poważnych chorób 
ogólnoustrojowych przez bakterie bytujące w jamie ustnej. 
Drobnoustroje mogą przemieszczać się przez krew z ognisk 
chorobowych w jamie ustnej do różnych tkanek i narządów całego 
organizmu.  Ich obecność aktywuje układ immunologiczny, co w 
efekcie przedłużającej się infekcji może prowadzić do 
rozregulowania jego pracy. To skutkuje osłabieniem odpowiedzi 
odpornościowej podczas inwazji mikroorganizmów na 
poszczególne układy. Wówczas komórki narządów miąższowych są 
bardziej podatne na zakażenie, które prowadzi do upośledzenia ich 
pracy. Toksyny bakteryjne mogą się też przedostawać do stawów, 
powodując stany zapalne i ból. Ponadto bakterie mogą niekiedy 
pokonywać barierę krew-mózg, przyczyniając się do uszkodzeń 
ośrodkowego układu nerwowego. Nieleczenie zębów może 
prowadzić do ich usunięcia, a braki w łukach zębowych mogą 
upośledzać zdolność rozdrabniania pokarmu. To bezpośrednio 
wpływa na obniżenie przyswajalności substancji odżywczych, 
witamin i mikroelementów. W efekcie organizm nie funkcjonuje w 
pełni sprawnie, co przyczynia się do wystąpienia wielu schorzeń. 
W tym kontekście stomatologia jawi się jako ważna dziedzina 
medycyny, stojąca na straży wrót całego organizmu w celu 
uniknięcia wielu chorób. 
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Wpływ częstości sytuacji stresujących oraz subiektywnie 
odczuwanego poziomu stresu na ilość oraz preferencje sposobu 
spożywania alkoholu wśród studentów kierunków medycznych 

Przemysław Szczotka, Michał Śliwa, Łukasz Pietrzyński, Tomasz 
Łysek, Marcin Kostuj  
Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski 
Uniwersytet Medyczny, Wydział lekarski z oddziałem lekarsko - 
dentystycznym w Zabrzu 

Uczenie się na uczelniach medycznych uchodzi za jedno z 
większych wyzwań stawianych przed młodymi ludźmi. Zazwyczaj 
prowadzi to do większego narażenia na trudne sytuacje oraz 
zwiększenia poziomu stresu wśród studentów uczelni medycznych.  
Niejednokrotnie pociąga to za sobą zwiększanie ilości spożycia 
alkoholu jako strategii radzenia sobie ze stresem. Alkohol ma 
właściwości kompensowania niedoboru endorfin, których poziom 
spada po przeżyciu napięcia.  
Praca ma na celu wskazanie na którym z kierunków uczelni 
medycznych narażenie na sytuacje stresujące oraz subiektywnie 
odczuwany poziom stresu jest największy. Drugim celem jest  
sprawdzenie czy wiąże się to z ilością spożywanego alkoholu przez 
studentów oraz  jego preferowanym sposobem spożywania. 
Badanie przeprowadzono przy pomocy anonimowej ankiety on-
line wśród studentów uczelni medycznych w Polsce. Celem 
badania było określenie w grupie studentów subiektywnie 
odczuwanego poziomu stresu, częstości odczuwania trudnych 
sytuacji oraz analiza strategii radzenia sobie ze stresem w postaci 
ilości i preferowanego sposobu spożywania alkoholu. Pytano o 
kierunek studiów, wiek, płeć, masę ciała, miejsce zamieszkania, 
choroby towarzyszące, stan cywilny. Grupę badaną stanowiło 308 
studentów kierunku lekarskiego, 137 kierunku lekarsko-
dentystycznego, 94 kierunku ratownictwo medyczne, 76 kierunku 
pielęgniarstwo, 61 kierunku fizjoterapia. 
Sumarycznie ankietę wypełniło 676 respondentów.  62% stanowiły 
kobiety, 38% mężczyźni. Wiek badanych respondentów wynosił od 
19 lat do 29 lat. Średnia wieku wyniosła 23.1 lat. SD=2.5 
Badania wykazały, że studenci kierunku lekarskiego odczuwają 
najwyższy poziom stresu oraz najczęściej doznają poczucia 
trudnych sytuacji. Wiąże się to z większą ilością spożywania 
alkoholu przez studentów medycyny. Zauważono, że studenci  
uczelni medycznych mieszkający w domach studenckich 
spożywają więcej alkoholu aniżeli studenci mieszkający w domach 
rodzinnych, bądź na stancjach. 

Wpływ dodatku jagód goji na właściwości fizyczne chleba 
bezglutenowego 

mgr inż. Alicja Ziemichód, dr hab. inż. Renata Różyło 
Uniwersytet Przrdniczy w Lublinie 

Celem pracy było określenie zmian właściwości fizycznych chleba 
bezglutenowego  spowodowanych dodatkiem suszonej jagody goji 
w ilości 3, 6, 9, 12 i 15%. 
Wypiek kontrolny chleba bezglutenowego wykonano na bazie 
mąki ryżowej i kukurydzianej (50:50%). Dla chleba kontrolnego 
oraz chleba ze zmiennym udziałem suszonych i zmielonych jagód 
goji oznaczono takie cechy fizyczne jak objętość (pomiar za 
pomocą nasion prosa), wartość pH (pH-metr TESTO 206-ph2) oraz 
parametry barwy miękiszu (L*a*b*) (kolorymetr - Precise Color 
Reader, 4Wave), jak również cechy jego tekstury (twardość, 
elastyczność, spoistość i żuwalność) (test TPA – texture profile 

analysis) (maszyna wytrzymałościowa Zwick Z020/TN2). Analizę 
statystyczną wykonano na poziomie istotności α=0,05 (analiza 
Wariancji i test Tuckey’a).    
W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że wraz ze 
wzrostem dodatku jagód goji, zmniejszała się istotnie wartość pH 
ciasta i chleba z poziomu 5,3 do 4,9. Dodatek suszonych owoców 
goji wpływał istotnie na jasność miękiszu, wartość parametru L* 
zmniejszyła się.  Składowa barwy miękiszu a* wraz z dodatkiem 
jagód rosła. Zaobserwowano także istotny wzrost składowej b* 
barwy miękiszu.  
Dodatek jagód goji wpłynął na niewielkie obniżenie twardości 
miękiszu. Podczas przechowywania chleba zauważono 
zmniejszenie stopnia czerstwienia pieczywa wraz ze zwiększaniem 
udziału jagód.  
Wraz ze wzrostem dodatku suszonych i zmielonych jagód goji w 
badanym zakresie od 0 do 15% elastyczność miękiszu chleba 
bezglutenowego badana po 1 dobie rosła, a po 3 malała. 
Wraz ze zwiększaniem udziału jagód goji spoistość miękiszu w 1 i 3 
dobie wykazywała tendencję głównie rosnącą. Nie było znacznych 
różnic w żuwalności miękiszu chleba z badanym udziałem jagód 
goji.  
Reasumując wpływ dodatku w postaci jagód goji wpłynął 
korzystnie na właściwości fizyczne a także organoleptyczne tj.:  
smak, zapach, wygląd, teksturę i ogólną jakość chleba. 

Wpływ dodatku mąki z amarantusa i bakterii probiotycznych na 
skład ilościowy i jakościowy mikrobioty pasz komponowanych                    
w różnych warunkach temperaturowych 

Jacek Potorski1*, Piotr Niewiadomski2 
1Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, 2Katedra Biologii  
i Hodowli Ryb, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

Mączki pochodzenia roślinnego ze względu na występowanie w ich 
składzie substancji antyżywieniowych, mają ograniczone 
zastosowanie w produkcji pasz komponowanych dla ryb. Z drugiej 
strony niektóre szkodliwe związki chemiczne np.  ligniny 
występujące w mące z szarłatu wykazują właściwości 
antybakteryjne i grzybicze, co może stanowić naturalny 
konserwant w przechowywaniu pasz, uniemożliwiając rozwój 
niepożądanych mikroorganizmów. Badania wstępne wykazały, że 
dodatek mąki z szarłatu na poziomie 20% hamował rozwój 
grzybów (pleśni i drożdży) w temperaturze 4 i 22°C podczas 
trwania całego doświadczenia (100 dni). Mąka z szarłatu zawiera 
również w swoim składzie błonnik, który przyspiesza perystaltykę 
jelit, skracając czas przebywania paszy w przewodzie 
pokarmowym ryb. Możliwości anatomiczne zwiększenia 
powierzchni chłonnej jelit przewodu pokarmowego ryb w celu 
efektywniejszego trawienia zdawanych pasz są ograniczone, 
dlatego uzasadnione jest stosowanie bakterii probiotycznych. Do 
tego typu mikroorganizmów należą bakterie Carnobacterium 
maltaromaticum. Aktywność metaboliczna tych drobnoustrojów 
wpływa na prawidłowe funkcjonowanie organizmu zwierzęcego, 
poprzez trwałą lub przejściową zdolność do kolonizacji przewodu 
pokarmowego. Ponadto bakterie te zapewniają lepsze trawienie, 
optymalne wykorzystanie pokarmu oraz wpływają korzystnie na 
równowagę w ekosystemie jelitowym. Celem przeprowadzonych 
badań było skorelowanie działania dodatku mąki z szarłatu w 
paszach eliminujących rozwój niekorzystnej mikrobioty z 
bakteriami probiotycznymi z rodzaju Carnobacterium 
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umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie pasz zawierających 
w swoim składzie błonnik. Wykonano oznaczanie składu mikroboty 
pod kątem ogólnej liczby bakterii z rodzaju Bacillus, Clostridium, 
Staphylococcus, Streptococcus, drożdży, pleśni. Wstępne wyniki 
przeprowadzonych analiz wykazują, że dodatek mączki z szarłatu 
umożliwia rozwój bakterii probiotycznych z rodzaju 
Carnobacterium kosztem rozwoju innych bakterii. 

Wpływ inhibitora dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4) na działanie 
nagradzające morfiny oceniane w teście warunkowej preferencji 
miejsca (CPP) 

Małgorzata Łupina, Joanna Filarowska, Jolanta Kotlińska, Sylwia 
Talarek, Joanna Listos 
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką  
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Linagliptyna, inhibitor didpeptydylopeptydazy 4 (DPP-4) jest 
doustnym lekiem o działaniu przeciwcukrzycowym. Powszechnie 
inhibitory DPP-4 są stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2.  
Linagliptyna hamując aktywność DPP-4 zwiększa stężenie 
endogennych inkretyn, tj. glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-
1). Co raz więcej danych eksperymentalnych wskazuje, że GLP-1, 
oprócz regulacji poziomu glukozy we krwi, może indukować 
działania farmakologiczne w innych narządach, także w obrębie 
struktur ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Biorąc pod 
uwagę, iż receptory dla GLP-1 występują w strukturach układu 
mezolimbicznego, a ich pobudzenie osłabia działanie nagradzające 
pokarmu można przypuszczać, iż modulatory GLP-1 mogą być 
zaangażowane w uzależnienie.  
Morfina, oprócz niezwykle cennego działania przeciwbólowego, 
wykazuje działanie euforyzujące związane ze wzrostem stężenia 
dopaminy w jądrze półleżącym. Odczucie przyjemności 
występujące po podaniu morfiny prowadzi do niekontrolowanego 
przymusu jej przyjmowania, pomimo świadomości o 
konsekwencjach takiego nadużywania (uzależnienie psychiczne). 
Celem niniejszych doświadczeń jest ocena wpływu inhibitora DPP-
4 – linagliptyny na działanie nagradzające morfiny w teście 
warunkowej preferencji miejsca (the conditioned place preference 
test – CPP) u szczurów.  
Przeprowadzone eksperymenty wykazują, że linagliptyna, 
zarówno w dawce 10 jak i 20 mg/kg, hamuje ekspresję morfinowej 
preferencji miejsca w teście CPP u szczurów. Wykazano także, iż 
linagliptyna w dawce 10 mg/kg hamuje akwizycję morfinowej 
preferencji miejsca w teście CPP u szczurów.  
Uzyskane wyniki mogą mieć istotny wpływ na opracowanie 
nowszych, bardziej skutecznych rozwiązań w terapii uzależnienia 
od związków opioidowych. 

Wpływ środków masowego przekazu na żywienie zwierząt 
towarzyszących 

Jakub Ceregrzyn, Zuzanna Całyniuk, Marcin Bany, Danuta 
Dąbrowska, Natalie Heletkanycz 
SKN hodowli i Biotechnologi Świń 

Żywienie zwierząt towarzyszących jest obecnie bardzo ciężką 
pracą, ponieważ istnieje wiele trendów w tej dziedzinie. Prawie 

wszystkie z nich wywodzą się mediów, czy to internetu bądź 
telewizji.  
        Celem pracy było zwrócenie uwagi na wpływ mediów na 
postrzeganie różnego sposobu żywienia zwierząt domowych jak 
również czym są karmione. Sposób żywienia ma kluczowy pływ na 
samopoczucie pupila oraz jego wysoki standard życia. 
Jednocześnie wszelkie nowe choroby zwierząt produkcyjnych 
wpływają na nasze postrzeganie żywienia. Schorzenia takiej jak 
ASF czy Ptasia Grypa oddziałują na trendy w żywieniu. Ludzie 
czerpią wiedzę na temat jak powinni i czym należy żywić pupila z 
często kilku źródeł wiedzy. Mimo iż ludzie zaczynają być bardziej 
świadomi nie maja podstawowej wiedzy co dla ich zwierzęcia jest 
dobre, stąd mimo wszystko zwierzęta borykają się z chorobami 
przewodu pokarmowego. 

Wpływ jednorazowego podania mefedronu, MDMA i amfetaminy 
na zachowania depresyjne u myszy 

Katarzyna Kaszubska, Izabela Banaszkiewicz, Joanna Kowalczyk, 
Barbara Budzyńska, Grażyna Biała 

Nadużywanie substancji psychoaktywnych staje się coraz 
popularniejsze. Dane z oddziałów toksykologicznych alarmują o 
coraz częstszym procederze łączenia znanych od lat substancji 
psychostymulujacych z nowymi psychoaktywnymi substancjami 
(NPS). Zarówno mefedron należący do NPS, jak i dobrze znane 
MDMA i amfetamina należą do środków o silnym działaniu 
psychostymulującym. Mechanizm działania wyżej wymienionych 
substancji związany jest z nasileniem uwalniania oraz 
hamowaniem wychwytu zwrotnego dopaminy, noradrenaliny                     
i serotoniny.  
Celem prezentowanej pracy była ocena wpływu jednorazowego 
podania mefedronu, MDMA i amfetaminy na zachowania 
depresyjne u myszy w teście wymuszonego pływania (forced 
swimming test, FST), a także zbadanie interakcji podczas łącznego 
podania mefedronu i MDMA oraz mefedronu i amfetaminy.  
W prezentowanych badaniach wykazano, że mefedron podany w 
dawce 2.5 mg/kg wykazuje działanie przeciwdepresyjne, czyli 
skrócenie czasu bezruchu myszy w użytym teście, które nasila się 
wraz ze wzrostem dawki do 5.0 mg/kg. Jednorazowe podanie 
MDMA w dawce 2.5 mg/kg również powoduje działanie 
przeciwdepresyjne nasilające się wraz ze wzrostem dawki do 5.0 
mg/kg. Jednorazowe podanie amfetaminy w dawce 2.5 mg/kg 
także wykazuje działanie przeciwdepresyjne, które staje się 
silniejsze wraz ze wzrostem dawki do 5 mg/kg. Przeprowadzony 
eksperyment wykazał również, że łączne podanie niedziałających 
dawek mefedronu (1 mg/kg) i MDMA (1 mg/kg) oraz mefedronu 
(1 mg/kg) i amfetaminy (1 mg/kg) wykazuje działanie 
przeciwdepresyjne, co świadczy o synergizmie działania 
przeciwdepresyjnego tych substancji.  
Przeprowadzone badania mogą okazać się pomocne w poznaniu 
interakcji oraz rzeczywistych skutków jednoczesnego podawania 
substancji psychoaktywnych. Może się to przyczynić do rozwoju 
wiedzy na temat znanych substancji psychoaktywnych i NPS, 
często nadużywanych i stosowanych łącznie, szczególnie przez 
młodych ludzi. 
Badania sfinansowano z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki 
nr 2013/11/B/NZ7/04837. 
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Wpływ kapsaicyny na komórki nowotworowe prostaty 

Paulina Miziak1, Estera Okoń1, Ewelina Gumbarewicz1, Agata 
Jarząb1  
1Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Kapsaicyna jest alkaloidem występującym w roślinach z rodzaju 
Capsicum. Powszechnie znana jest ze swojego ostrego smaku, 
dzięki czemu jest szeroko wykorzystywana w przemyśle 
spożywczym. Od pewnego czasu kapsaicynę wykorzystuje się 
również w medycynie, jako środek przeciwbólowy, 
przeciwdrobnoustrojowy, antyoxydacyjny, a także 
przeciwnowotworowy. Badania prowadzone na liniach 
komórkowych nowotworu prostaty LNCaP i PC-3 wykazały, że 
kapsaicyna wywołuje apoptozę poprzez oddziaływanie na białka w 
cyklu komórkowego oraz  związanych z samym procesem 
apoptozy. Wykazano również, że alkaloid ten pełni funkcję 
inhibitora angiogenezy,  zarówno w komórkach nowotworowych, 
jak i zdrowych. Proces angiogeznezy jest istotnym etapem w fazie 
wzrostu guza nowotworowego, oraz przy tworzeniu przerzutów. 
Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wykazują, że 
związek ten pełni funkcję inhibitora angiogennych szlaków 
indukowanych przez czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 
(VEGF). 

Wpływ lateralizacji na napięcie mięśniowe – badania pilotażowe 

Grzegorz Zieliński 
Mgr Marta Suwała 
Katarzyna Lipa 
Mgr Michał Ginszt 
Dr Piotr Gawda 
Zakład Fizjoterapii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wprowadzenie: Mózg człowieka składa się z dwóch półkul które 
tworzą ujednolicone centrum układu nerwowego. Mimo ich 
zintegrowania pomiędzy stronami występują różnice w zakresie: 
motoryki, emocji, funkcji wzrokowo-przestrzennej oraz mowy. 
Asymetria funkcjonalna w zakresie motoryki może mieć wpływ na 
większe obciążenie funkcjonalne strony dominującej, wpływając w 
ten sposób na dystrybucję napięcia mięśniowego.   
Cel badań: Celem badań było określenie związku lateralizacji 
jednostronnej ze zmianą aktywności mięśniowej mięśni narządu 
żucia oraz ze zmianą progu bólowego pod wpływem ucisku. 
Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 36 zdrowych 
dorosłych kobiet (średni wiek 22 lat ± 2 lata) u których nie 
stwierdzono Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego 
Narządu Żucia. Do określenia lateralizacji wykorzystano autorski 
kwestionariusz oraz badanie podmiotowe.  Na tej podstawie do 
grupy badanej zakwalifikowane 13 kobiet o lateralizacji 
jednostronnej (prawe: oko, ucho, kończyna górna i kończyna 
dolna). Do oceny aktywności mięśniowej mięśni żwaczy i mięśni 
skroniowych wykorzystano elektromiograf BioEMG III. Prób bólu 
pod wpływem ucisku w obrębie mięśni czworobocznego, grupie 
mięśni zginaczy i prostowników przedramienia został określony 
przy użyciu cyfrowego algometru FDIX. Analiza statystyczna 
zostało dokonane testem U Manna-Whitneya. 
Wyniki: Pomimo braku istotnych statystycznie różnic, badanie 
elektromiograficzne wykazało większą aktywność bioelektryczną 
na mięśniu skroniowym prawym i mięśniu żwaczu lewym. Niższy 
próg bólu został zaobserwowany na mięśniu czworobocznym 

lewym, grupie zginaczy po stronie prawej i grupie prostowników 
po stronie lewej. Poziom istotności został ustalony na poziomie 
0,05. 
Wnioski: Napięcie mięśniowe oraz próg bólu pod wpływem ucisku 
nie wydają się być związany z lateralizacją, jednakże w celu 
potwierdzenia tego spostrzeżenia wskazane są dalsze badania na 
większej grupie osób. 

Wpływ mechanizmu samostartu na moment rozruchowy oraz moc 
turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu 

Tomasz Noszczyk 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-
Technologiczny, Studenckie Koło Naukowe „BioEnergia” 
Arkadiusz Dyjakon 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii 
Rolniczej, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki 
Odpadami 

Ze względu na swój odnawialny i przyjazny dla środowiska 
charakter, energetyka wiatrowa małej mocy jest ważnym 
elementem lokalnej produkcji energii elektrycznej. Przedmiotem 
badań była elektrownia wiatrowa H-Darrieusa własnej konstrukcji. 
Częstym problemem występującym podczas eksploatacji tego 
typu turbin wiatrowych jest ich zerowy moment startowy 
(rozruchowy), co wymaga zastosowania dodatkowego napędu 
wprawiającego wirnik w ruch obrotowy przy napływającej strudze 
powietrza. Celem badań była analiza wpływu zastosowanego 
rozwiązania mechanizmu samostartu (odpowiednio uformowanej 
dodatkowej powierzchni roboczej na końcu łopat wirnika) na 
moment rozruchowy oraz moc elektrowni wiatrowej. Badania 
przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym przy zmiennych 
parametrach kąta ustawienia łopat turbiny wiatrowej oraz 
obciążenia turbiny. Dokonano także porównania funkcjonowania 
turbiny wiatrowej bez mechanizmu samostartu oraz wyposażonej 
w mechanizm samostartu. Przeprowadzone testy wykazały, że 
zastosowanie dodatkowego mechanizmu samostartu zwiększa 
moment rozruchowy turbiny wiatrowej, umożliwiając tym samym 
jej pracę przy niższych prędkościach wiatru. Dodatkową zaletą 
zastosowania autorskiego rozwiązania była zwiększona produkcja 
energii elektrycznej oraz wyższa sprawność. Ilość wyprodukowanej 
energii była dwukrotnie większa niż w przypadku tradycyjnej 
konstrukcji. 
Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, turbina H-Darrieusa, 
moment rozruchowy, mechanizm samostartu 

Wpływ metali ciężkich znajdujących się w dymie tytoniowym na 
organizm człowieka 

Katarzyna Szkamruk, Karolina  Kosek - Hoehne 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.prof. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
Koło Naukowe „Gomphosis” 

Wstęp: Dym tytoniowy zawiera tysiące różnych substancji 
chemicznych, nazywanych „składnikami dymu papierosowego”. 
Najczęściej wymieniane składniki dymu to substancje smoliste, 
nikotyna i tlenek węgla. Ponadto do tej pory zidentyfikowano w 
dymie ponad 7000 substancji chemicznych. Organizacje zdrowia 
publicznego uznały więcej niż 100 składników dymu za 
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prawdopodobne przyczyny chorób, związanych                                             
z paleniem.  
Materiały i metody: Badania ankietowe własnego projektu 
przeprowadzone wśród  930 internautów w kategorii wiekowej od 
18 do 35 lat. 
Cel badania: Celem przeprowadzonego badania było poznanie 
wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, powodów sięgania 
po tą używkę oraz świadomości konsekwencji płynących z 
uzależnienia. 
Wnioski: Według 70% badanych palenie papierosów ułatwia 
kontakty towarzyskie. Nałóg w ponad 60% ma charakter rodzinny. 
Ankietowani w większości podają, że mają świadomość zagrożenia 
wynikającego z palenia tytoniu, ale mimo tego nie zaprzestają 
palenia. Istnieje potrzeba podejmowania działań edukacyjnych i 
profilaktycznych dotyczących zwiększenia poziomu wiedzy na 
temat szkodliwości palenia tytoniu. 
Słowa kluczowe: metale ciężkie, poziom wiedzy, nikotynizm. 

Wpływ napięcia mięśniowego w kompleksie ustno-twarzowym na 
przebieg leczenia ortognatycznego 

Komisarek Oskar1, Matthews-Brzozowska Teresa2, Zofia 
Orzechowska3 Meick Komisarek1, Adrian Rajczyk4 
 
1 Studenckie Koło Naukowe Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji 
2  Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu 
3 Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w 
Poznaniu 
4  STN Chirurgii Szczękowej UM w Poznaniu 

Zaburzenie napięcia mięśni kompleksu ustno-twarzowego jest 
jednym z czynników etiologicznych wad zgryzowo-szkieletowych. 
Działające siły mogą wpłynąć zarówno na pogłębianie się 
istniejących nieprawidłowości, a nawet recydywę wady. U 
pacjentów z III klasą szkieletową mogą przyczyniać się do 
powstawania dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Celem 
pracy jest przybliżenie teorii równowagi w układzie 
stomatognatycznym na podstawie piśmiennictwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem elektromiografii jako obiektywnej metody, 
pozwalającej na ocenę różnych grup mięśniowych kompleksu 
ustno-twarzowego, u pacjentów leczonych ortodontyczno-
chirurgiczno-ortodontycznie. 

Wpływ ortez stawu skokowego na jakość chodu u dzieci z 
mózgowym porażeniem dziecięcym – przegląd literatury 

Mgr Żaneta Pawlak 
Mgr inż. Marek Andryszczyk 
Dr hab. inż. Bogdan Ligaj, Prof. nadzw. UTP 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 
Bydgoszcz 

Wstęp: Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest jedną z 
najczęstszych przyczyn niepełnosprawności ruchowej u dzieci. 
Częstość występowania MPD oceniana jest na 1,5 do 3 
przypadków na 1000 żywo urodzonych dzieci. 
W celu poprawy jakości chodu u dzieci z MPD zaleca się 
stosowanie ortez AFO (ang. Ankle-foot orthosis). Ortezy te 

wpływają na zmianę parametrów czasowo-przestrzennych, 
aktywności mięśniowej oraz wydatku metabolicznego chodu. 
Cele: Celem artykułu jest przedstawienie efektów stosowania 
różnych ortez AFO u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 
na podstawie analizy publikacji naukowych. 
Metody: Przegląd publikacji naukowych w języku angielskim oraz 
polskim w głównych bazach naukowych przy użyciu fraz takich jak: 
orteza AFO, porażenie mózgowe, analiza chodu; w okresie 
ostatnich 10 lat. 
Wyniki: Mimo różnych rezultatów dotyczących stosowania ortez, 
większość badań wykazuje poprawę parametrów czasowo-
przestrzennych chodu w krótkim okresie stosowania. Pod 
pojęciem „krótki okres stosowania” rozumiane jest w artykule 
uzyskanie rezultatów bezpośrednio po założeniu ortezy. 
Nie zweryfikowany jest długotrwały wpływ ortezy na chód dziecka 
oraz poziom wpływu na całkowity wzorzec chodu. Ponadto w 
wielu artykułach występuje brak informacji o indywidualnym 
dopasowaniu, projekcie ortez oraz ich parametrów 
konstrukcyjnych i mechanicznych. Z powodu braku 
spójnych wytycznych w zakresie prowadzenia badań trudne jest w 
sposób jednoznaczny zweryfikowanie skuteczności używanych 
ortez w długim okresie stosowania. 
Wnioski: Ortezy poprawiają parametry czasowo-przestrzenne 
chodu (długość kroku, szybkość) w krótkim okresie czasu, lecz w 
dostępnych artykułach nie określono wpływu długotrwałego 
stosowania. 
Słowa kluczowe: orteza stawu skokowego (AFO), chód, analiza 
chodu, porażenie mózgowe. 

Wpływ pestycydów na organizmy żywe 

Sylwia Paluch, Karolina Misztal 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

W gospodarstwach rolnych człowiek stosuje środki ochrony roślin 
w celu zwalczenia organizmów szkodliwych. Zaspokajania 
rosnących potrzeb żywieniowych świata wymaga ciągłego 
unowocześniania produkcji rolnej. Rolnictwo dąży do stwarzania 
możliwie najlepszych warunków dla wzrostu roślin uprawnych 
poprzez skuteczniejszą ochronę roślin i plonów przed patogenami 
i szkodnikami. Efektywność, łatwość stosowania i opłacalność 
zabiegów sprawiają, że we współczesnej ochronie roślin, 
preparaty chemiczne mają podstawowe znaczenie. Jednak nie 
należy lekceważyć ujemnych skutków stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin. Zastosowanie pestycydów polega także 
na zwalczaniu organizmów szkodliwych lub niepożądanych. 
Kontakt z pestycydami powoduje rozwój chorób oraz wszelkich 
zaburzeń, związanych z funkcjonowaniem organizmu. Szkodliwość 
pestycydów dotyczy prawie każdego człowieka, jednak najbardziej 
narażeni są na działanie pestycydów rolnicy, stosujący opryski oraz 
małe dzieci. 
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Wpływ pH na selektywność rozdzielenia wybranych substancji 
biologicznie aktywnych w odwróconym układzie faz 
wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej 

Adrian Szczyrba, SKN przy Zakładzie Chemii Fizycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
Aneta Hałka-Grysińska, Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
Tadeusz H. Dzido, Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 
Roman Kaliszan, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański 
Uniwersytet Medyczny 

Większość substancji biologicznie aktywnych posiada w swojej 
budowie grupę/y zasadową/e lub kwasową/e, które mają 
właściwości jonogenne. Oznaczanie substancji, których cząsteczki 
ulegają dysocjacji, za pomocą technik chromatograficznych przy 
wykorzystaniu odwróconego układu faz nastręcza wiele trudności. 
Związki będące słabymi elektrolitami, w roztworach wodnych 
ulegają częściowej dysocjacji. Oddziaływania formy obojętnej i 
zdysocjowanej z niepolarną fazą stacjonarną (i polarną fazą 
ruchomą) są zróżnicowane. Efektem tego są poszerzenie i 
asymetria uzyskiwanych pików/plamek (ogonowanie), co skutkuje 
pogorszeniem sprawności i selektywności rozdzielenia. 
Ostatecznie analiza jakościowa i ilościowa jest utrudniona. W 
związku z tym rozdzielanie związków o charakterze jonowym 
wymaga zastosowania odpowiedniego układu 
chromatograficznego, pozwalającego na uzyskanie optymalnej 
retencji i kształtu pików/plamek. Bardzo ważnym narzędziem 
wpływającym na wymienione wyżej parametry jest pH.  
Celem badań było zatem zbadanie wpływu pH na kształt 
pików/plamek, retencję oraz selektywność rozdzielenia 
wybranych substancji biologicznie aktywnych w odwróconym 
układzie faz wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej.  
W eksperymentach wykorzystano płytki chromatograficzne 
HPTLC-RP18W oraz HPTLC-RP18 firmy Merck. Fazę ruchomą 
stanowił roztwór metanolu w buforze o pH w zakresie od 2,5 - 10,5. 
Poprzez zmianę pH roztworu fazy ruchomej uzyskano możliwość 
wpływania na retencję, selektywność i kształt plamek 
rozdzielanych substancji. 
Przeprowadzone badania pozwoliły na wykazanie, że pH roztworu 
fazy ruchomej jest ważnym czynnikiem do zastosowania w celu 
optymalizacji warunków prowadzenia procesu rozdzielenia 
substancji w odwróconym układzie faz wysokosprawnej 
chromatografii cienkowarstwowej. 

Wpływ podprzewlekłego narażenia na heksachloronaftalen na 
wybrane parametry biosyntezy hemu oraz toksyczność 
ogólnoustrojową u samic szczura 

Michał Klimczak, Anna Kilanowicz 
Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny,  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Heksachloranaftalen (HxCN) uważany jest za jeden z najbardziej 
toksycznych kongenerów polichlorowanych naftalenów (PCN) – 
związków, które zostały w 2015 roku włączone do grupy 
najgroźniejszych trucizn środowiskowych dla ludzi z populacji 
generalnej, tj. Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (TZO). Z 
powodu bardzo dużej trwałości związki te są  wszechobecne we 
wszystkich składowych ekosystemu stanowiąc m.in. istotne 

zanieczyszczenie żywności, szczególnie pochodzenia zwierzęcego 
(mleko, tłuszcze zwierzęce, mięso czy ryby). 
Celem pracy była wykonana po raz pierwszy ocena efektów 
podprzewlekłego (13 tygodni) narażenia samic szczurów Wistar na 
heksachloronaftalen podawany drogą per os w dawkach: 0,03-0,3 
mg/kg masy ciała. W pracy zbadano wybrane parametry 
biosyntezy hemu oraz stresu oksydacyjnego, aktywność 
wybranych izoform cytochromu P450 w wątrobie i nerkach, a 
także podstawowe parametry hematologiczne. 
Z przeprowadzonego eksperymentu wynika, że podprzewlekłe 
narażenie szczurów na heksachloronaftalen istotnie zaburza 
biosyntezę hemu, o czym świadczy inhibicja dwóch kluczowych 
enzymów, tj. dehydratazy kwasu 5-aminolewulinowego (ALA-D) 
oraz dekarboksylazy uroporfirynogenu (URO-D). Efektom tym 
towarzyszyła znacząca akumulacja wyżej karboksylowanych 
porfiryn w wątrobie oraz zwiększone wydalanie kwasu 5-
aminolewulinowego z moczem. Heksacholoronaftalen powodował 
również znaczącą trombocytopenię, której mechanizm nie jest 
znany. Najbardziej czułym efektem narażenia na 
heksachloronaftalen była bardzo silna zależna od dawki indukcja 
aktywności CYP1A w wątrobie, co można uznać za marker 
narażenia. 
Podsumowując, uzyskane wyniki potwierdzają, że 
heksasachloronaftalen, podobnie jak i inne halogenowe pochodne 
aromatyczne, może być czynnikiem porfiriogennym, a tym samym 
niebezpiecznym dla zdrowia. 

Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i funkcjonowanie położnych 

mgr położ. Izabela Drążkowska 
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Katedra Pielęgniarstwa, 
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Gdański Uniwersytet 
Medyczny 

Wstęp. System pracy dwuzmianowej jest najczęściej stosowanym 
rozkładem dyżurów 12 godzinnych wśród położnych ze względu na 
konieczność zapewnienia całodobowej opieki chorym. Praca w 
nocy oraz jej wpływ na zdrowie jest coraz częściej badanym 
zagadnieniem, a jej negatywne skutki porównywane są do skutków 
wywołanych zagrożeniami biologicznymi, fizycznymi czy 
chemicznymi. W związku z zaburzeniem rytmu okołodobowego u 
osób pracujących w trybie zmianowym mogą wystąpić zaburzenia 
w wydzielaniu niektórych hormonów takich jak melatonina, 
hormon luteinizujący (LH) czy folikulostymulina (FSH). Wieloletnia 
praca zmianowa może więc przyczyniać się do powstawania 
chorób nowotworowych, zaburzeń miesiączkowania, chorób 
tarczycy i przewodu pokarmowego. 
Celem pracy było poznanie wpływu pracy zmianowej na wybrane 
obszary zdrowia i funkcjonowania w grupie zawodowej położnych. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2017 roku w 
siedmiu szpitalach województwa pomorskiego, na grupie 208 
położnych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz 
autorski kwestionariusz ankiety opracowany na podstawie 
przeglądu piśmiennictwa w zakresie opublikowanych badań 
tematycznych. Obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone 
przy użyciu pakietu statystycznego IBM SPSS 23. 
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania wykazały, że częściej 
zaburzenia apetytu oraz większą masę ciała mają położne 
pracujące w systemie pracy zmianowej ze zmianą nocną niż w 
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systemie pracy jednozmianowej. Dodatkowo niekorzystnie na 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego  
wpływa nieregularnie układany grafik oraz posiadanie dodatkowej 
pracy. Większa liczba dyżurów nocnych ma związek ze 
zwiększeniem masy ciała i częstszym występowaniem zawrotów 
głowy. W grupie położnych pracujących w systemie pracy 
zmianowej po rozpoczęciu pracy ze zmianą nocną guzek lub 
zgrubienie w piersi wystąpiły u 9,6% badanych, a w grupie osób 
pracujących na jedną zmianę tylko 2,9%. Analiza 
przeprowadzonych badań wykazała negatywny wpływ na stan 
zdrowia położnych po podjęciu przez nie pracy zmianowej, jednak 
niezbędne są dalsze badania na większej populacji kobiet. 

Wpływ przechowywania na pojemność antyoksydacyjną napojów 
funkcjonalnych na bazie soków owocowych 

Natalia Dobros1, Katarzyna Zawada1, Sylwia Skąpska2, Krystian 
Marszałek2, Łukasz Woźniak2 
1Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Fizycznej 
2Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład 
Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych 

Żywność funkcjonalna to produkty spożywcze, które wykazują 
korzystny wpływ na zdrowie człowieka, będąc częścią składową 
prawidłowej diety. Są to między innymi produkty wzbogacone w 
substancje bioaktywne, takie jak witaminy czy substancje 
mineralne, stymulujące pożądany przebieg przemian 
metabolicznych w organizmie (1).  
Stres oksydacyjny jest zaburzeniem stanu równowagi między 
poziomem oksydantów (np. rodników) a antyoksydantów w 
organizmie. Może przyczyniać się do rozwoju chorób układu 
krążenia, neurodegeneracyjnych, czy chorób skóry (2).  
Celem pracy było określenie stabilności pojemności 
antyoksydacyjnej w napojach funkcjonalnych na bazie soków 
owocowych: soku z aronii i soku z wiśni, wzbogaconych 
ekstraktami ziołowymi i ze zwiększoną zawartością witamin i 
minerałów. Napoje zostały przygotowane w dwóch wersjach: 
napój na bazie soku z wiśni i soku z aronii z dodatkiem ekstraktów 
z melisy lekarskiej (Melissa officinalis) i rumianku pospolitego 
(Matricaria chamomilla) oraz napój na bazie soku z aronii z 
dodatkiem ekstraktu z zielonej herbaty (Camellia sinensis), czystka 
(Cistus incanus), karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus) i 
pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica). Dodatkowo, każdy napój 
został przygotowany w wersji słodzonej cukrem oraz w wersji o 
obniżonej kaloryczności, słodzonej ekstraktem ze stewii (Stevia 
rebaudina).  
Pojemność antyoksydacyjną oznaczono wykorzystując testy DPPH-
EPR, ABTS i ORAC. Napoje przechowywano przez 6 miesięcy w 
temperaturze pokojowej. Oznaczenia wykonywano po każdym 
miesiącu przechowywania. 
 
Literatura: 
1. Błaszczak A, Grześkiewicz W. Żywność funkcjonalna – szansa czy 
zagrożenie dla zdrowia? Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014; 
20(2):214-221. 
2. Nowak P, Olas B, Wachowicz B. Stres oksydacyjny w przebiegu 
hemostazy. Post Bioch 2010: 56(3): 239-247. 

 

Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost i rozwój protokormów 
Paphiopedilum sp. w kulturach in vitro 

Szot P., Parzymies M., Poniewozik M. 
Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Sabotek (Paphiopedilum sp.) należy do rodziny storczykowatych 
(Orchideaceae). Storczyki z rodzaju Paphiopedilum uprawiane są z 
przeznaczeniem na kwiat cięty oraz jako rośliny doniczkowa. 
Posiadają niezwykłe kwiaty, w których warżka swoim kształtem 
przypomina but. 
W Katedrze Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury 
Krajobrazu, UP w Lublinie prowadzone są badania nad 
mikrorozmnażaniem storczyków z rodzaju Paphiopedilum. Celem 
niniejszej pracy było określenie wpływu regulatorów wzrostu na 
cechy morfologiczne Paphiopedilum sp. w kulturach tkankowych. 
Materiał roślinny stanowiły protokormy uzyskane z nasion, które 
wyłożono na pożywkę ½ MS [1962] uzupełnioną regulatorami 
wzrostu: 5 mg∙dm-3 TDZ + 1 mg∙dm-3 2,4-D; 5 mg∙dm-3 KIN + 1 
mg∙dm-3 BA; 1 g∙dm-3 hydrolizatu kazeiny; 1 mg∙dm-3 BA + 2 
mg∙dm-3 TDZ; 1 g∙dm-3 hydrolizatu kazeiny + 1 mg∙dm-3 BA. pH 
pożywki wynosiło 5,6. Siewki umieszczono w temp. 28±2°C, przy 
16-godzinnym fotoperiodzie i natężeniu światła 30 μmol∙m-2∙s-1. 
Po 8 tygodniach doświadczenia przeprowadzono obserwacje 
dotyczące wzrostu i rozwoju mikrosadzonek. 
Stwierdzono, że najkorzystniej na wzrost i cechy morfologiczne 
protokormów wpływało wzbogacenie pożywki 5 mg∙dm-3 KIN z 1 
mg∙dm-3 BA oraz 1 mg∙dm-3 BA łącznie z 2 mg∙dm-3 TDZ. W 
obecności 5 mg∙dm-3 KIN i 1 mg∙dm-3 BA uzyskano mikrosadzonki 
o największej liczbie liści (1,76 szt.) oraz świeżej masie (9,07 mg) i 
nieznacznie mniejszej wysokości (4,97 mm) oraz szerokości 
(3,97mm) regenerowanych protokormów. Największą szerokością 
(4,29 mm) i wysokością (5,39 mm) oraz nieznacznie mniejszą liczbą 
liści (1,73 szt.) charakteryzowały się mikrorośliny na pożywce z 1 
mg∙dm-3 BA z 2 mg∙dm-3 TDZ. Najwięcej protokormów podjęło 
wzrost w obecności 1 mg∙dm-3 BA i 2 mg∙dm-3 TDZ. Uzyskane 
wyniki pozwalają stwierdzić, że wzrost i rozwój siewek 
Paphiopedilum sp. zależy od rodzaju i stężenia regulatorów 
wzrostu w pożywce, a mikrosadzonki najlepiej regenerują i 
rozwijają się na pożywce uzupełnionej 1 mg BA∙dm-3 + 2 mg 
TDZ∙dm-3. 

Wpływ składników pokarmowych na leczenie Helicobacter pylori 

Patrycja Krynicka, Renata Ochmanek, Patrycja Strojewska, 
Magdalena Brzeska, Anna Frydrych 
Koło Naukowe Dietetyki UJ CM Klinika Gastroenterologii i 
Hepatologii UJ CM 

Helicobacter pylori (H. pylori) jest bakterią, która kolonizuje 
żołądek ponad 50% osób na świecie. Przewlekła kolonizacja tą 
bakterią jest związana z szeregiem objawów, które mogą 
doprowadzić do chłoniaka komórek B związanych z śluzową tkanką 
limfatyczną (chłoniak MALT) i inwazyjnego gruczolakoraka.                       
W leczeniu H. pylori zalecane są różnorodne schematy leków. 
Badany jest również udział składników pokarmowych we 
wspomaganiu leczenia eradykującego tych bakterii. Celem tej 
pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego wpływu wybranych 
składników pożywienia na leczenie zakażenia H. pylori. W badaniu 
przeglądowym prześledzono rozwój badań naukowych w latach 
2004-2017 i stan wiedzy na temat wykorzystania składników 
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pokarmowych w leczeniu zakażenia H. pylori. Przeszukano polskie 
i zagraniczne źródła internetowe z zakresu żywienia, które 
uzupełniono informacjami z baz danych. W tym celu wykorzystano: 
Polską Bibliografię Lekarską, MEDLINE-Pub-Med, Embase, 
Cochrane Library i ProQuest. Z przedstawionej literatury można 
przypuszczać, że działanie przeciwbakteryjne wobec H. pylori 
wykazują: czarnuszka siewna, polifenole zawarte w skórce jabłka, 
cytrusy, a także takie składniki jak: kapsaicyna, kurkumina, α-
mangostyna. Sulforafan pozyskiwany z nasion brokułów może 
wykazywać efekt bakteriostatyczny, jednak badania w tej kwestii 
nie są jednoznaczne. Z kolei allicyna występująca w surowym 
czosnku wykazuje działanie bakteriobójcze i wspomagające 
farmakoterapię H. pylori. Pietruszka, estragon, gałka 
muszkatałowa, szałwia oraz cynamon prawdopodobnie wykazują 
działanie przeciwbakteryjne wobec H. pylori, natomiast: kurkuma, 
kminek, imbir, chili, ogórecznik, oregano oraz lukrecja 
bakteriostatyczne. Działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne 
wykazują karotenoidy- zwłaszcza astraksantyna i β- karoten, które 
mogą przyczynić się do zahamowania zapalenia spowodowanego 
przez H. pylori. W profilaktyce i terapii infekcji spowodowanej 
przez tę bakterię znaczenie może mieć herbata zielona oraz 
rooibos. 

Wpływ stosowanych antydepresantów podczas ciąży na rozwój 
płodu i noworodka 

Zofia Misztal1, Mateusz Pawlicki2, Marta Pawlicka2, Anna 
Mroczek2, Kamil Bałabuszek2 
1 Studenckie Koło Naukowe Medycyny Rodzinnej przy Klinice 
Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej-
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Epidemiologii oraz Metodologii Badań 
Klinicznych-Uniwersytet Medyczyny w Lublinie 

Wstęp: Z roku na rok depresja dotyka coraz większej części 
społeczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 300 
milionów ludzi na świecie w różnym wieku choruje na depresję. 
Dotyczy to 2-3 krotnie częściej kobiet niż mężczyzn. Wśród tych 
kobiet znajdują się również kobiety ciężarne, dlatego też pojawia 
się pytanie czy stosowanie antydepresantów w czasie ciąży może 
mieć wpływ na płód, a także rozwój dziecka po urodzeniu. 
Cel: Badanie wpływu stosowanych antydepresantów podczas ciąży 
na rozwój płodu i noworodka. 
Materiały i metody: Dane z artykułów opublikowanych w latach 
2006-2017 
Rezultaty: Z wszystkich powyższych artykułów wynika, że 
stosowanie antydepresantów podczas ciąży ma wpływ na rozwój 
płodu i noworodka. Jednak w kilku przypadkach dowiedziono, że 
niektóre antydepresanty, zawierające m.in. bupropion, SSRIs 
wpływają na występowanie konkretnych zaburzeń. Noworodki 
poddane działaniu antydepresantów charakteryzują się niższą 
punktacją w skali Apgar, mniejszą wagą, a także rodzą się wcześniej. 
Ponadto wykryto związek pomiędzy częstszym występowaniem 
autyzmu u noworodków, których matki były poddane działaniu 
środków antydepresyjnych niż u noworodków, których matki nie 
zażywały tych środków. Dotyczy to również innych zaburzeń 
psychicznych takich jak ADHD, przy czym należy wspomnieć tutaj 
o wybiórczości antydepresantów, jedynie te zawierające 
bupropion zwiększają ryzyko wystąpienia ADHD, nie dotyczy to 
antydepresantów zawierający SSRIs. Dowiedziono, jednak że SSRIs 
ma  wpływ na prawie dwukrotnie częstsze występowanie zaburzeń 

oddechowych u noworodków, żółtaczki, a także problemami z ich 
karmieniem. 
Wniosek: Przeanalizowane badania wskazują na wpływ 
antydepresantów stosowanych podczas ciąży na rozwój płodu i 
noworodka.  Wciąż jednak potrzebne są kolejne badania: bardziej 
precyzyjne i prowadzone na większą skalę. 

Wpływ stresu na ciało migdałowate 

Karolina Biniek 
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych 
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Ciało migdałowate jest jednym z rejonów odpowiedzialnych za 
reakcję stresową- to także kluczowy rejon dla akwizycji i ekspresji 
warunkowania lękowego. Związane jest również z objawami 
poznawczymi i afektywnymi zaburzeń psychicznych związanych ze 
stresem. Zmiany w obrębie ciała migdałowatego mogą być 
związane z rozwojem zależnych od stresu zaburzeń w okresie 
dojrzewania, np. zaburzeń lękowych czy depresji i wzrostem 
podatności na nie w życiu dorosłym. Stres prowadzi do zmian w 
morfologii ciała migdałowatego, w tym zmiany rozmiaru, liczby 
neuronów i rozmiarów somy w tej strukturze. Wykazano, że stres 
wywołuje opóźnione zwiększenie gęstości kolców dendrytycznych 
w jądrze podstawno-bocznym (BLA) gryzoni. Pokazano, że 
pojedyncza ekspozycja na 2- godzinny stres unieruchomienia 
zwiększa częstotliwość, ale nie amplitudę, miniaturowych 
pobudzających prądów postsynaptycznych (mEPSC) 
zarejestrowanych z głównych neuronów w BLA 10 dni później. Co 
więcej, zwierzęta stresowane, a następnie poddane 
warunkowaniu lękowemu wykazywały większą ilość komórek 
fospozytywnych w części podstawno-bocznej ciała migdałowatego 
niż u szczurów poddanych samemu warunkowaniu lękowemu. 
Efekt ten był większy u szczurów młodych, co wskazuje na większą 
podatność ciała migdałowatego młodych osobników na stres. 

Wpływ suplementacji melatoniną na wybrane parametry stresu 
oksydacyjnego oraz stężenie adipokin u kobiet z otyłością prostą 
stosujących dietę o ograniczonej kaloryczności 

mgr Jarosław Nuszkiewicz1, mgr Marta Pawłowska2, Dominika 
Skonieczna3, dr n. med. Daria Kupczyk4, 
dr n. med. Karolina Szewczyk-Golec2 
1 Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera UMK w Bydgoszczy – doktorant 
2 Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera UMK w Bydgoszczy 
3 Studenckie Koło Naukowe Biologii Medycznej, Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK 
w Bydgoszczy 
4 Katedra i Zakład Biochemii, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera UMK w Bydgoszczy 

WSTĘP: 
Melatonina jest hormonem pochodzenia tryptofanowego 
syntetyzowanym w znacznej mierze przez pinealocyty szyszynki. 
Główną funkcją melatoniny jest regulowanie rytmów 
okołodobowych. Melatonina, obok dysmutazy ponadtlenkowej 
(SOD) i katalazy (CAT), uczestniczy również w neutralizacji 
reaktywnych form tlenu. Stosowanie diety o ograniczonej 
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kaloryczności może przyczynić się do powstawania wzmożonego 
stresu oksydacyjnego. Tkanka tłuszczowa realizuje swoją rolę 
endokrynną poprzez syntezę adipokin (m. in. adiponektyny i 
rezystyny). Adiponektyna jest polipeptydowym hormonem o 
działaniu przeciwzapalnym, natomiast rezystyna wpływa 
prozapalnie. 
CEL PRACY: 
Celem niniejszej pracy była ocena zmian w aktywności SOD-1 oraz 
CAT, a także zmian stężenia adiponektyny i rezystyny u kobiet z 
otyłością prostą stosujących dietę o ograniczonej kaloryczności 
poddanych suplementacji melatoniną albo otrzymujących placebo. 
MATERIAŁ I METODY: 
W badaniu wzięło udział 20 kobiet z otyłością prostą. Grupa 
badana przyjmująca melatoninę (10 mg/dziennie) przez 30 dni 
liczyła 10 osób. Pozostałe osoby stanowiły grupę kontrolną i 
przyjmowały placebo. Na początku oraz na końcu eksperymentu 
pobrano krew żylną. W erytrocytach oznaczono aktywność SOD-1 
oraz CAT. Zbadano również osoczowe stężenie adiponektyny i 
rezystyny. Za znamienne statystycznie uznano różnice na poziomie 
istotności p<0,05. 
WYNIKI: 
Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w aktywności 
SOD-1 w grupie kontrolnej, natomiast w grupie badanej 
zanotowano wzrost aktywności badanego enzymu. Aktywność 
CAT znamiennie wzrosła w grupie przyjmującej placebo. W grupie 
suplementowanej melatoniną aktywność CAT nie uległa zmianie. 
W przebiegu eksperymentu nie zaobserwowano zmian stężenia 
adipokin (adiponektyny i rezystyny) w obu grupach. 
WNIOSKI: 
Redukcja masy ciała sprzyja generowaniu większej ilości 
reaktywnych form tlenu. Melatonina może minimalizować 
negatywne skutki stresu oksydacyjnego. Stosowanie diety 
redukcyjnej, a także podaż melatoniny przez okres 30 dni nie 
wpływają na czynność endokrynną tkanki tłuszczowej. 

Wpływ światła czerwonego i białego na sekretom Trametes 
versicolor w warunkach inhibicji proteasomalnej degradacji białek 

Mgr Jakub Knurek, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i 
Zakład Biochemii i Biotechnologii 
Dr hab. Magdalena Staszczak, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład 
Biochemii 

Grzyby białej zgnilizny drewna (ang. white-rot fungi) posiadają 
zdolność do rozkładu ligniny, a niektóre z nich także hemicelulozy 
oraz celulozy. Gatunkiem należącym do tej grupy jest wrośniak 
różnobarwny (łac. Trametes versicolor (L.) Lloyd) efektywnie 
rozkładający ligninę przy udziale zewnątrzkomórkowych 
oksydoreduktaz – lakazy i peroksydaz, współdziałających z 
oksydazami glukozową i glioksalanową produkującymi nadtlenek 
wodoru. Dokładne poznanie mechanizmów rozkładu kompleksów 
ligninocelulozowych ma istotne znaczenie ze względu na 
możliwość przemysłowego wykorzystania systemów 
bioligninolitycznych – m.in. w produkcji biopaliw, bioremediacji, 
oczyszczaniu ścieków, usuwaniu barwników syntetycznych, 
przemyśle kosmetycznym czy procesach wybielania w przemyśle 
tekstylnym. Wcześniejsze badania wykazały, że 
wewnątrzkomórkowy szlak degradacji białek z udziałem 

ubikwityny i proteasomów odgrywa ważną rolę w regulacji 
aktywności enzymów ligninolitycznych. 
Celem pracy było zbadanie wpływu światła białego i czerwonego 
na sekretom w kulturach grzyba białej zgnilizny drewna Trametes 
versicolor (gatunku o istotnym potencjale biotechnologicznym) w 
warunkach zahamowania szlaku proteasomalnej degradacji białek 
wewnątrzkomórkowych. W badaniach wykorzystano metodę 
elektroforezy dwukierunkowej, stosując do ogniskowania 
izoelektrycznego (IEF) paski z immobilizowanym gradientem pH w 
zakresie 3-10 oraz 4-7. 
Wykazano, że w wyniku ekspozycji na światło białe lub czerwone 
dochodziło do zmiany profilu białek zewnątrzkomórkowych w 
stosunku do zestawu białek wydzielanych w hodowlach 
inkubowanych w ciemności. Ponadto stwierdzono, że 
zahamowanie degradacji proteasomalnej podczas ekspozycji na 
światło białe oraz czerwone powodowało (w przeciwieństwie do 
warunków ciemności) wyraźne zmiany profilu wydzielanych białek, 
zwłaszcza w przypadku światła czerwonego. 
Praca została wykonana w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod opieką dr hab. Magdaleny 
Staszczak. 

Wpływ wysiłku fizycznego na neurogenezę – znaczenie 
neutroficznego czynnika pochodzenia mózgowego 

Tomasz Tuzim1, Kamila Tuzim2, Magdalena Urbańczuk2, Marcin 
Urbańczuk3, Katarzyna Schab4       
1Szpital Specjalistyczny „Sanus”, Stalowa Wola 
2Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
3Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 
4Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Neuroplastyczność to podstawowa własność ośrodkowego układu 
nerwowego, dzięki której w mózgu zachodzą trwałe zmiany 
strukturalne i funkcjonalne w odpowiedzi do zmieniających się 
warunków. Zjawisko to jest podłożem procesów uczenia się i 
pamięci, zmian rozwojowych oraz kompensacyjnych po 
uszkodzeniu mózgu.  
Badania naukowe ostatniej dekady wspierają koncepcję, iż 
regularna aktywność fizyczna wykazuje działanie 
neuroprotekcyjne. Prawdopodobnie ochronny wpływ ćwiczeń 
związany jest z neuroplastycznością i wydzielaniem 
neurotroficznych czynników wzrostu. Szczególną rolę przypisuje 
się neurotroficznemu czynnikowi pochodzenia mózgowego (BDNF, 
z ang. brain-derived neutrophic factor). Jest to białko syntezowane 
w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, 
posiadające zdolność przenikania przez barierę krew-mózg w obu 
kierunkach. Istnieją przekonujące dowody na to,  iż wywołany 
ćwiczeniami wzrost BDNF w hipokampie i korze mózgu indukuje 
zmiany metaboliczne oraz neurobiologiczne w tkance nerwowej, 
co może pośredniczyć w domniemanym usprawnianiu funkcji 
poznawczych. BDNF realizuje swoją funkcję prawdopodobnie 
poprzez zaangażowanie takich elementów jak czynnik 
transkrypcyjny CREB (ang. cAMP response element-binding 
protein, białko wiążące z elementem odpowiedzi na cAMP), 
synapsyna I, synatofizyna, potęgując jednocześnie transkrypcję 
własnego mRNA i ekspresję swojego receptora TrkB. Co więcej, 
zaobserwowano iż regularny wysiłek fizyczny jako część procesu 
rehabilitacyjnego u pacjentów z różnymi deficytami 
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neurologicznymi (tj. udar mózgu, choroba Parkinsona), jest 
najprostszą metodą służącą zwiększeniu poziomu osoczowego 
BDNF.  
Poczynione obserwacje dowodzą, iż odpowiednio dostosowany 
trening fizyczny może stać się korzystnym rodzajem terapii w 
powyższej grupie chorych. Ponadto zawierają przesłanie 
profilaktyczne według którego, regularne ćwiczenia aerobowe 
mogą chronić przed rozwojem niektórych schorzeń 
neurologicznych. 

Wszechstronny wpływ ekstraktu z korzenia Withania somnifera  na 
funkcjonowanie organizmu 

Damian Jaworski, Arkadiusz Gzil, Dominik Dygas 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Bydgoszczy 

Withania somnifera, znana jako ashwagandha jest indyjską rośliną 
medyczną o znacznym potencjale farmakologicznym. 
Dotychczasowe badania analizujące wpływ W. somnifera na 
organizm, sugerują wielorakie działanie tej rośliny, zarówno 
korzystne jak niekorzystne.  
Badania wykazały znaczący wzrost stężenia poziomu 
trójjodotyroniny oraz tetrajodotyroniny w wyniku stosowania 
ashwagandhy. Na świecie odnotowano również przypadki 
tyreotoksykozy związanej z przyjmowaniem ekstraktu z korzenia 
badanej rośliny. Liczne doniesienia naukowe potwierdzają wpływ 
ashwagandhy na znaczne obniżenie stężenia kortyzolu w surowicy. 
Zastosowanie ekstraktu z W. somnifera zostało wykorzystane w 
celu leczenia przerostu nadnerczy, w przypadku którego, 
odnotowano znaczący spadek stężenia hydroksykortyzonu, 
pregnolonu, kortyzosteronu oraz 11-deoksykortyzolu. 
Potwierdzony został znaczący wpływ stosowania ekstraktu z 
korzenia ashwagandhy na parametry takie jak BMI, a także 
psychiczny dobrostan oraz pozytywny wpływ na nawyki 
żywieniowe. Przeprowadzone badania na grupach pacjentów z 
chronicznym stresem potwierdziły statystycznie znaczący spadek 
odczuwania stresu w stosunku do grupy placebo. 
Kuboyama i wsp. zasugerowali korzyści wynikające z jej stosowania 
w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba 
Parkinsona, Alzheimera oraz Huntingtona, a także w 
uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Randomizowane badania 
kontrolne udowodniły również znaczący wpływ stosowania 
wyciągu z korzenia ashwagandhy na wzrost siły i objętości mięśni 
szkieletowych w stosunku do grupy kontrolnej. Dostępne dane 
sugerują jednak ryzyko wystąpienia arytmii komorowej związanej 
z przyjmowaniem W. somnifera. 

Wybrane  choroby  gadów  wynikające z błędów środowiskowych 

Filip Stadnik, student 5 roku Medycyny Weterynaryjnej, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Celem pracy jest przedstawienie wybranych chorób gadów 
przetrzymywanych w niewoli, których przyczyną są błędy 
hodowlane popełniane przez opiekunów zwierząt. 
Zaprezentowane zostaną najpopularniejsze gatunki jaszczurek, 
węży i żółwi z jakimi lekarz weterynarii może spotkać się w trakcie 
swojej praktyki lekarskiej oraz krótkie omówienie objawów 
klinicznych pacjentów wraz z prezentacją etiologii oraz profilaktyki. 
Przedstawione zostaną schematy prawidłowych warunków 

środowiskowych u poszczególnych gatunków ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników, wywołujące dane jednostki 
chorobowe. Odpowiednia edukacja opiekunów gadów pozwala 
uniknąć chorób  związanych z nieprawidłowym oświetleniem, 
temperaturą, wilgotnością powietrza oraz żywieniem. 

Wybrane  metody  zagospodarowania  odpadów  rolniczych 

Ewa Świder 
Politechnika Śląska 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

Środowisko naturalne oraz jego ochrona to wzmożony temat 
dzisiejszych czasów. Zwiększona produkcja rolnicza i hodowlana 
powoduje narastający problem z zagospodarowaniem odpadów a 
tym samym porusza ważną kwestię zanieczyszczania środowiska. 
Odpady rolne , które są wytwarzane w trakcie chowu zwierząt oraz 
podczas przetwórstwa płodów rolnych to odpady organiczne w 
formie płynnej i półstałej. Racjonalne zagospodarowanie tych 
odpadów powinno odbywać się według zasad określonych na 
przykład w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. Stanowi to 
ogromne wyzwanie dla rolników, przede wszystkim pod względem 
ekonomicznym jak i w trosce o środowisko naturalne. Odpady 
organiczne posiadają wartościowe składniki, które mają ważny 
wpływ na żyzność gleby. Po odpowiednim ich przetworzeniu, 
mogą być wykorzystywane np. jako nawozy, co jest alternatywą 
dla recyklingu tych odpadów. Niestety w dzisiejszych czasach 
odpady te są unieszkodliwiane w sposób, który wywołuje bunt 
publiczny ze względu na uwalniające się zapachy a tym samym 
zdrowie i komfort życia ludności. 

Wybrane problemy z zakresu profilaktyki zdrowotnej występujące 
w lubelskich placówkach oświatowych 

mgr Katarzyna Banach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, 
Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 
dr inż. Justyna Libera, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Technologii 
Surowców Pochodzenia Zwierzęcego 
mgr Karina Błądkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Żywienia 
Człowieka 

Wstęp: Polscy uczniowie między 6 a 18 rokiem życia spędzają w 
szkole ponad 8 tysięcy godzin. Środowisko szkolne poza domowym 
jest drugim najważniejszym miejscem rozwoju młodego człowieka. 
Dlatego niezwykle istotnym jest fakt, aby zapewniało ono dobre 
samopoczucie oraz prawidłowe warunki dorastania uczniów.  
Cel: Celem niniejszej pracy było określenie problemów z zakresu 
szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej występujących w 
lubelskich placówkach oświatowych oraz zdefiniowanie 
podejmowanych przez szkoły działań naprawczych, które sprzyjały 
zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. 
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w ramach Programu 
Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, koordynowanego przez 
Urząd Miasta Lublin w 2016 r. Wzięły w nim udział 32 lubelskie 
placówki oświatowe. Problemy z zakresu profilaktyki zdrowotnej 
definiowano na podstawie kwestionariuszy ankiet wypełnianych 
zarówno przez uczniów jak i pracowników poszczególnych 
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placówek. Wdrażane działania naprawcze weryfikowano na 
podstawie sprawozdań przygotowywanych przez szkoły. 
Wyniki: Wykazano występowanie istotnych nieprawidłowości z 
zakresu profilaktyki zdrowotnej, które negatywnie wpływały na 
samopoczucie uczniów. Zdefiniowane przez szkoły problemy 
priorytetowe odnosiły się do następujących obszarów: zdrowe 
odżywianie (17 placówek), aktywność fizyczna (6 placówek), hałas 
(3 placówki), higiena (3 placówki), bezpieczeństwo i zdrowie 
psychiczne (3 placówki). Wśród działań naprawczych przeważały: 
tematyczne prelekcje, spotkania warsztaty, organizowanie 
tematycznych dni lub imprez wewnątrzszkolnych. 
Wnioski: Uczestnictwo w badaniu uporządkowało, 
usystematyzowało i zintensyfikowało realizowane działania, a 
także zwiększyło zaangażowanie rodziców w pojmowane 
inicjatywy. Z uwagi na mnogość problemów z zakresu szeroko 
rozumianej profilaktyki zdrowotnej konieczne jest wdrażanie w 
placówkach oświatowych programów edukacyjno - naprawczych. 
 
Wybrane suplementy w diecie pszczoły miodnej (Apis mellifera) 

Justyna Tyszczuk, Patrycja Skowronek                                         

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Zrównoważona dieta pszczoły miodnej wymaga odpowiedniej 

ilości protein, węglowodanów, lipidów, witamin, soli mineralnych 

i wody. Składniki te zawarte są w pyłku i miodzie – naturalnym 

pożywieniu tych owadów. Jednak w wyniku różnych czynników np. 

zmniejszonej dostępności pokarmu zimną lub wczesną wiosną, 

suplementacja może stać się niezbędna by umożliwić rodzinom 

pszczelim przetrwanie, zwiększenie ich produktywności, pomoc w 

leczeniu chorób m.in. warrozy, nosemozy lub umożliwienie 

odbudowania kolonii po stratach wywołanych obecnością 

pestycydów w środowisku. Tematyka suplementacji jest szeroka, a 

naukowcy przeprowadzają liczne badania sprawdzające wpływ 

wybranych suplementów na pszczoły miodne. Najczęściej stosuje 

się syrop cukrowy z dodatkiem odpowiedniego 

związku/suplementu. Wyniki wskazują, że dodatek kurkuminy, 

kofeiny, koenzymu Q10 lub kapsaicyny wydłużają życie owadów 

oraz zmniejszają liczbę zarodników chorobotwórczych. Do 

syropów cukrowych dodawane są również witaminy np. witamina 

C, w celu dodatkowego zwiększenia odporności rodzin pszczelich 

w okresie zimowym. 

Wybrane uwarunkowania zmęczenia przewlekłego studentek 

dr hab. Agnieszka Kulik, mgr Ewelina Frańczyk 
Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia 
Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II 
Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin 

Zmęczenie przewlekłe wydaje się być istotnym czynnikiem 
utrudniającym funkcjonowanie psychiczne i fizyczne wśród 
studentów. Objawia się ono jako: zmęczenie ogólne, osłabienie 
witalności, przeciążenie psychiczne, objawy fizjologiczne, niepokój 
o swoje możliwości czy zniechęcenie do nauki i szkoły. Według 
Rotholza (2002) zmęczenie może być wynikiem poczucia alienacji 
w sytuacji, kiedy osoba wykazuje zależność od aprobaty społecznej. 

Sytuacje takie mogą budzić negatywne emocje, stąd ważne jest by 
kontrolować nasilenie depresji, lęku i gniewu u badanych.  
Celem wstąpienia jest wskazanie problemu występowania 
przewlekłego zmęczenia w grupie studentek, wskazanie nasilenia 
jego objawów w zależności od poziomu potrzeby aprobaty 
społecznej oraz poczucia alienacji. 
Badania przeprowadzono na grupie 168 kobiet w wieku 19-24 lata. 
Do badania użyto następujących metod: Ankiety, Kwestionariusza 
do badania zmęczenia (CFSQ) R. Kosugo, w adaptacji A. Kulik, L. 
Szewczyk, Kwestionariusza Aprobaty Społecznej (KAS) R. Ł. Drwal, 
J. Wilczyńska, Skali Poczucia Alienacji (skala samowyobcowania, 
skala izolacji) K. Kmiecik-Baran, Skali Kontroli Emocji (CECS) Z. 
Juczyński.  
Uzyskano następujące wyniki: 
Nasilone objawy zmęczenia przewlekłego występują u 29% 
studentek.  Zmęczenie przewlekłe jest tym wyższe im niższa jest 
aprobata społeczna (r = - 0,314, p = 000) i im wyższe jest poczucie 
izolacji (r = 0,24, p = 0,002).  
Podsumowanie: 
Poziom zmęczenia przewlekłego u badanych studentek jest 
przeciętny. Nie istnieje związek pomiędzy zmęczeniem 
przewlekłym a poczuciem samowyobcowania. Istnieje dodatni 
związek pomiędzy zmęczeniem przewlekłym, a poczuciem izolacji 
u badanych studentek. Istnieje ujemy związek pomiędzy 
zmęczeniem przewlekłym a potrzebą aprobaty społecznej. 
Korelacje cząstkowe z uwzględnieniem negatywnych emocji nie 
wykazują istotnych zmian. 

Wykorzystanie biosensorów SPRI do oznaczania kolagenu IV i 
lamininy-5 w próbkach pacjentów z wnętrostwem 

Łukasz Ołdak1, Beata Szymańska1, Adam Hermanowicz2, Ewa 
Gorodkiewicz1 
1Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, ul. Ciołkowskiego 1K 
15-245 Białystok 
 2Uniwersytet Medyczny, Klinika Chirurgii Dziecięcej Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku 

WSTĘP 
Kolagen typu IV oraz laminina-5 są głównymi elementami, 
stanowiącymi szkielet błony podstawnej komórek. Proteoliza 
kolagenu, który jest substratem dla metaloproteinaz jest 
procesem początkującym degradację błony podstawnej. Laminina 
natomiast pobudza interakcje międzykomórkowe, oraz wzrost i 
różnicowanie komórek i tkanek. Oddziałuje także na komórki 
nabłonka, śródbłonka oraz na inne składowe blaszki podstawnej. 
Laminina uważana jest za najbardziej aktywny biologicznie 
składnik błony podstawnej. Wnętrowstwem (cryptorchismus) 
określamy stan, w którym jądro po jednej lub obu stronach 
pozostaje poza moszną. Niezstąpione jądro jest wadą występującą 
zarówno u ludzi, jak i u wielu ssaków. 
CEL  BADAŃ 
Celem badań  było wykorzystanie biosensorów czułych na kolagen 
typu IV i lamininę-5 do ilościowego oznaczenie stężenia tych 
związków w próbkach pacjentów ze zdiagnozowanym 
wnętrostwem.  
MATERIAŁY I METODY 
W pomiarach wykorzystano biosensory specyficzne na kolagen 
typu IV i lamininę-5.  Zbudowane były one ze szklanych płytek 
pokrytych warstewką chromu (1nm) z napylonym złotem (50nm). 
Powierzchnię złota zmodyfikowano tiolem cysteaminą. Jako 
receptor użyto przeciwciał specyficznych na kolagen typu IV                        
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i lamininę-5. Jako metodę detekcji wykorzystano technikę 
Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w wersji Imaging. 
Kolagen typu IV i lamininę-5 oznaczano w osoczu pacjentów ze 
zdiagnozowanym wnętrostwem oraz w próbkach kontrolnych 
(pacjenci po planowanej operacji przepukliny). 
WYNIKI 
Przed oznaczeniami ilościowymi wyznaczono dla każdego z 
biosensorów zakres analitycznie użyteczny poprzez pomiary 
stężeń roztworów standardowych badanych białek. Zakresy te 
wynosiły dla kolagenu typu IV 10-300 ng/ml oraz dla lamininy-5 
0,005-0,1 ng/ml. Następnie z krzywych kalibracyjnych oznaczono 
stężenia badanych białek przy zastosowaniu odpowiednich 
rozcieńczeń.  Średnie wartości dla kolagenu typu IV dla próby 
kontrolnej były 53,1±12,25 ng/ml a dla lamininy-5 48,67±7,13 
ng/ml. U pacjentów ze zdiagnozowanym wnętrostwem kolagen 
typu IV średnio 208,05±27,24 ng/ml a laminina-5 64,10±10,02 
ng/ml. 
PODSUMOWANIE 
Wykorzystane biosensory z detekcją techniką SPRI pozwoliły na  
szybkie i efektywne oznaczanie kolagenu typu IV i lamininy-5  w 
próbkach biologicznych. Wyraźne różnice w stężeniach u grupy 
kontrolnej i u chorych z wnętrostwem pozwalają na wykorzystanie 
takich oznaczeń do szybkiej i małoinwazyjnej diagnozy oraz w 
procesie leczenia. 

Wykorzystanie druku 3D w medycynie - dziś i jutro 

Michał Śliwa, Marcin Kostuj, Przemysław Szczotka, Karina 
Sypek, Kamil Kowal 
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Drukowanie 3D, inaczej drukowanie przestrzenne, to proces 
wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie 
komputerowego modelu. Technika druku 3D z roku na rok jest 
coraz bardziej udoskonalana, dzięki czemu przed naszą cywilizacją 
pojawiają się nowe możliwości. Już teraz jesteśmy w stanie pomóc 
osobom, u których jeszcze kilka lat temu nie moglibyśmy 
przeprowadzić implantacji protezy ze względu na trudne warunki 
zabiegu. Dziś dzięki możliwościom druku 3D, możemy 
bezpośrednio spersonalizować implant tak by był idealnie 
dopasowany do pacjenta, co pozwala w znacznym stopniu 
zredukować ilość występujących powikłań pozabiegowych. 
W tym roku w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przeprowadzono po raz 
pierwszy w Polsce zabieg implantacji stawu biodrowego w pełni 
wydrukowanego przez drukarkę 3D. Operacja została 
przeprowadzona pod kierownictwem Dr Marka Hawranka - 
Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej. To 
wydarzenie rozpoczęło nowy rozdział w dziedzinie implantacji 
stawów. 
Jesteśmy w stanie wykonać modele anatomiczne pomocne w 
przeprowadzaniu symulacji danego zabiegu, stwarzając 
możliwości lepszego odwzorowania warunków panujących 
podczas jego wykonywania co znacznie przekłada się na szansę 
powodzenia trudnych zabiegów. 
Protezy kończyn wykonywane w technologii druku 3D, umożliwiają 
obniżenie kosztów i skrócenie czasu wykonania, co pozwala 
zwiększyć dostępność do tego typu rozwiązań jednocześnie 
ułatwiając ograniczenie kosztów wraz z częstszą możliwością 
wymiany protezy kończyny u rosnących dzieci. 
Wielu futurystów twierdzi, że przyszłość tej technologii zmierza w 
kierunku drukowania całych w pełni funkcjonalnych narządów, 

które będą mogły zastępować ludzkie organy. Na podstawie tych 
rozważań możemy wnioskować, że granice medycyny przyszłości 
wyznacza tylko nasza wyobraźnia. 

Wykorzystanie układów samoemulgujacych w technologii stałych 
doustnych postaci leku 

Jan Sobczyński, Katarzyna Janocha, Monika Kozłowska, Ewa 
Poleszak 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Lipidowe mikroemulsyjne samoemulgujące nośniki stanowią 
ważny instrument zwiększania biodostepnosci  leków słabo 
rozpuszczalnych w wodzie. Substancje rozproszone w kropli 
emulsji  mogą efektywnie wchłaniać się przez ścianę jelit. Często 
też wykazują  wyższą stabilność chemiczną,  jak również nie ulegają 
degradacji enzymatycznej.  
Dobór odpowiednich substancji pomocniczych stanowi kluczowy 
krok w rozwijaniu nowych postaci samoemulgujących. Istotne 
znaczenie ma w tym przypadku rodzaj użytego lipidu, proporcja 
lipid:emulgator, jak również obecność wpółrozpuszczalnika. 
Ponadto, układ mikroemulsyjny wymaga zastosowania nośnika 
stałego, który umożliwia inkorporowanie leku i nośnika w stałej 
postaci leku (tabletka, kapsułka). W ostatnich latach udało się 
opracować wiele leków bazujących na układach 
samoemulgujacych. Udało się polepszyć biodostępność oraz 
kinetykę uwalniania takich leków, jak m.in.: cyklosporyna A, 
probukol, liczne leki z grupy statyn, itrakonazol.  Doprowadziło to 
do opracowania bardziej skutecznych środków 
przeciwdrobnoustrojowych oraz preparatów stosowanych w 
hiperlipidemii, czy przewlekłych chorobach immunologicznych.  
Celem podjętym w niniejszej pracy jest dokonanie 
systematycznego przeglądu piśmiennictwa oraz zgłoszeń 
patentowych w zakresie wykorzystania układów 
samoemulgujących w technologii stałych doustnych postaci leku, 
ze szczególnym uwzględnieniem środków 
przeciwdrobnoustrojowych. Praca prezentuje podstawowe 
problemy formulacji w/w układów oraz najnowsze doniesienia w 
zakresie rozwoju tej postaci leku.   

Wyrośl chrzęstno-kostna u 4-miesięcznego dziecka 

Mikołaj Goralewski, Marta Twardowska, Piotr Czarnecki, Leszek 
Kaczmarek, Leszek Romanowski 
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ręki przy Klinice Traumatologii, 
Ortopedii i Chirurgii Ręki  
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. W. Degi UM w Poznaniu 

Wstęp: Wyrośl chrzęstno-kostna (łac. osteochondroma) jest 
łagodnym rozrostem kości. Pojedyncza wyrośl najczęściej 
występuje u płci męskiej pod koniec dojrzewania lub u młodych 
mężczyzn. Mnogie wrodzone wyrośla chrzęstno-kostne są z kolei 
charakterystyczne dla okresu dziecięcego. Najczęściej 
umiejscawiają się w przynasadach kości długich, w pobliżu płytki 
wzrostowej. W obu sytuacjach dochodzi do unieczynnienia obu 
kopii genów EXT1 i EXT2. W zależności od umiejscowienia zmiany 
mogą dawać różne objawy wynikające z efektu masy. 
Opis przypadku: Do Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 
przyjęto 4-miesięczne niemowlę. Po porodzie w badaniu 
przedmiotowym, zaobserwowano u niego zgrubienie w okolicy 
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przynasady kości przedramienia prawego. Zmiana była 
nieprzesuwalna, twarda, niebolesna. W ciągu 4 miesięcy zmiana 
znacznie powiększyła się. W badaniu RTG stwierdzono guz 
proksymalnego końca kości łokciowej. W badaniu MRI wielkość 
zmiany określono na 27x28x31mm, obraz guza przemawiał za 
zmianą łagodną (podejrzenie wyrośli chrzęstno-kostnej). Guz 
obejmował powierzchnię grzbietową i odpromieniową końca 
proksymalnego kości łokciowej. Dawał efekt masy który 
zdeformował kość promieniową. W badaniu kończyny 
stwierdzono zaburzenie biomechaniki przedramienia - 
ograniczenie ruchów obrotowych. Innych odchyleń nie 
stwierdzono. Pacjenta zakwalifikowano do operacyjnego usunięcia 
guza. Z powodu rozległego dostępu i możliwych zaburzeń 
ukrwienia kończyny operację przeprowadzono w dwóch etapach. 
W wyniku histopatologicznym rozpoznano osteochondroma. 
Wnioski: Wczesne wycięcie wyrośli chrzęstno-kostnej, która 
zaburza funkcję kończyny górnej, ma istotne znaczenie dla jej 
dalszego prawidłowego rozwoju. Usunięcie guza kości łokciowej 
powoduje natychmiastową poprawę funkcji i zatrzymuje 
postępującą deformację sąsiadującej kości promieniowej. 

Wysokie dawki witaminy D i jej wpływ na zdolności motoryczne 

Anna Mikołajska, mgr Jan Mieszkowski 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Wstęp. Wysokie dawki witaminy D podawane sportowcom, nawet 
przez krótki okres czasu, w znacznym stopniu podnoszą poziom 
metabolitu 25(OH)D w osoczu.  Witamina D pełni wiele funkcji w 
organizmie. Niestety do tej pory zostało przeprowadzone niewiele 
badań dotyczących wpływu suplementacji witaminą D na 
zdolności motoryczne. Ze względu na małą zawartość tej witaminy 
w pożywieniu oraz ograniczony dostęp do promieni słonecznych, 
wielu sportowców jest narażonych na jej niedobór. 
Cel. Celem pracy było określenie, w jaki sposób podwyższenie 
wartości metabolitu 25(OH)D wpłynie na siłę, wytrzymałość i 
wydolność beztlenową osób aktywnych fizycznie. 
Materiał i metody. Korzystając z baz danych literatury 
elektronicznej (Medline, PubMed, EBSCO) oraz z dostępnych 
zasobów bibliotecznych dokonano kwerendy biorącej pod uwagę 
również wpływ wysokich dawek cholekalcyferolu na cytokiny pro- 
oraz przeciwzapalne, które odpowiadają między innymi za stan 
zapalny po wysiłku. 
Wyniki i wnioski. Wykazano, że niski poziom metabolitu 25(OH)D 
w osoczu wiązał się ze zmniejszeniem siły mięśni, mniejszą 
zwinnością, skocznością oraz szybkością u dzieci aktywnych 
fizycznie. Z przeanalizowanych prac wynika również, że 
podwyższenie wartości 25(OH)D u osób z początkowo niskim 
poziomem tego metabolitu powoduje wzrost izokinetycznej siły 
mięśniowej. Wykazano również nieistotny wpływ wartości tego 
metabolitu na wydolność beztlenową.  Ponadto podwyższenie 
poziomu 25(OH)D w osoczu powoduje wzrost cytokin pro- i 
przeciwzapalnych, takich jak INF- gamma, IL-10. Wskazane jest, 
aby przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu oraz wykonać dodatkowe 
badania, ponieważ może to pomóc w poprawieniu wyników 
sportowych oraz ulepszyć jakość życia osób aktywnych fizycznie. 

 
 
 

Występowanie danych cech osobowości a precyzja wykonywania 
zadania uwagowego - badanie wstępne 

Alicja Dobrzykowska, Monika Boruta, Karolina Prichacz 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Celem badania było zweryfikowanie czy występowanie cech 
właściwych dla osobowości psychopatycznej (tzw. Primary 
Psychopathy (PP) oraz Secondary Psychopathy (SP), Levenson, 
1995) jest skorelowane dodatnio z funkcjonowaniem wybranych 
aspektów uwagi. Aby sprawdzić różnice indywidualne w działaniu 
mechanizmów uwagowych wykorzystano Test Stroopa – klasyczny 
oraz emocjonalny. Wyniki uzyskane w ww. testach (czas reakcji 
oraz poprawność odpowiedzi) pozwalają w sposób wiarygodny 
ocenić skupienie oraz precyzję wykonywania zadania przez 
badanego. Emocjonalny Test Stroopa posłużył do sprawdzenia czy 
dystraktor emocjonalny będzie miał wpływ na jakość 
przetwarzania bodźców. 
Literatura przedmiotu wskazuje, że rozkład skłonności PP oraz SP 
jest zróżnicowany wśród ogółu populacji. Cechy te występują 
powszechnie wśród chirurgów, prezenterów radiowych i 
telewizyjnych, prawników czy tzw. wyższej kadry zarządzającej 
(CEO, menedżerowie). Umiejętność całkowitego skupieniu się na 
celu podczas wykonywania zadania, cechuje osoby pełniące 
obowiązki na wyżej wymienionych stanowiskach. Badania nad 
układem nagrody wskazują na podobne tendencje. Oczekujemy, 
że osoby osiągające wysokie wyniki w PP będą potrafiły lepiej 
skupić się na wykonywaniu zadania (osiągnięciu celu). Poza tym, 
precyzja wykonywania zadania nie powinna zmienić się pod 
wpływem obecności bodźca emocjonalnego. 
Badanie składało się z dwóch części: wypełnienia ankiety 
“Levenson Self-Report Psychopathy Scale” (N=168); wyboru osób 
do grup z niskimi oraz wysokimi wynikami osobowości 
psychopatycznej (Grupa 1: N=10; Grupa 2: N=10) i wykonanie 
testu Stroopa w wersjach emocjonalnej (liczba prób: 240) oraz 
klasycznej (liczba prób: 100). 
Wyniki analizy potwierdzają, że osoby mające wyższe wyniki dla 
testu osobowości psychopatycznej są mniej podatne na Efekt 
Stroopa. Na tej podstawie, możemy wnioskować, iż osoby te 
cechują się wyższą kontrolą poznawczą i lepiej przetwarzają 
bodźce niespójne. 

Występowanie Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Orthoptera, 
Gryllidae) w Polsce 

Dominika Żebracka1,2, Aleksandra Wyglenda1,2, Joanna Zygała1,2, 
Nina Stolarczyk1,2, Mariusz Simka3 
1Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, 
 2Studenckie Koło Naukowe Zoologów „Faunatycy”,  
3Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach 40–
158 Katowice, ul. Owocowa 8. 

Oecanthus pellucens (nakwietnik trębacz) jest gatunkiem 
wyróżniającym się wśród świerszczowatych stosunkowo smukłą 
sylwetką. Osiąga 9–15 mm długości ciała. Nakwietnik należy do 
owadów wybitnie ciepłolubnych, w Europie Środkowej zasiedla 
przede wszystkim zakrzewione suche łąki (Liana 1975, Bazyluk i 
Liana 2000). Występowaniu nakwietnika trębacza w Polsce 
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zagraża zanikanie preferowanych przez niego siedlisk - muraw 
kserotermicznych i ciepłolubnych zarośli. 
Jego obszar występowania obejmuje Europę Południową 
(najliczniej stwierdzany w obszarze śródziemnomorskim)                           
i Środkową, północną Afrykę oraz zachodnią Azję. 
Z Polski wymieniany był kilkakrotnie, wyłącznie z rejonów 
południowych. Jarocki (1827) stwierdził ogólnikowo, że świerszcz 
ten żyje w Polsce w lasach i zaroślach. Kelch (1852) podał go z 
Górnego Śląska, a Łomnicki (1905) z Rzeszowa, Pongracz (1922) 
wymienił Oe. pellucens z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a 
Bazyluk (1970) z okolic Ojcowa na podstawie głosu wydawanego 
przez tego świerszcza. 
Naturalne występowanie tego gatunku w Polsce wielokrotnie 
podawano w wątpliwość, a jego stwierdzenia tłumaczono 
zawleczeniem (Łomnicki 1905, Liana 1975, 1976). 
Podczas badań stwierdzono nowe stanowiska tego gatunku na 
Wyżynie Małopolskiej: Pińczów [DA69], 13.07.2016; Krzyżanowice 
[DA68], 20.07.2017; 22.07.2017. 

Występowanie sów (Strigiformes) w Lasach Kozłowieckich w latach 
2016 – 2017 

Michał Zembrzycki, Zakład Ochrony Przyrody UMCS, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Jednym z ważnych aspektów ochrony ptaków jest regularny 
monitoring ich liczebności. Przykładem takiego działania mogą być 
badania liczebności sów w Lasach Kozłowieckich (ok. 15 km na 
północ od Lublina), które prowadzone są od 1990 roku (Zakład 
Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie). Autor referatu był 
uczestnikiem tych badań w latach 2016 – 2017 (praca magisterska 
„Sowy (Stigiformes) Lasów Kozłowieckich”). 
Do badań terenowych użyto standardowej metody stymulacji 
głosowej, która jest efektywna i prosta do wykonania. Pod uwagę 
wzięto następujące gatunki sów: puchacza (Bubo bubo L.), 
sóweczkę (Glaucidium passerinum L.), pójdźkę (Athene noctua 
Scopoli), puszczyka zwyczajnego (Strix aluco L.), puszczyka 
uralskiego (Strix uralensis L.), uszatkę (Asio otus L.) oraz włochatkę 
(Aegolius funereus L.). 
Jedynym wykrytym podczas badań gatunkiem był puszczyk (Strix 
aluco L.), który zajmował: 27 terytoriów w 2016 roku i 34 terytoria 
w 2017 roku, co dało zagęszczenie 4,9 teryt./10 km2 (2016) oraz 
6,18 teryt./10 km2 w roku następnym. 
Otrzymane wyniki są typowe dla lasu gospodarczego z przewagą 
drzewostanów iglastych, jakim jest badany kompleks leśny. Brak 
stwierdzeń innych gatunków sów wynika przede wszystkim z braku 
odpowiednich dla nich siedlisk na kontrolowanym terenie oraz 
trudności metodycznych występujących przy obserwacji tych 
gatunków, a także ze spadkowego trendu liczebności niektórych 
gatunków sów na całym obszarze Polski. Monitoring liczebności 
ptaków pośrednio informuje o stanie całego środowiska, w tym 
siedlisk możliwych do zajęcia przez różne gatunki sów. 

 
 
 
 
 
 

Wyznaczanie zwilżalności powierzchni krzemowej <100> przez 
wodę przy pomocy symulacji komputerowych metodą dynamiki 
molekularnej 

Michał Chodkowski, Paweł Bryk 
Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin 

Podstawowym narzędziem badawczym chemii jest eksperyment. 
Jednak w niektórych przypadkach eksperyment nie jest możliwy 
do przeprowadzenia, bądź otrzymane za jego pomocą wyniki nie 
będą zgodne z rzeczywistością. Dlatego potężnym narzędziem w 
rękach chemików stały się symulacje komputerowe. Szybki rozwój 
technik obliczeniowych umożliwił przeprowadzanie symulacji 
komputerowych znacznych rozmiarowo układów w 
akceptowalnym czasie. Nawet gdy konkretny eksperyment 
możliwy jest do przeprowadzenia w warunkach laboratoryjnych, 
symulacja komputerowa stanowi idealne uzupełnienie, a być może 
niedługo stanie się jego substytutem. 
W celu obliczenia kąta zwilżania krzemu przez wodę symulowano 
zachowanie się kropli wody na powierzchni krzemowej za pomocą 
metod klasycznej dynamiki molekularnej w temperaturze 298 K w 
zespole kanonicznym (N,V,T). Do prowadzenia efektywnych 
obliczeń symulacyjnych konieczne jest odpowiednie zdefiniowanie 
oddziaływań w układzie modelowym. Dlatego, aby zbadać 
charakterystykę zwilżania powierzchni oraz dopasować wyniki 
pomiarów eksperymentalnych do symulacji, użyto różnych 
wartości energii oddziaływania krzem-woda. 
Na podstawie zebranych konfiguracji równowagowych wody na 
zwilżanej powierzchni wyznaczono profil gęstości i kontur 
wytworzonej kropli. Następnie obliczono kąt zwilżania na 
podstawie danych symulacyjnych. W wyniku tego otrzymano 
wartość współczynnika korekcyjnego dla oddziaływania ciecz-
powierzchnia umożliwiającą przeprowadzenie symulacji zwilżania 
w szerszym spektrum temperaturowym. 

Wyznaczanie zwilżalności powierzchni krzemowej <100> przez 
wodę przy pomocy pomiarów kąta zwilżania 

Michał Chodkowski1, Konrad Terpiłowski2 
1Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. 
Gliniana 33, 20-614 Lublin 
2Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin 

Zwilżalność jest specyficzną cechą substancji, charakteryzującą ich 
oddziaływanie z cieczami. Wizualną miarą procesu zwilżania jest 
kąt zwilżania badanej powierzchni przez ciecz pomiarową, 
utworzony pomiędzy powierzchnią ciała stałego i płaszczyzną 
styczną do powierzchni cieczy graniczącej z ciałem stałym 
(mierzony w tzw. punkcie kontaktu trójfazowego). Przy pomocy 
pomiarów kąta zwilżania danej powierzchni przez różne ciecze 
można wyznaczyć między innymi jej swobodną energię 
powierzchniową, będącą istotnym parametrem 
charakteryzującym własności użytkowe takiej powierzchni. 
Zjawiska zwilżania są zdeterminowane przez swobodne energie 
powierzchniowe fazy zwilżającej i zwilżanej oraz występujące 
pomiędzy nimi napięcia międzyfazowe. Teoretyczną podstawą 
opisu wszystkich zjawisk zwilżania jest równanie Younga. Opisuje 
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ono stan układu idealnego (przy założeniu, że opisywana 
powierzchnia jest idealnie płaska). W układach rzeczywistych 
występuje histereza kąta zwilżania, wynikająca z chropowatości 
zwilżanej powierzchni. Dla takich układów można policzyć 
równowagowy kąt zwilżania używając podejścia 
zaproponowanego przez Tadmora. 
W celu charakterystyki zwilżalności powierzchni krzemowych 
wykonano pomiary kątów zwilżania metodą osadzonej kropli. 
Mierzono wstępujący oraz cofający kąt zwilżania wody na płytkach 
krzemowych o wymiarach 2 cm x 5 cm w zakresie 
temperaturowym 5°C - 95°C w warunkach pary nasyconej. 
Następnie dokonano analizy statystycznej danych i obliczono 
równowagowy kąt zwilżania przy pomocy podejścia 
zaproponowanego przez Tadmora. Dzięki temu uzyskano 
zależność kąta zwilżania w funkcji temperatury oraz wyznaczono 
temperaturę, w której zachodzi przemiana fazowa zwilżania. 

Wzrost zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A                   
w Polsce w 2017 roku 

Weronika Topyła, Paulina Rudzka, Małgorzata Nieścior, 
Aleksander Ryczkowski, Aleksander Sławiński  
SKN przy Katedrze i Zakładzie Chorób Zakaźnych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 

Skrócony opis stanu wiedzy: 
W grudniu 2016 r. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) opublikowało raport dotyczący gwałtownego 
wzrostu zachorowań na WZW typu A w Wielkiej Brytanii i Holandii 
w 2016 r. wywołane dwoma nowymi serotypami wirusa wykrytymi 
poprzednio u chorych w Berlinie. Hiszpania, Włochy i Niemcy w 
tym czasie również zgłosiły regionalne zwiększenie zachorowań. 
Oprócz wzrostu liczby przypadków, zaobserwowano dysproporcję 
między zachorowalnością wśród kobiet i mężczyzn oraz wysoki 
odsetek chorych deklarujących orientację homoseksualną. 
Zdecydowana większość pacjentów nie była zaszczepiona 
przeciwko WZW A. W Polsce od 1 stycznia 2017r. do 12 
października 2017r. odnotowano ponad 1680 przypadków WZW A, 
podczas gdy w 2016r. było ich zaledwie 27. Obecna tendencja 
zachorowań w Europie koreluje z sytuacją epidemiologiczną na 
terenie Polski - większość chorujących to młodzi mężczyźni. 
Rozprzestrzenianie się zachorowań w środowisku MSM (men who 
have sex with men) budzi niepokój z uwagi na trudności w 
przerwaniu szerzenia się epidemii oraz prewencji występowania 
zakażeń wtórnych, związanych z udziałem zakażonych w produkcji 
i handlu żywności. 
Podsumowanie: 
Dotychczas główną drogą transmisji wirusa WZW A była droga 
fekalno - oralna spowodowana spożywaniem skażonej żywności i 
brakiem higieny. W oparciu o dane z Wojewódzkich Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych w Polsce oraz z raportu 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
w pracy poruszono problem przewagi drogi kontaktów 
seksualnych. W celach profilaktycznych, obecnie szczególnie 
zaleca się szczepienia ochronne mężczyznom ze środowisk 
homoseksualnych. Istotną rolę w prewencji szerzenia się zakażenia 
WZW A odgrywają również kampanie informacyjne. Na podstawie 
uzyskanych informacji można postawić tezę, że pogorszenie się 

sytuacji epidemiologicznej w Polsce jest konsekwencją wzrostu 
zachorowalności w krajach Unii Europejskiej. 

Zaawansowany rak podstawnokomórkowy skóry twarzy w opiece 
paliatywnej – opis przypadku 

Łukasz Pietrzyńśki 
Mateusz Rajchel 
Maciej Kaspera 
Joanna Symela 
dr Tatiana Pietrzyńska 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Katedra Medycyny Paliatywnej 

Rak podstawnokomórkowy (Basal Cell Carcinoma – BCC) jest 
najczęstszym nowotworem złośliwym skóry, który lokalizuje się w 
przeważającej liczbie przypadków w obrębie twarzy i szyi. 
Charakteryzuje się powolnym wzrostem, miejscową złośliwością, a 
także rzadko daje przerzuty odległe. W przypadku rozpoznania 
nowotworu we wczesnym stadium i wprowadzenia właściwego 
leczenia BCC, rokowanie jest bardzo dobre, uzyskuje się całkowite 
wyleczenie z korzystnym efektem estetycznym. Jednak długo 
nieleczone zmiany mogą naciekać sąsiadujące struktury kostne, 
chrzęstne, naczyniowe lub gałkę oczną i prowadzić do ich 
zniszczenia oraz deformacji. 
Opisy przypadku: Prezentujemy opis przypadku pacjentki 
cierpiącej z powodu raka podstawnokomórkowego skóry okolicy 
czołowej lewej o wieloletnim przebiegu. Z powodu znacznego 
stopnia zaawansowania i zajęcia dużej powierzchni skóry twarzy, 
chora nie została zakwalifikowana do leczenia onkologicznego. 
Wprowadzono leczenie objawowe: radioterapię paliatywną, 
leczenie przeciwbólowe słabymi opioidami, miejscową terapię 5-
fluorouracylem, jałowe opatrunki ze srebrem, zabiegi 
rehabilitacyjne oraz psychoterapię. Zastosowane leczenie w 
Oddziale Opieki Paliatywnej zmniejszyło dolegliwości bólowe 
chorej i poprawiło jakość jej życia. Jednakże zmiana nowotworowa 
uległa dalszemu powiększeniu, naciekając kolejne tkanki, 
doprowadzając do utraty wzroku w wyniku zniszczenia gałki ocznej.  
Wnioski: Prezentowany przypadek ilustruje następstwa zbyt 
późnego podjęcia diagnostyki, a w konsekwencji leczenia BCC. 
Zmiana nowotworowa, która rozpoznana we wczesnym stadium 
mogłaby zostać w pełni wyleczona, po wieloletnim przebiegu 
doprowadziła do izolacji społecznej pacjentki ze względów 
estetycznych, a także do ciężkiego kalectwa.  
Słowa kluczowe: podstawnokomórkowy rak skóry, chirurgia, 
radioterapia, medycyna paliatywna. 

Zaburzenia fuzji jądra i najądrza w materiale Kliniki Chirurgii Wad 
Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu 

Aleksandra Raźnikiewicz, Dorota Nadbrzeżna 
Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu. 

Wprowadzenie: Zaburzenie fuzji jądra i najądrza jest to wada 
wrodzona, która polega na częściowym lub całkowitym braku 
zrostu jądra z najądrzem. Odsznurowanie najądrza od jądra często 
współistnieje z wnętrostwem i jest rozpoznawane podczas 
operacji sprowadzenia niezstąpionego jądra do moszny. Jeśli 
podczas operacji nie zidentyfikuje się tych struktur mogą one ulec 
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uszkodzeniu w momencie preparowania jądrowodu lub zabieg 
będzie nieradykalny. 
Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia zaburzenia fuzji jądra 
i najądrza, które wnosi zagrożenie dla prawidłowego 
przeprowadzenia zabiegu sprowadzenia niezstąpionego jądra do 
moszny. 
Materiał i Metoda: Materiał stanowiło 6 chłopców operowanych 
w latach 2014-2017 z powodu wnętrostwa w Klinice Chirurgii Wad 
Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu. Zasadniczym celem 
operacji było dotarcie do kanału pachwinowego przez cięcie w 
pachwinie, prawidłowe rozpoznanie i ocena anatomiczna struktur 
jądra i najądrza, zaopatrzenie worka przepuklinowego, 
odpreparowanie jądra wraz z powrózkiem nasiennym 
 i sprowadzenie do moszny, ufiksowanie jądra w mosznie. 
Wyniki: Zabiegi operacyjne bez powikłań pooperacyjnych. Pacjenci 
nie wymagali reoperacji celem powtórnej fiksacji jądra. 
Wnioski: Prawidłowe rozpoznanie odsznurowania najądrza od 
jądra podczas operacji sprowadzania niezstąpionego jądra do 
moszny powinno być jednym z elementów tej operacji w celu 
uniknięcia przecięcia struktur najądrza i zachowanie jego ciągłości.   

Zachorowania na gruźlicę w Polsce w 2016 roku na tle innych krajów 

Kinga Bandoła, Mariola Janiszewska, Klaudia Bandoła, Magdalena 
Grzechnik, Patrycja Ozdoba 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Informatyki   
i Statystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Na gruźlicę najczęściej chorują mieszkańcy krajów o niskim i 
średnim dochodzie. Mimo iż w krajach o wysokim wskaźniku PKB 
zachorowania pojawiają się rzadko, nie można mówić o całkowitej 
eradykacji choroby na ich obszarach. 
Celem pracy była analiza występowania gruźlicy w Polsce w 2016 
roku. 
Materiałem była analiza literatury naukowej, w tym danych 
epidemiologicznych dotyczących występowania gruźlicy w Polsce i 
na świecie, publikowanych w formie raportów przez Główny Urząd 
Statystyczny w Warszawie i przez Światową Organizację Zdrowia. 
W 2016 roku na świecie na gruźlicę zachorowało 10.4 miliona osób, 
1.7 miliona zmarło. Zapadalność na gruźlicę wynosiła około 
120/100 000 mieszkańców. W krajach UE i EOG zachorowało około 
60 000 osób. W Europie zapadalność wynosiła około 40, zaś wśród 
krajów UE i EOG około 11.5, najniższą odnotowano w Islandii – 
około 2, najwyższą w Rumunii – około 75. W Szwecji, Norwegii i 
Islandii migranci stanowili ponad 85% zachorowań. 
W Polsce w 2016 roku na gruźlicę zachorowało 6 444 osób. 
Najwięcej zachorowań występowało w województwie 
mazowieckim – 1 304, najmniej w podlaskim – 121. Zapadalność 
wynosiła 16.7. Najwyższe wskaźniki zarejestrowano w 
województwie mazowieckim – 24.3, najniższe w wielkopolskim                 
– 8.1. 
Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest wyższa w porównaniu z 
krajami Europy Zachodniej. Najwyższy wskaźnik odnotowano w 
województwie mazowieckim, najniższy w wielkopolskim. 
Najwięcej zachorowań zarejestrowano w województwie 
mazowieckim, najmniej w podlaskim. Wyższa zapadalność na 
gruźlicę w Polsce wynika to ze złych warunków mieszkaniowych, 
socjalnych i ze złego stylu życia. Chorzy zbyt późno zgłasza się na 
leczenie lub za wcześnie je przerywają. W najbliższych latach może 
dojść do wzrostu zachorowań na gruźlicę w krajach UE, przez 

pojawienie się ruchu antyszczepionkowego i ruchów migracyjnych 
ludności z innych kontynentów.  
Słowa kluczowe: gruźlica, zapadalność, zachorowania 

Zagrożenia w środowisku pracy elektryka 

Karolina Misztal 
Sylwia Paluch 
Uniwersytet Przyrodniczy 

Celem naszego referatu jest przedstawienie najważniejszych 
elementów dotyczących za-grożeń występujących w środowisku 
pracy elektryka oraz wynikających z nich konsekwencji. Praca jaka 
wykonuje elektryk jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia i jego 
życia. Wynika to z wielu groźnych czynników występujących na 
jego stanowisku pracy. W referacie pragniemy też omówić kwestię 
dotyczącą oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy 
z zastosowaniem trójstopniowej skali. Oceny ryzyka dokonałam na 
podstawie wywiadu z pracownikiem i obserwacji wykonywanych 
przez niego czynności. Ocena ta stanowi podstawę do 
zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych oraz 
profilaktycznych, zmierzających do poprawy warunków pracy. Do 
prawidłowego opracowania naszej pracy postanowiłyśmy 
przeprowadzić ankietę, która była dla nas istotnym elementem 
oraz stanowiła pierwszorzędne źródło informacji na temat pracy 
jaką wykonuje elektryk oraz zagrożeń występujących na jego 
stanowisku pracy. 

Zagrożenia zdrowia psychicznego w środowisku pracy w opinii osób 
pracujących 

Paulina Kustra1 Mariola Janiszewska2 Jagoda Konarska1 Marika 
Hajduk1 Mariusz Byzdra1  
1 Studenckie Koło  Naukowe przy Zakładzie Informatyki i Statystyki 
Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
2Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie 

Obecnie miejsce pracy stanowi zwiększone narażenie pracownika 
na obciążenie fizyczne, jak też psychiczne.  Stale narastające 
napięcie spowodowane stresem związanym z odpowiedzialnością 
za wykonywaną pracę, nadmierne wymagania, szeroko 
pojmowany mobbing czy coraz częściej zgłaszane molestowanie 
seksualne w miejscu pracy mają wyjątkowo negatywny wpływ na 
zdrowie psychiczne. Zbyt długie narażenie na czynniki obciążające 
psychikę pracownika skutkować będzie licznymi, negatywnymi 
reakcjami organizmu. 
Celem badań było określenie zagrożeń dla zdrowia psychicznego 
badanych, wynikających ze środowiska pracy. 
Badania były realizowane od kwietnia 2016 do lipca 2016 roku. 
Grupę badaną stanowiły 72 pracujące zawodowo osoby. W 
badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, 
narzędzie badawcze- kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. 
Uzyskany materiał poddano analizie statystycznej za pomogą 
programu Statistica w wersji 12 oraz w Microsoft Excel w wersji 
2013.  
Wśród czynników stresogennych według badanych największą 
rolę odgrywa niedoposażenie stanowiska pracy (38.04%) oraz 
pozycja statyczna podczas wykonywania pracy (25.35%). Przez 
prawie jedną trzecią badanych (30.99%) te czynniki odczuwane są 
raz w tygodniu lub częściej. Większość badanych (92.95%) wie 
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czym jest mobbing i prawie połowa (40.85%) doświadczyła tego 
zjawiska w środowisku pracy. 
Najczęściej wymienianymi zagrożeniami dla zdrowia psychicznego 
w środowisku pracy były: mobobing, złe relacje z 
współpracownikami oraz czynniki stresogenne. Większość 
badanych nie było prześladowanych w pracy oraz nie byli 
świadkami takich zachowań. Jednak gdy prześladowanie 
występowało, to pojawiało się ono ze strony współpracownika, 
najczęściej mężczyzny. Należy zatem wprowadzać politykę anty-
mobbingową, ponieważ to poprawiłoby jakość pracy. 
Słowa kluczowe: zagrożenie, zdrowie, praca, mobbing 

Zajęcie układu nerwowego jako pierwszy objaw układowego 
zapalenia naczyń - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa 

Natalia Kwaśniak, Aleksandra Szuster, Justyna Tyburek, Karolina 
Widłak, Dorota Suszek* 
 
Koło Reumatologiczne przy Katedrze i Klinice Reumatologii i 
Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 
Opiekun Koła: dr n. med. Dorota Suszek 

Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (eGPA) to 
przewlekłe, martwicze zapalenie małych naczyń krwionośnych o 
nieznanej etiologii. 
Celem naszej pracy było przedstawienie przebiegu eGPA u chorej, 
u której w obrazie klinicznym dominowały objawy zajęcia 
obwodowego układu nerwowego. 
Opis przypadku: 50-letnia kobieta leczona od wielu lat na astmę 
oskrzelową i przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa. Od 
11.2016r. obecne były parestezje palców obu rąk, opadanie 
prawej stopy, osłabienie czucia oraz siły mięśniowej kończyn 
dolnych, stany podgorączkowe. W badaniu MRI OUN i odcinka 
szyjnego kręgosłupa nie stwierdzono istotnych zmian. W 12.2016r. 
chora była hospitalizowana w Klinice Reumatologii i Układowych 
Chorób Tkanki Łącznej w Lublinie. Stwierdzono wówczas znacznie 
podwyższone parametry stanu zapalnego, niedokrwistość 
normocytarną, eozynofilię (22%), obecne przeciwciała  pANCA. 
Badanie EMG wykazało cechy neuropatii nerwu strzałkowego. Na 
podstawie  obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych 
rozpoznano eGPA. W leczeniu stosowano glukokortykosteroidy, 
immunoglobuliny, cyklofosfamid. Po 6 miesiącach leczenia 
uzyskano częściową remisję objawów choroby, zalecono 
mykofenolan mofetylu.  
Wnioski: U chorego z objawami uszkodzenia obwodowego układu 
nerwowego, astmą oskrzelową i eozynofilią należy rozważyć 
diagnostykę w kierunku eGPA. 

Zakażenia pasożytnicze jako czynnik inicjujący onkogeneze związek 
między infekcją powszechnymi organizmami pasożytniczymi, a 
rozwojem nowotworów złośliwych u ludzi 

Arkadiusz Gzil, Damian Jaworski, Dominik Dygas 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Bydgoszczy 

Pierwsze obserwacje dotyczące wpływu infekcji nicieniem z 
rodziny Spiroptera na rozwój guza żołądka poczynione przez J. A. 
G. Fibigera, uhonorowanego za nie Nagrodą Nobla w roku 1926, 
mimo późniejszego podważania dały początek badaniom nad 

rozwojem nowotworów. Obecnie udział w karcynogenezie infekcji 
pasożytniczych wywołanych przez niektóre gatunki, takie jak 
Schistosoma hematobium, Opisthorchis viverrini i Clonorchis 
sinensis został dobrze udokumentowany. Najnowsze dane 
sugerują również wpływ innych pospolitych organizmów 
pasożytów na rozwój nowotworów o zróżnicowanej lokalizacji. 
Ascaris lumbricoides jest najpowszechniejszą parazytozą 
przewodu pokarmowego. Na świecie odnotowano przypadki 
rozwoju raka pozawątrobowych dróg żółciowych i pęcherzyka 
żółciowego związane z zakażeniem tymi nicieniami. Infekcja 
pierwotniakiem z gatunku Toxoplasma gondii może być z kolei 
propagować rozwój nowotworów centralnego układu nerwowego. 
Poprzednie badania sugerowały, że zakażenie wywołane 
tasiemcem z gatunku Echinococcus granulosus może pełnić 
funkcje protekcyjne przed rozwojem różnych nowotworów. 
Najnowsze retrospektywne badanie kohortowe nie potwierdziło 
jednak tych przypuszczeń, wskazując na częstsze występowanie 
choroby nowotworowej u osób zakażonych tym tasiemcem. Dane 
kliniczne wskazują również na możliwość udziału pierwotniaków z 
rodziny Trichomonas w propagowaniu przemiany nowotworowej 
w obrębie gruczołu krokowego. Inwazja zarodźcem  Plasmodium 
falciparum zdaniem niektórych autorów może być odpowiedzialna 
za aktywację latentnego zakażenia wirusem Epsteina-Barr, 
prowadzącą do rozwoju chłoniaka Burkitta. 

Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C w Polsce w 2016 roku 
na tle innych krajów 

Kinga Bandoła, Mariola Janiszewska, Klaudia Bandoła, Patrycja 
Ozdoba, Katarzyna Socha 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Informatyki   
i Statystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C w Polsce stanowią 
jeden z największych problemów epidemiologicznych spośród 
chorób zakaźnych. Wynika to z braku skutecznej szczepionki. 
Około 80% zarażonych nie jest świadomych zakażenia.  
Celem pracy była analiza występowania zakażeń wirusem 
zapalenia wątroby typu C w Polsce w 2016 roku. 
Materiałem była analiza literatury naukowej, w tym danych 
epidemiologicznych dotyczących zakażeń wirusem zapalenia 
wątroby typu C w Polsce i na świecie, publikowanych w formie 
raportów przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie i przez 
Światową Organizację Zdrowia. 
Około 71 milionów osób na świecie choruje na przewlekłe 
zapalenie wątroby typu C, co roku umiera około 400 000 osób. 
Najwięcej zakażeń występuje w Egipcie. W Europie najmniejszy 
odsetek zakażeń odnotowano w Europie Północnej – do 1%, 
największy w Europie Wschodniej – do 6%. Największy odsetek 
występuje w Rumunii – 6%. Szacuje się, że w Polsce zakażonych 
jest 230 000 osób.  
W Polsce co roku wzrasta liczba zakażeń. W 2016 roku 
zarejestrowano 4 273 przypadki, najwięcej w województwie 
śląskim – 587, najmniej w opolskim – 71. Odsetek zakażonych 
wynosił 0,011%, najwyższy odnotowano w województwie 
kujawsko-pomorskim – 0,02%, najniższy w podkarpackim – 
0,005%. 
Co roku wzrasta liczba zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C 
w Polsce. Nieleczone WZW C prowadzi do raka lub marskości 
wątroby. W 2016 roku najwięcej zakażeń odnotowano w 
województwie śląskim. Najwyższy odsetek zakażeń występował w 
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województwie kujawsko-pomorskim. Liczba zakażonych w Polsce 
jest wyższa niż wskazują dane. Wynika to z niskiej wykrywalności. 
Działania zapobiegawcze ograniczają się do profilaktyki nieswoistej, 
gdyż nie ma skutecznej szczepionki. Zmniejszenie liczby 
zachorowań będzie możliwe w przypadku szybkiego 
diagnozowania zakażeń, ponieważ w 95% przypadków wystarczy 
wczesne zastosowanie leków przeciwwirusowych.  
Słowa kluczowe: WZW C, zakażenia, choroba zakaźna 

Zakażenie miejsca operowanego – charakterystyka czynników 
ryzyka i metody zapobiegania 

Wiktoria Bielecka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, wydział 
lekarski i Nauk o Zdrowiu 

Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) pomimo, że jest to 
komplikacja potencjalnie możliwa do uniknięcia, w oddziałach 
zabiegowych stanowi najczęstszą liczbę powikłań pooperacyjnych. 
W zależności od rodzaju operacji, stopnia czystości rany jak i pola 
operacyjnego zakażenia występują w zróżnicowanym stopniu. 
Mając na uwadze skutki zdrowotne pacjentów jak i  koszty leczenia 
powikłań, na całym świecie prowadzone są badania, analizy 
przyczyn zakażenia, rodzaju bakterii i  źródeł zakażenia, czynników 
ryzyka zakażenia oraz poszukiwania metod które pozwoliłyby na 
zmniejszenie liczby zakażeń. 
Najpoważniejsze skutki są obserwowane u pacjentów leczonych 
na oddziałach intensywnej terapii, oddziałach chirurgicznych przy 
operacjach w zakresie jamy brzusznej lub operacjach 
kardiochirurgicznych. Inny rodzaj powikłań w postaci zakażeń 
dotyczy zakażeń implantów w tym endoprotez jak endoprotezy 
stawu biodrowego oraz zakażenia u pacjentów po wszczepieniu 
stymulatora lub kardiowertera defibrylatora.  
ZMO – należy do grupy zakażeń szpitalnych – jest zakażeniem 
pojawiającym sie w ciągu 30 dni od operacji w przypadku gdy nie 
były użyte materiały sztuczne/ protezy, oraz do 1 roku w 
przypadku ich użycia. Szacuje się, że w ok. 2–7% wszystkich 
operacji rozwija sie ZMO. 

Zakrzepica tętnicy promieniowej - jako powikłanie jej nakłucia 

Marcin Bąk, Magdalena Komajda, Jaromir Kargol, Izabela 
Dąbrowska, Małgorzata Nowakowska 
 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i 
Neuroradiologii  
 
Opiekun: dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-
Trojanowska 

Wstęp: 
Obserwujemy rosnącą liczbę koronarografii i przezskórnych 
interwencji wieńcowych (PCI) wykowywanych  przy użyciu dostępu 
przez tętnicę promieniową. Wyniki wielu analiz wykazywały 
przewagę dojścia promieniowego nad udowym w odniesieniu do 
częstości powikłań, szybkości wykonywania procedury, a przez to 
zmniejszenie narażenia personelu, jak i pacjenta na 
promieniowanie jonizujące, łatwości pielęgnacji rany po zabiegu 
oraz długości hospitalizacji. Jednak każdy zabieg wiąże się z 
ryzykiem wystąpienia powikłań. Do najczęstszych możemy zaliczyć: 

krwotok lub krwiak w miejscu nakłucia, uszkodzenie struktur 
przebiegających w sąsiedztwie tętnicy, powstanie pseudo- 
tętniaka, zakażenia, wytworzenie przetok tętniczo-żylnych oraz 
zakrzepicę.  
Opis przypadku: 
Pacjentka po wykonanej koronarografii z dostępu przez tętnicę 
promieniową zgłosiła się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Kobieta skarżyła się na narastający ból lewej dłoni. Chorą 
skierowano na badanie USG Doppler. W badaniu uwidoczniono 
zakrzepicę tętnicy promieniowej wzdłuż całego jej przebiegu. 
Wnioski:  
Badanie USG Doppler jest metodą z wyboru służącą do oceny 
powikłań zakrzepowych tętnicy promieniowej. Wczesne, 
prawidłowe rozpoznanie pozwala na wdrożenie specyficznego 
leczenia warunkującego optymalne rokowanie. 

Zależność pomiędzy stosowaną dietą a stężeniem wolnych kwasów 
tłuszczowych i ich białek wiążących u wcześniaków 

Barbara K. Kościelniak1, Nina Mól2, Przemko Kwinta2,3, Krystyna 
Sztefko1,2, Przemysław J. Tomasik1,2 
1Zakład Biochemii Klinicznej, Wydział Lekarski UJ CM, Kraków 
2Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, CM UJ, Kraków 
3Katedry Pediatrii i Kliniki Chorób Dzieci, Wydział Lekarski UJ CM, 
Kraków 

Wstęp: Wolne kwasy tłuszczowe (FFA) i ich wiążące białka (FABPs) 
uczestniczą w przekazywaniu sygnałów w procesie zapalnym, 
hemostazie i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Celem 
badania było określenie poziomu FFA i FABPS u niemowląt 
urodzonych przedwcześnie z różnymi protokołami żywienia. 
Materiały i metody: Do projektu zakwalifikowano 42 wcześniaków 
podzielonych na 3 grupy: karmione pokarmem naturalnym przez 
cały okres trwania badania (grupa A; 55%), karmionych mlekiem 
matki tylko w pierwszym tygodniu życia (grupa B; 14%) oraz 
wcześniaki od narodzenia karmione mlekiem sztucznym (grupa C; 
31%). Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych noworodków 
karmionych mlekiem matki. Krew była pobierana w pierwszej 
dobie hospitalizacji i po 4 tygodniach. FFA, FABP1 i FABP4 
oznaczono wysoce specyficznymi metodami 
immunoenzymatycznymi. 
Wyniki: Zaobserwowaliśmy wyższe stężenie FFA w pierwszej dobie 
życia u wcześniaków niż u terminowo narodzonych noworodków 
(p=0,012). Po 4 tygodniach hospitalizacji w grupie A 
odnotowaliśmy niższe stężenie FABP1 i FABP4 niż w grupie B 
(p=0,011 i p=0,003). Ponadto, zaobserwowaliśmy niższe stężenie 
FABP4 w grupie A niż w grupie C (p=0,047). Dodatkowo 
odnotowaliśmy wyższe stężenie FABP1 w grupie B w porównaniu 
do grupy C (p=0,009). 
Wnioski: Wcześniactwo związane jest ze zmianami stężenia FABP1 
i FABP4. Dodatkowo stężenia tych białek wydają się być zależne od 
protokołu żywienia przedwcześnie narodzonych noworodków. 
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Zapalenie mózgu z przeciwciałami anty-NMDA – potencjalnie 
wyleczalna choroba w cieniu klasycznych zaburzeń 
psychiatrycznych 

Aleksandra Majchrzak1, Aleksander Sławiński1, Renata 
Markiewicz2, Małgorzata Kozioł3, Marcin Olajossy4 
 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa 
Psychiatrycznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
2 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 
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Choroby przebiegające z obecnością przeciwciał 
antyneuronalnych to grupa schorzeń charakteryzujących się 
niespecyficznymi objawami ze strony układu nerwowego. 
Przykładami jednostek należących do tej grupy są: myasthenia 
gravis, zespół Davica, liczne rodzaje polineuropatii. W 2007 r. zbiór 
tych poznanych i  opisanych chorób o wspólnym podłożu poszerzył 
się o nową jednostkę - autoimmunologiczne zapalenie mózgu 
związane z obecnością przeciwciał  przeciwko receptorowi 
glutaminianu typu NMDA (N-metylo-D-asparaginian). Może być to 
składowa zespołu paraneoplastycznego w przebiegu potworniaka 
jajnika, ale też może być rozpoznawana osobno. Początkowe 
objawy są niespecyficzne i najczęściej przebiegają pod postacią 
zaburzeń psychicznych podobnych do tych, które występują w 
chorobie afektywnej dwubiegunowej czy schizofrenii. 
Nieoczekiwany początek choroby jest trudny do zdefiniowania, a 
to właśnie prawidłowe rozpoznanie jest kluczowe dla rokowania. 
Wykrycie przeciwciał NMDA w powiązaniu z objawami pozwala na 
rozpoznanie i szybkie wdrożenie leczenia (leczenie 
immunosupresyjne i/lub przeciwnowotworowe) przynosząc 
zadawalające efekty.  
Zapalenie mózgu związane z obecnością p/c NMDA wciąż 
pozostaje niedodiagnozowaną jednostką prawdopodobnie z 
uwagi na brak świadomości o dostępności wiarygodnych testów. 
Celem pracy jest scharakteryzowanie stosunkowo nowej jednostki 
chorobowej ze szczególnym uwzględnieniem spójności pierwszych 
objawów choroby z objawami występującymi w klasycznych 
jednostkach psychiatrycznych oraz omówienie laboratoryjnej 
diagnostyki schorzenia. Zapoznanie się z dostępną bazą informacji 
na ten temat wśród społeczeństwa związanego z medycyną 
(studenci medycyny, lekarze), ułatwi postawienie właściwej 
diagnozy w sytuacji zetknięcia się z tego rodzaju pacjentami. 
Zgłębienie wiedzy w tym temacie stało się również punktem 
wyjścia do rozpoczęcia badań własnych wśród pacjentów 
psychiatrycznych, którego zarys zostanie przedstawiony. 

Zasadność suplementacji kwasów omega-3 w okresie 
okołokoncepcyjnym, ciąży, połogu i karmienia - podsumowanie 
najnowszych doniesień 

 Marcin Szklanny, Katarzyna Gałaszkiewicz 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Kwasy tłuszczowe omega-3 są to wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, w których ostatnie podwójne wiązanie znajduje się 
przy trzecim od końca atomie węgla. Należą do nich między innymi 
kwas eikozapentaenowy (ang. eicosapenaenic acid, EPA), kwas 

dokozaheksaenowy (ang. docosahexaenic acid, DHA) i kwas α-
linolenowy (ang. α-linolenic acid, ALA). Ich cennym źródłem jest 
tłuszcz ryb morskich, oleje roślinne, wyciągi z alg morskich. 
Celem pracy jest ocena zasadności suplementacji kwasów omega-
3 w okresie okołokoncepcyjnym oraz ciąży, połogu i karmienia  
oraz podsumowanie dostępnej wiedzy na temat efektów tej 
suplementacji w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu, 
profilaktyce wad mózgowia oraz stymulowaniu rozwoju funkcji 
poznawczych. 

Zastosowanie Chimerycznych Receptorów Antygenowych (CARs) w 
terapii nowotworów hematologicznych 

Dominika Wojton, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej 
Karolina Włodarczyk, Wydział Biologii i Biotechnologii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Marta Kozieł, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej 

W związku z rosnącym wskaźnikiem zachorowalności i 
wykrywalności nowotworów, stale poszukiwane są nowe strategie 
terapeutyczne. Dotychczas podstawę terapii 
przeciwnowotworowych stanowiły chemioterapia, radioterapia 
oraz leczenie operacyjne. Ostatnie lata przyniosły nowe 
rozwiązanie w postaci immunoterapii, która wzmacnia układ 
odpornościowy i nakierowuje go na walkę z nowotworem. Jednym 
z rodzajów immunoterapii jest adoptywny transfer komórek (ang. 
adoptive cell transfer, ACT) wykorzystujący w walce z 
nowotworem komórki cytotoksyczne pobrane od pacjenta. 
Komórki takie jak limfocyty T lub komórki NK poddawane są 
aktywacji i odpowiednim modyfikacjom in vitro przez co stają się 
bardziej wyczulone na rozpoznanie i likwidację komórek 
nowotworowych. Jedna z przeprowadzonych modyfikacji 
prowadzi do ekspresji chimerycznego receptora antygenowego 
(ang. chimeric antigen receptor, CAR) na limfocytach T. Taki efekt 
możliwy jest przy użyciu wektorów wirusowych (retro- i lentiwirus) 
lub dzięki zastosowaniu elektroporacji. 
CARs należą do rekombinowanych receptorów dla których ligand 
stanowi antygen powierzchniowy nowotworu. W ich budowie 
można wyróżnić łańcuch zmienny przeciwciała, część zmienną 
zakotwiczającą receptor w błonie komórkowej, część 
przezbłonowa oraz domenę sygnalną. Ze względu na złożoność 
domeny sygnalnej receptory CAR dzielone są na trzy generacje. 
Najważniejszą cechą receptorów CAR jest fakt, że wiążą antygeny 
nowotworowe niezależnie od powierzchniowej ekspresji MHC, co 
daje możliwość zmodyfikowanym limfocytom do przechytrzenia i 
zniszczenia nowotworu. 
Przeprowadzono liczne badania kliniczne, w których zastosowano 
zmodyfikowane limfocyty T w terapii hematologicznych 
nowotworów takich jak: ostra i chroniczna białaczka 
limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa oraz szpiczak mnogi. W 
przypadku wykorzystania tego typu leczenia u pacjentów                              
z zaawansowaną ostrą białaczką limfoblastyczną współczynnik 
całkowitej remisji wynosił ok. 60-90%.   
W ostatnich latach prowadzone są wielokierunkowe badania 
dotyczące wpływu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega-3 na organizm dziecka. Wiele z nich podkreśla pozytywny 
wpływ ich suplementacji w czasie ciąży i karmienia na rozwój 
intelektualny w pierwszych latach życia. Biorą one udział w 
prawidłowym funkcjonowaniu kory czołowej i przysadki mózgowej. 
Dodatkowo stwierdzono, że ich suplementacja przez ciężarne 
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może zmniejszyć ryzyko astmy oraz ma pozytywny wpływ na 
rozwój funkcji wzrokowych u dzieci. Coraz więcej towarzystw 
naukowych wprowadza zalecenia dotyczące suplementacji 
kwasów tłuszczowych omega-3. 

Zastosowanie bromokryptyny w leczeniu paliatywnym guza 
przysadki u szczurów 

dr Jerzy Ziętek1, dr Piotr Dębiak2, Anna Wilczyńska3, mgr Kinga 
Panasiuk-Flak4 
 
1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Epizootiologii i 
Klinika Chorób Zakaźnych 
2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Pracownia Radiologii i 
Ultrasonografii, 
3Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
4 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Patomorfologii i 
Weterynarii Sądowej 

Guz przysadki to jeden z najczęściej występujący nowotwór u 
szczurów. Opisywana zmiana w większości przypadków ma 
charakter gruczolaka i diagnozowana jest u samic w starszym 
wieku niesterylizowanych. Obserwowane objawy mają charakter 
neurologiczny i/lub hormonalny. Najczęściej występującymi i 
najbardziej charakterystycznymi są zespół piramidowy, zaburzenia 
pionowe, zespół móżdżkowy, oraz inne związane z uciskiem guza. 
Diagnostyka jest możliwa głównie za pomocą informacji zdobytych 
podczas wywiadu, które obejmują zamiany w zachowaniu i 
sprawności fizycznej zwierzęcia oraz oceny stanu zdrowia przed i 
po zastosowaniu leków, czyli diagnostyka na podstawie oceny 
skuteczności leczenia (ex iuvantibus).  
W niniejszej pracy przedstawiono 5 przypadków klinicznych guza 
przysadki u szczurów. Rozpoznanie zostało postawione na 
podstawie danych z wywiadu, badania klinicznego a także w 2 
przypadkach wykonano tomografie komputerową. Zwierzęta były 
pacjentami Oddziału Drobnych Ssaków przy Klinice Chorób 
Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.  
Możliwe do zastosowania jest jedynie leczenie paliatywne 
bromokryptyną lub kabergoliną. Należą one do grupy 
selektywnych agonistów receptorów dopaminowych D2. Ich 
działanie jest skuteczne wyłącznie w przypadkach prolactinomy. 
Substancje te prowadzą do częściowego zniesienia objawów 
poprzez spadek możliwości wydzielniczych guza działając 
hamująco na komórki gruczolaka. Bromokryptyna to 
półsyntetyczna pochodna ergokryptyny. Stosowana jest również w 
chorobie Parkinsona i leczeniu mlekotku u ludzi. Skuteczność 
bromokryptyny w teorii jest o wiele mniejsza, ponieważ 
kabergolina skuteczniej wywołuje apoptozę komórek 
nowotworowych. Jednakże u naszych pacjentów prowadzimy 
długotrwałą terapię bromokryptyną. Nie zaobserwowaliśmy 
skutków ubocznych leczenia także przy zastosowaniu wyższych 
dawek niż zalecane. Dodatkowo bromokryptyna jest dziesięć razy 
tańsza od kabergoliny dzięki temu właściciele chętniej decydują się 
na długotrwałą terapię. 

 
 
 
 
 
 

Zastosowanie cyklosporyny w terapii autoimmunologicznych 
chorób skóry 

Danuta Krasowska, Katarzyna Wolska-Gawron, Agnieszka 
Gerkowicz 
Studenckie Koło Naukowe Katedry i Kliniki Dermatologii, 
Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie 
Opiekun Koła: dr n. med. Agnieszka Gerkowicz 

Cyklosporyna (CsA) jest lekiem immunosupresyjnym, którego 
działanie polega na hamowaniu aktywacji limfocytów Th 
pomocniczych, w mniejszym stopniu wpływa również na limfocyty 
supresorowe. CsA została wyizolowana w 1970 r. z grzyba 
Tolypocladium inflatum w Norwegii. Sześć lat później 
potwierdzono jej właściwości immunosupresyjne, a w 1978 r. 
zastosowano z dobrym efektem klinicznym w zapobieganiu 
odrzuceniu przeszczepu nerki. W 1997 r. lek został zarejestrowany 
do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Wskazania 
rejestracyjne CsA obejmują leczenie ciężkich postaci atopowego 
zapalenia skóry oraz ciężkiej łuszczycy plackowatej, nieskutecznie 
leczonej konwencjonalnymi metodami terapii układowej. 
Cyklosporyna wewnątrzkomórkowo przyłącza się do cyklofiliny i 
blokuje działanie fosfatazy kalcyneuryny, uniemożliwiając 
aktywację jądrowego czynnika aktywowanych limfocytów T (NF-
AT, nuclear factor of activated T cells). W efekcie dochodzi do 
zahamowania transkrypcji genów kodujących cytokiny, które biorą 
udział w aktywacji limfocytów T m.in.: IL-2, TGF-β, INF-γ. CsA 
wpływa również na keratytnocyty i komórki śródbłonka 
(zmniejszenie ekspresji ICAM-1), komórki dendrytyczne oraz 
limfocyty Th17 (obniżenie stężenia cytokin zapalnych m.in.: IL-17, 
IL-22, IL-23, TNF). Ponadto lek hamuje proces angiogenezy 
poprzez redukcję stężenia naczyniowo – śródbłonkowego czynnika 
wzrostu naczyń. Ze względu na działanie immunosupresyjne 
preparat może mieć zastosowanie w terapii innych 
autoimmunologicznych chorób skóry m.in. piodermii 
zgorzelinowej, zespołu Stevensa-Johnsona/ toksycznej nekrolizy 
naskórka, pokrzywki przewlekłej, liszaja płaskiego.  
Celem pracy jest przedstawienie zastosowania cyklosporyny w 
terapii chorób autoimmunologicznych skóry. 

Zastosowanie inhibitorów szlaku UPR zależnego od kinazy PERK                 
w leczeniu raka jelita grubego 

Wawrzynkiewicz Adam1, Rozpędek Wioletta1, Nowak-Zduńczyk 
Alicja1, Pytel Dariusz2, Majsterek Ireneusz1  
1Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi, Plac Hallera 1  
90-647 Łódź.   
2Wydział Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny 
w Południowej Karolinie, Hollings Cancer Center HCC-709, 86 
Jonathan Lucas Street, Charleston,  
SC 29425, USA. 

Choroby nowotworowe to druga, po chorobach układu 
krwionośnego, przyczyna zgonów w krajach rozwiniętych. Hipoksja 
komórek nowotworowych wywołuje stres Retikulum 
Endoplazmatycznego (Endoplasmic Reticulum; ER), który 
bezpośrednio aktywuje zależny od kinazy PERK proadaptacyjny 
szlak sygnałowy Adaptacyjnej odpowiedzi na stres. W wyniku 
nasilonych i długotrwałych warunków stresu ER, proadaptacyjna 
sieć sygnałowa jest niewystarczająca by przywrócić w komórce 
stan homeostazy, co prowadzi do apoptozy komórek 
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nowotworowych. Pomimo licznych badań molekularny 
mechanizm przełączenia szlaków z proadaptacyjnego na 
proapoptotyczny wciąż pozostaje niewyjaśniony.  
Cel badania stanowiła ocena aktywności biologicznej komercyjnie 
dostępnego, niskocząsteczkowego inhibitora PERK GSK2606414 
(IC50=0,4 nM) na linii komórkowej gruczolakoraka jelita grubego 
(HT-29). Analizowano poziom fosforylacji białka eIF2α (Eukaryotic 
initiation factor 2) jako głównego substratu PERK oraz kolejnego 
aktywatora UPR. Podczas długotrwałego stresu ER, p-eIF2α 
aktywuje szlak prowadzący do apoptotycznej śmierci komórek 
nowotworowych. Komórki linii HT-29 poddano 1h preinkubacji z 
inhibitorem w stężeniu 1µM, a następnie przez 2 h poddano je 
działaniu tapsygarginy w stężeniu 500 nM w celu indukcji stresu ER. 
Następnie dokonano izolacji białek oraz zmierzono aktywność 
biologiczną kinazy PERK poprzez ocenę stopnia fosforylacji eIF2α 
przy użyciu techniki Western blot.  
W komórkach traktowanych tapsygargina oraz testowanym 
inhibitorem wykazano 90% zahamowanie fosforylacji eIF2α w 
porównaniu  
do zastosowanych kontroli. Zatem uzyskane wyniki wskazują, że 
dalsze poszukiwanie inhibitorów PERK może przyczynić się do 
opracowania innowacyjnej strategii w leczeniu raka jelita grubego.  
Praca została sfinansowana z grantu PRELUDIUM  
no. 2015/19/N/NZ3/00055, OPUS no. 2016/23/B/NZ5/02630 
przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz przez 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi z zadania badawczego nr 502-
03/5-108-05/502-54-215. 

Zastosowanie licówek ceramicznych w celu odbudowy estetycznej i 
funkcjonalnej układu stomatognatycznego – opis przypadku 

lek. dent. Izabela Suszek-Kalinowska, dr n. med. Anna Szabelska, 
mgr inż. tech. dent. Anna Modzelewska- Wójtowicz, lek. dent. 
Beata Łapa 
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny                          
w Lublinie, ul. Karmelicka 7, Lublin 

Stale rosnące wymagania pacjentów w kwestii nienagannego 
wyglądu, stwarzają nowe wyzwania dla stomatologii estetycznej. 
Dążenie do perfekcji, w tym idealnego uśmiechu narzuciło 
potrzebę poszukiwania nowoczesnych rozwiązań protetycznych. 
Sprostać temu mogą wysoce kosmetyczne uzupełnienia, w postaci 
licówek ceramicznych. Licówki to cienkie warstwy materiału 
(ceramiki lub kompozytu), nakładane na ząb i cementowane na 
stałe w jamie ustnej pacjenta. Uzupełnienia te są prostym i 
efektownym sposobem na poprawę estetyki w odcinku przednim 
lub przednio-bocznym uzębienia. Preparacja zębów pod licówki 
jest niewielka, co daje możliwość oszczędzenia tkanek własnych 
zęba. 
Pacjentka lat 37 zgłosiła się do gabinetu, celem poprawy estetyki 
uzębienia odcinka przedniego. W badaniu klinicznym stwierdzono, 
że powierzchnie wargowe zębów 13-33 były odbudowane 
materiałem kompozytowym. Odbudowy nie spełniały wymagań 
estetycznych, ani funkcjonalnych (brak prowadzenia kłowego w 
ruchach ekscentrycznych). 
Zastosowanie u pacjenta licówek ceramicznych, wykonanych na 
masie osłaniającej, pozwoliło na uzyskanie doskonałego efektu 

kosmetycznego i przywrócenie funkcjonalności układu 
stomatognatycznego. 

Zastosowanie metod genetycznych w różnicowaniu bakterii 
wybrednych na przykładzie pałeczek hemofilnych 

mgr Edyta Chwiejczak, dr hab. Urszula Kosikowska, dr Sylwia 
Andrzejczuk, prof. dr hab. Anna Malm 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią 
Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Polska 

W przypadku drobnoustrojów tzw. wybrednych, w tym 
Haemophilus spp., stosowanie rutynowych metod hodowlanych i 
biochemicznych może być niewystarczające. Na dokładniejsze 
określenie cech drobnoustrojów i różnicowanie poszczególnych 
gatunków pozwala stosowanie metod molekularnych i znajomość 
ich genomu. Może to mieć konsekwencje terapeutyczne, 
ponieważ bakterie te mogą wywoływać zakażenia oportunistyczne 
takie jak zapalenie nagłośni, płuc, oskrzeli oraz opon mózgowo-
rdzeniowych. 
Celem badań było określenie przydatności metod genetycznych 
opartych na określeniu obecności genu tonB oraz powtarzalnej 
sekwencji ERIC w identyfikacji i różnicowaniu pałeczek 
Haemophilus spp. izolowanych od pacjentów pediatrycznych. 
 Badaniami objęto 210 izolatów. Bakterie identyfikowano 
metodami hodowlanymi i biochemicznymi (mikrotesty API NH), 
następnie izolowano DNA i z użyciem reakcji PCR (startery tonB1 i 
tonB2) wykrywano gen tonB warunkujący syntezę białka TonB 
odpowiedzialnego za wychwyt żelaza. Metodą ERIC-PCR  (startery 
ERIC1 i ERIC2) wykrywano powtarzalną sekwencję ERIC.  
W oparciu o rutynowe metody 80/210 (38%) izolatów 
zidentyfikowano jako  H. parainfluenzae, 31/80 (39%) z nich było 
tonB(+). Jako H. influenzae zaklasyfikowano 130/210 (62%) 
izolatów, w tym 113/130 (87%) było tonB(+). Sekwencja ERIC 
występowała u 69/80 (86%) izolatów H. parainfluenzae i 114/130 
(88%) H. influenzae. Dendrogramy wykonane w oparciu o wzory 
prążkowe (ERIC-PCR, przy 10% podobieństwie genetycznym) 
pozwoliły wyodrębnić 6 (A-F)  i 7 (A-G) klastrów odpowiednio H. 
parainfluenzae i H. influenzae.   
Częstość występowania tonB u H. parainfluenzae i H. influenzae 
nie pozwala jednoznacznie rozróżnić tych gatunków. Pomimo, że 
ERIC-PCR bywa skutecznym narzędziem do identyfikacji bakterii 
(m.in. H. parasuis), zastosowanie tylko tej metody może być 
niewystarczające do prawidłowej klasyfikacji Haemophilus spp. 
Wynika stąd, że diagnostyka bakterii wybrednych powinna 
obejmować poza rutynowymi także zaawansowane metody 
genetyczne. 
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Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK jako 
innowacyjna strategia przeciwnowotworowa 

Rozpędek Wioletta1, Wawrzynkiewicz Adam1, Nowak-Zduńczyk 
Alicja1, Pytel Dariusz2, Majsterek Ireneusz1  
1Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi, Plac Hallera 1 90-647 Łódź.   
2Wydział Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny 
w Południowej Karolinie, Hollings Cancer Center HCC-709, 86 
Jonathan Lucas Street, Charleston, SC 29425, USA. 

Występowanie zjawiska oporności komórek nowotworowych na 
obecnie stosowane terapie stanowi jeden z głównych problemów 
współczesnej medycyny. Najnowsze doniesienia potwierdzają, iż 
zastosowanie terapii z wykorzystaniem niskocząsteczkowych 
inhibitorów szlaku zależnego od kinazy PERK może przyczynić się 
do opracowania innowacyjnej strategii przeciwnowotworowej. 
Głównym celem badania było wyselekcjonowanie oraz analiza 
potencjalnych inhibitorów kinazy PERK. 
Za pomocą dokowania komputerowego wyselekcjonowano 80 
000 potencjalnych inhibitorów PERK. Na podstawie testu Time 
Resolved Fluorescence wyłoniono 209. inhibitorów PERK. Przy 
użyciu Radiometrycznego Testu Kinazowego oraz zastosowaniu 
stężeń 250nM - 5000nM oceniono ich zdolność do hamowania 
fosforylacji PERK. Na tej podstawie wyselekcjonowano 9. związków, 
które hamowały fosforylację PERK w stężeniu 1000nM i wyższym. 
Następnie inhibitory PERK poddano badaniom in vitro na linii 
komórkowej nerwiaka płodowego SH-SY5Y. Komórki traktowano 
testowanymi inhibitorami w stężeniach: 0.15µM - 50µM oraz 
tapsygarginą w celu wywołania stresu Retikulum 
Endoplazmatycznego. Kontrolę stanowiły komórki nietraktowane 
inhibitorem ani tapsygarginą oraz komórki traktowane wyłącznie 
tapsygarginą. Następnie przeprowadzono izolację białek z 
komórek oraz zmierzono aktywność biologiczna kinazy PERK 
poprzez ocenę stopnia fosforylacji substratu PERK - eIF2α przy 
użyciu techniki Western blot. 
Przeprowadzona analiza wykazała znaczącą inhibicję kinazy PERK 
przy 25μM oraz wyższych stężeniach inhibitora nr 8. Uzyskane 
wyniki wskazują, iż zastosowanie inhibitorów PERK może odegrać 
znaczącą rolę w opracowaniu nowatorskiej strategii 
przeciwnowotworowej poprzez aktywację szlaku prowadzącego 
do apoptozy komórek nowotworowych. 
Praca została sfinansowana z grantu PRELUDIUM no. 
2015/19/N/NZ3/00055, OPUS no. 2016/23/B/NZ5/02630 
przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz przez 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi z zadania badawczego nr 502-
03/5-108-05/502-54-215. 

Zastosowanie resekcji nożem wodnym i koagulacji plazmą 
argonową w organooszczędzającym leczeniu guza nerki – opis 
przypadku 

Mateusz Marcinek, Aleksander Targoński, Michał Tkocz, Maciej 
Kupajski 
Kliniczny Oddział Urologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

U 60-letniej pacjentki M. M. w trakcie badania jamy brzusznej i 
miednicy tomografem komputerowym przed i po dożylnym 
podaniu środka kontrastowego w ramach kontroli onkologicznej 
po ekstyrpacji macicy z przydatkami z powodu raka trzonu macicy 
stwierdzono obecność guza T1aN0M0 o średnicy 2 cm w nerce 
prawej. Jako istotny czynnik wpływający na pooperacyjną 

wydolność nerek u chorej zdiagnozowano ponadto istnienie 
korowych i okołomiedniczkowych torbieli nerki lewej. Pacjentka 
została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego 
organooszczędzającego. Do wycięcia zmiany guzowatej z nerki 
wykorzystano nóż wodny, a hemostazę w loży powstałej po 
resekcji zapewniono przy użyciu plazmy argonowej. Czas ciepłego 
niedokrwienia wyniósł 10 minut. W kontrolnych badaniach 
biochemicznych po zabiegu nie odnotowano spadku wielkości 
przesączania kłębuszkowego. Przebieg hospitalizacji miał 
charakter niepowikłany. Histopatologicznie usunięta zmiana 
została określona jako oncocytoma z ujemnymi marginesami 
chirurgicznymi. Wysoki stopień selektywności tkankowej podczas 
preparacji i rozdzielania tkanek nożem wodnym, minimalna 
głębokość karbonizacji narządu przy koagulacji argonowej i 
rezygnacja z traumatyzujących szwów miąższowych mogły być 
czynnikami korzystnie wpływającymi na pooperacyjną funkcję 
filtracyjną nerek. 

Zastosowanie soczewek kontaktowych i keratektomii urządzeniem 
Algerbrush do leczenia wrzodów rogówki o oddzielonym nabłonku 
u królika 

Mateusz Szadkowski1, Natalia Czerniak2, Ireneusz Balicki1 
1-Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
2- studentka VI roku Weterynarii, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Cel pracy. Opis przypadku obustronnego wrzodu rogówki o 
oddzielonym nabłonku leczonego przy użyciu diamentowego frezu 
oraz soczewek kontaktowych u królika. 
Materiał. Królik, samiec, w wieku 3 lat skierowany z innego 
gabinetu weterynaryjnego na konsultację okulistyczną z powodu 
nieskutecznego leczenia powierzchownego wrzodu prawej i lewej 
rogówki kroplami okulistycznymi z tobramycyną (Tobrex) 
podawanymi przez okres jednego tygodnia. 
U królika przeprowadzono badanie okulistyczne z zastosowaniem 
lampy szczelinowej, tonometrów i oftalmoskopów. Badanie 
okulistyczne przy użyciu fluoresceiny wykazało obecność 
powierzchownego ubytku zlokalizowanego w dolnych 
kwadrantach prawej i lewej rogówki otoczonych niewielkim 
obrzękiem oraz waskularyzację w obrębie rogówki lewej.  
Metody. Leczenie farmakologiczne kontynuowano podając krople 
okulistyczne z tobramycyną, a także tropikamid (Tropicamid 1%) 
oraz dexpanthenol z hialuronianem sodu (Hylo-Care). Z przyczyn 
technicznych nie było możliwe zastosowanie kołnierza 
ochronnego na czas leczenia. Po 7 dniach terapii stwierdzono 
niewielkie zmniejszenie ubytku rogówki prawej, a powiększenie 
ubytku rogówki lewej. Leczenie uzupełniono stosując krople 
okulistyczne zawierające heparynę z witaminą B12. Po 10 dniach 
stwierdzono brak wygojenia wrzodów i podjęto decyzję o zabiegu 
keratektomii. Prawy i lewy worek spojówkowy odkażono 
roztworem jodowanego poliwinylopirolidonu (Betadine). 
Zastosowano znieczulenie miejscowe worka spojówkowego i 
rogówki przy użyciu chlorowodorku proksymetakainy (Alcaine). 
Keratektomię powierzchowną wykonano diamentowym frezem 
urządzenia Algerbrush. Następnie na rogówkę założono soczewki 
kontaktowe. Leczenie farmakologiczne kontynuowano według 
opisanego schematu. Po 7 dniach zdjęto soczewki i stwierdzono 
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całkowite wygojenie wrzodów z pozostawieniem niewielkiej blizny 
oraz całkowity zanik waskularyzacji. 
Wnioski. Soczewki kontaktowe mogą stanowić alternatywę 
czasowego zespolenia powiek po przeprowadzeniu keratektomi 
urządzeniem Algebrush jako metody leczenia powierzchownych 
wrzodów o oddzielonym nabłonku u królików. 

Zastosowanie terapii ECMO u pacjenta z ostrą niewydolnością 
oddechową po resekcji przełyku – opis przypadku 

Agnieszka Michalak, dr n.med Michal Borys, dr hab. n. med. 
Mirosław Czuczwar  
Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii SPSK1 w Lublinie 

Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (extracorporal 
membrane oxygenation, ECMO) jest techniką pozaustrojowego 
utlenowania krwi. W zależności od wariantu metoda ta jest 
stosowana w przypadku zagrażającej życiu niewydolności krążenia 
(ECMO żylno-tętnicze, V-A ECMO) lub niewydolności oddechowej 
(ECMO żylno-żylne, V-V ECMO). Pozaustrojowa oksygenacja 
membranowa w wariancie żylno-tętniczym z powodzeniem 
wykorzystwana jest również w trakcie zabiegów 
kardiochirurgicznych. Wskazaniem do zastosowania ECMO w 
wariancie żylno-żylnym jest ostra niewydolność oddechowa  
(ARDS). W pracy przedstawiono przypadek 48-letniego pacjenta 
przyjętego na Oddział Intensywnej Terapii po operacji resekcji 
przełyku z powodu raka wpustu. Pacjent wykazywał cechy 
niewydolności oddechowej, z powodu hipowolemii wymagał 
wlewów noradrenaliny, pozostawał w analgosedacji z użyciem 
propofolu i fentalnylu. W 2. dobie po zabiegu pacjent został 
ekstubowany, nie wymagał podawania amin katecholowych, 
pozostawał przytomny w logicznym kontakcie. W 3. dobie po 
operacji nastąpiło nagłe załamanie wydolności oddechowej. Po 
konsultacji chirurgicznej i wykonanej endoskopii przewodu 
pokarmowego stwierdzono martwicę błony śluzowej żołądka. 
Pacjent został zakwalifikowany do reoperacji z wytworzeniem 
ezofagostomii funkcjonalnej. Po wykonaniu zabiegu pacjent 
powrócił na oddział intensywnej terapii. Z powodu utrzymującej 
się niewydolności oddechowej pacjent został zakwalifikowany do 
terapii pozaustrojową oksygenacją membranową (ECMO) w 
wariancie żylno-żylnym. Terapia ECMO V-V trwała 4 dni, po 
których pacjent odzyskał pełną wydolność oddechową. W trakcie 
leczenia nie zaobserwowano działań niepożądanych dobranej 
terapii. W 4. dobie po zabiegu operacyjnym pacjent został 
ekstubowany, utrzymując prawidłową saturację na spontanicznym 
oddechu. 

Zawartość wapnia, magnezu i wodorowęglanów w wybranych 
wodach mineralnych i smakowych 

Pawlik Ewelina  
Studenckie Koło Naukowe „Kalcyt”, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 

Wody mineralne i smakowe, tak popularne na polskim rynku, są 
wodami bogatymi głównie w makroelementy tj. wapń czy magnez. 
W zależności z jaką wodą mamy do czynienia (wysoko-, 
niskozmineralizowana, czy smakowa), oraz od jakiego producenta 
ona pochodzi, zawartość tych jonów jest różna. Celem niniejszej 
pracy jest oznaczenie zawartości jonów wapnia i magnezu oraz 

jonów wodorowęglanowych w wybranych wodach mineralnych i 
smakowych, dostępnych na polskim rynku. Do badań wybrano 5 
różnych wód mineralnych, od 5 różnych producentów. Zawartość 
jonów wapnia oraz magnezu oznaczono metodą miareczkowania 
kompleksometrycznego w obecności odpowiednio kalcesu i czerni 
eriochromowej T jako wskaźników. Zawartość jonów 
wodorowęglanowych oznaczono metodą miareczkowania 
alkacymetrycznego w obecności oranżu metylowego jako 
wskaźnika. 

Zawał mięśnia sercowego a ciąża - opis przypadku 

Dominika Fic, Paulina Grzesik, Monika Długoń, dr n. med. Żaneta 
Kimber-Trojnar, Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-
Gorzelak   
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Wstęp 
Zawał mięśnia sercowego w czasie ciąży jest niezwykle rzadkim 
zjawiskiem. Występuje on z częstością 1/10000-30000 
przypadków - najczęściej w trzecim trymestrze ciąży lub w okresie 
połogu. U kobiet w ciąży śmiertelność spowodowana tą jednostką 
chorobową wynosi aż 37%. Nie ma jednoznacznych zaleceń, 
dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia zawału serca 
w okresie ciąży. 
Opis przypadku 
W pracy przedstawiono historię choroby 32-letniej pacjentki w 36. 
tygodniu trzeciej ciąży, która została skierowana i przyjęta do 
Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. W wywiadzie: stan po dwóch cięciach 
cesarskich; w 16. tygodniu aktualnej ciąży zawał ściany przedniej i 
bocznej mięśnia sercowego powikłany nagłym zatrzymaniem 
krążenia w mechanizmie migotania komór. W celu ratowania 
pacjentki wykonano zabieg angioplastyki balonowej z założeniem 
stentu DES do gałęzi okalającej tętnicy wieńcowej lewej. W 37. 
tygodniu ciąży wykonano bez powikłań cięcie cesarskie i urodzono 
syna o masie ciała 2940 g w dobrym stanie ogólnym. 
Wnioski 
Zawał mięśnia sercowego w okresie ciąży jest rzadkością. Zarówno 
skuteczna i szybka interwencja kardiologiczna jak i specjalistyczna 
opieka nad ciężarną prowadzona przez zespół położników i 
kardiologów umożliwiają kontynuację ciąży, zwiększają szansę na 
jej prawidłowy przebieg i urodzenie zdrowego donoszonego 
dziecka. Sposób rozwiązania ciąży jest uzależniony od wskazań 
położniczych i stanu hemodynamicznego pacjentki. 

Zdrowie – czy potrafimy o siebie dbać? 

Julia Zacharczuk, Katarzyna Zięba, Sylwia Zimoląg, Karolina Kosek-
Hoehne 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
Koło Naukowe „Gomphosis” 

Wstęp: Wszyscy chcemy być zdrowi. Najczęściej bez ingerencji 
lekarza czy stosowania leków. Wykonywanie podstawowych 
badań i kontrola lekarska to tylko strata czasu. Gdy pojawiają się 
pierwsze objawy choroby łatwiej skorzystać z porad internetowych 
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zamiast z pomocy lekarza. Często przynosi to więcej szkody niż 
pożytku.  
Cel badania: Celem niniejszego badania było poznanie wiedzy i 
zachowań studentów w zakresie dbania o swoje zdrowie, jak 
również korzystania z profesjonalnej pomocy medycznej.  
Materiał i metody: Ankietę własnego projektu przeprowadzono 
wśród losowo wybranych 100 studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na 
kierunku pielęgniarstwo oraz na kierunkach humanistycznych i 
ekonomicznych. 
Wnioski: Wiedza studentów na ten zdrowia jest niewystarczająca. 
Odnotowano niski poziom zainteresowania badaniami. Istnieje 
potrzeba większej edukacji na ten temat wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

Zespół Herlyn-Werner-Wunderlich a ciąża - opis przypadku 

Paulina Grzesik, Dominika Fic, Maciej Kamiski, 
Dr n.med. Żaneta Kimber- Trojnar,  
Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak 
 
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Wstęp 
Zespół Herlyn-Werner-Wunderlich (ZWW) jest rzadko 
występującą anomalią układu moczowo-płciowego, powstającą w 
wyniku zaburzeń rozwojowych przewodów Müllera. Występuje on 
z częstością 0,1-3,8%. W zespole tym występuje charakterystyczna 
triada objawów: podwójna macica, podłużna przegroda pochwy 
oraz zanik nerki. Opóźnienie rozpoznania może prowadzić do 
wystąpienia takich powikłań jak endometrioza i niepłodność. 
Opis przypadku 
W pracy przedstawiono historię choroby 17-letniej pacjentki 
przyjetej w 37. tygodniu ciąży do Katedry i Kliniki Położnictwa i 
Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W wywiadzie: 
z powodu rozpoznanego w 2013 roku zespołu Herlyn-Werner-
Wunderlich liczne zabiegi, w tym usunięcie przegrody pochwy, 
rozszerzenie kanału szyjki macicy, laparoskopowe usunięcie 
lewego trzonu macicy oraz lewego jajowodu. W 37. tygodniu ciąży 
drogą cięcia cesarskiego urodzono córkę o masie ciała 2790 g. Po 
porodzie u dziecka rozpoznano zapalenie płuc i wdrożono 
antybiotykoterapię. W 10. dobie po porodzie pacjentka                                   
z dzieckiem w dobrym stanie ogólnym została wypisana do domu. 
Wnioski 
Odpowiednie postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 
umożliwia pacjentkom z zespołem HWW zrealizowanie planów 
prokreacyjnych, niepowikłany przebieg ciąży, jej donoszenie i 
urodzenie zdrowego dziecka. Z drugiej strony ciąża u nastolatki 
nadal stanowi istotny problem zdrowia publicznego, a także 
obciążenie emocjonalne dla młodej matki i jej rodziny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zęby zatrzymane, przedstawienie przypadków klinicznych i przegląd 
piśmiennictwa 

Lek. dent. Magdalena Wielgus, lek.dent. Diana Kowalska,  
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii 
Wieku Rozwojowego UM Lublin, Opiekun Koła dr n. med. 
Katarzyna Olszewska, Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Maria 
Mielnik-Błaszczak. 

Wstęp: Zęby zatrzymane, to zęby prawidłowo zbudowane, z 
uformowanym korzeniem, objęte całkowicie przez tkanki szczęki 
lub żuchwy, min. 2 lata po okresie ich fizjologicznego wyrzynania. 
Występują u 0,9-4,3% populacji, 41,9% w szczęce, dwa razy 
częściej u kobiet. Najczęściej zatrzymaniu ulegają kły górne (1,5-
2,2%), następnie trzecie zęby trzonowe, dolne i górne drugie zęby 
przedtrzonowe, oraz górne siekacze przyśrodkowe (0,006-1%). 
Przyczyny zatrzymania zębów to: stłoczenia, urazy, czynniki 
ogólnoustrojowe (np. zaburzenia endokrynologiczne), obecnośc 
zębów nadliczbowych (najczęstsza przyczyna zatrzymania siekaczy 
przyśrodkowych), torbieli guzów, nieprawidłowości związane z 
kością, parafunkcje, czynniki genetyczne, patologia dziąseł. 
Leczenie zaburzenia polega na odtworzeniu miejsca w łuku dla 
zęba zatrzymanego, usunięciu przeszkody i obserwacji, a w 
przypadku braku samoistnej erupcji, ortodontyczno-chirurgicznym 
sprowadzeniu zęba do łuku. Inne metody to: ekstrakcja zęba 
zatrzymanego, jego autotransplantacja lub pozostawienie w kości. 
Cel pracy: przedstawienie przypadków klinicznych zębów 
zatrzymanych u pacjentów w wieku rozwojowym. 
Materiał i metody: Pacjenci w wieku 8-16 lat zgłosili się na leczenie 
stomatologiczne do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego 
UM w Lublinie. Przeprowadzono wywiad i badanie kliniczne 
wewnątrzustne. U pacjentów stwierdzono braki niektórych zębów 
stałych w łukach zębowych, a termin ich fizjologicznego 
wyrzynania minął. Opóźnione wyrzynanie zębów stałych u 
pacjentów skłoniło nas do wykonania wnikliwej diagnostyki 
radiologicznej, poszerzonej w niektórych przypadkach o CBCT. W 
celu ustalenia przyczyny zatrzymania zębów zebrano szczegółowy 
wywiad stomatologiczny i wykonano badanie ortodontyczne.  
Wyniki: Na podstawie diagnostyki radiologicznej u pacjentów 
stwierdzono zatrzymanie zębów stałych: siekaczy centralnych i 
kłów w szczęce oraz drugich zębów przedtrzonowych. U 
niektórych pacjentów w łuku zębowym stwierdzono obecność 
przetrwałego zęba mlecznego, będącego przyczyną lub 
następstwem zatrzymania stałego następcy. Czynnikiem 
etiologicznym zatrzymania siekaczy centralnych w szczęce był uraz 
zębów mlecznych we wczesnym dzieciństwie lub obecność zęba 
nadliczbowego. Przyczyną zatrzymania kłów w szczęce był czynnik 
genetyczny lub brak miejsca w łuku zębowym, a zatrzymanie 
drugich zębów przedtrzonowych najczęściej spowodowane było 
utratą miejsce w łuku po przedwczesnej utracie zębów mlecznych. 
 Wnioski: Brak zęba stałego w łuku zębowym po jego 
fizjologicznym terminie wyrzynania powinien zawsze skłaniać do 
wykonania wnikliwej diagnostyki radiologicznej, często 
poszerzonej o obrazowanie 3D. Wczesna diagnoza i wdrożenie 
odpowiedniego schematu postępowania w przypadku zębów 
zatrzymanych może zapobiec ciężkim powikłaniom. Leczenie 
pacjentów z zębami zatrzymanymi wymaga postępowania 
interdyscyplinarnego. 
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Zespół przetoczenia krwi między płodami 

Aleksandra Barbachowska, Klaudia Krzanik, Mikołaj Baliś, Iwona 
Janosz, Piotr Bodzek 
SKN przy Katedrze i Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii 
Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu 

Zespół przetoczenia krwi między płodami (ang. twin-to-twin 
transfusion syndrome, TTTS) należy do powikłań ciąż 
wielopłodowych, jednokosmówkowych. Patogeneza tego zespołu 
nie jest do końca jasna, jednakże istnieje korelacja między 
lokalizacją przyczepów łożyskowych pępowin, a skłonnością do 
jego występowania. Zespół ten cechuje się istnieniem połączeń 
naczyniowych we wspólnym łożysku. Skutkuje to zaburzeniami 
hemodynamicznymi, które polegają na przecieku pełnej krwi od 
jednego płodu zwanego „dawcą”, do drugiego płodu zwanego 
„biorcą”. Rezultatem jest rozwijanie się stopniowo u „dawcy” 
hipotonii, hipotrofii, hipowolemii, niedokrwistości i 
spowodowanego oligurią małowodzia. Natomiast drugi płód 
zagrożony jest hipertrofią, hipertensją, hiperwolemią, policytemią 
oraz wielowodziem. TTTS stanowi powikłanie 10-15% wszystkich 
ciąż jednokosmówkowych. Brak podjęcia leczenia skutkuje 
śmiertelnością płodów w 60-100% przypadków. Rozpoznanie 
zespołu przetoczenia krwi między płodami opiera się na 
ultrasonograficznej ocenie objętości płynu owodniowego. 
Warunkiem rozpoznania jest określenie wspólnej kosmówki 
płodów w pierwszym trymestrze oraz pomiar maksymalnej 
kieszeni płynowej. Diagnostyka różnicowa TTTS obejmuje przede 
wszystkim wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu jednego z 
płodów. Główną i preferowaną metodą terapeutyczną jest 
fetoskopowa laserowa koagulacja połączeń naczyniowych. 
Leczenie uzależnione jest od wieku płodu, a późniejsze 
wystąpienie objawów cechuje się większą przeżywalnością, 
jednakże najważniejszym czynnikiem wpływającym na rokowanie 
jest wczesne rozpoznanie zespołu TTTS oraz konsultacja w 
referencyjnym ośrodku terapii płodu. 
 

Zmiany hormonalne u kobiet pod wpływem treningu siłowego i 
wytrzymalościowego 

Anna Mikołajska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  
(opiekuni naukowi: prof. hab. Krzysztof Buśko, mgr Jan 
Mieszkowski) 

Wstęp. Wysiłek fizyczny wywiera bardzo duży wpływ na układ 
wydzielania wewnętrznego. Jest wiele czynników, które będą 
miały swój udział w tym procesie. Są to między innymi rodzaj, czas 
i intensywność wysiłku oraz płeć. W pracy przyjrzano się jak 
wysiłek fizyczny różnego rodzaju (tlenowy, beztlenowy) wpłynie na 
odpowiedź układu hormonalnego u kobiet. Po uwagę wzięto 
przede wszystkim takie hormony jak testosteron, kortyzol, hormon 
wzrostu, insulina i gonadotropiny. 
Cel. Głównym celem pracy było określenie, w jaki sposób trening 
siłowy oraz wytrzymałościowy wpłynie na układ hormonalny 
kobiet. Dodatkowym celem było przedstawienie jak przedstawiają 
się te zmiany w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 
Materiał i metody. Korzystając z baz danych literatury 
elektronicznej (Medline, PubMed, EBSCO) oraz z dostępnych 
zasobów bibliotecznych dokonano kwerendy biorącej pod uwagę 
jakie zmiany hormonalne zachodzą w organizmie kobiet pod 

wpływem treningu siłowego oraz wytrzymałościowego w 
poszczególnych dyscyplinach sportowych. 
Wyniki i wnioski. Wykazano, że w zależności im bardziej 
intensywny trening siłowy, biegowy – gdzie mamy do czynienia z 
wyższym tętnem, progiem tlenowym oraz mamy więcej kwasu 
mlekowego – tym więcej ACTH i kortyzolu będzie wydzielone 
(nawet trzykrotnie więcej przy pracy z intensywnością  do 85% VO2 
max, w porównaniu do wysiłku z intensywnością ~45% VO2 max). 
Według niektórych danych trening aerobowy przyczynia się do 
wzrostu lub spadku ilości kortyzolu. Badania w których brały udział 
dobrze wyszkolone zawodniczki siatkówki wykazały znaczny 
wzrost hormonu wzrostu oraz testosteronu po treningu. Ćwiczenia 
nie miały jednak większego wpływu na IGF-I oraz kortyzol. Zmiany 
te sugerują adaptacje anaboliczne związane z wysiłkiem fizycznym. 
W literaturze naukowej istnieje niestety bardzo niewiele danych, 
które badają te skutki u trenujących siłowo kobiet. Podczas 
badania anabolicznych i katabolicznych efektów treningu 
oporowego często badane są ostre i chroniczne reakcje 
testosteronu i kortyzolu. W jednym z niewielu badań, które badały 
kobiety podnoszące ciężary, wykazano, że nie było istotnej różnicy 
w spoczynkowym poziomie testosteronu zawodniczek 
podnoszących ciężary a grupą kontrolną. Inne badania wykazały, 
że podstawowe stężenia testosteronu różnią się u kobiet pod 
względem uprawianej dyscypliny, mianowicie sprinterki posiadają 
wyższe stężenie testosteronu niż siatkarki. Stwierdzono, że 
podstawowe stężenia testosteronu były wyższe u tych 
sportowców, którzy uczestniczyli w sporcie wymagającym większej 
mocy. 

Zmiany parametrów odcinka przedniego oka u kobiet w ciąży                       
- przegląd literatury 

Tomasz Ginda1,2, Karol Taradaj1,2 
1 Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik 
2 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki I Wydziału 
Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Opiekun naukowy: dr n. med. Piotr Maciejewicz 

Ciąża to okres intensywnych zmian zachodzących w organizmie 
kobiety, podczas którego modyfikacji ulega gospodarka 
hormonalna. Zmiany te dotyczą także narządu wzroku, odnosząc 
się zarówno do odcinka przedniego, jak i tylnego oka. Odmienność 
funkcjonowania narządu wzroku w ciąży jest przedmiotem dyskusji 
wielu badaczy. 
Praca ma na celu podsumowanie i usystematyzowanie aktualnej 
wiedzy na temat zmian w anatomii i fizjologii odcinka przedniego 
oka. Przeanalizowano parametry komórek śródbłonka rogówki, 
parametry biomechaniczne rogówki, zmienne keratometryczne, 
ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz biometrię komory przedniej. 
Przeprowadzone badania wykazały jednoznaczny charakter zmian 
wyłącznie w przypadku ciśnienia wewnątrzgałkowego, którego 
wartość spada w II i III trymestrze ciąży. Niespójna metodyka 
badawcza oraz zbyt mała liczba przebadanych pacjentek nie 
pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków w 
kontekście pozostałych parametrów odcinka przedniego oka u 
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kobiet w ciąży. Wskazane są dalsze badania z udziałem bardziej 
reprezentatywnej i jednorodnej grupy pacjentek. 

Zmienność cech budowy zatoki czołowej we współczesnej populacji  
polskiej 

 

Agnieszka Cugier 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Departament ds. Służb 

Mundurowych, Warszawa 

Dorota Lorkiewicz-Muszyńska 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. 

K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Wstęp: Różnorodność cech fizycznych osobników należących do 

tego samego gatunku biologicznego, jest zjawiskiem 

powszechnym. Człowiek pod tym względem nie stanowi i nigdy nie 

stanowił wyjątku. Zjawisko zmienności wewnątrzgatunkowej 

człowieka jest jednym z klasycznych przedmiotów badań 

antropologii. Biorąc pod uwagę zmienność szkieletu w obrębie 

populacji ludzkiej, na szczególną uwagę zasługuje problematyka 

związana z aspektem zmienności zatok czołowych. Zatoka czołowa 

to należąca do zatok przynosowych powietrzna przestrzeń, która 

jest zazwyczaj ukształtowana obustronnie i składa się z osobnych, 

niesymetrycznych, pneumatycznych jam przedzielonych 

pośrodkowo przegrodą                   i charakteryzujących się zmienną 

osobniczo morfologią. Tą strukturę kostną porównuje się do 

odcisków linii papilarnych, z uwagi na swoją unikalność - różni się 

szerokością, wyglądem, liczbą i kształtem przegród i komór. Zatoki 

czołowe dzielą się na lewą i prawą, jednak tylko w nielicznych 

przypadkach stanowią symetryczne przestrzenie pneumatyczne w 

strukturach kostnych. Po ukończeniu 20 roku życia osobnika, 

zatoki uzyskują ostateczny kształt. Niemniej jednak niektóre 

czynniki takie jak nowotwory, złamania, ciężkie infekcje czy proces 

starzenia, mogą modyfikować pierwotną anatomię niniejszej 

struktury.  

Cel pracy: Celem prowadzonych badań było wskazanie 

występującej zmienności w obrębie budowy zatok czołowych. 

Analizie poddano cechy mierzalne i niemierzalne zatok czołowych. 

Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 80 czaszek ze zbiorów 

osteologicznych Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Były to czaszki osobników dorosłych, powyżej 20 roku życia. 

Zdjęcia rentgenowskie zatok czołowych wykonano Techniką 

Caldwella. Zdjęcia rentgenowskie wykonano z wykorzystaniem 

mobilnego aparatu rentgenowskiego  marki Agfa model DX-D-100. 

Analizę cech mierzalnych i niemierzalnych zatok czołowych na 

zdjęciach rentgenowskich w wersji cyfrowej przeprowadzono z 

wykorzystaniem programu SE Media Viewer wersja 4.0.2.0. 

Podczas pomiarów wykorzystano metodę pomiarową 

zaproponowaną przez Ribeiro. Poszczególne pomiary wykonano 

zgodnie z rekomendacją autora, uwzględniając dodatkowe 

zmienne.    

Wyniki: Zaobserwowano wysokiego stopnia zmienność 

międzyosobniczą cech mierzalnych i niemierzalnych zatok 

czołowych w zakresie wysokość, szerokości zatok oraz ilości komór. 

Analizy pomiarowe wykazały wyższe wartości szerokości,                                 

i wysokości zatoki po stronie lewej. Także większa liczba komór 

obserwowana była po stronie lewej. 

Znaczenie  diety  w zespole  przerostu  bakteryjnego 

Paulina Hetwer, Karolina Krok, Patrycja Krynicka, Klaudia Szewc, 
Ewa Świndryk Koło Naukowe Dietetyki UJ CM Klinika 
Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM 

Zespół przerostu mikroflory w jelicie cienkim (SIBO) definiowany 
jest jako zaburzenie ilościowe i jakościowe mikroflory w obrębie 
jelita cienkiego. Do najczęstszych objawów SIBO należą: biegunka, 
wzdęcia, ból brzucha. Zespół SIBO może występować w 
przewlekłych schorzeniach zapalnych jelit, celiakii, marskości 
wątroby, stanach po resekcji jelita, w zespole jelita nadwrażliwego 
(ZJN), a także u chorych zażywających przewlekle inhibitory pompy 
protonowej (IPP). W diagnostyce SIBO wykonywany jest test 
oddechowy z laktulozą. Leczenie SIBO obejmuje leczenie choroby 
podstawowej, antybiotykoterapię oraz postępowanie żywieniowe. 
Do tej pory nie zostały opracowane wytyczne dotyczące 
postępowania żywieniowego w SIBO. Celem pracy jest 
usystematyzowanie obecnej wiedzy dotyczącej wpływu diety na 
leczenie i utrzymanie remisji. Publikacje zawarte w pracy 
poglądowej zostały wyszukane w bazie PubMed przy użyciu 
następujących fraz: SIBO, SIBO AND diet OR nutrition, SIBO AND 
probiotics, IBS AND nutrition OR diet, lowFODMAP. Przegląd 
systematyczny obejmuje artykuły publikowane w latach 2004-
2017. Istnieje kilka koncepcji dotyczących potencjalnie 
skutecznych interwencji żywieniowych w SIBO. Wykazano, że dieta 
elementarna może redukować liczbę bakterii w jelicie cienkim 
prowadząc do normalizacji wyników wodorowego testu 
oddechowego u pacjentów cierpiących na ZJN z przerostem 
mikroflory jelita cienkiego. Wśród pacjentów z ZJN wykazano także 
wpływ diety low-FODMAP na łagodzenie objawów ze strony 
przewodu pokarmowego. Ze względu na częste 
współwystępowanie IBS z SIBO przypuszcza się, że ten rodzaj diety 
może zmniejszyć nasilenie dolegliwości związanych z zaburzeniami 
mikroflory jelitowej. Obserwuje się także korzystny wpływ 
probiotyków w leczeniu SIBO, zarówno w połączeniu z 
antybiotykoterapią jak i przyjmowanych samodzielnie. Do 
opracowania jednoznacznych wytycznych konieczne jest 
przeprowadzenie randomizowanych badań kontrolnych z 
udziałem osób ze zdiagnozowanym SIBO. 

Znaczenie pomiaru białka C-reaktywnego w diagnostyce cyst 
jajnikowych u suki 

Anna Wdowiak, Adrianna Dudziak, Mariola Bochniarz, Anna 
Śmiech*, Roman Dąbrowski 
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, 
*Katedra Anatomii Patologicznej, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie 

Z danych literaturowych wynika, że poszukiwanie czułych i 
skutecznych metod oceny stanu zapalnego układu rozrodczego 
samic zwierząt domowych, stanowi przedmiot wielu dociekań 
naukowych. Wartości stężeń biomarkerów są mierzalnymi 
wskaźnikami rodzaju i stopnia procesu zapalnego. CRP znane jest 
powszechnie jako czuły wskaźnik oceny i monitorowania natężenia 
reakcji zapalnej w przebiegu ropomacicza. Celem posteru jest 
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upowszechnienie wyników badań nad przydatnością oznaczania 
białka C-reaktywnego w laboratoryjnej diagnostyce 
torbielowatości jajnika u suki, które przeprowadził zespół z Katedry 
i Kliniki Rozrodu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Niezbędne są dalsze badania z większą ilością przypadków 
klinicznych nad wykorzystaniem pomiaru CRP w diagnostyce cyst 
jajnikowych u suki. 

Znaczenie wybranych cząsteczek adhezji komórkowej w 
nowotworach tarczycy 

Magdalena Urbańczuk1, Marcin Urbańczuk2, Katarzyna Schab3, 
Kamila Tuzim1, Tomasz Tuzim4 
1Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
2Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 
3Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie  
4Szpital Specjalistyczny „Sanus”, Stalowa Wola 

Rak tarczycy to najczęstszy nowotwór złośliwy układu dokrewnego. 
Stanowi ok. 2% spośród wszystkich nowotworów złośliwych na 
świecie, co daje mu 16 miejsce w ogólnej klasyfikacji. Najbardziej 
rozpowszechnionym typem histologicznym jest wywodzący się z 
tkanki nabłonkowej rak brodawkowaty stanowiący ok. 50-80% 
przypadków.  
     Komórki tkanki epitelialnej w prawidłowych warunkach są ściśle 
ze sobą połączone za pomocą oddziaływań międzykomórkowych. 
Proces adhezji regulowany jest przez szereg cząsteczek, 
nazywanych komórkowymi cząsteczkami adhezyjnymi (CAM). Do 
głównych, coraz lepiej poznanych i scharakteryzowanych, 
przedstawicieli tej grupy zaliczamy: E-kadherynę, β-kateninę, 
glikoproteinę CD44 i CD31. CAM regulują przebieg wielu procesów 
jak na przykład różnicowanie, migrację i wzrost komórek, ale także 
uczestniczą w przekazywaniu sygnałów do wnętrza komórki. 
Zmiany w ekspresji cząsteczek adhezyjnych wpływają na 
zaburzenie oddziaływań międzykomórkowych. W ostatnich latach 
ukazało się wiele doniesień naukowych na temat znaczenia CAM 
w przebiegu transformacji nowotworowej. Dowiedziono, że 
nieprawidłowości ekspresji CAM w wielu nowotworach złośliwych 
w tym w rakach tarczycy są ściśle związane ze wzmożoną inwazją 
ogniska pierwotnego, powstawaniem odległych przerzutów i 
gorszym rokowaniem. Obserwacje te pozwalają przypuszczać, iż 
poszczególne komórkowe cząsteczki adhezyjne mogą w 
przyszłości być wykorzystywane jako markery w procesie 
diagnostycznym raków tarczycy. 

Zrównoważony odzysk związków fosforu z osadów ściekowych 

Agata Wajda 
Politechnika Śląska w Gliwicach 

Odzysk fosforu z osadów ściekowych w obliczu wyczerpujących się 
złóż fosforytów jest istotnym elementem zrównoważonego 
gospodarowania surowcami wtórnymi zawartymi w materiale 
odpadowym. W pracy dokonano zestawienia aktualnie 
stosowanych technik odzysku fosforu z osadów ściekowych oraz z 
popiołów powstałych po ich termicznym przekształcaniu. Jako 
kryterium analizy przyjęto efektywność procesu oraz aspekt 
ekonomiczny. Dokonano oceny istniejących rozwiązań. W artykule 

przedstawiono również własne wyniki badań w zakresie 
charakterystyki osadów ściekowych i popiołów pochodzących z ich 
termicznego przetwarzania. Podjęto również próbę określenia 
możliwych kierunków rozwoju procesu odzyskiwania związków 
fosforu z osadów ściekowych. 

Zróżnicowanie postaw rodzicielskich u rodziców dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, uczestniczących w Systemie Nauczania 
Kierowanego, ze względu na płeć dziecka 

Dominika Ziółkowska, KUL 

Mózgowe porażenie dziecięce definiowane jest jako „różnorodne, 
zmieniające się z wiekiem zaburzenia ruchu i postawy 
współistniejące z innymi objawami, uwarunkowane trwałym 
uszkodzeniem mózgu znajdującego się w stadium 
niezakończonego rozwoju”. W związku z powyższym, 
usprawnianie dzieci powinno obejmować wszystkie sfery życia, 
naprzeciw czemu wyszedł Andras Petö – twórca Systemu 
Nauczania Kierowanego. W programie ważną rolę pełnią 
specjaliści różnych dziedzin, jednak kluczowe znaczenie przypisuje 
się rodzicom dziecka. Istotne jest zatem kształtowanie i rozwijanie 
właściwej więzi między dzieckiem a rodzicem. Słuszne wydaje się 
zatem przeanalizowanie postaw prezentowanych przez rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. 
Grupę badaną stanowi 28 rodziców dzieci z MPD, które 
uczestniczą w SNK w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym w 
Zamościu. Do weryfikacji postaw rodzicielskich, wykorzystano 
Skalę Postaw Rodzicielskich autorstwa Mieczysława Plopy. 

Związek między zachowaniami zdrowotnymi uczniów                                      
a wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w 
jednostkach systemu oświaty 

Justyna Chałdaś-Majdańska1,5, Monika Bieniak2,5, Marcin Rząca3, 
Katarzyna Kocka4 
1,5Doktorant w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie, 
Uniwersytet Medyczny  
w Lublinie 
2,5Doktorant w Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 
3Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki 
Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
4Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, 
Katedra Onkologii  
i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie 
5Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i 
Środowiskowej Opieki Zdrowotnej 

Wstęp. Nawyki żywieniowe są istotnym elementem stylu życia 
mającym wpływ na zachowanie zdrowia. Prawidłowe zwyczaje 
żywieniowe wyuczone w młodości mają przełożenie na 
zachowania w życiu dorosłym, przez co rzutują na rozwój i stan 
zdrowia człowieka, zapobiegając negatywnym skutkom 
zdrowotnym.  
Cel. Ukazanie związku między zachowaniami zdrowotnymi 
uczniów a wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia                
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w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży w jednostkach systemu oświaty. 
Materiał i metoda. Grupę badaną stanowiło 477 uczniów ze szkół 
gimnazjalnych i licealnych województwa lubelskiego                                          
i mazowieckiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, 
technikę ankietowania z użyciem autorskiego kwestionariusza 
ankiety. Badania przeprowadzono w pierwszym kwartale 2017 
roku. 
Wyniki. W czasie pobytu w szkole 1/3 uczniów (32%) regularnie 
korzystała ze sklepiku szkolnego lub sklepu znajdującego się obok 
szkoły, częściej mężczyźni niż kobiety. Co siódmy uczeń (14%) nie 
posiadał wiedzy na temat wprowadzenia rozporządzenia 
dotyczącego sprzedaży produktów spożywczych w sklepikach 
szkolnych, mniejszą wiedzą w tym zakresie odznaczali się 
uczniowie gimnazjum. Wyniki badań własnych wskazują, że 
wejście w życie rozporządzenia spowodowało zmniejszenie się 
odsetka uczniów kupujących produkty niezdrowe, niestety tylko 
nieznacznie zwiększyła się ilość zdrowych produktów spożywanych 
przez uczniów. Prawie połowa uczniów (49%) nie zauważyła zmian  
w dostępnym asortymencie w sklepikach szkolnych, a zaledwie co 
czwarty uczeń (26%) był zadowolony z wprowadzonych zmian. 
Wnioski. 
1.Część badanych uczniów nie posiadała wiedzy na temat 
wprowadzonego rozporządzenia dotyczącego sprzedaży 
produktów spożywczych w sklepikach szkolnych. 
2.Wprowadzone rozporządzenie w niewielkim stopniu 
spowodowało zmiany w zachowaniach zdrowotnych uczniów.  
Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, nawyki żywieniowe, 
rozporządzenie, uczniowie, sklepiki szkolne. 

Związek polimorfizmów genu FFAR4 z ryzykiem wystąpienia zespołu 
metabolicznego 

Patrycja Krynicka, Barbara Zapała, Justyna Pawińska Katedra 
Biochemii Klinicznej UJ CM 

Wstęp: Coraz większa liczba pacjentów z zespołem metabolicznym 
sprawia, że naukowcy poszukują coraz to nowszych sposobów 
profilaktyki i leczenia. Na leczenie chorób metabolicznych może 
mieć wpływ genu FFAR4 ze względu na specyficzne działanie na 
ludzki organizm. 
Cel: Głównym celem była analiza, jak polimorfizm związkowy genu 
FFAR4 koreluje z częstością występowania chorób metabolicznych.  
Materiały i metody: Przeprowadzono badania na grupie 30 osób z 
rozpoznaniem zespołu metabolicznego. Z próbki krwi 
wyizolowano genomowy DNA. Następnie sekwencjonowano go 
metodą PCR. Wyniki były analizowane przy użyciu 
oprogramowania do analizy sekwencyjnej DNA AB5 i dodatkowo 
potwierdzono przy użyciu oprogramowania Chromas Lite v2.0.1. 
Wyniki: Stwierdzono 3 grupy zidentyfikowanego polimorfizmu 
genu FFAR4: jeden na egzonie 1A: p (Leu17Arg) w grupie 10 
pacjentów (9 kobiet i 1 mężczyzna), dwa na egzonie 4C: 
p.(Arg369Ile) w grupie 8 pacjentów (5 kobiet i 3 mężczyzn) oraz 
p.(Ala331Thr) u jednego mężczyzny. Wystąpiła także mutacja w 
grupie 2 kobiet- p.(Leu17Arg) i p.(Arg369Ile). Analiza statystyczna 
nie wykazała istotnie statystycznych różnic między wartościami 
parametrów takimi jak: stężenie glukozy na czczo, BMI, poziom Tg, 
HDL, skurczowe i rozkurczowe nadciśnienie tętnicze u pacjentów z 
i bez wykrytych mutacji genu FFAR4.  
Wnioski: Analizy uzyskanych wyników nie pozwoliła na 
jednoznaczne stwierdzenie czy zidentyfikowane mutacje w 
obrębie genu FFAR4 w istotny statystycznie sposób wpływają na 

rozwój zespołu metabolicznego czy poszczególnych jego 
składowych. Jednakże duża częstość występowania 
polimorfizmów genu FFAR4 pozwala twierdzić, że mogą one 
predysponować do rozwoju zespołu metabolicznego. 
Potwierdzenie zidentyfikowanych wariantów genetycznych jako 
czynników predysponujących do rozwoju zespołu metabolicznego 
stanowiłoby narzędzie diagnostyczne do wczesnego wykrywania a 
tym samym zapobiegania powikłań zespołu metabolicznego i 
poprawy jakości życia pacjentów. 

Związek probiotyków ze stanem zdrowia sportowców 

Jachimowicz Karolina1 Jamroży Marzena1 Konarska Jagoda2 
1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i 
Biotechnologii, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków 
2Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Informatyki i Statystyki 
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Osoby uprawiające sport — zarówno amatorzy, jak i zawodowcy 
— są narażeni na różne dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego. Działania niepożądane dotyczą znacznej liczby 
sportowców (50-70%) i często mogą być przyczyną ograniczenia 
ich aktywności ruchowej. Zaburzenia mikrobioty jelitowej, 
upośledzenie i zwiększenie przepuszczalności bariery jelit, 
przewlekły stres, przyjmowane leki oraz infekcje są jednymi z 
głównych przyczyn występowania dysbioz. Spowodowane są one 
czasową redukcją ukrwienia jelita w trakcie treningu, a w 
konsekwencji zmniejszeniem procesu eliminacji toksyn i 
jednoczesnego transportu składników odżywczych do przewodu 
pokarmowego. Zaburzenia generują również stres oksydacyjny i 
rozwój stanu zapalnego, co prowadzi do nasilenia dolegliwości.  
W ostatnich latach wykazano ścisły związek między mikrobitą 
jelitową, a zaburzeniami czynnościowymi przewodu 
pokarmowego. Modulacja mikrobioty jelitowej przy pomocy 
probiotyków pozwala ograniczyć ryzyko pojawienia się 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego, związanych z 
wysiłkiem fizycznym. Dzięki tego rodzaju suplementacji diety 
możliwe jest zniwelowanie niekorzystnych objawów i jednoczesne 
zwiększenie efektywności treningu. Ma to przełożenie na wyniki 
osiągane w sporcie oraz samopoczucie zawodnika.  
Celem niniejszej pracy było wskazanie efektów stosowania 
suplementacji preparatami probiotycznymi na mikrobiotę jelitową 
osób aktywnych fizycznie, a także wyszczególnienie 
poszczególnych szczepów bakterii, mających szczególnie istotny 
wpływ na pracę przewodu pokarmowego sportowców. 
Praca powstała na podstawie przeglądu najnowszej literatury 
przedmiotu. Materiał badawczy stanowiły artykuły naukowe 
odnoszące się do omawianego zagadnienia. 
Słowa kluczowe: mikrobiota, sport, wysiłek fizyczny, probiotyki, 
suplementacja, dieta 

Związki biologicznie czynne w kwiatach lawendy wąskolistnej  
(Lavandula angustifolia Miller) 

Natalia Dobros, Iwona Wawer, Agnieszka Zielińska 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Fizycznej 

Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia Miller), zwana też 
lawendą lekarską (Lavandula officinalis Chaix.), należy do rodziny 
jasnotowatych (Lamiaceae). Pochodzi z terenów basenu Morza 
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Śródziemnego. Uprawiana jest w wielu krajach Europy, także w 
Polsce. Lawenda jest wiecznie zieloną krzewinką o silnym 
aromatycznym zapachu. W Polsce dorasta do około 50 cm 
wysokości i około 70 cm szerokości. Lancetowate liście ułożone są 
naprzeciwlegle i pokryte srebrzystym kutnerem. Fioletowe kwiaty 
zebrane są w nibyokółkach w kwiatostany typu kłos, na szczycie 
nieulistnionego pędu. Lawenda kwitnie od lipca do sierpnia (1). 
Surowcem leczniczym są kwiaty lawendy (Lavandulae flos), 
zebrane tuż przed rozwinięciem, w stadium pąka. Głównym 
składnikiem kwiatów lawendy jest olejek eteryczny. Surowiec 
zawiera ponadto kwasy fenolowe, triterpeny, kumaryny, 
fitosterole oraz flawonoidy (2). 
Olejek lawendowy wykazuje silne właściwości przeciwbakteryjne i 
przeciwgrzybicze (3). Stosowany jest w chorobach jamy ustnej, 
gardła, górnych dróg oddechowych, a także w dermatologii do 
leczenia trudno gojących się ran, owrzodzeń i oparzeń. Ponadto 
olejek lawendowy jest stosowany w stanach napięcia nerwowego, 
niepokoju czy bezsenności. Najnowsze badania wskazują również 
na przeciwdepresyjne właściwości ekstraktów z kwiatów lawendy 
(4). 
 Celem pracy było określenie składu chemicznego kwiatów 
lawendy wąskolistnej pozyskanej z różnych części Polski. Materiał 
badawczy stanowiły wysuszone kwiaty, z których przygotowano 
ekstrakty etanolowe, wodno-etanolowe oraz acetonowe. Zakres 
pracy obejmował analizę związków biologicznie czynnych przy 
użyciu techniki HPLC. Określono również całkowitą zawartość 
polifenoli, flawonoidów, a także aktywność antyoksydacyjną z 
wykorzystaniem testów DPPH, ORAC oraz FRAP. 
W badanych ekstraktach stwierdzono obecność związków 
polifenolowych: kwasów fenolowych (głównie kwasu 
rozmarynowego) i flawonoidów. Największą zawartością związków 
biologicznie czynnych charakteryzował się ekstrakt etanolowy i 
wodno-etanolowy. Badane ekstrakty wykazywały również 
właściwości antyoksydacyjne. 
  
Literatura: 
1. Senderski ME. Prawie wszystko o ziołach. Wyd. 1. Wyd. 
Mateusz E. Senderski, Podkowa Leśna 2004. 
2. Monografia EMEA: European Medicines Agency. Herbal 
medicines for human use. 2011. 
3. Adaszyńska M, Swarcewicz M, Markowska-Szczupak A. 
Comparison of chemical composition and antimicrobial activity of 
Lavender varieties from Poland. Post Fitoter 2013; 2:90-96. 
4. Kageyama A, Ueno T, Oshio M i wsp. Antidepressant-like 
effects of an aqueous extract of lavender (Lavandula angustifolia 
Mill.) in rats. Food Sci Technol Res 2012; 18(3):473-479. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródła pożytku pyłkowego pszczoły Buckfast na terenie gminy 
Domaradz w świetle analizy mikroskopowej obnóży pszczelich 

Maciej Bryś* Ernest Stawiarz 
 
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  
* student - Studenckie Koło Naukowe Biologów 

Badania prowadzono w latach 2015-2016 na terenie gminy 
Domaradz (woj. podkarpackie). Pobieranie obnóży pyłkowych od 
pszczół Buckfast trwało od kwietnia do września, w 7 dniowych 
odstępach czasu, stosując wylotowy poławiacz pyłku. Ogółem z 
terenu badań pozyskano 29 próbek obnóży, których masa wahała 
się od 3,5g do 48,4g. 
Z każdej próby pobierano naważki o masie 3,5g, które 
rozpuszczano w 10ml mieszaniny wody destylowanej i gliceryny w 
stosunku 1:1, po czym z otrzymanej zawiesiny pyłkowej 
sporządzano preparaty glicerożelatynowe.  
Analizę mikroskopową wykonano przy użyciu mikroskopu 
świetlnego Nikon Eclipse E600 stosując powiększenie 40x15. W 
każdym preparacie liczono co najmniej 300 ziaren pyłku 
przyporządkowując je do jak najdokładniejszego taksonu (gatunku, 
rodzaju, typu budowy lub rodziny). Zidentyfikowane taksony 
klasyfikowano w czterech grupach: pyłek dominujący, o udziale 
powyżej 45% w próbce, towarzyszący o udziale od 16 do 45%, 
pojedynczy od 3 do 16% oraz pyłek sporadyczny, którego udział w 
próbce nie przekraczał 3%. Obliczano także frekwencję i udział 
poszczególnych taksonów w całości materiału.  
W badanym materiale wyróżniono ziarna pyłku 62 taksonów, w 
tym 43 pochodzących od roślin nektarodajnych i 19 od 
nienektarujących (wiatropylnych i owadopylnych). W jednej 
próbce notowano od 3 do 20 taksonów. Oznaczone taksony 
pochodziły z 40 rodzin botanicznych. Najliczniej reprezentowana 
była rodzina Asteraceae (przez 10 taksonów) oraz Rosaceae (przez 
5 taksonów).  
W badanych obnóżach pyłkowych najwyższą frekwencją odznaczał 
się pyłek typu Taraxacum - 72,4%, Brassicaceae - 69,0%, Plantago 
- 62,1%, typu Achillea - 55,2% oraz typu Rubus - 51,7%. W grupie 
pyłku dominującego (udział powyżej 45% w próbce) notowano: 
Salix, typ Achillea, typ Solidago, Plantago, Brassicaceae, Poaceae, 
typ Prunus, Caryophyllaceae i Acer. 
W terenie badań głównym źródłem pyłku dla pszczoły Buckfast 
były rośliny łąk i pastwisk. Bazę pożytkową uzupełniały rośliny 
uprawne, sady i ogrody oraz chwasty. 
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