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Grzyby rozkładające drewno  

jako nowoczesne narzędzie biomedyczne 

Dr hab. Magdalena Jaszek, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl 

Grzyby rozkładające drewno, zostały wyposażone przez naturę w wiele 

unikatowych właściwości, w tym niezwykle wydajny system biodegradacji 

kompleksu ligninocelulozowego w skład którego wchodzą: a) enzymy 

ligninolityczne (np. lakaza, peroksydaza manganozależna, peroksydaza 

ligninowa), b) enzymy hydrolitycznych (np. jak celulazy, hemicelulazy, 

proteazy, c) enzymy antyoksydacyjne (katalazy, dysmutazy ponadtlenkowe) 

d) substancje niskocząsteczkowe, nieodłącznie związane z reakcjami rozkła-

du prowadzonymi przez opisywane organizmy, takie jak kwasy organiczne, 

pochodne fenolowe czy reaktywne formy tlenu. Potencjał biomedyczny 

grzybów nadrzewnych szczególnie białej zgnilizny drewna wynika głównie 

z bogactwa wytwarzanych przez nie metabolitów pierwotnych i wtórnych, 

możliwości namnażania ich grzybni w wystandaryzowanych warunkach  

laboratoryjnych, wielofunkcyjności enzymów grzybowych takich jak lakaza, 

czy peroksydaza manganozależna. Grzyby w tym również gatunki rozkła-

dające drewno są źródłem wielu substancji bioaktywnych klasyfikowanych 

w trzech podstawowych grupach: a) metabolity wtórne (terpenoidy, polife-

nole, alkaloidy, sterole i in.) b) proteiny (np. lektyny, białka inaktywujące 

rybosomy (ribosome inactivating proteins – RIP), rybonukleazy, enzymy 

grzybowe np. lakaza c) wysokocząsteczkowe polisacharydy (np. β-glukany). 

Stężenie i potencjał bioaktywny tych związków jest zależny m.in. gatunku 

grzyba, rodzaju podłoża hodowlanego, warunków owocnikowania, stadium 

rozwojowego wykorzystanych owocników czy warunków przechowywania 

materiału biologicznego. Substancje izolowane z grzybów  wykazują wiele 

właściwości biomedycznych takich jak: działanie przeciwzapalne, antyoksy -

dacyjne, immunostymulacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe, 

przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, hepatoprotekcyjne, antyneurodegra-

dacyjne czy przeciwcukrzycowe co otwiera szerokie perspektywy praktycz-

nego wykorzystania tych preparatów w nowoczesnej farmakoterapii.  
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Aktywność przeciwbiofilmowa kompleksu Ru(IV) 

z pochodną benzimidazolową  

wobec Pseudomonas aeruginosa PAO1 

Dawid Gmiter, gmiterd@gmail.com, Zakład Mikrobiologii, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.mikrobiologia.ujk.edu.pl 

Grzegorz Czerwonka, gczerwonka@ujk.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.mikrobiologia.ujk.edu.pl 

Anna Guzy, ag90kielce@gmail.com, Zakład Mikrobiologii, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.mikrobiologia.ujk.edu.pl 

Patrycja Rogala, Patrycja.Rogala@gmail.com, Instytut Chemii, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl/ichem 

Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka, agnieszka.jablonska@ujk.edu.pl Instytut Chemii, 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.ujk.edu.pl/ichem 

Wiesław Kaca, wieslaw.kaca@ujk.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.mikrobiologia.ujk.edu.pl 

Celem pracy była ocena działania przeciwbiofilmowego kompleksu Ru(IV)  

((H-BImCH2OH)4[RuIVCl6]·2Cl·4H2O, gdzie BImCH2OH – 2-hydroksymetylo-

benzimidazol) wobec szczepu Pseudomonas aeruginosa PAO1. Kompleks 

wykazał aktywność hamującą tworzenie biofilmu o 84%. Skaningowa 

mikroskopia elektronowa z mapowaniem pierwiastków metodą EDS ujawniła 

najwyższą kumulację rutenu w strukturach zewnątrzkomórkowych ściany 

komórkowej bakterii. Ponadto spektrofotometryczna analiza oddziaływania 

kompleksu Ru(IV) z pigmentami produkowanymi przez PAO1 wskazała, 

że związek oddziałuje z sideroforami. Eksperymenty wygaszania fluores-

cencji kompleksu bromku etydyny z DNA i wygaszania fluorescencji BSA 

sugerują, że kompleks rutenu oddziałuje z zewnątrzkomórkowym DNA 

i białkami – istotnymi składnikami macierzy biofilmu. Potwierdzeniem 

obecności kompleksu Ru(IV) na powierzchni komórek PAO1 jest znacząca 

zmiana hydrofobowości powierzchni komórki (mierzona jako kąt zwilżania)  
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– wzrost z 14,5°±4,0 w próbie kontrolnej do 27,5°±2,9. Nie zaobserwo wano 

zmian w potencjale elektrokinetycznym komórek. Badania z wykorzystaniem 

białka Fpg pozwoliły zaobserwować, że obecność kompleksu Ru(IV) generuje 

stres oksydacyjny w szczepie Escherichia coli Dh5α, a powyższy efekt jest 

znoszony w przypadku PAO1. Wyniki sugerują, że aktywność przeciw-

biofilmowa kompleksu Ru(IV) zawiązana jest z oddziaływaniem na siderofory 

PAO1 oraz kumulacją kompleksu w zewnętrznych strukturach ściany 

komórkowej. 

The antibiofilm activity of benzimidazole-based Ru(IV) 

complex against Pseudomonas aeruginosa PAO1 

The aim of the study was to evaluate the antibiofilm activity of Ru(IV) 

complex (H-BImCH2OH)4[RuIVCl6]·2Cl·4H2O, where BImCH2OH – 2-hydroxy-

methylbenzimidazole) against Pseudomonas aeruginosa PAO1. Studied Ru(IV) 

complex was able to inhibit biofilm formation by 84%. The scanning electron 

microscopy with the EDS elements mapping shown the highest accumulation 

of ruthenium on extracellular structures of cell wall. Spectrophotometric 

analysis of Ru(IV) complex interactions with pigments produced by PAO1 

revealed that complex interfere with siderophores. The ethidium bromide 

and DNA adduct fluorescence and BSA fluorescence quenching assays 

suggest that Ru(IV) complex interacts with the extracellular DNA and 

proteins – relevant compounds of biofilm matrix. As a confirmation of 

Ru(IV) complex accumulation on the PAO1 cells, significant change of theirs 

hydrophobicity (expressed as contact angle) was detected – from 14.5°±4.0 in 

control to 27.45°±2.9. The effect on cells electrokinetic potential was not 

observed. Investigation using the Fpg protein shown that presence of Ru(IV)  

complex generates the oxidative stress in Escherichia coli Dh5α strains, 

however, this effect is compensated in PAO1. Presented data suggests that 

antibiofilm activity of Ru(IV) complex results from the interaction with 

siderophores and accumulation in external cell wall structures.   
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Biokompatybilne hydrożele z metakrylanu dekstranu 

(Dex-MA) – synteza, charakterystyka,  

potencjalne zastosowania 

Kamila Szafulera, kszafulera@mitr.p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział 

Chemiczny, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, ul. Wróblewskiego 15, 

93-590 Łódź, www.mitr.p.lodz.pl/biomat 

Radosław A. Wach, wach@mitr.p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, 

www.mitr.p.lodz.pl/biomat 

Piotr Ulański, ulanskip@mitr.p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, 

www.mitr.p.lodz.pl/biomat 

Biomateriały oparte na dekstranie są szeroko stosowane z uwagi na 

aktywność biologiczną, biokompatybilny charakter oraz biodegradowalność 

w warunkach ustrojowych.  

Celem badań była synteza hydrożeli pochodnych dekstranu przy użyciu 

promieniowania jonizującego. Wodne roztwory o stężeniach 1, 2, 3 i 5% 

metakrylanu dekstranu (Dex-MA) o różnych stopniach podstawienia (DS): 

0,13; 0,44; 0,82 i 0,91 poddano napromienieniu wiązką przyspieszonych 

elektronów. Stosowana, tzw. czysta metoda syntezy, tj. bez dodatkowych 

substancji małocząsteczkowych (katalizatory, monomery) prowadzi do 

otrzymania chemicznych, trwałych hydrożeli (stężenia 3 i 5%). Scharakte -

ryzowano zawartość nierozpuszczalnej frakcji żelowej (GF) oraz zdolności 

sorpcyjne hydrożeli i stwierdzono, że GF wynosiła 40-100%, a właściwości 

sorpcyjne zależą od początkowego stężenia polimeru. Roztwory o stężeniach 

1 i 2% jedynie zmętniały po napromienieniu, co może sugerować tworzenie 

się usieciowanych nano- i mikrostruktur. Dokonano oceny cytokompaty-

bilności hydrożeli (test XTT), a otrzymane wyniki wskazują biokompatybiln y 

charakter żeli otrzymanych z Dex-MA o DS niższym niż 1.  

Otrzymane wyniki wykazują, że napromienianie wodnych roztworów  

Dex-MA jest skuteczną metodą wytwarzania biokompatybilnych makrosko -

powych hydrożeli oraz usieciowanych mikrostruktur, które mogą w przyszłości 

znaleźć zastosowania jako opatrunki ran chronicznych lub mikroskopowe 

nośniki leków. 
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Biocompatible hydrogels based on dextran methacrylate 

(Dex-MA) – synthesis, characteristics,  

potential applications 

Biomaterials based on dextrans are widely used due to their biological 

activity, biocompatible nature and biodegradability in the environment of 

human body. 

The aim of the study was to synthesize hydrogels of dextran derivatives 

using ionizing radiation. Aqueous solutions of dextran methacrylate (Dex-

MA) with different degrees of substitution (DS): 0.13; 0.44; 0.82 and 0.91 and 

concentrations of 1, 2, 3 and 5% were irradiated using beam of accelerated 

electrons. Application of “clean” method of synthesis, ie without additional 

low molecular weight substances like catalysts or monomers, results in 

chemically-crosslinked, stable hydrogels (concentrations of 3 and 5%). The 

content of insoluble gel fraction (GF) and equilibrium degree of swelling 

(EDS) of hydrogels was characterized using sol-gel method. It was 

determined that GF was 40-100% and the sorption properties are mainly 

dependent on the initial concentration of the polymer. Solutions at 

concentrations of 1 and 2% were only opaque after irradiation, suggesting 

the formation of crosslinked nano- and microstructures. Cytotoxicity of 

selected hydrogels based on XTT test were evaluated and results showed the 

biocompatibility of gels obtained from Dex-MA with DS less than 1. 

The results show that irradiation of aqueous Dex-MA solutions is an 

effective method of producing biocompatible macroscopic hydrogels and 

crosslinked microstructures that could be used in the future as chronic 

wound dressings or microscopic drug carriers.  
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Celekoksyb i Fmoc-L-Leucyna skoniugowane 

z biotynylowanym dendrymerem PAMAM G3  

jako konstrukt lekowy do zastosowania 

w przeciwnowotworowej terapii celowanej 

Joanna Markowicz, asiamarkowicz26@wp.pl, Zakład Polimerów i Biopolimerów, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.w.prz.edu.pl 

Łukasz Uram, luram@prz.edu.pl; Zakład Polimerów i Biopolimerów, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.w.prz.edu.pl 

Niska skuteczność konwencjonalnych terapii wykorzystywanych w leczeniu  

glejaka wielopostaciowego spowodowała, że poszukuje się nowych  metod 

walki z tym nowotworem. Mocno obiecującą wydaje się terapia celowana 

molekularnie. W jej kontekście badano trzy konstrukty lekowe oparte na 

nośniku polimerowym – dendrymerze PAMAM G3, do którego kowalencyjnie 

przyłączono selektywny inhibitor COX-2 – celekoksyb i/lub agonistę 

receptorów PPARgamma – Fmoc-L-Leucynę, które wykazują potencjalne 

działanie przeciwnowotworowe. Dodatkowo, jako cząsteczkę selektywnie 

ukierunkowującą konstrukt do komórek nowotworowych przyłączono 

biotynę. Celem pracy było zbadanie cytotoksyczności opisanych koniugatów 

za pomocą testów z czerwienią neutralną oraz solami tetrazolowymi, a także 

zdolności ich wnikania do komórek ludzkiego glejaka IV stopnia (U -118 MG) 

oraz immortalizowanych keratynocytów ludzkich (HaCaT) w warunkach 

in vitro. Największą toksyczność wykazał koniugat celekoksybu i Fmoc-L-

Leucyny w stężeniach 2 i 4 µM względem komórek glejaka, których 

żywotność była nawet o 50% niższa niż w przypadku komórek linii HaCaT. 

Jednocześnie największą akumulację w komórkach wykazywał koniugat 

dendrymeru zawierajacy jedynie celekoksyb, przy czym w komórkach linii 

HaCaT jego ilość była wyższa o ponad 20% niż w komórkach U-118 MG. 

Dodatkowo zaobserwowano synergistyczne działanie obu leków (celekoksybu 

i Fmoc-L-Leucyny), co wskazuje na duży potencjał zastosowania tego typu 

konstruktu w terapii przeciwnowotworowej, aczkolwiek niezbędne jest 

przeprowadzenie dalszych badań zarówno in vitro jak in vivo.  
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Celecoxib and Fmoc-L-Leucine conjugated  

with biotinylated PAMAM G3 dendrimer  

as drug construct for targeted anticancer therapy 

Low effectiveness of conventional therapies using in glioblastoma treatment 

caused seeking for new methods, among which molecular targeted therapy 

has really high potential. In this context, three drug constructs based on the 

polymer carrier – PAMAM G3 dendrimer conjugated with selective COX-2 

inhibitor – celecoxib and/or PPARgamma agonist – Fmoc-L-Leucine were 

investigated. Additionally, biotin was attached to the constructs as 

a targeting molecule into the cancer cells. The aim of this study was to 

investigate conjugates’ cytotoxicity (by neutral red uptake and tetrazolium 

salt reduction assays), their ability to penetration into the human 

glioblastoma U-118 MG cells and human immortalyzed keratinocytes 

(HaCaT) in vitro. Fluorescently labeled biotin uptake was also considered. 

The highest toxicity was noticed for conjugate containing celecoxib and 

Fmoc-L-Leucine at 2 and 4 µM concentrations against glioblastoma cells 

with even 50% lower cells viability compared to the HaCaT cells. However, 

celecoxib conjugate exhibited the highest cell accumulation, even 20% 

higher in HaCaT than in U-118 MG cells. Additionally, dendrimer PAMAM G3 

conjugate with combination of both drugs acted synergistically against 

glioblastoma cells, what makes such type of constructs a promising tool in 

the anticancer therapy. However, further in vitro and in vivo studies are 

needed to test the full antitumor potential of tested conjugates.  
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Czy otyłość ma związek z rakiem jajnika? 

Klaudia Kwiatkowska, klaudia.kwiatkowska95@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem 

Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Anna Pawłowska, annpawlows@gmail.com, I Katedra i Klinika Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Iwona Wertel, iwonawertel@wp.pl, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej 

i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Rak jajnika (OC) jest jednym z najczęstszych nowotworów występujących 

u kobiet. Zajmuje on czwarte miejsce pod względem zachorowalności, po 

nowotworze piersi, płuca i jelita grubego. Do najważniejszych czynników 

ryzyka występowania OC należą: nosicielstwo mutacji genów BRCA1 i/lub 

BRCA2, rodzinne występowanie dziedzicznego niepolipowatego raka jelita 

grubego (zespół Lyncha), zespoły dziedzicznego raka piersi i jajnika, 

długotrwała stymulacja owulacji, nieskuteczne próby IV F, bezdzietność oraz 

otyłość. Obserwowany w otyłości nadmiar trzewnej tkanki tłuszczowej, 

będącej źródłem licznych biologicznie czynnych adipokin, przyczynia się do 

niewłaściwego funkcjonowania układu odpornościowego. W ostatnich latach 

badania naukowców skierowane są na określenie zależności pomiędzy 

stanem układu immunologicznego organizmu a ryzykiem zachorowania na 

raka jajnika. U chorych na OC obserwuje się zarówno osłabioną odpowiedź 

cytotoksyczną na antygeny nowotworowe, jak również indukowanie 

przewlekłego stanu zapalnego. Obydwa, paradoksalnie przeciwstawne 

mechanizmy, stwarzają korzystne warunki do rozwoju nowotworu.  

 Być może w przyszłości zostaną opracowane programy profilaktyczne 

i lecznicze, zmniejszające zachorowalność i umieralność otyłych kobiet na 

raka jajnika. 
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Is obesity related to ovarian cancer? 

Ovarian cancer (OC) is one of the most common cancers in women. It 

occupies the fourth place in terms of morbidity, after breast cancer, lung and 

large intestine. The most important risk factors for OC are BRCA1 and/or 

BRCA2 gene mutations, family history of hereditary colorectal cancer (Lynch 

syndrome), hereditary breast and ovarian cancer syndromes, long-term 

ovulation stimulation, ineffective IVF trials, childbirth and obesity. Obesity, 

which is a source of numerous biologically active adipokines, is responsible 

for the poor functioning of the immune system. In recent years, researchers 

have been focusing on determining the relationship between the state of the 

body's immune system and the risk of ovarian cancer. In patients with OC, 

both lower cytotoxic response to tumor antigens is observed, as well as 

induction of chronic inflammation. Both, paradoxically opposed mechanisms 

create favorable conditions for the development of cancer. 

 Prophylactic and therapeutic programs may be developed in the future to 

reduce the morbidity and mortality of obese women with ovarian cancer.  
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Długoletnie przeżycie chorej z zaawansowanym 

tłuszczakomięsakiem przestrzeni zaotrzewnowej  

jako wynik komplementarnej, wielospecjalistycznej 

opieki onkologicznej 

Anna Kornaś, anna.kornas@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra 

Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.cm-uj.krakow.pl 

Mięsaki tkanek miękkich stanowią poniżej 1% wszystkich nowotworów 

złośliwych diagnozowanych u osób dorosłych. Najczęstszym w tej grupie jest 

tłuszczakomięsak. Diagnoza i leczenie mięsaków tkanek miękkich wymaga 

komplementarnego, wielodyscyplinarnego podejścia.  

W przedstawionym opisie przypadku zaprezentowano przykład pacjentki 

z długoletnim przeżyciem mimo zaawansowanej choroby nowotworowej. 

Pacjentka z powodu tłuszczakomięsaka przestrzeni zaotrzewnowej była 

operowana w 2007 r., po operacji pozostawała w obserwacji. Wznowę procesu 

rozrostowego stwierdzono w 2012 r. Pacjentka zakwalifikowana został do 

chemioterapii paliatywnej. Od stycznia 2013 r. leczona była doxorubicyną 

oraz dakarbazyną, następnie, z powodu progresji, gemcytabiną z doceta-

xelem. Aktualnie, od lutego 2015 r., otrzymuje chemioterapię trzeciego rzutu 

w oparciu o trabektedynę. Przez cały okres leczenia pacjentce zapewniono 

stałe wsparcie psychologiczne oraz fizjoterapię. W wyniku prowadzonego 

leczenia uzyskano stabilizację choroby przy dobrym stanie ogólnym 

i nieobecności istotnych działań niepożądanych prowadzonego leczenia.  
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Long-term survival of a patient with advanced 

Liposarcoma in retroperitoneal space as the result  

of complementary, multi-specialist oncological care 

Soft tissue sarcoma accounts for <1% of all malignant tumors in adults. 

Liposarcoma is the most common soft tissue sarcoma. The diagnosis and 

treatment of soft tissue sarcoma mandates a multidisciplinary approach. 

In the description of the case, an example was offered of a female patient 

with long-term survival despite an advanced neoplasm. Due to the 

liposarcoma in retroperitoneal space the patient was operated in 2007 and 

remained under observation following the surgery. Recurrence of 

proliferative process was identified in 2012. The patient was qualified to 

palliative chemotherapy. From January 2013 the patient was treated with 

doxorubicin and dacarbazine and subsequently with gemcitabine and 

docetaxel. Presently, from February 2015 the patient has been receiving 

chemotherapy based on trabectedin. During the whole period of treatment, 

the patient was provided with constant psychological support and 

physiotherapy. As a result of an implemented treatment a disease 

stabilisation was achieved against general good medical condition and 

absence of occurrence of essential adverse activities as part of the treatment.  
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Jak uniknąć krwotoku poporodowego? Choroba  

von Willebranda a ciąża, poród i zdrowie pacjentki 

Aleksandra Kosztyła, kosztylaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Katarzyna Kowal, kowalkatarzynaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Szymczyk, agnieszka.szymczyk@umlub.pl, Samodzielna Pracownia 

Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; 

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Choroba von Willebranda (VWD) jest najczęstszą wrodzoną skazą krwoto-

czną, występującą u około 0,1-1% populacji. Jej przyczyną jest niedobór lub 

upośledzenie funkcji czynnika von Willebranda (VWF), objawiający się 

samoistnymi i pourazowymi krwotokami z błon śluzowych oraz krwa-

wieniami do tkanek miękkich. U kobiet z VWD częściej występują długie 

i obfite miesiączki, a ciężarne znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka 

wystąpienia krwotoku w okresie ciąży i podczas porodu. Niektórzy autorzy 

sugerują, że w tej grupie pacjentek częściej, niż w populacji ogólnej, wystę-

pują poronienia samoistne. Szczególnie u chorych z rozpoznanym trzecim 

typem choroby niedoborowe czynniki krzepnięcia utrzymują się na niskim 

poziomie przez całą ciążę i choć krwawienia w tym okresie nie występują 

często, to już poród może spowodować masywny krwotok. Dlatego też 

zalecane jest leczenie profilaktyczne w okresie okołoporodowym oraz we 

wczesnym połogu, gdyż nieleczona choroba von Willebranda zwiększa ryzyko 

wystąpienia ciężkich komplikacji, w skrajnych przypadkach, ze śmiercią 

matki i dziecka włącznie. Wymienione zagrożenia wskazują, że pacjentce 

należy zapewnić interdyscyplinarną opiekę, obejmującą konsultację hemato-

logiczną oraz wzmożony nadzór. Celem niniejszej pracy było określenie  

korelacji pomiędzy wystąpieniem masywnego krwotoku poporodowego 

a typem VWD oraz zwrócenie uwagi na sposoby jego zapobiegania 
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i konieczność leczenia ginekologiczno – położniczych powikłań choroby von 

Willebranda. 

How to avoid postpartum hemorrhage? Von Willebrand 

disease and pregnancy, childbirth and patient health 

Von Willebrand disease (VWD) is the most common hereditary bleeding 

disorder occurring in about 0.1-1% of the population. It is caused by 

a deficiency in the levels or function of von Willebrand factor (VWF), 

manifested by spontaneous and post-traumatic mucosal haemorrhages and 

bleeding into soft-tissue. Women with VWD more often suffer from long and 

plentiful periods, and pregnant females appear to be at increased risk of 

experiencing hemorrhage during pregnancy or labor. Some authors suggest, 

that in this group of patients, more often than in the general population, 

happen spontaneous miscarriages. Particularly in patients with a diagnosed 

third type of disease, the deficient coagulation factors remain low 

throughout the pregnancy and although bleeding during this time are not 

frequent, delivery may result in massive hemorrhage. Therefore, prophylactic 

treatment for childbirth and early postpartum period is recommended, as 

untreated von Willebrand disease increases the risk of severe complications, 

including the death of the mother and the baby, in extreme cases. These risks 

indicate that interdisciplinary care should be provided, including 

haematological consultation and enhanced supervision. The aim of this 

study is to determine the correlation between postpartum hemorrhage and 

type of VWD and to indicate the ways of preventing it and the necessity of 

gynecological and obstetric treatment of complications of von Willebrand 

disease. 
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Komórki macierzyste nowotworu i ewolucja 

Anna Jędrzejak, ann.jedrzejak@gmail.com, Sekcja Medycyny Regeneracyjnej 

i Badań nad Nowotworami, Koło Naukowe Przyrodników, Wydział Biologii, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.amu.edu.pl 

Katarzyna Morańska, katarzyna.moranska@outlook.com, Sekcja Medycyny 

Regeneracyjnej i Badań nad Nowotworami, Koło Naukowe Przyrodników, Wydział 

Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.amu.edu.pl 

Termin „ewolucja” został pierwotnie stworzony w odniesieniu do 

rozmnażających się płciowo organizmów wielokomórkowych, jednak z pew-

nymi modyfikacjami może być zastosowany także dla nowotworów. Ich 

heterogeniczność, wynikającą z niestabilności genetycznej oraz obecności 

komórek macierzystych nowotworu (ang. cancer stem cells, CSCs), pozwala 

na wyróżnienie w obrębie guza odmiennych populacji komórek, trakto-

wanych w tym wypadku jako „gatunki”. Podlegają one presji ewolucyjnej 

i mogą pomiędzy nimi występować oddziaływania analogiczne  do ekologicz-

nych, takie jak np. konkurencja czy antagonizm. Jest to zupełnie nowa 

perspektywa, mająca ogromny wpływ zarówno na badania nad powstawaniem 

i rozwojem guzów, jak i na ich leczenie. CSCs wykazują cechy 

charakterystyczne dla komórek macierzystych – mają zdolność do różnico-

wania się oraz samoodnawiania. Dodatkowo, posiadają potencjał do nowo -

tworzenia oraz przerzutowania – potrafią uformować zupełnie nowy, 

heterogeniczny nowotwór. Komórki macierzyste nowotworu są relatywnie 

chemio- i radiooporne, w związku z czym ich obecność musi zostać 

uwzględniona podczas leczenia. Konwencjonalne terapie anty-nowotworowe 

zwiększają presję ewolucyjną wywieraną na komórki nowotworu, w wyniku 

czego tylko te najlepiej przystosowane (CSCs) przeżyją. W efekcie guz u lega 

zmniejszeniu, jednak populacja agresywnych CSCs, pozbawiona konkurencji, 

może się powiększać, prowadząc do powstawania nowotworów wtórnych.  
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Tumor evolution and cancer stem cells 

The term „evolution” has been primarily developed for sexually reproducing, 

multicellular organism, however, with certain modifications it can be 

adopted also for tumors. Considering the heterogeneity of tumors, which 

arise from the genetic instability and presence of cancer stem cells (CSCs), 

the distinct cell populations can be distinguished and treated as „species”. 

Some interactions, analogical to ecological ones, can occur between those 

„species”, namely competition, antagonism, amensalism; moreover, they are 

subject to selective pressure. This gives a completely new perspective on the 

area of both cancer research (formation, development, and metastasis) and 

the anti-tumor therapy. Cancer stem cells display characteristic properties of 

stem cells – they are able to 1) differentiate into a heterogeneous progeny 

and 2) self-renew to maintain the stem cell pool. They are a minor 

population within the tumor that possess a tumorigenic and metastatic 

potential – in other words, they can form a new heterogeneous tumor. As 

they are relatively chemo- and radio-resistant, their presence needs to be 

taken into account for the successful treatment. Conventional anti-cancer 

therapy increases a selective pressure within the tumor. In consequence, 

only cells with the highest fitness (CSCs) will survive. Therefore, the 

macroscopic effect will be a significant shrinkage of the tumor, though 

without the concurrence, the population of aggressive CSCs can expand, 

leading to secondary tumors. 
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Modyfikowane fotosensybilizatory tetrapirolowe  

do zastosowań w terapii fotodynamicznej  

nowotworów o zwiększonej oporności 

Barbara Pucelik, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Agata Barzowska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Mariette M. Pereira, Wydział Chemii, Uniwersytet w Coimbrze, Coimbra (Portugalia) 

Luis G. Arnaut, Wydział Chemii, Uniwersytet w Coimbrze, Coimbra (Portugalia) 

Janusz M. Dąbrowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest jedną metod leczenia nowotworów. 

Obecnie należy do terapii komplementarnych, jednak coraz częściej wskazy-

wana jest jako terapia głównego nurtu walki z nowotworami. Wymaga 3 

elementów: fotosensybilizatora, tlenu rozpuszczonego w tkance oraz światła 

o długości fali dopasowanej do pasm absorpcji fotosensybilizatora. 

Generowane na skutek reakcji fotochemicznych reaktywne formy tlenu 

stanowią główny czynnik cytotoksyczny, ponieważ prowadzą do uszkodzeń 

ważnych struktur biologicznych. Aktywność PDT determinują 3 powiązane ze 

sobą mechanizmy: bezpośredni efekt cytotoksyczny, uszkodzenie okołoguzo -

wych naczyń krwionośnych oraz stymulacja układu odpornościowego. Grupą 

najlepiej poznanych fotosensybilizatorów do PDT są układy tetrapirolowe   

–porfiryny i ich zredukowane pochodne (chloryny, bakteriochloryny). Cha-

rakteryzują się one pasmami absorpcji w zakresie okna fototerapeutycznego. 

Posiadają również pożądane właściwości fizykochemiczne i spektroskopowe. 

W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę modyfikowanych 

pochodnych tetrapiroli. Określono ich aktywność biologiczną oraz skorelo-

wano pod względem zależności pomiędzy strukturą a obserwowanym 

efektem biologicznym. Uzyskane wyniki wskazują, że badane fotosensy-

bilizatory stanowią obiecującą grupę związków, która może w przyszłości 

zostać wykorzystana w praktyce klinicznej.  

Praca realizowana w ramach grantu NCN nr 2016/22/E/NZ7/00420.  
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Modified tetrapyrrolic photosensitizers  

for photodynamic therapy against resistant cancer 

Photodynamic therapy (PDT) has emerged as a promising, clinically 

approved strategy for cancer treatment. PDT offers various advantages over 

alternative strategies, such as the specific targeting of tissues. PDT induces 

cytotoxic reactive oxygen species in the presence of photosensitizer (PS), 

molecular oxygen and laser light. The antitumor effect of PDT is related with 

three mechanisms including: direct cell killing by ROS via apoptosis, 

necrosis and/or autophagy, destruction of tumor vasculature and stimulation 

of immune system. The procedure involves administration of a photo-

sensitizer followed by irradiation at a wavelength corresponding to an 

absorbance band of PS. In the presence of oxygen the reactive oxygen species 

generated via two types of photechemical reactions. ROS are the main 

cytotoxic agents and can oxidize biologically important molecules. 

Tetrapyrrolic-based compounds including porphyrins and their reduced 

derivatives (chlorins and bacteriochlorins) have been widely studied as 

therapeutic agents because they strongly absorb light in the photo-

therapeutic window and the energy absorbed can be utilized either for 

photophysical processes or photochemical reactions (therapeutic approach 

based on ROS photogeneration in the biological targets). In presented work 

the design, photophysical and spectroscopic characteristics as well as some 

biological applications of synthetic, modified halogenated tetrapyrrolic 

photosensitizers are discussed. 

This work was financed by the NCN within the grant no 

2016/22/E/NZ7/00420. 
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Nowoczesne metody leczenia raka piersi 

Patrycja Gierszon, patrycja.gierszon@umlub.pl, Zakład Psychologii Stosowanej, II 

Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

psychologia.stosowana@umlub.pl, www.umlub.pl 

Julita Poleszak, julita@poleszak@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 

Psychologii Stosowanej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, psychologia.stosowana@umlub.pl, www.umlub.pl 

Izabela Morawska, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

psychologia.stosowana@umlub.pl, www.umlub.pl 

Joanna Milanowska, joanna.milanowska@umlub.pl, Zakład Psychologii Stosowanej, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

psychologia.stosowana@umlub.pl, www.umlub.pl 

Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnych metod leczenia raka 

piersi. Rak sutka to nowotwór złośliwy gruczołu sutkowego wywodzący się 

z tkanki nabłonkowej. Jest on też najczęściej występującym nowotworem 

złośliwym u kobiet na świecie.  

Wśród nowoczesnych metod leczenia raka piersi wyróżnia się: protono-

terapię, elektrochemioterapię oraz terapię celowaną.  

Protonoterapia inaczej zwana terapią protonową, jest to rodzaj 

radioterapii, podczas której wykorzystuje się wiązkę protonów, które 

przenikają przez skórę do guza. Terapia protonowa jest najnowocześniejszą 

metodą leczenia nowotworów złośliwych, która odznacza się wyjątkową 

skutecznością. Drugą nowoczesną metodą leczenia jest elektroche-

mioterapia. Polega ona na krótkookresowej destabilizacji błon komórkowych, 

która występuje pod wpływem zastosowanego pola magnetycznego. Sam 

zabieg tolerowany jest bardzo dobrze i nie jest obciążający dla  chorego. 

Kolejną metodą jest terapia celowana molekularnie. Wiąże się z nią 

współcześnie szczególne nadzieje w zakresie poprawy skuteczności leczenia 

antynowotworowego oraz wydłużenia długości życia pacjentów.  

 Nowoczesne metody są bardzo obiecujące w leczeniu raka sutka. Ryzyko 

wystąpienia powikłań po protonoterapii jest bardzo małe, chory szybko 

wraca do zdrowia. W elektrochemioterapii udaje się podnieść efektywność 

stężenia podawanej pacjentowi chemioterapii, znacząco wzrasta efekt 

cytotoksyczny stosowanych u chorego leków. Jest to metoda bezpieczna 

i pozbawiona negatywnych skutków ubocznych, nie wywiera wpływu na 
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zdrowe tkanki, które nie zostają poddane oddziaływaniu impulsów elektrycz-

nych. Terapie celowane można prowadzić za pomocą nowoczesnych leków 

oddziałujących na konkretny element komórki nowotworowej. Główną wadą 

nowoczesnych leków są ich zawrotne ceny.  

W skuteczności leczenia ciągle bardzo ważna okazuje się wczesna 

diagnoza. Im wcześniej wykryta i zdiagnozowana jest choroba, tym większe 

szanse ma pacjentka na wyleczenie 

Modern methods of breast cancer treatment 

The aim of the study is to present modern methods of breast cancer 

treatment. Breast cancer is a malignant tumor of the mammary gland derived 

from epithelial tissue. It is also the most common malignant tumor among 

women in the world. 

Modern methods of treating breast cancer include: proton therapy, 

electrochemistry and targeted therapy. 

Proton therapy, is a type of radiation therapy that uses a proton beam to 

penetrate the skin to the tumor. Proton therapy is the most modern method 

of treating malignant tumors, which is unique in its effectiveness. The 

second modern method of treatment is electrochemistry. It depends on the 

short-term destabilization of cell membranes, which occurs under the 

influence of applied magnetic field. The procedure itself is tolerated very 

well and is not stressful for the patient. Another method is molecular 

targeting. It is associated with particular hope in improving the effectiveness 

of antineoplastic treatment and prolonging the life expectancy of patients.  

 Modern methods are very promising in the treatment of breast cancer. The 

risk of complications after proton therapy is very small, the patient quickly 

returns to health. Electrochemistry improves the effectiveness of the 

chemotherapy given to the patient, significantly enhancing the cytotoxic 

effect of the drug. This is a safe method and without negative side effects, it 

does not affect healthy tissue that is not subjected to electrical impulses. 

Targeted therapies can be performed with modern drugs that interact with 

a specific element of the cancer cell. The main disadvantage of modern 

medicines is their extremely high prices. 

In the effectiveness of treatment an early diagnosis is still very important. 

The earlier the disease is diagnosed, the better chance the patient has to cure   
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Nowotworowe komórki macierzyste jako obiekt badań 

nad mechanizmem rozwoju choroby nowotworowej  

i cel potencjalnej terapii 

Kamila Tuzim, kamila.weronika.bak@gmail.com, Katedra i Zakład Patomorfologii 

Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Tomasz Tuzim, tomasztuzim@gmail.com, Szpital Specjalistyczny „Sanus”, Stalowa 

Wola, www.sanus.med.pl 

Na całym świecie rośnie zachorowalność na nowotwory złośliwe, które są 

aktualnie główną przyczyną umieralności. Struktura większości z nich 

charakteryzuje się heterogennością fenotypową komórek. Kluczową subpo-

pulacją inicjującą i podtrzymującą funkcjonowanie guza, jest grupa tzw. 

nowotworowych komórek macierzystych (ang. cancer stem cells, CSCs). 

Analogicznie do swoich embrionalnych i somatycznych odpowiedników, 

CSCs prezentują cechy macierzystości tj. zdolność do nieograniczonej 

samoodnowy, różnicowania się w kierunku fenotypu o bardziej inwazyjnym 

charakterze i tumorogenności. Powyższe cechy modulowane czynnikami 

epigenetycznymi oraz sygnałami generowanymi w niszy komórek 

macierzystych odpowiedzialne są za oporność nowotworu na standardowe 

schematy terapeutyczne. Przyczynia się to do nawrotu choroby i powsta-

wania przerzutów, co zostało udowodnione m. in. dla białaczki, raka piersi, 

płuc, jelita grubego, prostaty i glejaka wielopostaciowego.  Pomimo 

dynamicznego rozwoju biotechnologii, niestety, wciąż jesteśmy dalecy od 

pełnego poznania mechanizmów molekularnych leżących u podłoża 

funkcjonowania CSCs. Niemniej jednak, zrozumienie ich biologii dostarczy 

naukowcom cennych wskazówek niezbędnych do projektowania nowych 

metod terapeutycznych lub modyfikowania już istniejących.  
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Cancer stem cells (CSCs) as an object of research  

on mechanisms of cancer development  

and potential therapeutic targets 

Cancer incidence has been shown to be increasing all over the world, and it is 

among the leading causes of death. Cellular structure in cancer cells is 

characterised by phenotypic heterogeneity. The key subpopulation inducing 

and maintaining tumour viability are cancer stem cells (CSCs). Just as their 

embryonic and somatic counterparts, CSCs display stemness characteristics, 

such as self-renewal ability, differentiation into a more invasive phenotypes 

and tumorogenicity. Those qualities modulated by epigenetic factors and 

signals generated in stem-cell niche are responsible for cancer resistance to 

standard therapeutic schemes. This usually cause neoplasm reoccurrence and 

the development of metastasis, what has been confirmed for leukaemia, 

breast, lung, colon, prostate cancers, as well as glioblastoma multiforme. 

Currently, our knowledge concerning molecular mechanisms of CSCs 

functioning is non-exhaustive, despite the rapid development of biotech-

nology. Nevertheless, understanding of their biology give scientists valuable 

indicators for drug design or modification of already existing ones.  
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Obserwacja stanu EGFP  

w funkcji stężenia chlorowodorku guanidyny.  

Badania metodą ultrawirowania analitycznego 

Aleksandra Dawidziak, aleksandra.dawidziak@fuw.edu.pl, Zakład Biofizyki, 

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, 

www.biogeo.uw.edu.pl/index.html 

Joanna Krasowska, joanna.krasowska@fuw.edu.pl, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doś-

wiadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, www.biogeo.uw.edu.pl/index.html 

Agnieszka Bzowska, agnieszka.bzowska@fuw.edu.pl, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki 

Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, www.biogeo.uw.edu.pl/index.html 

Patricia L. Clark, pclark1@nd.edu, Wydział Chemii i Biochemii, Uniwersytet Notre 

Dame, Notre Dame, USA, www.chemistry.nd.edu 

Beata Wielgus-Kutrowska*, beata@biogeo.uw.edu.pl, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki 

Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, www.biogeo.uw.edu.pl/index.html 

EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein, S65T/F64L) to małe, 

globularne białko, złożone z 238 aminokwasów, którego unikalne właści -

wości (emisji światła w zakresie widzialnym) pozwalają na użycie molekuły 

jako markera biologicznego. Aby w pełni wykorzystać możliwości białka 

(między innymi do wizualizacji fałdowania innych molekuł) należy poznać 

wydajność procesu formowania struktury natywnej EGFP i prześledzić 

konkurencyjny proces agregacji białka. Wykorzystując metodę ultrawiro -

wania analitycznego w dwóch systemach detekcji (absorpcyjnym i fluores -

cencyjnym) obserwowano agregację towarzyszącą fałdowaniu EGFP, które 

zostało oczyszczone z ciałek inkluzyjnych w buforze zawierającym chloro-

wodorek guanidyny (GdnHCl) o stężeniu 6M. Wykazano, że system detekcji 

absorpcyjnej znajduje zastosowanie w obserwacji procesu agregacji, nato-

miast system detekcji fluorescencyjnej jest odpowiedni do badania stabil-

ności prawidłowo zwiniętego monomeru EGFP, ponieważ agregaty wykazują 

szczątkową fluorescencję. 
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Observation of EGFP status  

as a function of guanidine hydrochloride concentration. 

Research by analytical ultracentrifugation 

EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein, S65T/F64L) is a small, globular 

protein, consisted of 238 amino acids. Unique properties of Enhanced Green 

Fluorescent Protein (emission of light in visible spectrum) allow to use this 

molecule as a biological marker. To get the most out of protein capabillities 

(for example for visualisation of folding of other molecules) we have to 

investigate efficiency of the folding proces and we have to follow competitive 

process of aggregation. Using the analytical ultracentrifugation method in 

two detection systems (absorption and fluorescence), we have observed the 

aggregation accompanying the folding of EGFP purified form inclusion 

bodies in buffer with 6M Guanidinium Hydrochloride (GdnHCl). It has been 

shown that the absorption detection system is proper to observe the 

aggregation process, while the fluorescence detection system can be used to 

observe the Enhanced Green Fluorescent Protein monomer stability, because 

the aggregates have a residual fluorescence. 
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Ocena aktywności N-acetylo-β-heksozoamidazy  

w ślinie niestymulowanej i stymulowanej  

pacjentów z chorobą Hashimoto – badania wstępne 

Anna Skutnik, anna.skutnik@o2.pl, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Biochemii 

Stomatologicznej przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku, www.umb.edu.pl 

Katarzyna Siewko, katarzynasiewko@o2.pl, I Klinika Endokrynologii, Diabetologii 

i Chorób wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl 

Mateusz Maciejczyk, mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl, Zakład Fizjologii, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl 

Anna Zalewska, azalewska426@gmail.com, Zakład Stomatologii Zachowawczej, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl 

Ważną grupą ślinowych enzymów wewnątrzkomórkowych są egzogliko-

zydazy lizosomalne. Najaktywniejszy enzym z tej grupy – N-acetylo-β-

heksozoamidaza (HEX) odpowiada za hydrolizę łańcuchów cukrowych 

glikolipidów, glikoprotein i glikozoaminoglikanów, pełniąc kluczową rolę 

w katabolizmie glikokoniugatów macierzy pozakomórkowej. Celem pracy 

była ocena aktywności specyficznej N-acetylo-β-heksozoamidazy (HEX) 

w ślinie niestymulowanej i stymulowanej pacjentów z chorobą Hashimoto. 

Materiały i metody Do badań zakwalifikowano 20 pacjentów (w wieku 23-29 

lat) z chorobą Hashimoto leczonych w I Klinice Endokrynologii, Diabetologii 

i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz 20 

osób ogólnie zdrowych, dopasowanych wiekiem i płcią do grupy badanej. 

Materiał badawczy stanowiła ślina niestymulowana i stymulowana pobierana 

od pacjentów metodą odpluwania. Aktywność N-acetylo-β-heksozoamidazy 

oraz stężenie białka całkowitego oznaczono w próbach podwójnych za 

pomocą metod kolorymetrycznych. Wyniki poddano analizie statystycznej za 

pomocą testów nieparametrycznych. Wykazano znaczący wzrost aktywności 

specyficznej HEX oraz istotny spadek stężenia białka całkowitego w ślinie 

niestymulowanej i stymulowanej pacjentów z chorobą Hashimoto w porów-

naniu do kontroli. Zaobserwowano również znamiennie niższy przepływ 
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minutowy śliny niestymulowanej. Choroba Hashimoto nasila katabolizm 

łańcuchów oligosacharydowych glikokoniugatów śliny, co można tłumaczyć 

zmianami czynnościowymi i morfologicznymi zachodzącymi w gruczołach 

ślinowych. 

Evaluation of N-acetyl-β-hexosamidase activity in saliva 

of patients with Hashimoto disease – preliminary studies 

An important group of salivary intracellular enzymes are salivary lysosomal 

exoglycosidases. The most active enzyme in this group – N-acetyl-β-

hexosamidase (HEX) is responsible for the hydrolysis of oligosaccharide 

chains of salivary glycolipids, glycoproteins and glycosaminoglycans, playing 

a key role in the catabolism of extracellular matrix glycoconjugates.  The aim 

of the study was to evaluate the specific activity of N-acetyl-β-hexosamidase 

(HEX) in non-stimulated and stimulated saliva of patients with Hashimoto's 

disease. Materials and methods Twenty patients with Hashimoto's disease 

(aged 23-29 years) treated in the 1st Department of Endocrinology, 

Diabetology and Internal Diseases of the Medical University of Bialystok and 

20 healthy subjects matched the age and gender of the study group were 

included in this experiment. Non-stimulated and stimulated saliva was 

collected by the spitting method. The activity of N-acetyl-β-hexozoamidase 

and total protein concentration were determined in duplicate samples using 

colorimetric methods. The results were analyzed statistically using 

nonparametric tests. There was a significant increase in HEX specific activity 

and a significant decrease in total protein content in unstimulated and 

stimulated saliva of patients with Hashimoto's disease compared to healthy 

controls. Significantly lower non-stimulated salivary flow was also observed. 

Conclusions Hashimoto's disease increases the catabolism of oligosaccharide 

chains of salivary glycoconjugates, which can be explained by functional and 

morphological changes occurring in salivary glands.  
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Proangiogenne makrofagi M2 biorą udział  

w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych  

po podaniu mezenchymalnych komórek zrębu  

w mysim modelu niedotlenionej kończyny 

Ewelina Pilny, ewelinapilny@polsl.pl Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej 

i Biotechnologii, Politechnika Śląska, Gliwice, www.polsl.pl; Centrum Badań 

Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut 

im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, www.io.gliwice.pl 

Ryszard Smolarczyk, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowo-

tworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział 

w Gliwicach, www.io.gliwice.pl 

Tomasz Cichoń, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, 

www.io.gliwice.pl  

Makrofagi M2 posiadają właściwości przeciwzapalne i proangiogenne, 

wydzielają czynniki proangiogenne (m.in. VEGF, IL-6), które biorą udział 

w powstawaniu nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza). Ludzkie mezen-

chymalne komórki zrębu izolowane z tkanki tłuszczowej (ADSC) wydzielają 

znaczne ilości Interleukiny 6 (IL-6), która posiada właściwości plejotropowe. 

Badania wskazują, że IL-6 może brać udział w polaryzacji makrofagów M1 do M2. 

 Jednostronne podwiązanie tętnicy udowej wykonano na 8-10 tygodnio-

wych samcach szczepu C57BL/6NCrl. Komórki ADSC (106 w 100 µL of PBS) 

wraz z próbą kontrolną (PBS) podawano godzinę po zabiegu do mięśnia łydki. 

W 7 dniu eksperymentu mięśnie pobierano, utrwalano w ciekłym azocie 

i barwiono immunohistochemicznie przeciwciałem przeciwko F4/80 (dojrzałe 

makrofagi) oraz przeciwko CD206 (makrofagi M2). Mięśnie barwiono również 

na obecność śródbłonków przeciwciałem przeciwko CD31, aby potwierdzić 

wpływ infiltracji makrofagów na tworzenie nowych naczyń krwionośnych. 

Komórki śródbłonka zliczano w 10 polach (powiększenie 40x)  w 8-10 

myszach/grupę. 

 Barwienia immunohistochemiczne mięśni wykazały zwiększoną ilość 

mikronaczyń w grupie leczonej ADSC w porównaniu z grupą kontrolą (PBS). 

Nasze dane sugerują, że infiltracja makrofagów jest konieczna do tworzenia 

nowych naczyń krwionośnych po podaniu ADSC.  
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Pro-angiogenic M2 macrophages  

are involved in formation of new blood vessels  

after mesenchymal stroma cells injection  

in murine model of hinlimb ischemia 

M2 macrophages have anti-inflammatory and proangiogenic properties, 

secrete proangiogenic factors (including VEGF, IL-6), which are involved in 

the formation of new blood vessels (angiogenesis). Human Adipose-Derived 

Stromal Cells (ADSC) secrete significant amounts of Interleukin 6 (IL-6), 

which is a pleiotropic cytokine. It has been reported that IL-6 may play a role 

in M1 to M2 macrophages polarization.  

 Unilateral femoral artery ligation was performed on males of the 

C57BL/6NCrl strain (8-10 weeks of age). An hour after ligation, 106 ADSC in 

100 µL of PBS were administered into the gastrocnemius muscle of studied 

mice. The control mice were injected with PBS. At 7th day of the experiment 

the muscles were obtained, fixed in liquid nitrogen and stained by 

immunohistochemistry for the presence of F4/80 (mature macrophages) and 

CD206 (the M2 macrophage marker). To confirm the effect of macrophage 

presence in the muscle on the formation of new blood vessels the muscle 

specimens were stained by immunohistochemistry for endothelial markers 

(CD31). The endothelial cells, where the presence of CD31 was confirmed, 

were counted at 40× magnification in 10 fields from 8-10 mice/group. 

Immunohistological assessment of the muscle showed that capillary density 

was significantly increased in ADSC treated group compared to untreated 

control (PBS). Our data suggest that infiltrating macrophages are necessary 

for formation of new blood vessels after ADSC injection.  
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Problemy stomatologiczne w mukowiscydozie  

– opis przypadku 

Paulina Gulatowska, p.gulatowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 1, www.stn.wum.edu.pl 

Joanna Chudek, joanna.chudek94@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 1, www.stn.wum.edu.pl 

Sylwia Jarzynka, sjarzynka@wum.edu.pl, Zakład Biologii Medycznej, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 73, www.biologiamedyczna.wum.edu.pl 

Bartłomiej Iwańczyk, dent.iwanczyk@gmail.com, Zakład Chirurgii 

Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 59, 

www.chirurgiastomatologiczna.wum.edu.pl 

Wojciech Skorupa, skorupa64@gmail.com, I Klinika Chirurgii Płuc, Instytut 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, www.igichp.edu.pl 

Gabriela Olędzka, gabriela.oledzka@wum.edu.pl, Zakład Biologii Medycznej, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 73, 

www.biologiamedyczna.wum.edu.pl 

Ewa Augustynowicz-Kopeć, e.kopec@igichp.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, Instytut 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, www.igichp.edu.pl 

Problemy stomatologiczne w przebiegu mukowiscydozy mogą wpływać na 

częstość występowania infekcji układu oddechowego, w tej grupie chorych. 

Badania na ten istotny klinicznie temat, podjęto w Zakładzie Biologii 

Medycznej WUM, we współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc 

w Warszawie (IGiChP). W ramach projektu wykonano wstępne badania dotyczące 

stanu zdrowia jamy ustnej w grupie dorosłych chorych na mukowiscydozę.  

W pracy zaprezentowano przypadek 33-letniej chorej na mukowiscydozę, 

leczonej w IGiChP. Pacjentkę zakwalifikowano do badań dentystycznych 

i mikrobiologicznych z powodu szczególnie nasilonych zmian w jamie ustnej.  

Badania obejmowały wywiad stomatologiczny, ocenę stanu uzębienia oraz 

analizę mikrobiologiczną jamy ustnej. Wywiad stomatologiczny dotyczył 

higieny jamy ustnej oraz obejmował przebieg dotychczasowego leczenia. 

W badaniu jamy ustnej uwzględniono: zmiany w budowie  szkliwa, zmiany na 

błonie śluzowej, stan uzębienia oraz przyzębia, obecność próchnicy i płytki 

nazębnej oraz wskaźnik krwawienia. Właściwości próbek śliny oznaczono 
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z zastosowaniem testu Saliva Check Buffer. Testem CRT Bacteria oceniono 

występowanie bakterii próchnicotwórczych. Dodatkowo wykonano badanie 

obrazowe – komputerową tomografię uzębienia (CBCT).  

Na podstawie badań wykazano możliwy wpływ choroby podstawowej na 

zmniejszone wydzielanie śliny oraz zmiany w mikrobiomie jamy ustnej, co 

skutkowało rozwojem nasilonej choroby próchnicowej. Przedstawiony opis 

przypadku może przyczynić się do opracowania skutecznego postępowania 

dentystycznego w grupie chorych na mukowiscydozę.  

Dental problems of cystic fibrosis – a case report 

Oral health status during cystic fibrosis may have an influence on respiratory 

system infections in the group of cystic fibrosis (CF) patients. This important 

clinical problem was taken in research in the Department of Medical Biology, 

Medical University of Warsaw, in cooperation with Institute of Tuberculosis 

and Lung Diseases in Warsaw. In this project an oral health status in the 

group of adult CF patients was examined.  

The aim of the current study was to report a case of 33-year old woman, 

treated in the Institute of Tuberculosis and Lung Diseases. The woman was 

qualified to the dental and microbiological examinations because of the 

particularly intensified lesions in her oral cavity.  

Research included a dental history, evaluation of the dentition and 

a microbiological analysis. The dental study involved an oral hygiene and 

a previous treatment. During examination of an oral cavity, attention was 

paid to: enamel and mucosa defects, dental and periodontal condition, decay 

intensity, dental plaque index and bledding index. Saliva properties were 

analysed, using Saliva Check Buffer test. CRT Bacteria test was used to 

evaluate presence of cariogenic bacteria. What is more, the Cone Beam 

Computed Tomography was performed. 

Basing on the research, it was demonstrated that CF may influence reduced 

saliva secretion and microbiological changes, resulting in a development of 

intensified dental caries. Reported case may contribute to formulate a dental 

care program in CF patients.   
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Przeciwciała monoklonalne w leczeniu choroby 

przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) 

Katarzyna Kowal, kowalkatarzynaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Aleksandra Kosztyła, kosztylaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Podhorecka, monika.podhorecka@umlub.pl, Katedra i Klinika Hemato-

onkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) pomimo postępu, 

jaki dokonał się w transplantologii, stanowi jedno z poważniejszych powikłań 

u chorych po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych 

(HSCT). Ważne miejsce w terapii GvHD zajmują przeciwciała monoklon alne 

(MoAb), mające zastosowanie zwłaszcza w grupie chorych nie odpowia-

dających na terapię opartą o klasyczne leki immunosupresyjne. MoAb mogą 

być stosowane zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu powikłań po HSCT, 

a ich skuteczność w leczeniu różnych postaci GvHD potwierdzono w ramach 

badań klinicznych. Tego typu terapia wiąże się jednak z występowaniem 

wtórnych zaburzeń odporności manifestujących się zwiększoną zapadal -

nością na choroby infekcyjne oraz większym ryzykiem nawrotu choroby 

podstawowej. Mimo, że wiele leków immunosupresyjnych znalazło miejsce 

w terapii GvHD, dalsze badania nad patomechanizmem ich działania, 

skutecznością i profilem działań niepożądanych są niezbędne. Ważna jest 

również optymalizacja leczenia immunosupresyjnego. W prezentowane j 

pracy dokonaliśmy analizy nowych przeciwciał monoklonalnych, będących 

aktualnie w trakcie badań klinicznych, które mogą znaleźć zastosowanie 

w terapii GvHD. 
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Monoclonal antibodies in treatment  

of Graft-versus-host disease 

Graft-versus-host disease (GvHD), despite progress in transplantation, is one 

of the most serious complications in patients after allogeneic hematopoietic 

stem cell transplantation (HSCT). Monoclonal antibodies (MoAb) are 

particularly important in GvHD therapy, especially in patients not 

responding to conventional immunosuppressive therapy. MoAb can be used 

in both prophylaxis and treatment of HSCT complications, and their efficacy 

in the treatment of various forms of GvHD has been confirmed in clinical 

trials. This type of therapy, however, is associated with secondary 

immunodeficiency manifested by increased incidence of infectious diseases 

and a higher risk of recurrence of underlying disease. Although many 

immunosuppressive therapies have found room for GvHD therapy, further 

research into the pathomechanism of their action, efficacy and profile of 

adverse reactions are necessary. It is also important to optimize 

immunosuppressive therapy. In this paper we present new monoclonal 

antibodies currently being investigated in clinical trials that may be used in 

GvHD therapy. 
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Rodzina kinaz białkowych związanych z receptorem 

(RIP) jako nowy cel w terapii przeciwnowotworowej 

Ewelina Madej, ewel.madej@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Biofizyki, Wydział 

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Rodzina kinaz białkowych związanych z receptorem (RIP) składa się 

z siedmiu kinaz serynowo/treoninowych. Białka tej rodziny posiadają homo -

logiczną domenę kinazową, natomiast różnią się domeną funkcjonalną, 

uczestnicząc w różnych procesach biologicznych.  

Kinaza RIP1 posiada na C-końcu domenę śmierci, przez co pośredniczy 

w szlakach sygnalnych kontrolujących zarówno przeżycie jak i śmierć komór-

ki. Podobną funkcje pełni białko RIP2  zawierające domenę aktywacji 

i rekrutacji kaspaz (CADR). Kinaza RIP3, która w swej strukturze na C-końcu 

zawiera unikalną wśród wszystkich znanych białek domenę, prawdopodobnie 

uczestniczy w kontroli aktywności kinazy RIP1. Kinazy RIP4 i RIP5 

charakteryzują się obecnością powtórzeń ankirynowych, z kolei RIP6 i RIP7 

motywem bogatym w powtórzenia leucynowe, który prawdopodobnie jest 

odpowiedzialny za rozpoznawanie molekularnego wzoru związanego 

z uszkodzeniami, patogenami oraz stresem. 

Obserwowany wzrost poziomu kinazy RIP1 w czerniaku oraz RIP4 

w nowotworach wywodzących się z nabłonków sugeruje, że mogą one pełnić 

funkcje onkogenów. Kinazy wydają się być dobrym celem terapeutycznym ze 

względu na możliwość specyficznej regulacji ich aktywności, dlatego też 

obserwuje się wzrastającą liczbę prowadzonych badań nad poznaniem 

dokładnych mechanizmów funkcjonowania białek rodziny RIP.  
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The receptor-interacting protein (RIP) kinase family  

as a new target in anticancer therapies 

The receptor-interacting protein (RIP) kinases are the family of seven 

threonine/serine protein kinases. These proteins share a homologous kinase 

domain but distinct non-kinase regions with functional domains 

participating in various relevant biological processes.  

RIP1 contains a C-terminal death domain. Due to this part RIP1 has emerged 

as a mediator that controls both cell survival and death signaling. Similar 

function indicates RIP2 that bears a caspase activation and recruitment 

domain (CARD). The third RIP kinase family member, RIP3 kinase has  

a C-terminus that is unique among all known protein domains and is 

suggested that RIP3 may influence on RIP1 kinase activity. Another kinases, 

RIP4 and RIP5 are characterized by the ankyrin repeats subsequently RIP6 

and RIP7 have a leucine-rich repeat motif, that may be involved in the 

recognition of damage-, pathogen- or stress-related associated molecular 

patterns. 

It is suggested that increased level of RIP1 in melanoma as well as RIP4 in 

many epithelial-derived tumors may be related with their oncogenic 

functions. 

In view of the kinases network involved in many cancer-related pathways, as 

well as their occurring in various tumor types, this family appear to be  

a good therapeutic target. Moreover, due to the ability to regulating their 

activity in specific manner, increasing scientific interest is focused on 

understanding the precise mechanisms of functioning the RIP family. These 

research can broaden horizons of molecular mechanisms underlying 

tumorigenesis, and may provide a promising approach for diagnosis and 

therapy of cancer. 
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Ryzyko rozwoju osteoporozy u sportowców wyczynowych 

Elżbieta Huk-Wieliczuk, elzbieta.huk.wieliczuk@awf-bp.edu.pl, Zakład Edukacji 

Zdrowotnej, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, www.awf.edu.pl 

Anna Czeczuk, anna.czeczuk@awf-bp.edu.pl, Zakład Edukacji Zdrowotnej, Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, www.awf.edu.pl 

Agnieszka Michalska, agnieszka.michalska@awf-bp.edu.pl, Zakład Fizjologii 

i Biochemii, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, www.awf.edu.pl 

Sportowcy poprzez sam fakt wzmożonej aktywności  fizycznej nie są 

chronieni przed występowaniem zaburzeń w metabolizmie tkanki kostnej. 

Duże obciążenia fizyczne, zaburzenia żywieniowe i hormonalne mogą być 

przyczyną obniżenia się wartości kostnych, co w konsekwencji w wieku 

dojrzałym może prowadzić do rozwoju osteopenii lub osteoporozy. Celem 

pracy jest ocena wpływu sposobu żywienia i gospodarki hormonalnej na 

wysokość parametrów kostnych kobiet uprawiających wyczynowo sport. 

Łącznie przebadano 50 osób w wieku 20-24 lata. Gęstość kości (BMD) 

oznaczono w odcinku lędźwiowym (L1-L5) i w całym szkielecie metodą 

densytometryczną (DEXA). Dane dotyczące czynników ryzyka zbierano za 

pomocą kwestionariusza ankiety. Ocenę spożycia dokonano nas podstanie 

trzech 24-godzinnych wywiadów żywieniowych. Uzyskane wyniki wykazały, 

że średnie wartości BMD u osób z zaburzeniami miesiączkowymi były  

nieznacznie niższe niż u zawodniczek z prawidłową gospodarką hormonalną. 

Podobne tendencje zauważono w przypadku spożycia wapnia. Sportsmenki 

uwzględniające w całodziennej racji pokarmowej wapń zgodnie z  zaleceniami 

żywieniowymi miały parametry kości wyższe.  
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The risk of osteoporosis in professional athletes 

Increased physical activity does not mean that athletes are protected against 

the occurrence of disorders of osseous tissue metabolism. High physical 

loads as well as nutritional and hormonal disorders may reduce bone density. 

As a consequence, it may lead to osteopenia or osteoporosis at a mature age. 

The aim of this work was to assess the effects of a diet and hormonal balance 

on the values of osseous parameters in professional female athletes. In total, 

50 individuals aged 20-24 were examined. Bone mineral density (BMD) was 

determined in the lumbar spine (L1-L5) and in the whole skeleton using 

DEXA. Data regarding risk factors were collected with the use of  

a questionnaire. Nutritional assessment was made on the basis of three diet-

related interviews, each of which focused on a period of 24 hours. The 

obtained results revealed that in individuals with menstrual disorders, mean 

values of BMD were slightly lower than in athletes with proper hormonal 

balance. Similar tendencies were noted in the case of calcium intake. Female 

athletes that consumed calcium according to nutritional recommendations 

manifested higher osseous parameters. 
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Stan zdrowia jamy ustnej dorosłych  

chorych na mukowiscydozę 

Joanna Chudek, joanna.chudek94@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 1, www.stn.wum.edu.pl 

Paulina Gulatowska, p.gulatowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 1, www.stn.wum.edu.pl 

Bartłomiej Iwańczyk, dent.iwanczyk@gmail.com, Zakład Chirurgii 

Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 59, 

www.chirurgiastomatologiczna.wum.edu.pl 

Sylwia Jarzynka, sjarzynka@wum.edu.pl, Zakład Biologii Medycznej, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 73, biologiamedyczna.wum.edu.pl 

Wojciech Skorupa, skorupa64@gmail.com, I Klinika Chirurgii Płuc, Instytut 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, www.igichp.edu.pl 

Ewa Augustynowicz-Kopeć, e.kopec@igichp.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, Instytut 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, www.igichp.edu.pl 

Gabriela Olędzka, gabriela.oledzka@wum.edu.pl, Zakład Biologii Medycznej, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 73, biologiamedyczna.wum.edu.pl 

W przebiegu mukowiscydozy występują zaburzenia zarówno w układzie 

oddechowym, jak i w pokarmowym. Mogą w znaczący sposób wpływać na 

rozwój chorób jamy ustnej, w szczególności próchnicy, chorób przyzębia oraz 

zaburzeń mikroflory. Stany chorobowe jamy ustnej oraz podejmowana 

w przebiegu mukowiscydozy antybiotykoterapia, predysponują tych chorych 

do rozwoju inwazyjnych zakażeń dróg oddechowych.  

Celem pracy była analiza opublikowanych wyników badań naukowych, 

dotyczących problematyki stanu zdrowia jamy ustnej, w świetle otrzymanych 

wstępnych wyników własnych badań prowadzonych w grupie dorosłych 

chorych na mukowiscydozę.  

Dokonano przeglądu literatury dostępnej w bazie PubMed, opublikowanej 

między 2002 a 2017 r. Wyselekcjonowano 16 artykułów oryginalnych autorów 

polskich i światowych. Badania własne przeprowadzono w wybranej grupie 6 

dorosłych, chorych na mukowiscydozę, leczonych w Instytucie Gruźlicy 

i Chorób Płuc w Warszawie w 2017 r. Na podstawie badań i wywiadu stoma-
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tologicznego oceniono stan zdrowia jamy ustnej, w tym: zmiany morfolo-

giczne szkliwa i błon śluzowych, stan uzębienia, obecność próchnicy i płytki 

nazębnej, wskaźnik krwawienia dziąseł oraz właściwości śliny.  

Wyniki badań stanowią wstęp do opracowania programu naukowego, 

dotyczącego zasad postępowania stomatologicznego u chorych na 

mukowiscydozę. 

Oral health status in adults with cystic fibrosis 

Cystic fibrosis (CF) leads to disorders in respiratory as well as digestive 

system. It can impact significantly on oral health, especially development of 

decay, periodontitis and microbiological disturbances. Oral cavity diseases 

and chronic antibiotic therapy, predispose these group of patients to 

development of invasive infections of respiratory tract.  

The aim of the study was to analyse scientific researches realted to the oral 

health, with regard to an authorial research, leaded in the group of adult CF 

patients. 

Literature review concerned the articles published in 2002 to 2017 in the 

PubMed base. There was 16 articles selected, polish and global. The own 

preliminary research involved the group of 6 CF patients, treated in the 

Institute of Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw in 2017. Oral health 

status was evaluated, basing on dental and microbiological research 

conducted in Departments of Medical University of Warsaw. The examination 

included: enamel and mucosa lesions, state of dentition, caries intensity, 

dental plaque index, bleeding index and saliva properties.  

The study is an introduction to an scientific program, concerning dental care 

in CF patients. 
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Substancje zawarte w dymie tytoniowym  

i ich wpływ na rozwój komórek nowotworowych 

Kamil Wydra, wydra.kamil1312@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Biologów 

i Hodowców Zwierząt, Sekcja Genetyki Zwierząt, Wydział Biologii, Nauk 

o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Krzysztof Kowal, krzysztof.a.kowal1994@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Genetyki Zwierząt, Wydział Biologii, Nauk 

o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Brygida Ślaska, brygida.slaska@up.lublin.pl, Instytut Biologicznych Podstaw 

Produkcji Zwierzęcej, Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej, Wydział Biologii, Nauk 

o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Celem pracy była metaanaliza obejmująca charakterystykę substancji 

zawartych w dymie tytoniowym i ocenę ich wpływu na rozwój nowotworów. 

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że w Polsce od tytoniu 

uzależnionych jest niemal 10 mln osób. W wyniku palenia papierosów 

zarówno czynni jak i bierni palacze narażeni są na różnego rodzaju 

schorzenia cywilizacyjne takie jak m.in.: choroby układu oddechowego, 

układu krążenia jak też różne typy nowotworów, w tym w szczególności 

nowotwory jamy ustnej, gardła i płuc. W  dymie tytoniowym powstającym 

w wyniku spalania tytoniu występuje ok. czterech tys. związków 

chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Szacuje się, że 

wśród nich znajduje się około 40 substancji kancerogennych, w tym m.in.: 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), związki heterocyk -

liczne, N-nitrozoaminy, aminy aromatyczne, aldehydy, lotne węglowodory 

a także związki organiczne i nieorganiczne. Związki chemiczne zawarte 

w dymie tytoniowym mogą wywoływać mutacje DNA, co może stać się 

bezpośrednią przyczyną transformacji nowotworowej.  
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Substances found in tobacco smoke  

and their effect on the growth of tumour cells 

The study was aimed at the meta-analysis of the characteristics of 

substances found in tobacco smoke and the assessment of their impact on 

tumour cell growth. 

The results of epidemiological studies show that almost 10 million people in 

Poland are addicted to tobacco. As a result of smoking cigarettes, both active 

and passive smokers are exposed to various types of diseases of civilisation 

such as diseases of the respiratory system, the cardiovascular system, as well 

as many types of neoplasms, especially tumours of the oral cavity and the 

throat, and lung cancers. The tobacco smoke which is a product of tobacco 

burning contains approx. 4,000 chemical compounds which can have 

negative effects on our health. It is estimated that approx. 40 substances 

among them are carcinogenic, e.g. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), 

heterocyclic compound, N-Nitrosamines, aromatic amines, aldehydes, 

volatile hydrocarbons, and also organic and inorganic compounds. The 

chemical compounds found in tobacco smoke can trigger DNA mutations 

which can be a direct cause of neoplastic transformation.  
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Symulator układu krążeniowo-oddechowego  

jako platforma badawcza systemów wspomagających 

Piotr Okrzeja, pokrzeja@ibib.waw.pl, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 

Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, www.ibib.waw.pl 

Krzysztof Zieliński, kzielinski@ibib.waw.pl, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 

Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, www.ibib.waw.pl 

Marek Darowski, mdarowski@ibib.waw.pl, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 

Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, www.ibib.waw.pl 

Wprowadzenie do użycia nowej metody lub urządzenia do wspomagania 

(UW) pracy układu krążenia i oddychania (UKiO) wymaga szeregu badań. Dla 

bezpieczeństwa pacjentów, testy kliniczne poprzedzane są badaniami na 

zwierzętach oraz na symulatorach. Art. 13 Dyrektywy Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 2010/63/UE z 22.09.2010 r., zaleca ograniczenie testów na 

zwierzętach. Testy te wymagają również zgody komisji bioetycznej oraz 

wiążą się z licznymi obostrzeniami. Celem pracy była analiza możliwości 

wykorzystania w badaniach przedklinicznych rozwiązań alternatywnych do 

testów urządzeń wspomagających na zwierzętach. 

Analizie poddane zostały 4 grupy UKiO wykorzystywane w praktyce: 

modele fizyczne (MF), manekiny medyczne (MM), modele numeryczne (MN) 

oraz hybrydowe symulatory (HS). MF słabo odtwarzają fizjologię, ale możliwe 

jest podłączenie do nich UW; MM znajdują zastosowanie w treningu, gdzie 

ważniejsze jest realistyczne odtwarzanie przypadków klinicznych; MN  

dokładnie odtwarzają fizjologię, niestety nie umożliwiają podłączenia 

rzeczywistych UW. HS umożliwiają implementację  zaawansowanych MN, 

a jednocześnie pozwalają na podłączenie do nich UW.  

W IBIB PAN od ponad 10 lat rozwijane są HS UKiO. Jako jedne 

z nielicznych umożliwiają połączenie HS UKiO w jeden system, który można 

traktować jako „Sztucznego Pacjenta”. W najbliższych latach planowane jest 

rozszerzenie możliwości „Sztucznego Pacjenta” o dodatkowe funkcjonalności 

i zastosowania. 
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A cardiovascular-respiratory simulator  

as a research platform for the assistance systems 

A new assistance method or assist device (AD) of the cardiovascular and 

respiratory (CR) system requires various of experiments before the market 

placement. These pre-clinical tests have been introduced to increase 

patient’s safety. Directive 2010/63/EU OF The European parliament and of 

the Council of 9/22//2010 refers to the protection of animals used for 

research purposes: “Member States shall ensure that a procedure is not 

carried out if another method or testing strategy for obtaining the result 

sought, not entailing the use of a live animal, is recognised under the 

legislation of the Union”. Moreover, animal experiments requires the 

Bioethical Commission approval and are limited by many restrictions. The 

aim of this study was to analyze alternative solutions for CR AD testing.  

A four groups of the CR models was analyzed: physical models (PM), medical 

dummy (MD), numerical models (NM) and hybrid simulators (HS).  

PM simulate physiology poorly but enable interaction with AD. MD are 

dedicated to training purposes and focus on realistic clinical scenarios 

simulations. NM are exact and flexible but are not able to interact with 

physical AD. HS combine advantages of NM and PM. 

In IBIB PAN for over 10 years the HS are developed. An unique feature of our 

HS is ability to combine hybrid CR simulators into a one system, playing 

a role of an „Artificial Patient”. Further activities are planned to improve the 

„Artificial Patient” on additional functions and applications. 
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Synteza nanożeli polimerowych  

do zastosowania w medycynie nuklearnej 

Małgorzata Matusiak, mmatusiak@mitr.p.lodz.pl, Międzyresortowy Instytut 

Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, www.mitr.p.lodz.pl 

Sławomir Kadłubowski, slawekka@mitr.p.lodz.pl, Międzyresortowy Instytut 

Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, www.mitr.p.lodz.pl 

Piotr Ulański, ulanskip@mitr.p.lodz.pl, Międzyresortowy Instytut Techniki Radia-

cyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, www.mitr.p.lodz.pl 

Jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów jest radioterapia. 

Stosuje się ją przez podanie pacjentowi radiofarmaceutyku, czyli związku 

wiążącego ze sobą radioaktywny izotop, który emitując promieniowanie 

jonizujące powinien powodować uszkodzenie chorych komórek. Związek ten 

powinien selektywnie wiązać się z komórkami nowotworowymi i pozostawać 

w ich obrębie przez odpowiedni czas.  

Celem pracy było otrzymanie metodą radiacyjną nanożeli polimerowych, 

czyli wewnętrznie usieciowanych makrocząsteczek o rozmiarach nanomet-

rycznych. Główną zaletą stosowanej metody jest brak monomerów, katali -

zatorów oraz związków sieciujących, które zazwyczaj są toksyczne i muszą 

być usuwane z układu, który miałby w późniejszym etapie znaleźć zasto-

sowanie jako biomateriał. Kolejnym etapem pracy była funkcjonalizacja 

otrzymanych struktur polimerowych, przez przyłączenie oligopeptydu wyka -

zującego powinowactwo do określonego typu komórek nowotworowych oraz 

związku chelatującego, wiążącego radioizotop. Otrzymany nośnik został 

scharakteryzowany metodami spektroskopii w podczerwieni, UV-Vis, a także 

spektroskopii 1H NMR oraz pomiarów statycznego i dynamicznego 

rozpraszania światła. 

Praca jest finansowana w ramach projektu Międzynarodowej Agencji 

Energii Atomowej IAEA (CRP F22064) oraz Funduszu Młodych Naukowców 

na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, grant nr  

W-3D/FMN/23G/2017. 
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Synthesis of polymer nanogels  

for application in nuclear medicine 

One of the basic types of cancer treatment is radiotherapy. It can be carried 

out by administration of radiopharmaceuticals – compounds that bind 

radioactive isotopes, which, by emitting ionizing radiation, should damage 

malignant cells. These radiopharmaceuticals should reach selectively the 

tumor tissue and remain there for a definite time.  

The aim of the study was obtain polymeric nanogels (intramolecularly 

crosslinked macoromolecules of nanometric dimensions) by radiation 

technology. The main advantage of this technique is absence of monomers, 

catalysts or crosslinking agents, which are usually toxic and must be 

removed from the system which could later find application as a biomaterial. 

The next stage of the work was functionalization of polymeric structures by 

attachment of an oligopeptide having selective affinity for certain types of 

tumor cells, and the chelating agent that binds the radioisotope. The 

obtained carrier was analysed by FT-IR, UV-Vis, and 1H NMR spectroscopy as 

well as static and dynamic light scattering measurements. 

This work has been supported by the International Atomic Energy Agency 

(CRP F22064), and Young Scientists’ Fund at the Faculty of Chemistry, Lodz 

University of Technology, Grant W-3D/FMN/23G/2017. 
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Synteza nowych pochodnych  

kwasu 3,4,5-trimetoksy-2-nitrobenzoesowego  

Magdalena Jarosińska, magdalenaxjarosinska@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Wiktoria Janas, wiktoria.janas@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Łukasz Popiołek, lukasz.popiolek@umlub.pl; Katedra i Zakład Chemii Organicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Z uwagi na narastający w ostatnich latach problem lekooporności 

drobnoustrojów na obecnie stosowane chemioterpeutyki celowym wydaje się 

poszukiwanie nowych substancji o aktywności przeciwdrobnoustojowej. 

W niniejszej pracy przeprowadzona została wieloetapowa synteza nowych 

pochodnych tiosemikarbazydu i 1,2,4-triazolo-3-tionu stosując jako związek 

wyjściowy kwas 3,4,5-trimetoksy-2-nitrobenzoesowy. W pierwszym etapie 

syntezy kwas 3,4,5-trimetoksy-2-nitrobenzoesowy został przeprowadzony 

w ester metylowy, a następnie w reakcji z wodzianem hydrazyny kolejno 

w odpowiedni hydrazyd kwasu 3,4,5-trimetoksy-2-nitrobenzoesowego. Powstały 

hydrazyd został poddany reakcjom kondensacji z różnymi alifatycznymi 

i aromatycznymi izotiocyjanianami w celu otrzymania nowych pochodnych 

tiosemikarbazydu. Otrzymane tiosemikarbazydy zostały przekształcone 

w odpowiednie pochodne 1,2,4-triazolo-3-tionu w reakcjach cyklizacji 2% 

wodnym roztworem wodorotlenku sodu. Struktura chemiczna wszystkich 

otrzymanych związków została ustalona w oparciu o analizę spektralną widm  

1H NMR oraz 13C NMR. Nowo otrzymane pochodne kwasu 3,4,5-trimetoksy-

2-nitrobenzoesowego zostaną przebadane w warunkach in vitro pod kątem 

ich potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej wobec szczepów 

wzorcowych bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych i grzybów z rodzaju 

Candida spp. 

mailto:magdalenaxjarosinska@gmail.com
http://www.umlub.pl/
mailto:wiktoria.janas@wp.pl
http://www.umlub.pl/
mailto:lukasz.popiolek@umlub.pl
http://www.umlub.pl/
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Synthesis of new  

3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoic acid derivatives 

Due to the increasing problem of microbial resistance to currently used 

chemotherapeutics, it seems reasonable to seek for new substances with 

significant antimicrobial activity. In current research multistep synthesis of 

new thiosemicarbazide and 1,2,4-triazole-3-thione derivatives was 

conducted. 3,4,5-Trimethoxy-2-nitrobenzoic acid was used as a starting 

material. In the first stage of the synthesis 3,4,5-trimethoxy-2-

nitrobenzoic acid was converted into methyl ester and subsequently 

underwent reaction with hydrazine hydrate which afforded with 3,4,5 -

trimethoxy-2-nitrobenzoic acid hydrazide. Obtained hydrazide was 

conducted to condensation reactions with different aliphatic and aromatic 

isothiocyanates in order to obtain new thiosemicarbazide derivatives. 

Synthesized thiosemicarbazides were converted to appropriate 1,2,4-

triazoles-3-thione derivatives in cyclization reactions with the use of 2% 

aqueous solution of sodium hydroxide. The chemical structure of all 

obtained compounds was established on the basis of the analysis of 1H NMR 

and 13C NMR spectra. Newly obtained 3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoic acid 

derivatives will be in vitro tested for their potential  antimicrobial activity 

against standard Gram-positive and Gram-negative bacterial strains as well 

as fungi belonging to Candida spp. 
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Szpiczak plazmocytowy  

– zaawansowany wiek a strategie lecznicze 

Monika Ruszała, monika.ruszala@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Natalia Kwaśniak, nataliakwasniak90@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Anna Szewczyk, anna.szewczyk92@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Kamińska, agnieszkamins@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Szpiczak plazmocytowy (MM) jest chorobą, dla której charakterystyczna 

jest proliferacja i akumulacja monoklonalnych plazmocytów, które wytwa -

rzają monoklonalną immunoglobulinę lub jej fragmenty. Schorzenie to 

dotyczy przede wszystkim osób starszych – mediana wieku zachorowań to 70 

lat. Pogarszający się wraz z wiekiem stan biologiczny oraz rosnąca liczba 

chorób towarzyszących może utrudniać postępowanie terapeutyczne. 

Omówienie problemu postępowania terapeutycznego oraz możliwych powik-

łań leczenia cytostatycznego u chorych starszych na podstawie przypadku 

klinicznego. Wyniki: Chora 69-letnia, leczona od sierpnia 2016r. z powodu 

szpiczaka plazmocytowego, st. III wg klasyfikacji ISS, st. 3 wg Durie-

Salmona, obciążona chorobami współistniejącymi, m.in. napadowym migo-

taniem przedsionków oraz nadciśnieniem tętniczym. W leczeniu zastoso-

wano 6 cykli leczenia VCD (boretzomib, cyklofosfamid, deksametazon), 

uzyskując bardzo dobrą częściową odpowiedź (VGPR). Chorą zakwalifi-

kowano do autologicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzys -

tych (auto-HSCT). W wyniku leczenia uzyskano remisję choroby. Stała 

kontrola stanu klinicznego chorego i oceny efektów leczenia, a także opieka 

interdyscyplinarna umożliwia otrzymanie zadawalających efektów postępo-

wania terapeutycznego u chorych na MM, pomimo ich zaawansowanego 

wieku. 



IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Lublin, 2-3 grudnia 2017 r., Prezentacje ustne  

 

 62  

Multiple myeloma  

– advanced age and therapeutic strategies 

Multiple myeloma (MM) is a disease characterized by proliferation and 

accumulation of monoclonal plasmocytes which produce monoclonal 

immunoglobulin or its fragments. This condition especially affects the 

elderly – median age of disease onset is 70 years. Worsening with age 

biological state and increasing number of comorbid conditions may hinde r 

the efficacy of applied treatment. 

A discussion about therapeutic activities and possible complications of 

chemotherapy among the elderly with reference to a clinical case.  

 A 69 years old woman treated from August 2016 for MM, stage III by the 

International Staging System (ISS) and stage 3 by Durie-Salmon system, with 

a history of comorbid conditions, eg. paroxysmal atrial fibrillation and 

hypertension. There were applied 6 cycles of VCD treatment (bortezomib-

cyclophosphamide-dexamethasone) and very good partial response (VGPR) 

was obtained. The patient was qualified for autologous stem-cell 

transplantation (auto-HSCT). In the end result the disease remission was 

achieved. 

Continuing monitoring of the patient’s clinical state and evaluation of the 

treatment effects as well as interdisciplinary care enables achieving of 

satisfactory results of applied treatment among patients with MM, despite 

their advanced age. 
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Wpływ karbenoksolonu (blokera połączeń szczelinowych) 

na działanie przeciwdrgawkowe etosuksymidu  

w modelu drgawek pentetrazolowych u myszy 

Paulina Chmielewska, p.i.chmielewska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Patofizjologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomato-

logicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Barbara Miziak, basia_86@op.pl, Katedra i Zakład Patofizjologii, II Wydział 

Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
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Patofizjologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 
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Urszula Grudzień, grudzien.urszula@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Patofizjologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Katarzyna Ligęza, kasia_ligeza@onet.eu; Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Epilepsja jest przewlekłym zaburzeniem neurologicznym spowodowanych 

przez nieprawidłową aktywność neuronów w mózgu. Pomimo wielu leków 

przeciwdrgawkowych, które reprezentują różne mechanizmy działania, tylko 

70% pacjentów z epilepsją może być skutecznie leczonych. Dlatego niezbędne  

są dalsze badania w celu odkrycia nowych substancji, które mogą zahamować 

powstawanie drgawek. Celem tego badania było ocenienie wpływu karbeno-

ksolonu (CBX) na przeciwdrgawkowe działanie etosuksymidu (ETX) w teście 

drgawek indukowanych pentetrazolem (PTZ) u myszy. Grupa ekspery-

mentalna i kontrolna zawierały po 8 gryzoni. Myszy w grupie kontrolnej 

otrzymały ETX. W grupie eksperymentalnej gryzonie otrzymywały ETX 

w połączeniu z CBX w dawce 75 mg/kg. CBX podawany osobno, w tej samej 

dawce był nieskuteczny po drgawkach indukowanych PTX. Po podaniu leku, 

aktywność drgawkową wyindukowano za pomocą iniekcji PTZ w dawce CD97 

(dawka pentetrazolu niezbędna do wywołania napadów u 97% myszy). 
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Wyniki: Mediana dawki skutecznej (ED50) ETX w grupie eksperymentalnej 

wynosiła 25,1 ± 9,437 mg/kg i była znacznie niższa niż ED50 dla ETX 

w grupie kontrolnej (83,4 ± 17,227 mg/kg). Wyniki wskazują na to, że 

aktywność przeciwdrgawkowa ETX była znacząco zwiększona, gdy połączono 

go z CBX w dawce 75 mg/kg. Wnioski: CBX znacząco zwiększył działanie 

przeciwdrgawkowe ETX. 

Influence of carbenoxolone (a gap junction blocker)  

on the anticonvulsant action of ethosuximide 

 against pentylenetetrazol-induced convulsions in mice 

Epilepsy is a chronic neurological disorder which is caused by abnormal 

activity of neurons in the brain. Currently, despite many AEDs, representing 

various mechanism of action, only 70% of patients with epilepsy can be 

effectively treated. Therefore, further experimental research is needed to 

discover new substances which can be able to inhibit epileptogenesis  

The aim study: The aim of this study was to assume the influence of 

carbenoxolone (CBX) on the anticonvulsant effect of ethosuximide (ETX) in 

pentylenetetrazol-induced seizure test in mice.  

Material and methods: The experimental and the control groups comprised 8 

rodents. Mice in the control group received ETX. In the experimental group, 

mice received ETX in combination with CBX in a dose 75 mg/kg. CBX given at 

this dose alone remained ineffective upon pentylenetetrazol-induced 

convulsions. After drug application, the convulsive activity was induced with 

PTZ injection at its CD97 (a dose of pentylenetetrazol necessary to induce 

seizure activity in 97% of mice). 

Results: The median effective dose (ED50) of ETX in the experimental group 

was 25.1 ± 9.437 mg/kg and it was much lower than ED50 of ETX in the 

control group (83.4 ± 17.272 mg/kg). This indicates that the  anticonvulsive 

activity of ETX was significantly increased when ETX was combined with 

CBX in a dose of 75 mg/kg.   
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Wpływ leków antyhiperglikemicznych,  

stosowanych w terapii cukrzycy typu 2,  

na ryzyko powstawania nowotworów 

Dominika Ambroziak, dominika.ambroziakk@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Katedra 

i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl  

Sylwia Talarek, sylwiatalarek@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Zależność pomiędzy cukrzycą, a nowotworami budzi zainteresowanie 

wśród naukowców już od wielu lat. Pierwsze przesłanki dotyczące tego 

zagadnienia pojawiły się już pod koniec XIX wieku. Powszechne, ciężkie,  

przewlekłe, o różnorakiej etiologii – te cechy zarówno cukrzycy, jak 

i nowotworów sprawiają, że wiedza na temat współwystępowania i wzajem-

nego oddziaływania tych chorób stanowi niezwykle istotne znaczenie 

terapeutyczne. Co więcej, rozwój cywilizacji oraz starzenie się populacji 

wskazuje, iż problem zależności tych chorób będzie wykazywał tendencję 

wzrostową. Przeprowadzono szereg badań epidemiologicznych, w których 

wykazano wzrost ryzyka m.in. raka trzustki, jelita grubego oraz raka piersi  

u pacjentów z cukrzycą, a także przedstawiono liczne patomechanizmy 

promujące powstawanie tego niepożądanego zjawiska. Jednakże, jak się 

okazuje, nie tylko sama cukrzyca, ale i leczenie tej choroby wpływa istotnie 

na rozwój nowotworów u ludzi. Szczególne warte podkreślenia są dowody 

wskazujące na wpływ popularnych leków przeciwcukrzycowych, takich jak 

insulina czy metformina na wzrost nowotworów. Dlatego też, celem mojej 

pracy było przedstawienie wpływu leków antyhiperglikemicznych, stoso-

wanych w terapii cukrzycy typu 2, na ryzyko powstawania nowotworów.  
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The effect of antihyperglycemic drugs  

used in the treatment for type 2 diabetes  

on the risk of development of tumors 

For many years the relationship between diabetes and cancer has been 

raising interest among scientists. The first evidence of this interest can be 

traced back to the end of the 19th century. The features that diabetes and 

cancer share, that is common, severe, chronic, multifactorial, and the 

awareness of their coexistence and interaction is extremely significant 

therapeutically. Moreover, the development of civilization and the aging of 

the population indicate that the problem of coexistence of these diseases will 

tend to increase. A series of epidemiological studies have shown an increased 

risk of pancreatic cancer, colorectal cancer, and breast cancer in patients 

with diabetes, and also a number of pathomechanisms have been indicated as 

a contributor to this undesired occurrence. However, not only diabetes 

mellitus but also the treatment for this disease significantly affects the 

development of tumors in humans. The evidence on the influence of popular 

diabetes drugs, such as insulin or metformin on cancer growth is particularly 

worth emphasizing. Therefore, the aim of my thesis was to present the effect 

of antihyperglycemic drugs used in the treatment for type 2 diabetes on the 

risk of development of tumors. 
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Zadowolenie z przebiegu relacji lekarz-pacjent 

w kontekście przesiewowej oceny poziomu lęku, depresji 

i agresji w grupie pacjentów z chorobą nowotworową 

Anna Kornaś, anna.kornas@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra 

Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.cm-uj.krakow.pl 

Lęk i depresja stanowią najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące 

w przebiegu choroby nowotworowej. Szpitalna Skala Lęku i Depresji stanowi 

użyteczne narzędzie w przesiewowej ocenie.  

Satysfakcja jest ważnym elementem w ocenie jakości opieki medycznej. 

Możemy ją definiować jako różnicę pomiędzy oczekiwaniem chorego, 

a sytuacją rzeczywistą. Niskie poczucie satysfakcji z przebiegu relacji między 

lekarzem, a chorym onkologicznie może modulować przebieg prowadzonego 

leczenia oraz wpływać na realizację zaleceń. 

W badanej grupie lęk w skali HADS-M stwierdzono u 25% badanych, 

zaburzenia graniczne u 20% badanych, odpowiednio depresja wystąpiła 

u 16% badanych, zaburzenia graniczne u 21% badanych, agresja i rozdraż-

nienie obserwowana była u 17% badanych, zaburzenia o typie granicznym 

u 25% badanych. 

Grupa osób prezentująca najwyższy poziom zadowolenia z przebiegu 

relacji lekarz-pacjent stanowiła 33% badanych. Obserwowano istotny linowy 

trend wśród pacjentów z niską satysfakcją z opiek i lekarskiej, a kategoriami 

lęku, agresji oraz depresji.  

Występowanie lęku, depresji i agresji obniża poziom zadowolenia z opieki 

medycznej.  
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Cancer patients’ satisfaction  

from relations between the patient and doctor  

in the context of a screening test of levels  

of anxiety, depression and aggression 

Anxiety and depression are the most common mental disorders in the 

oncological treatment. Hospital anxiety and depression scale (HADS) is 

a useful instrument for screening depression and anxiety in clinical settings. 

Satisfaction is a vital element in assessing quality of medical care. 

Satisfaction may be defined as the difference between an expectation and 

a real situation. A low level of satisfaction from the course of relations 

between a physician and a patient may oncologically affect the course of 

treatment and as well as affect implementation of recommendations.  

In the researched group, anxiety in HADS-M scale was observed in 25% of 

those surveyed, threshold disorders in 20% of those surveyed, respecti vely, 

depression occurred in 16% of those surveyed, threshold disorders in 21% of 

those surveyed, aggression and irritability were observed in 17% of those 

surveyed, disorders of threshold types in 25% of those surveyed.  

A group of persons demonstrating the highest level of satisfaction from the 

course of doctor-patient relations accounted for 33% of those surveyed. An 

essential linear tendency was identified among patients with low satisfaction 

from medical care, and categories of anxiety, aggression and depression.  

The presence of anxiety, depression and aggression diminishes the level of 

satisfaction from medical care.  
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Zastosowanie metody fotodynamicznej  

w diagnostyce i leczeniu zmian skórnych 

 z uwzględnieniem obszarów zagrożenia nowotworowego 

Stanisław Kwiatkowski, stkwiatek@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe Terapii 

Fotodynamicznej, Katedra i Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny  

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl 

Metoda fotodynamiczna jest nowoczesną techniką diagnozowania (PDD  

– photodynamic diagnosis) oraz leczenia (PDT – photodynamic therapy) zmian 

przednowotworowych oraz nowotworów. Metoda ta cieszy się dużym 

uznaniem, działa bowiem selektywnie na komórki patologiczne, nie 

uszkadzając tkanek zdrowych. Reakcja fotodynamiczna wymaga współdzia-

łania trzech składowych: fotouczulacza (związku światłoczułego), źródła 

światła o odpowiedniej długości fali oraz tlenu rozpuszczonego w tkance. 

Mechanizm działania metody fotodynamicznej, w zależności od długości 

użytej fali świetlnej, oparty na jest na zjawisku fluorescencji i uwidocznieniu 

patologicznej tkanki (PDD) lub jej zniszczeniu na drodze apoptozy lub 

nekrozy (PDT). Zaletami terapii fotodynamicznej są: duża skuteczność 

i wybiórczość działania, możliwość wielokrotnego powtarzania naświetlań, 

jak również brak przeciwwskazań do równoległego stosowania z innymi 

metodami terapeutycznymi u pacjentów w każdym stanie klinicznym. 

W dermatologii PDT znalazła zastosowanie w leczeniu stanów przedrako-

wych (choroba Bowena), jak i zmian nowotworowych (niemelanocytowych 

raków skóry). Podkreśla się rolę terapii fotodynamicznej w leczeniu niewi-

docznych gołym okiem obszarów zagrożenia nowotworowego (OZN), które 

mogą być punktem wyjścia dla nowotworów skóry. Efektywność leczenia, 

łatwość w stosowaniu oraz dobre efekty kosmetyczne, stanowią zachętę do 

dalszych badań nad rozwojem metody fotodynamicznej.  
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Application of photodynamic method  

in diagnostics and therapy of skin lesions including 

cutaneous field cancerization 

The photodynamic method is a novel technique for diagnosis (PDD, 

photodynamic diagnosis) and therapy (PDT, photodynamic therapy) of 

dysplastic lesions and tumours. This method is gaining more popularity due 

to its specificity in damaging the cancerous cells while leaving the healthy 

cells intact. The mechanism of action of photodynamic therapy requires 

simultaneous presence of three components: a photosensitizer that localizes 

in pathologically altered tissue and predisposes it to light exposure toxicity, 

a light source of specific wavelength that activates the photosensitizer and 

oxygen molecules dissolved within the tissue. The application of 

photodynamic method results in either visualisation of altered tissue (PDD) 

or eradication of neoplastic cells via apoptosis or necrosis (PDT). The 

advantages of PDT include high efficacy and selectivity, the possibility of 

multiple administration and no evident contraindications of usage of PDT 

and other therapeutic methods in patients of various clinical conditions. In 

dermatology, PDT is used in the treatment of dysplastic and neoplastic 

changes, e.g. basal cell carcinoma (BCC). Photodynamic therapy is also 

believed to be of crucial importance in the treatment of non-visualised 

cancer risk areas that untreated might develop into skin cancer. The efficacy 

of treatment, convenience of application and esthetical cosmetic outcomes 

of PDT are an encouragement for scientists and clinicians to further 

investigate and improve this method. 
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Aktywność biologiczna wielościennych nanorurek 

węglowych wobec komórek linii MDA-MB-436 

Magdalena Matysiak-Kucharek, matysiak.magdalena@imw.lublin.pl, Zakład Biologii 

Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 

w Lublinie, www.imw.lublin.pl 

Marcin Kruszewski, kruszewski.marcin@imw.lublin.pl, Zakład Biologii Moleku-

larnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 

w Lublinie, www.imw.lublin.pl; Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Komórki, Instytut 

Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, www.ichtj.waw.pl 

Lucyna Kapka-Skrzypczak, kapka.lucyna@imw.lublin.pl, Zakład Biologii Moleku-

larnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 

w Lublinie, www.imw.lublin.pl 

Gwałtowny rozwój nanotechnologii powoduje, że ogół populacji ekspono-

wany jest na działanie uwalniających się do środowiska nanocząstek projek -

towanych. W literaturze brakuje badań epidemiologicznych w populacji 

ludzkiej, dotyczących oceny ryzyka związanego z korzystaniem z produktów 

zawierających nanocząstki. Tymczasem w badaniach in vitro oraz iv vivo na 

modelach zwierzęcych wykazano, że nanocząstki projektowane wykazują 

działanie prokancerogenne. Główną przyczyną zgonów z powodu nowo -

tworów złośliwych są przerzuty, zaś w ich powstawaniu istotną rolę odgrywa 

przejście nabłonkowo-mezenchymalne (ang. epithelial to mesenchymal 

transition, EMT). Doniesienia literaturowe wskazują, że różne rodzaje 

nanocząstek mogą prowadzić do stymulacji EMT w warunkach in vitro, lecz 

szczegółowy mechanizm tego zjawiska nie został jak dotąd opisany. Jednym 

z czynników indukujących EMT w komórkach traktowanych nanocząstkami 

może być zapalenie, przebiegające z podwyższonym stężeniem szeregu 

cytokin prozapalnych. Celem naukowym projektu była ocena poziomu 

interleukiny 6 (IL-6) w komórkach raka sutka linii MDA-MB-436 trakto-

wanych wielościennymi nanorurkami węglowymi. Poziom IL-6 w trakto-

wanych komórkach oznaczono testem immunoenzymatycznym. Przepro-

wadzone badania wykazały, że komórki traktowane wielościennymi nano-

rurkami węglowymi wykazują podwyższony poziom badanej cytokiny 

w stosunku do komórek nietraktowanych. Efekt ten okazał się zależny od 

rozmiaru oraz stężenia nanocząstek, jak i czasu inkubacji.  
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Biological activity of multi-walled carbon nanotubes  

on MDA-MB-436 cells 

Due to the rapid development of nanotechnology, general population is 

exposed to nanoparticles (NPs) being released into the environment. 

Literature is lacking in studies conducted on the human population, 

assessing the risks associated with the use of NPs containing products. 

However, in vitro and iv vivo animal models have shown, that projected NPs 

may exhibit a carcinogenic effect. The main cause of deaths from malignant 

tumors are metastasis. In their formation an epithelial-mesenchymal 

transition (EMT) plays an important role. Literature reports indicate that 

different types of NPs may lead to in vitro EMT stimulation. The detailed 

mechanism of this phenomenon has not been described so far. One of the 

EMT inducing factors in NPs treated cells may be inflammation, which occurs 

with increase of a number of pro-inflammatory cytokines. The aim of the 

project was to evaluate the level of interleukin 6 (IL-6) in breast cancer cells 

of the MDA-MB-436 cell line treated with multi-wall carbon nanotubes 

(MWCNT). IL-6 levels in treated cells were determined by immunoassay. The 

study demonstrated that MWCNT treated cells have elevated levels of the 

studied cytokine compared to untreated cells. This effect was dependent on 

the size and concentration of nanoparticles as well as the incubation time.  
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Analiza indukcji stresu oksydacyjnego  

przez wybrane pochodne tiosemikarbazydu  

o udowodnionej aktywności antybakteryjnej 

Klaudia Łukasiewicz, klaudialukasiewicz@gmail.com, Sekcja Mikrobiologiczna 

SKNB, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl  

Aleksandra Kowalczyk, ola.s@biol.uni.lodz.pl, Zakład Genetyki Drobnoustrojów, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl 

Rosnący problem lekooporności wśród bakterii zmusza nas do poszuki-

wania nowych środków antybakteryjnych oraz lepszego poznania ich mecha-

nizmów działania. Badania prowadzone w Zakładzie Genetyki Drobnoustro-

jów UŁ pozwoliły wyselekcjonować grupę pochodnych 1,4- dipodstawionego 

tiosemikarbazydu o aktywności przeciwbakteryjnej. Celem badań było 

określenie, czy stwierdzona aktywność antybakteryjna wybranych związków 

jest związana z indukcją syntezy reaktywnych form tlenu (RFT). Metody: Do 

badań wykorzystano referencyjne szczepy bakteryjne; E. coli NCTC 8196 oraz 

S. aureus ATCC 6538. Wpływ 7 badanych pochodnych na indukcję stresu 

oksydacyjnego oznaczano w teście z wykorzystaniem 10µM H2DCFDA. 

Wybrane szczepy inkubowano w obecności badanego związku w stężeniu 

równym 64 µg/ml. Spośród 7 badanych pochodnych tiosemikarbazydu 3 

związków po godzinnej inkubacji powodowało wzrost RTF w komórkach 

E. coli w stosunku do kontroli. W przypadku szczepu S. aureus konieczna była 

cztery razy dłuższa inkubacja aby zaobserwować podobny efekt dla 2 

związków. Wnioski: Indukcja stresu oksydacyjnego w komórkach bakteryjnych 

może być jednym z dodatkowych mechanizmów działania pochodnych 

tiosemikarbazydu nadającym im silne właściwości antybakteryjne.   

Badania finansowane z projektu Studencki Grant Badawczy 

organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. 
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Analysis of oxidative stress induction  

by selected thiosemicarbazide derivatives  

with proven antimicrobial activity 

The increasing problem of bacterial drug resistance force us to look for new 

antibacterial agents and to better understand their mechanisms of action. 

Studies conducted at the Department of Microbial Genetics of UŁ allowed to 

select a number of 1,4-disubstituted thiosemicarbazide derivatives with an 

antimicrobial activity.  

The aim of the study was to determine whether the observed antibacterial 

activity of the selected compounds was related to the induction of reactive 

oxygen species (RFT) synthesis.  

Methods: Reference bacterial strains E.coli NCTC 8196 and S.aureus ATCC 

6538 were used in this study. The influence of 7 derivatives was checked in 

the test with the use of 10 µM H2DCFDA. Strains were incubated with 

compounds at a concentration of 64 µg/ml.  

3 of the 7 tested derivatives after 1h incubation caused an increase in RTF in 

E. coli cells relative to control. For the S. aureus strain, four times longer 

incubation was required to observe a similar effect for the 2 compounds.  

Conclusion: Induction of oxidative stress in bacterial cells can be one of the 

additional mechanisms of action of thiosemicarbazide derivatives giving 

them strong antimicrobial properties.  

Research funded by the Student Research Grant project organized by the 

University of Łódź. 
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Analiza mikrobiologicznej jakości powietrza wybranych 

pomieszczeń biurowych z wykorzystaniem mikropłytek 

GEN III systemu BIOLOG (Biolog, Harward, California, USA) 

Ewa Brągoszewska, ewa.bragoszewska@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Izabela Biedroń, iz.biedron@ietu.pl, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 

www.ietu.pl 

Józef S. Pastuszka, jozef.pastuszka@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, Wydział 

Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Instytut 

Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Biologicznych 

i Immunoalergologii, www.imp.sosnowiec.pl 

Statystyczny dorosły człowiek przebywa około 87% doby w  pomiesz-

czeniach zamkniętych, z czego ~25% czasu spędza w pracy. Większość 

bakterii nie stanowi zagrożenia zdrowotnego w normalnych warunkach 

środowiskowych, czyli przy niskich stężeniach tych mikroorganizmów w po-

wietrzu. Jednak część z nich wykazywać może właściwości chorobotwórcze, 

alergizujące lub toksyczne. Źródłem zanieczyszczeń  mikrobiologicznych 

pomieszczeń biurowych mogą być pracownicy – a dokładniej emisja bakterii 

zachodząca podczas mówienia, kaszlu i kichania oraz złuszczania się 

naskórka, a także wyposażenie pomieszczeń, instalacje klimatyzacyjne oraz 

powietrze zewnętrzne. Celem badań była ocena narażenia pracowników 

pomieszczeń biurowych z wentylacją naturalną, na aerozol bakteryjny. 

Próbki bioaerozolu pobierano przy użyciu sześciostopniowego impaktora 

Andersena ze średnicami odcięcia 7,0; 4,7; 3,3; 2,1; 1,1; 0,65 µm (Tisch 

Environmental, USA). Wykazano, że średnie stężenie bakterii (tworzących 

kolonie na pożywkach stałych) było rzędu 103 CFU/m3, z czego około 80% 

stanowiła frakcja respirabilna o średnicy aerodynamicznej cząstek 

biologicznych <4,7 µm. Przeprowadzono również identyfikację gatunkową 

wybranych próbek z wykorzystaniem mikropłytek GEN III systemu BIOLOG 

(Biolog, Harward, California, USA), która wykazała, że najpowszechniejszą 

grupę bakterii występujących w powietrzu pomieszczeń biurowych stanowiły 

ziarniaki Gram-dodatnie. 
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Analysis of microbiological air quality of selected offices 

using Biolog GEN III system  

(Biolog, Harward, California, USA) 

An adult person spends about 87% of the day in indoor environment, and 

more than one quarter of that time is spend at work. In standard 

environmental conditions, when the concentration of bioaerosols is low, the 

majority of biological particles do not constitute a health risk. However, 

some of them may be pathogenic, exhibit allergic or toxic properties. The 

source of microbial contamination in offices can be staff – more specifically, 

the emission of bacteria that occurs during speaking, coughing and sneezing 

and exfoliation of the epidermis, as well as equipment of offices, air 

conditioning, and outdoor air. The aim of this study was to assess the 

exposure of office workers to the bacterial aerosol. Bioaerosol samples were 

collected using a 6-stage Andersen impactor with aerodynamic cutoffs 

diameters 7.0; 4.7; 3.3; 2.1; 1.1; 0.65 µm (Tisch Environmental, USA). It was 

found that the concentration levels of airborne bacteria were ranged 103 

CFU/m3. In the office building respirable bacterial particles (less than 4.7 

µm), contributed up to 80 % of the total number of viable bacteria. The main 

group of microorganisms was identified with Biolog GEN III system (Biolog, 

Harward, California, USA). The most prevalent bacteria found outdoors were 

gram-positive cocci. 
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Analiza prozdrowotnych właściwości bakterii jelitowych 

z rodzaju Bifidobacterium 

Michał Dworniczak, m_dwor@tlen.pl, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów 

BIOM, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Oleksandr Kholiavskyi, kotohawk@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów BIOM, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Bakterie należące do rodzaju Bifidobacterium są mikroorganizmami Gram-

dodatnimi, których cechą charakterystyczną jest pleomorficzna, rozgałęziona 

morfologia komórek. Bifidobakterie nie wytwarzają przetrwalników 

i w większości przypadków zaliczane są do beztlenowców. Naturalną niszą 

ekologiczną tych mikroorganizmów jest układ pokarmowy człowieka 

i zwierząt, niemniej jednak źródłem izolacji bifidobakterii może być również 

przewód pokarmowy owadów oraz produkty mleczne takie jak jogurt.  

Liczne badania dowiodły, że niektóre  szczepy bakterii z rodzaju 

Bifidobacterium wykazują znaczące właściwości prozdrowotne. Między 

innymi, bakterie te przyczyniają się do do poprawy przyswajalności laktozy, 

stabilizacji składu mikroflory jelitowej, a także zapobiegania infekcjom 

drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz rotawirusami. Udowodniono 

również, że bifidobakterie wykazują zdolność do stymulacji układu immuno-

logicznego, przejawiają właściwości antykancerogenne, a także dzięki 

obecności eznymów dekoniugujących sole żółci, mogą przyczyniać  się do 

obniżania poziomu cholesterolu we krwi. Z tego względu, niektóre szczepy 

bifidobakterii znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle spożywczym 

jako dodatek do kefirów i jogurtów oraz farmaceutycznym w preparatach 

o charakterze osłonowym i prozdrowotnym. 
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Analysis of the probiotics properties  

of intestinal bacteria of the genus Bifidobacterium 

Bifidobacterium genus is a gram-positive bacteria which characteristic feature 

is the pleomorphic, branched cell morphology. Bifidobacteria do not produc e 

spores and in most cases are classified as anaerobic. The natural ecological 

niche of these microorganisms is the human and animal digestive tract, 

however source of bifidobacteria isolation can also be insect digestive tract 

and dairy products such as yogurt. Numerous studies have proven that some 

strains of Bifidobacterium have many health promoting properties. Among 

the other things, these bacteria improve the absorption of lactose, stabilize 

the composition of intestinal microflora and prevent infections caused by 

pathogenic microorganisms and rotaviruses. It has also been proven that 

bifidobacteria have the ability to stimulate the immune system, exhibit anti-

carcinogenic properties, and also due to the presence of bile salt hydrolase 

activity, they can lower cholesterol level in the blood. For this reason, some 

strains of bifidobacteria are used frequently in food and pharmacology 

industry in product which have protective and health-promoting properties. 
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CiRS-7 nowym markerem diagnostycznym? 

Patrycja Kopytko, patrycja.kopytko@op.pl, Katedra i Zakład Fizjologii, Pomorski 

Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, www.pum.edu.pl  

Joanna Bujak, joanna.bujak@onet.pl, Katedra i Zakład Fizjologii, Pomorski 

Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, www.pum.edu.pl 

Cyrkularne RNA (circRNA) należą do nowej klasy endogennych 

niekodujących RNA, które jako pierwsze zostały zidentyfikowane w 1970 

roku w cząsteczkach wirusów. Początkowo uważane były za produkt niepra-

widłowo przebiegającego splicingu RNA. CircRNA zaangażowane są 

w regulację wielu procesów fizjologicznych: mogą stanowić rusztowania dla 

kompleksów białkowych, modulują ekspresję genów rodzicielskich oraz  

regulują proces alternatywnego splicingu. Ponadto niektóre z circRNA mogą 

działać jako gąbki microRNA. Coraz więcej danych sugeruje, że circRNA 

mogą być zaangażowane w patogenezę wielu stanów patologicznych, w tym 

choroby zwyrodnieniowej stawów, cukrzycy, niewydolności serca, choroby 

Alzheimera, jak również chorób nowotworowych. Przypuszcza się, iż 

cyrkularne RNA odgrywają istotną rolę w procesie wzrostu nowotworu, jego 

przerzutowaniu oraz występowaniu oporności na leczenie. Najnowsze 

badania wykazały, że circRNA są dobrymi kandydatami na zostanie 

molekularnymi biomarkerami. CiRS-7 jednym z circRNA, który może być 

obiecującym markerem diagnostycznym oraz celem terapeutycznym między 

innymi u pacjentów z nowotworem jelita grubego, żołądka oraz rakiem 

wątrobowokomórkowym. CiRS-7 może działać jako gąbka dla miRNA-7, 

hamując tym samym jego aktywność. Ze względu na duże korzyści z odkrycia 

circRNA, niezbędne jest prowadzenie dalszych badań, które mogą przyczynić 

się do poznania i opracowania nowych biomarkerów, jak również metod 

diagnostycznych.ac 
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CiRS-7 as a new diagnostic marker? 

Circular RNA (circRNA) belong to a new class of endogenous non-coding 

RNAs, which were first identified in 1970 in virus particles. At first, they 

were considered to be a product of incorrect splicing of RNA. CircRNAs are 

involved in the regulation of many physiological processes: they can act as 

scaffolds for protein complexes, modulate expression of parental genes and 

regulate alternative splicing. In addition, some of the circRNAs may act as 

microRNA sponges. More and more data suggest that circRNA may be 

involved in the pathogenesis of many pathological conditions, including 

osteoarthritis, diabetes, heart failure, Alzheimer's disease, as well as cancer. 

Circular RNA is thought to play an important role in the process of tumor 

growth, metastasis and the occurrence of resistance to the treatment. Recent 

research has shown that circRNAs are good candidates for becoming 

molecular biomarkers. CiRS-7 is one of the circRNAs, which may be 

a promising diagnostic marker and a therapeutic target among patients with 

colorectal, gastric, and hepatocellular carcinoma. The circular RNA-7 can act 

as a sponge for miRNA-7, thereby inhibiting its activity. Because of the great 

benefits of the discovery of circRNA, further research is needed that can 

contribute to understanding and developing new biomarkers as well as 

diagnostic methods. 
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Grzybice jamy ustnej – etiologia, różnicowanie i leczenie 

Krzysztof Kędzierski, iwos21@wp.pl, Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 
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Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Nastaj, monika-nastaj@tlen.pl, Katedra i Zakład Periodontologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl  

Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia@tlen.pl Kierownik Katedry 

i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Jest stanem zapalnym wywołanym przez grzyby z rodzaju Candida. 

Miejscem szczególnie narażonym jest błona śluzowa jamy ustnej, z której 

może rozprzestrzeniać się na błony śluzowe gardła, przełyku lub dróg 

oddechowych.  

Etiologia: Choroba jest spowodowana przez drożdże (zwykle drożdże 

z rodzaju Candida takie jak C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis) który bytują 

w normalnych warunkach jako roztocza jamy ustnej (w populacji osób 

zdrowych 40-50%). Istnieje szereg czynników predysponujących do rozwoju 

omawianej jednostki chorobowej (uraz, chemiczne uszkodzenia błony 

śluzowej, ciężkie zakażenia, zaburzenia endokrynologiczne – cukrzyca, 

zespół złego wchłaniania, choroby krwi – białaczka, agranulocytoza, 

niedokrwistość aplastyczna, hiv leki z pewnych grup – leki immunosupresyjne, 

cytostatyczne. Również antybiotyki o szerokim spektrum działania hamując 

rozwój innych drobnoustrojów stwarzają warunki do rozwój drożdży. 

Skutkuje to transformacją z saprofitycznych do pasożytniczego trybu 

istnienia. Leczenie jest długotrwałe i powinno być poprzedzone wykonaniem  

badań laboratoryjnych łącznie z określeniem wrażliwości szczepu na leki 

przeciwgrzybicze. 
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Fungal diseases of the oral mucosa Oral  

– etiology, differentiation, treatment 

It is an inflammatory (fungal) condition. The predilection site is the oral 

mucosa from which it may spread to the mucous membrane of the pharynx, 

esophagus or airways.  

The disease is caused by yeast (usually yeast of the Candida genus such as C. 

albicans, C. glabrata, C. tropicalis) which is a saprophyte of the oral cavity at 

normal conditions (in 40-50% of healthy individuals in our population). 

Yeast can overgrow in predisposed individuals with lowered local or general 

immunity. A number of predisposing factors (physiological – gravidity, 

pathophysiological – trauma, chemical injury to the mucosa, severe 

infections, endocrine disorders – diabetes mellitus, malabsorption, blood 

diseases – leukemia, agranulocytosis, aplastic anemia hiv, medicines from 

certain groups – immunosuppressants, corticoids, cytostatics and broad-

spectrum antibiotics that also inhibit the growth of other microorganisms). 

Some properties of yeast play an important role in the pathogenesis, for 

example yeast’s ability to adhere to the surface of the oral mucosa (as well as 

to the surface of plastics) or grow in the epithelial covering of the oral 

mucosa. This results in transformation from the saprophytic into the 

parasitic mode of existence. Treatment is long-term and should be preceded 

by performing laboratory tests including the determination of the sensitivity 

of the strain on the antifungal drugs. 
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Materiały na bazie halogenowych fotosensybilizatorów 

tetrapirolowych do zastosowań biomedycznych 

Adam Sułek, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Barbara Pucelik, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniewrsytet 

Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Janusz M. Dąbrowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Nanocząsteczkowe tlenki metali stanowią grupę związków o szczególnych 

właściwościach, które znajdują szerokie zastosowanie w obszarze nauk 

biomedycznych. Należy do nich m.in. dwutlenek tytanu (TiO2) stanowiący 

przedmiot wielu badań od wielu lat.  Niestety możliwość aplikacji 

w środowisku naturalnym jest ograniczona ze względu na jego niską absorp-

cję w zakresie UV. Jego aktywność może zostać jednak przesunięta 

w kierunku światła widzialnego dzięki modyfikacji jego powierzchni np. przy 

pomocy barwników organicznych. Dzięki obecności barwnika zaadsorbo-

wanego na powierzchni kryształu TiO2 modyfikowany materiał hybrydowy 

barwnik@TiO2 absorbuje promieniowanie z zakresu widzialnego, co umożli-

wia bardziej efektywne generowanie reaktywnych form tlenu (ROS). Zjawisko 

to powszechnie wykorzystuje się w aspektach biomedycznych tj.: terapia 

fotodynamiczna, fotodynamiczna inaktywacja mikroorganizmów.  

W prezentowanej pracy przygotowano materiały hybrydowe oparte na 

TiO2 (P25) modyfikowanym pochodnymi porfiryn oraz ich kompleksów 

z wybranymi metalami (m.in. Zn). Adsorpcję barwników na powierzchni TiO2 

potwierdzono: skaningową mikroskopią elektronową, pomiarami fotoprądów, 

testami fotokatalitycznymi. Właściwości przeciwbakteryjne materiałów wzbu-

dzanych promieniowaniem z zakresu widzialnego zbadano na bakteriach  

– Gram-dodatnich: Staphylococcus aureus oraz Gram-ujemnych: Escherichia coli.  

Praca zrealizowana w ramach grantu MNiSW nr 0085/IP3/2015/73  
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New hybrid materials based on halogenated 

metalloporphyrins for biomedical applications 

Nanoparticle metal oxides represent a new class of important materials that 

are increasingly being developed for use in health-related applications. 

Titanium dioxide (TiO2) is a representative of this group and has been 

intensively studied for many years. Unfortunately, TiO2 poorly absorb in 

visible light, so it is not effective in natural environment. Immobilization  

organic dye on the surface of TiO2 ensure sensitization activities over the 

solar spectrum (λ> 400nm). It is particularly applicable, especially due to the 

high photocatalytic activity of modified TiO2-based hybrid materials 

resulting from the efficient generation of reactive oxygen species (ROS) so 

has many ways of applications including photodynamic therapy, 

photoinactivation of microorganisms as well as photocatalysis.  

 In the presented work we prepared TiO2-based materials modified with 

metalloporphyrin derivatives. Impregnation of porphyrin on TiO 2 (P25) was 

confirm by DRS, SEM and photocatalytic activity under visible light. The 

studies revealed that hybrid materials based on TiO2 (using under visible 

light) are also effective in photoinactivation of broad-spectrum of bacteria 

including both Gram-positive Staphylococcus aureus and Gram-negative 

species (Escherichia coli). 

This work was supported by MNiSW grant nr 0085/IP3/2015/73  
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Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) 

Rania Almaghrabi, ran_alm@hotmail.com, Medical University of Lublin, 

www.umlub.pl 

A subgroup of patients with Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) 

progresses to the inflammatory subtype of the disease called non-alcoholic 

steatohepatitis (NASH). Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is one of the 

most important causes of liver disease worldwide that develops in patients 

who are not alcoholic and will probably emerge as the leading cause of end -

stage liver disease.  

NASH promotes collagen deposition in the liver called hepatic fibrosis 

and can develop into hepatic cirrhosis, a state where the liver functions are 

altered and can progress to liver insufficiency. Thereafter, the NASH often 

progresses to liver cancer. NASH associated cirrhosis is predicted to be the 

number one indication for liver transplantation by 2020.  

The underlying causes involve obesity and decreased physical activity 

leading to accompanying metabolic and cardiovascular diseases. The group 

of patients with the highest risk to develop NASH are patients with type 2 

diabetes (or glucose intolerance). 

Most patients are asymptomatic, since hepatic inflammation and fibrosis 

are not associated with specific symptoms, many patients are taken by 

surprise when NASH is diagnosed.  

Laboratory findings include elevations in aminotransferase levels. Biopsy 

is required to confirm the diagnosis. Treatment includes elimination of 

causes and risk factors. 
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Nowotworowe komórki macierzyste 

Joanna Bujak, joanna.bujak@onet.pl, Katedra i Zakład Fizjologii, Pomorski 

Uniwersytet Medyczy, www.pum.edu.pl 

Patrycja Kopytko, patrycja.kopytko@op.pl, Katedra i Zakład Fizjologii, Pomorski 

Uniwersytet Medzyczny, www.pum.edu.pl 

Komórki macierzyste należą do najbardziej prymitywnych komórek 

organizmu. Cechą charakterystyczną komórek macierzystych jest umiejęt -

ność samoodnowy swojej populacji bez utraty zdolności do proliferacji oraz 

różnicowanie się w wyspecjalizowane komórki. Coraz więcej dowodów 

wskazuje na istnienie specjalnej grupy komórek macierzystych, zaangażo -

wanych w proces karcynogenezy, tzw. nowotworowych komórek macie-

rzystych (CSCs, ang. Cancer Stem Cells). Przypuszcza się, iż CSCs powstają 

w wyniku transformacji nowotworowej prawidłowej komórki macierzystej. 

Nowotworowe komórki macierzyste ulegają podziałowi asymetrycznemu, 

dając początek minimum dwóm grupom komórek: CSCs posiadającym 

zdolność do samoodnowy swojej populacji i komórkom nowotworowym 

zdolnym do różnicowania się, ale nie inicjujących wzrostu guza. Istnienie 

nowotworowych komórek macierzystych udowodniono już m.in. w przypadku 

ostrej i przewlekłej białaczki, nowotworu piersi i trzustki. Co ciekawe, na 

powierzchni nowotworowych komórek macierzystych występują receptory 

charakterystyczne dla komórek macierzystych, tj.: CD44+, CD34+ , CD8- oraz 

CD133+. Model CSCs jest zgodny z obserwacjami klinicznymi. Terapia 

przeciwnowotworowa prowadzi do zabicia większości komórek nowotwo -

rowych w organizmie pacjenta, jednak CSCs pozosta ją żywe i pomimo swej 

niewielkiej populacji mogą stanowić przyczynę nawrotu choroby. Z tego 

względu niezbędne jest poznanie skutecznych metod eliminujących 

nowotworowe komórki macierzyste w organizmie pacjenta.  
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Cancer stem cells 

Stem cells are the most primitive cells in the body. The characteristic feature 

of the stem cells is the ability of self-renewal population without loss of 

ability to proliferation and differentiation into specialized cells. More and 

more evidence points to the existence of a special group of stem cells 

involved in the process of carcinogenesis (CSCs, Cancer Stem Cells). It is 

believed that CSCs are produced by the tumor transformation of a normal 

stem cell. Cancer stem cells undergo asymmetric division, giving rise to at 

least two groups of cells: CSCs with self-healing ability and tumor cells 

capable of differentiating but not initiating tumor growth. The presence of 

tumor stem cells has been demonstrated in case of acute and chronic 

leukemia, breast and pancreatic cancer. Interestingly, stem cell-specific 

receptors are found on the surface of tumor stem cells: CD44 +, CD34 + CD8- 

and CD133+. The CSCs are consistent with clinical observations. 

Antineoplastic therapy leads to the killing of most tumor cells in the 

patient's body, but CSCs remain alive and, despite their small population, 

may be the cause of relapse. Therefore, it is necessary to know effective 

methods to eliminate cancerous stem cells in the patient's body.  
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Ocena całkowitej pojemności antyoksydacyjnej 

i całkowitego statusu oksydacyjnego  

u donoszonych noworodków 

Katarzyna Lisak-Gurba, katarzyna.lisak@gmail.com, Klinika Noworodków 

z Intensywną Opieką Medyczną Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka 
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Anna Semczuk-Sikora, anna.semczuk@umlub.pl; Katedra i Klinika Położnictwa 
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Wytwarzanie reaktywnych form tlenu jest naturalnie występującym 

procesem w każdym organizmie żywym. Zaburzenie równowagi pomiędzy 

procesami oksydacyjnymi a antyoksydacyjnymi może powodować wiele 

patologii okresu noworodkowego miedzy innymi zespół zaburzeń oddychania 

czy wylewy dokomorowe. Istnieje niewiele doniesień w piśmiennictwie na 

temat możliwości oceny stresu oksydacyjnego u donoszonych noworodków, 

a tym samym przewidywania wystąpienia patologii w tej grupie.  

 Celem pracy była ocena całkowitej pojemność antyoksydacyjnej (TAC) 

i całkowitego statusu oksydacyjnego (TOS) surowicy u donoszonych 

noworodków. 

 Badaniami objęto 62 noworodki urodzone drogą cięcia cesarskiego 

pomiędzy 37,6 a 41,6 tygodniem ciąży Wartości TAC i TOS oznaczono 

w surowicy krwi pępowinowej pobranej bezpośrednio po porodzie metodą 

ELISA. 

Wyniki: Wartości mediany (zakres) TOS i TAC w badanej grupie 

z podziałem na płeć wynosiły odpowiednio: u chłopców 0,018 (0,005-0,111), 

1,096 (0,447-2,841); u dziewczynek 0,018 (0,001-0,053), 1,086 (0,319-2,897). 

Średni wiek płodowy noworodków wyniósł 39 tygodni, a ich średnia 

urodzeniowa masa ciała 3365 g. Badane parametry stresu oksydacyjnego 

korelowały z wiekiem płodowym i urodzeniową masą ciała natomiast nie 

korelowały z płcią noworodków.  
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Podsumowanie: TAC i TOS oznaczane u zdrowych, donoszonych 

noworodków wydaje się być parametrem mogącym służyć do oceny stresu 

oksydacyjnego. 

Evaluation of total antioxidant capacity  

and total oxidative status of newborns 

The production of reactive oxygen species is a naturally occurring process in 

every living organism. Disturbance between oxidative and antioxidant 

processes can cause many neonatal pathologies such as respiratory distress 

syndrome or intraventricular hemor-rhage. There are few reports in the 

literature on the possibility of evaluating oxidative stress in neonates and 

thus predicting pathology in this group. 

 The aim of the study was to evaluate total antioxidant capacity (TAC) and 

total serum oxidative status (TOS) in term newborns.  

 62 newborns born by caesarean section between 37.6 and 41.6 weeks of 

gestation were included in the study. TAC and TOS values were determined 

in um-bilical cord blood taken immediately after delivery by ELISA.  

 Median values (range) of TOS and TAC in the study group by sex were 

respectively: in boys 0.018 (0.005-0.111), 1.096 (0.447-2.841); in girls 0.018 

(0.001-0.053), 1.086 (0.319-2.897). The mean fetal age of neonates was 39 

weeks and their mean birth weight was 3365g. The studied parameters of 

oxidative stress correlated with fetal age and birth weight but did not 

correlate with neonatal sex. 

Conclusion: TAC and TOS in healthy term newborns appear to be 

a parameter capable of evaluating oxidative stress.  
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Ocena lekooporności Mycobacterium tuberculosis 

w oparciu o profil kwasów mykolowych ściany komórkowej 

Przemysław Liczbiński, przemekliczbinski14@gmail.com, Studenckiego Koła 
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Mycobacterium tuberculosis jest jedną z głównych przyczyn zachorowal-

ności i zgonów na świecie. Narastająca z roku na rok częstość izolacji na 

świecie lekoopornych szczepów M. tuberculosis skłania do podejmowania 

działań zmierzających do opracowania nowych metod szybkiej i skutecznej 

oceny lekowrażliwości tych wysoce chorobotwórczych bakterii. Jednym 

z istotnych problemów w leczeniu tej choroby jest narastająca lekooporność 

M. tuberculosis. Wraz z pojawieniem się lekooporności prątków na leczenie 

spowodowało, że aktualnie dostępne metody oceny lekooporności oparte 

głównie na ocenie wpływu działania tuberkulostatyku na metabolizm 

i rozmnażanie się badanej populacji prątków, wymaga kilkutygodniowego 

oczekiwania pacjenta na wynik. Celem prezentowanego projektu była próba 

opracowania metody oceny lekooporności prątków gruźlicy w oparciu 

o uzyskany metodą LC-MS/MS (MRM) profil kwasów mykolowych ściany 

komórkowej. Wykonanie badań znacząco przyczyni się do poszerzenia 

wiedzy w zakresie diagnostyki lekoopornych szczepów M. tuberculosis dając 

możliwość jej praktycznego zastosowania.  
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Evaluation of Mycobacterium tuberculosis  

drug resistance on the basis of the profile  

of mycolic acids of the cell wall 

Mycobacterium tuberculosis is one of the leading causes of morbidity and 

mortality in the world. The frequency of insulation of drug-resistant strains 

of M. tuberculosis results in taking action aimed at developing new methods 

of quick and effective assessment of drug susceptibility of the highly 

pathogenic bacteria. One of the most important problems in the treatment of 

this disease is the increasing drug resistance of M. tuberculosis. Emergence of 

drug resistance of M. tuberculosis led to the fact that the currently available 

methods of assessing drug resistance based primarily on the assessment of 

the effect of tuberculostatics on metabolism and reproduction of the 

researched population of mycobacteria require several weeks of patient’s 

waiting for the results. The aim of the project is an attempt to develop 

a method of assessing drug susceptibility of M. tuberculosis based on the 

profile of mycolic acids of the cell wall obtained by means of LC-MS/MS 

(MRM). Conducting the research will significantly increase the knowledge of 

the diagnosis of drug-resistant strains of M. tuberculosis, allowing for its 

practical application. 
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Ocena skuteczności zabiegów manualnych w leczeniu 

choroby dyskowej kręgosłupa w porównaniu 

z tradycyjnym postępowaniem fizjoterapeutycznym 

Grzegorz Antoniak, zbychnab@op.pl, Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji, 

Wojewódzki Szpital Zespolony, www.wsz.leszno.pl 

Choroby krążka międzykręgowego należą do najczęstszych i rozpowszech-

nionych przyczyn niesprawności fizycznej. Większość osób z objawami 

dyskopatii lędźwiowej pod wpływem zastosowania różnych technik reha-

bilitacji fizycznej pozytywnie reaguje na leczenie zachowawcze. Leczenie 

manualne pełniąc rolę przeciwbólową należy do jednej z najstarszych metod 

likwidowania przyczyn dolegliwości bólowych.  

 Celem pracy była analiza porównawcza efektów rehabilitacji klasycznego 

podejścia fizjoterapeutycznego, a leczeniem metodami terapii manualnej 

jako kompleksowy program usprawniania pacjentów z chorobą krążka 

międzykręgowego kręgosłupa. 

 W badaniach uczestniczyła grupa licząca 80 osób w wieku od 40 do 70 lat  

z rozpoznaniem zespołu bólowego kręgosłupa l-s w przebiegu dyskopatii. 

Pacjenci przez dwa tygodnie byli poddani zabiegom fizjoterapeutycznym. 

U każdego pacjenta trzykrotnie wykonano następujące badania: stopień 

nasilenia bólu za pomocą skali analogowej, ocenę mobilności odcinka 

lędźwiowo-piersiowego kręgosłupa cyfrowym inklinometrem Saunders`a, 

kwestionariusz Oswestry oceniający sprawność pacjenta w bólach krzyża.   

Po zakończeniu terapii w grupie badanej odnotowano zmniejszenie 

poziomu natężenia bólu w stopniu słabym oraz bardzo silnym i poprawę 

stopnia niepełnosprawności.  

Zastosowanie zabiegów terapii manualnej w porównaniu do tradycyjnej 

fizjoterapii przyniosło zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę 

niepełnosprawności i zwiększenie mobilności kręgosłupa.  
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Evaluation of the effectiveness of manual procedures  

in the treatment of spinal disability compared  

to traditional physiotherapy 

Intervertebral disc disease is one of the most common and widespread causes 

of physical disability. Most people with symptoms of lumbar disc herniation 

under the influence of various physical rehabilitation techniques respond 

positively to conservative treatment. Manual treatment is an analgesic the 

oldest methods of eliminating causes of pain. 

 The aim of the study was a comparative analysis of the effects of 

rehabilitation of the classic physiotherapeutic approach, and treatment with 

manual therapy as a comprehensive program for the improvement of 

patients with spinal disc disease. 

 The study involved a group of 80 people aged 40 to 70 years with diagnosis 

of spinal pain syndrome l-s in the course of discopathy. Patients were 

subjected to physiotherapeutic treatment for two weeks. Each patient 

performed the following three studies: pain intensity using an analog scale, 

lumbar spine mobility assessment with Saunders digital inclinometer, 

Oswestry questionnaire assessing patient performance in cross -biting pain. 

At the end of therapy, the severity of the pain intensity was low and very 

strong, and the degree of disability improved. 

The use of manual therapy compared to traditional physiotherapy has 

reduced pain, improved disability and increase the mobility of the spine.  
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Od cukrzycy do choroby Alzheimera 

Edyta Kulig, edzia.kulig@gmail.com;Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Iwona Piątkowska-Chmiel, iwona.piatkowska-chmiel@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Gawrońska-Grzywacz, monika.gawronska-grzywacz@umlub.pl, Katedra 

i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Cukrzyca typu 2 jest zaburzeniem metabolicznym, wynikającą z defektu 

wydzielania i/lub działania insuliny. Wynikiem oporności tkanek na uwal-

nianą przez trzustkę insulinę jest obwodowa hiperglikemia i hiperinsu -

linemia. Zakłócenie sygnalizacji insuliny wpływa na dostępnością glukozy 

dla wszystkich komórek włącznie z neuronami. W odpowiedzi na w/w zmiany 

dochodzi do ograniczenia procesu różnicowania i wzrostu komórek central-

nego układu nerwowego (OUN) co sprzyja rozwojowi  chorób neurodege-

neracyjnych. Badania epidemiologiczne potwierdzają istnienie ścisłego 

związku pomiędzy cukrzyca typu 2 a choroba Alzheimera (AD). Najnowsze 

badania koncentrują się na wyjaśnieniu roli insuliny w rozwój demencj i 

u osób chorujących na cukrzycę typu 2. Insulina nie tylko reguluje poziom 

cukru we krwi, ale także wpływa na wiele funkcji mózgu, w tym na funkcje 

poznawcze i pamięć. Skuteczna kontrola obwodowej hiperglikemii i hiperin-

sulinemii może być skuteczną metodą przeciwdziałania rozwojowi choroby 

Alzheimera jak również innych chorób neurodegeneracyjnych.  
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From diabetes to Alzheimer disease 

The type 2 diabetes is a metabolic disorder that results from a defect in the 

secretion and / or activity of insulin. Insulin resistance present in tissues  can 

lead to peripheral hyperglycemia and hyperinsulinemia. Disturbance of 

insulin signaling pathway affects the availability of glucose for all cells 

including neurons. The aforementioned changes lead to diminishing of the 

differentiation and growth process of central nervous system (CNS) cells 

which leads to the development of neurodegenerative diseases.  

 Epidemiological studies confirm close relationship between type 2 diabetes  

and Alzheimer's disease (AD). Recent research focuses on clarifying the role 

of insulin in development of dementia in people with diabetes. Insulin not 

only regulates the level of glucose in blood, but also affects many brain 

functions, including cognitive and memory functions.  

Effective monitoring of peripheral hyperglycemia and hyperinsulinemia may 

be an effective method of counteracting the development of Alzheimer's as 

well as other neurodegenerative diseases. 
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Porównanie materiałów  

wykorzystywanych do augmentacji ubytków kości szczęk 

w chirurgii stomatologicznej 

Mansur Rahnama, rahnama@plusnet.pl, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii 

Stomatologicznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Michał Łobacz, michallobacz@o2.pl, Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chirurgii 

Stomatologicznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Katarzyna Wieczorek, katwieczorek@wp.pl, Asystent w Katedrze i Zakładzie 

Chirurgii Stomatologicznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agata Chromińska-Senderowska, agata.chrominska@gmail.com, Doktorant 

w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem 

Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Idealny materiał kościozastępczy powinien spełniać liczne kryteria 

gwarantujące osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Najbliższa przyszłość 

wiąże się z dużymi nadziejami doskonalenia i modyfikacji właściwości 

substy-tutów tkanki kostnej za pomocą wiele obiecującej inżynierii 

tkankowej oraz terapii genowej. Celem pracy było przedstawienie wyników 

przeprowadzonych procedur augmentacyjnych z wykorzystaniem materiałów 

– Biogen Mix, Calcioss oraz Hydroksyapatytu. Grupę badaną stanowiło 78 

pacjentów leczonych w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Stomatolo-

gicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 

2010–2013, u których przeprowadzono zabiegi augmentacji ubytków 

kostnych, augmentacji ubytków pocystektotomijnych oraz powstałych po 

ekstrakcji zębów. U 42 pacjentów wykorzystano materiał Biogen Mix, u 24  

– Calcioss, a u pozostałych 18 – Hydroksyapatyt. Wyniki oceny radiologicz-

nej i klinicznej podsumowano stosując III stopniową skalę oceniającą proces 

gojenia ubytków śródkostnych zaproponowaną przez Gutmanna i Harrison  

i modyfikowaną przez Taschieri i wsp., gdzie: S  – oznacza kliniczny sukces,  

D – wynik wątpliwy, F – niepowodzenie. Największym odsetkiem klinicznego 
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sukcesu (86%) charakteryzował się materiał Biogen Mix. Najwięcej powikłań 

stwierdzono w przypadku wykorzystania hydroksyapatytu do augmentacji 

defektów kostnych. Sterowana regeneracja kości jest dziedziną rozwijają się 

niezwykle dynamicznie, co prowadzi do powstawania coraz lepszych materia-

łów kościozastępczych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najlepszym 

materiałem augmentacyjnym o największym odsetku powodzeń klinicznych 

jest Biogen Mix (86%). 

Comparison of materials used for augmentation  

of jaw bone defects in oral surgery 

The perfect bone substitute material should meet numerous criteria to 

ensure therapeutic success. The nearest future is the great hope of improving 

and modifying the properties of bone substitutes by promising tissue 

engineering and gene therapy. The aim of the study is to present the results 

of performed augmentation procedures using the following materials  

– Biogen Mix, Calcioss and Hydroxyapatite. The study group consisted of 78 

patients treated in the Clinic of Oral Surgery of the Dental Center of the 

Medical University of Lublin in the years 2010-2013, where the procedures of 

augmentation of bone defects, augmentation of the defects after cystectomy 

and defects occured after teeth extraction were performed. 42 patients were 

treated with Biogen Mix, 24 - Calcioss and 18 - Hydroxyapatite. The results 

of radiological and clinical assessment were summarized using a 3-step scale 

evaluating the healing of infrabony defects proposed by Gutmann and 

Harrison and modified by Taschieri et al., where: S – means clinical success, 

D – questionable result, F – failure. The highest percentage of clinical 

success (86%) was in case of using Biogen Mix. Most complications occurred 

when there were used hydroxyapatite for augmentation of bone defects. 

Guided bone regeneration is a very dynamic field, leading to the 

development of better bone materials. The research shows that the best 

augmentation material with the highest clinical success rate is Biogen Mix 

(86%). 
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Potencjalne leki przeciwgruźlicze  

pochodzenia naturalnego 

Żaneta Polak, polak.zaneta@imw.lublin.pl, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, 

www.imw.lublin.pl 

Lucyna Kapka-Skrzypczak, kapka.lucyna@imw.lublin.pl, Instytut Medycyny Wsi 

w Lublinie, www.imw.lublin.pl 

Gruźlica jest jednym z głównym powodów zgonów na świecie. Według 

danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku zmarło z jej powodu 

około 1,6 mln ludzi. Rozwój medycyny i nauk przyrodniczych, jaki ma 

miejsce w ciągu ostatniego stulecia, niestety nie rozwiązuje tego problemu. 

Coraz częściej pojawiają się prątki oporne na stosowane leki. Brak 

efektywnych sposobów leczenia oraz długi czas potrzebny na zsyntezowanie 

nowych, skutecznych substancji spowodowały skupienie uwagi naukowców 

na naturalnych źródłach leków. Przeprowadzono szereg testów mających na 

celu potwierdzenie aktywności przeciwprątkowej wykorzystywanych 

tradycyjnie mieszanek i ekstraktów oraz wyizolowanie z nich substancji 

czynnych. Część z nich, jednak nie wszystkie, okazało się być aktywne 

przeciwko Mycobacterium tuberculosis. Podjęto również próby sprawdzenia 

połączeń standardowo używanych leków z izolatami oraz zsyntezowania 

pochodnych o lepszych właściwościach. Dokonano przeglądu publikacji 

naukowych dotyczących identyfikacji właściwości związków pochodzenia 

roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, tradycyjnie używanych w medycynie 

ludowej. Celem pracy było podsumowanie aktualnej wiedzy dotyczącej 

związków naturalnych o potencjalnej aktywności przeciwprątkowej.  
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Potential antituberculous drugs from the natural sources 

Tuberculosis is one of the main causes of death in the world. According to 

data from the World Health Organization in 2016, about 1.6 million people 

died. The development of medicine and natural sciences, which has taken 

place in the last century, unfortunately does not solve this problem. 

Mycobacteria become resistant to drugs increasingly. The lack of effective 

treatments and the long time needed to synthesize new effective substances 

have brought the attention of scientists to the natural sources of medicines. 

A number of tests have been performed to confirm the antitubercular activity 

of the traditional mixes and extracts, and to isolate the active compounds. 

Some of the compounds, but not all, have been found to be active against 

Mycobacterium tuberculosis. Also, attempts have been made to test 

combinations of standardized drugs and to synthesize derivatives with better 

properties. A review of the literature about identify properties of plant’s, 

animal’s and mineral’s substances traditionally used in folk medicine was 

done. The aim of the study was to summarize current knowledge about 

natural compounds with potential antituberculous activity.  
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Potencjalne zastosowanie hybrydowego tomografu 

ultradźwiękowego w diagnostyce nowotworów piersi 

Marcin Bąk, 0marcinbak0@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy I Zakładzie 

Radiologii Lekarskiej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agata Wisz, agwisz@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy I Zakładzie 

Radiologii Lekarskiej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

Jaromir Kargol, nero15@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy I Zakładzie 

Radiologii Lekarskiej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Obecnie stosowanymi metodami diagnostycznymi raka piersi są: 

mammografia 3-D z tomosyntezą, ultrasonografia z elastografią, termografia, 

badanie rezonansu magnetycznego. Każda z tych metod posiada swoje zalety 

i wady. Autorzy chcieliby przedstawić nową metodę diagnostyczną opracowy -

waną przez polskich naukowców.  

Hybrydowy tomograf ultradźwiękowy jest urządzeniem skanującym całą 

pierś w różnych płaszczyznach. Używa on fal ultradźwiękowych o częstotli-

wości około 2 MHz. Zgromadzone dane umożliwiają stworzenie modelu 

trójwymiarowego piersi, co pozwala lekarzowi na oglądanie dowolnych 

przekrojów badanej piersi. W trakcie badania kobieta leży na brzuchu, a jej 

pierś umieszcza się w zbiorniku z wodą, gdzie ulega ona zeskanowaniu. 

Badanie trwa około trzech minut. Tomografia ultradźwiękowa łączy zalety 

już dostępnych metod: badanie jest bezbolesne, nie jest używane promie-

niowanie jonizujące, otrzymujemy model trójwymiarowy oraz koszt badania 

jest niewielki. 

Potencjalne zastosowanie hybrydowego tomografu ultradźwiękowego 

w diagnostyce nowotworów piersi przedstawia się obiecująco, jednak  dalsze 

szczegółowe badania pozwalające na określenie czułości i swoistości metody 

są konieczne. Producenci planują wprowadzić swój produkt na rynek w 2018 

roku. Pomyślna realizacja tego pomysłu to szansa na wczesną precyzyjną 

diagnostykę, a co za tym idzie ratowanie życia pacjentek.  

Opiekun: dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab 
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Potential use of ultrasound transmission tomography  

in breast cancer diagnostics 

In breast cancer diagnostics a number of diagnostic methods have been 

employed, including: 3D mammography with tomosynthesis, ultrasono-

graphy with elastography, thermography, magnetic resonance imaging. Each 

of these methods has its advantages as well as disadvantages. In this study 

we would like to present a innovative diagnostic method, invented by polish 

scientists. 

Ultrasound transmission tomography is a device scanning an entire breast 

from many directions around and at multiple levels. It uses ultrasound waves 

with frequency of about 2 MHz. The acquired data enable to reconstruct  the 

images into 3D breast model and to demonstrate any desired cross-section in 

examined breast. During the examination, the patient lies in prone position 

with her breast immersed in a tank filled with water. The whole examination 

lasts for about 3 minutes. Ultrasound tomography combines many benefits of 

the existing methods: it is painless, it doesn’t require ionizing radiation, it 

presents 3D image and it is relatively cheap. The ongoing work focus on 

clinical assessment of this device. 

Potential usage ultrasound transmission tomography in breast cancer 

diagnostics is a promising perspective, although there a need for further 

specific research to determine sensitivity and specificity of the method.  The 

introduction of the device to the market is planned for 2018. The realization 

of this project gives a chance for precise and early diagnosis, thus lifesaving 

for many women. 

Tutor: dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab 
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Przeciwnowotworowa aktywność nowej 

dihydroksyfenylowej pochodnej 2-amino-1,3,4-tiadiazolu 

4ClABT w komórkach raka płuca  

– badania na poziomie komórkowym i molekularnym 

Małgorzata Juszczak, malgorzatajuszczak2@gmail.com, Zakład Biologii Medycznej, 

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, www. imw.lublin.pl 

Joanna Matysiak, joanna.matysiak@up.lublin.pl, Katedra Chemii, Wydział Nauk 

o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl  

Wojciech Rzeski, rzeskiw@hektor.umcs.lublin.pl, Zakład Biologii Medycznej, 

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, www.imw.lublin.pl/index.php/pl; Zakład 

Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Nowe dihydroksyfenylowe pochodne 2-amino-1,3,4-tiadiazolu wykazują 

aktywność przeciwnowotworową in vitro. Udokumentowano ich zdolność 

hamowania proliferacji komórek nowotworowych, przy jednoczesnym braku 

toksyczności dla komórek prawidłowych.  

Celem niniejszej pracy była analiza przeciwnowotworowego działania  

2-(4-chlorofenyloamino)-5-(2,4-dihydroksyfenyl)-1,3,4-tiadiazolu 4ClABT wobec 

komórek ludzkiego raka płuca linii A549 oraz identyfikacja molekularnych 

mechanizmów leżących u podstaw tej aktywności.  

Badania metodą MTT ujawniły zdolność pochodnej 4ClABT do hamowania 

podziałów komórek raka płuca. Co więcej, w hodowlach poddanych działaniu 

związku obserwowano zmiany morfologii komórek oraz ograniczenie ich 

ruchliwości (Wound assay). Analiza Western Blotting wykazała, że 4ClABT 

obniżał poziom fosforylacji białek szlaku ERK1/2 w zależności od czasu 

ekspozycji oraz stężenia. Ponadto analiza cytometryczna ujawniła 

zahamowanie cyklu komórkowego w fazie G1/S. Obniżony poziom syntezy 

DNA potwierdził test ELISA BrdU. Co interesujące, związek nie indukował 

apoptozy w komórkach A549. 

Powyższe badania dokumentują interesujący profil aktywności przeciwno-

wotworowej 4ClABT. Dodatkowo, opisany uprzednio brak toksyczności wobec 
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komórek prawidłowych czyni z niego potencjalny bezpieczny lek ukierun-

kowany na cel molekularny. W tym kierunku konieczne są jednak dalsze, 

bardziej szczegółowe badania przedkliniczne.  

Badania zostały sfinansowane ze środków Tematu Statutowego Instytutu 

Medycyny Wsi w Lublinie nr 1.31/06 oraz 17060. 

Anticancer activity of new 2-amino-1,3,4-thiadiazole 

dihydroxyphenyl derivative 4ClABT in lung carcinoma 

cells – study on the cellular and molecular levels 

New dihydroxyphenyl devivatives of 2-amino-1,3,4-tiadiazole revealed 

anticancer activity in vitro. Their ability to inhibit cancer cells proliferation 

in the absence of toxicity to normal cells was documented.  

The aim of the present study was to evaluate anticancer action of 2-(4-

chlorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole 4ClABT in 

human lung carcinoma cells A549 cell line and identification of molecular 

mechanisms underlying this activity.  

MTT assay revealed ability of compound 4ClABT to inhibit lung cells cancer 

proliferation. Moreover, prominent changes in cell morphology as well as 

reduced cell motility (Wound assay) were observed.  

Western Blotting analysis detected that tested derivative inhibited activity of 

extracellular signal regulated kinase 1/2 (ERK 1/2) pathway in time and 

concentration–dependent manner. Furthermore, 4ClABT induced cell cycle 

arrest in GO/G1 phase. Decreased level of DNA synthesis was confirmed by 

BrdU ELISA test. Interestingly, the compound did not induce apoptosis  in 

lung cancer cells. 

Summing up, in the light of performed study, 4ClABT is attractive compound 

in terms of its therapeutic potential. The combination of anticancer and 

previously described lack of toxicity in normal cells makes it a potential safe 

therapeutic agent in targeted therapy. However, more preclinical studies in 

this aspect are needed. 

This work was supported by Institute of Rural Health in Lublin Research 

Project no 1.31/06 and 17060.  
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Przegląd wybranych testów behawioralnych  

w badaniach nad procesami uczenia się i pamięci  

u zwierząt laboratoryjnych 

Mateusz Grabowski, mateusz.grabowski@med.sum.edu.pl, Centrum Medycyny 

Doświadczalnej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.su.edu.pl  

Konstancja Jabłońska, konstancja.jablonska@med.sum.edu.pl, Centrum Medycyny 

Doświadczalnej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.su.edu.pl 

Jarosław Barski, jbarski@sum.edu.pl, Centrum Medycyny Doświadczalnej, Wydział 

Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.su.edu.pl 

Uczenie się jest procesem prowadzącym do zmian zachowania się 

osobnika wynikający z jego indywidualnych doświadczeń, które nie utrwalane 

mogą zanikać. Uczenie się można definiować jako proces poznawczy, który 

wprowadza nowe lub modyfikuje już istniejące sposoby zachowania się. 

Z procesem tym nieodłącznie wiąże się pamięć. Poprzez uczenie się powstają 

zmiany w układzie nerwowym, zwane śladami pamięciowymi – engramami. 

Powstaje w ten sposób pamięć, czyli zdolność do przechowywania i później-

szego wykorzystania engramów do aktualnych potrzeb organizmu. Ciężko 

jest praktycznie oddzielić procesy uczenia się od pamięci. W zależności od 

sposobu interpretacji wyników dany test daje możliwość badania wielu 

różnych rodzajów pamięci lub uczenia się. Testy behawioralne w badaniach 

nad procesami uczenia się i pamięci dotyczą głównie choroby Alzheimera. 

Choroba spowodowana jest zanikiem neuronów w korze mózgowej, 

hipokampie, ciele migdałowatym, układzie cholinergicznym przodomóz-

gowia oraz w jądrach pnia mózgu. W badaniach dotyczących choroby 

Alzheimera stosuje się modele zwierzęce, najczęściej myszy transgeniczne, 

które mają mutacje w genach odpowiedzialnych za rozwój zmian 

neurodegeneracyjnych. Gryzonie uczestniczą w testach, które oceniają ich 

zdolności do uczenia się i pamięci. Są to m.in. labirynt wodny Morrisa, 

labirynt ramion promienistych, wodny labirynt ramion promienistych,  

Y-maze, test biernego i aktywnego unikania, object recognition test i klatka 

Skinnera. 



IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Lublin, 2-3 grudnia 2017 r., Postery naukowe  

 

 107  

Review of selected behavioral tests in the study  

of learning and memory in laboratory animals 

Learning is a process leading to changes in an individual's behavior resulting 

from his individual experiences. Experiences that are not consolidated may 

disappear. Learning can be defined as a cognitive process that introduces 

new or modifies already existing behaviors. The memory is related to the 

learning process. By learning, changes appear in the nervous system, which 

are called memory traces – engrams. 

Creating memory in this way gives the ability to store and use the engrams 

for the current needs of the body. It is difficult to virtually separate learning 

processes from memory. Depending on technique of the result 

interpretation, the test gives you the opportunity to study many different 

types of memory or learning. Behavioral tests in the study of learning and 

memory processes are mostly about Alzheimer's disease. The disease is 

caused by the disappearance of neurons in the cerebral cortex, the 

hippocampus, the amygdala, the cholinergic system of the forebrain and the 

brainstem. Animal models, most commonly transgenic mice, which have 

mutations in the genes responsible for the development of neuro-

degenerative changes, are used in the study of this disease. These rodents 

participate in tests that assess their ability to learn and remember. These 

are: Morris water maze, radial arm maze, radial arm water maze,  

Y-maze, test passive and active avoidance learning test, object recognition 

test and Skinner 's box. 
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Rola angiopoetyn w angiogenezie raka jajnika 
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Onkologicznej i Ginekologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 
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Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Rak jajnika (OC) powoduje najwięcej zgonów spośród wszystkich nowo-

tworów ginekologicznych. Ogromna liczba przypadków śmiertelnych wśród 

kobiet na całym świecie spowodowanych przez OC jest skutkiem braku 

objawów we wczesnych fazach rozwoju. W rezultacie OC w  większości 

przypadków wykrywany jest w zaawansowanych stadiach klinicznych (III i IV 

stopień zaawansowania wg FIGO). Tworzenie nowych naczyń krwionośnych 

jest niezbędne podczas progresij nowotworu – ich zadaniem jest między 

innymi dostarczanie niezbędnych substancji odżywczych i tlenu do stale 

rosnącego guza. Dowiedziono, że kluczową rolę w angiogenezie OC mają 

ligandy dla receptora Tie-2 , czyli angiopoetyny (Ang-1, Ang-2) w obecności 

VEGF. Ang-1 oraz Ang-2 wpływają na indukcję neoangiogenezy OC. Ostatnie  

badania wykazały, że Ang-1 stabilizuje oraz przebudowuje utworzone 

wcześniej naczynia krwionośne, natomiast Ang-2 wykazuje działanie antago-

nistyczne w stosunku do Ang-1 w obecności VEGF. Co więcej, VEGF pocho-

dzące z guza nowotworowego w sposób znaczący podwyższa wytwarzanie 

Ang-1, co przekłada się na istotnie zwiększone formowanie naczyń 

krwionośnych guza i tym samym prowadzi do przyśpieszenia jego wzrostu.  
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The role of angiopoietins in angiogenesis  

of ovarian cancer 

The ovarian cancer (OC) causes the most of lethal cases of all gynecologic 

tumors. Every year tens of thousands women worldwide die because of OC. 

Numerous cases of death are caused of the lack of any symptoms in early 

stages of cancer. In result, majority cases of OC are diagnosed at an advanced 

stages (in III and IV FIGO stage). The creating of new blood vessels is 

essential to cancer progression. The main function of new blood vessels is to 

provide nutrients and oxygen to the growing tumor. The critical role in 

angiogenesis OC play ligands for Tie-2 receptor – angiopoietins (Ang-1, 

Ang-2) in VEGF presence. Both, Ang-1 and Ang-2 have influence on enhance 

neoangiogenesis OC. The novel studies reported that Ang-1 stabilizes and 

reorganizes blood vessels, whereas role of Ang-2 depends of 

microenvironmental. Ang-2 works adversarial to Ang-1 in presence of VEGF. 

In addition, OC-derived VEGF enhance production of Ang-1. In result, the 

creating of new blood vessels is induced and tumor progression is 

accelerated. 
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Wewnątrzkomórkowa relokalizacja fotosensybilizatora 

jako czynnik modulujący mechanizm śmierci 

komórkowej indukowanej efektem fotodynamicznym 

Barbara Pucelik, Wydział Chemii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, 

Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Ewa Biela, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, 
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Agata Barzowska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Jerzy W. Dobrucki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet 

Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Janusz M. Dąbrowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za antynowotworową aktyw-

ność PDT jest wywołana stresem oksydacyjnym śmierć komórki na drodze 

apoptozy, nekrozy i/lub autofagii. Przeprowadzone badania wykazały, że 

rodzaj śmierci komórkowej, a także efektywność PDT jest ściśle zależna od 

typu traktowanych komórek, dawki światła, lokalizacji fotosensybilizatora 

oraz schematu stosowanej procedury terapeutycznej. W pracy przedstawiono 

charakterystykę mechanizmu śmierci komórek nowotworowych po efekcie 

fotodynamicznym z wykorzystaniem pochodnej bakteriochloryny. Lokali -

zację oraz relokalizację fotosensybilizatora zbadano przy pomocy fluorescen-

cyjnej mikroskopii konfokalnej. W celu określenia populacji komórek 

apoptotycznych i nekrotycznych wykonane zostały barwienia różnicowe oraz 

testy pozwalające na ocenę aktywności kaspaz. Trzecim z badanych w pracy 

mechanizmów jest autofagia. W większości przypadków, proces ten 

indukowany terapią umożliwia przeżycie komórek, promując tym samym 

rozwój nowotworu i potencjalnie prowadząc do występowania oporności na 

leczenie. Autofagia może również pełnić rolę supresora  transformacji 

nowotworowej i wywołując apoptozę – intensyfikować skuteczność leczenia. 

Uzyskane wyniki wskazują, że sterując protokołem terapeutycznym oraz 

targetem biologicznym – działanie fotodynamiczne może prowadzić do 
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autofagii promującej śmierć komórki, a tym samym przyczyniać się do 

polepszenia obserwowanego indeksu terapeutycznego.  

Praca została zrealizowana w ramach grantu NCN nr 

2016/22/E/NZ7/00420. 

Subcellular relocalization of bacteriochlorin modulates 

the death mechanism of cancer cells triggered  

by photodynamically-induced oxidative stress 

Recent studies have indicated that different modes of cell death including 

apoptosis, necrosis and/or autophagy determine the therapeutic efficacy of 

PDT. It was also shown that the type of cell death after PDT is dependent on 

the applied light dose, subcellular localization of the photosensitizer as well 

as incubation time and overall therapeutic procedure. Herein, the 

mechanisms involved in the death of cancer cells triggered by 

bacteriochlorin-based PDT were characterized. The ability of PS to 

relocalization after incubation was investigated using confocal microscopy. 

The effects of PDT on cells with different subcellular targets were further 

studied in details. The main distinction between necrosis and apoptosis was 

performed by differential staining. Moreover, the cleavage of cytoskeletal 

proteins by proapoptotic aspartate-specific proteases was examined. 

Detection of autophagic flux after PDT was assessed using a LC3B -GFP-RFP 

construct that allows dissection of the maturation of the autophagosome to 

the autolysosome in treated cells. To determine the mechanism of 

autophagic response the photodynamic efficacy with inhibitors of Bcl2/Bax 

and PI3K-pathway was estimated. In conclusion, our results show that due to 

the subcellular target, PDT can lead to subsequent activation of various 

downstream signaling events those can modulate and determine the death 

phenotype. 

Acknowledgements: This work was financed by the NCN within the grant  

no 2016/22/E/NZ7/00420.   
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What is ascites? 

Leena Almaghrabi, laioonah_44@hotmail.com, Medical University of Lublin, 

www.umlub.pl 

Introductions: Ascites is the accumulation of fluid (usually serous fluid 

which is a pale yellow and clear fluid) that accumulates in the abdominal 

(peritoneal) cavity. Ascites fluid can have many sources such as liver disease, 

cancers, congestive heart failure, or kidney failure.  

SYPTOMS OF ASCITIES: Patients with ascites often state that they have 

recently noticed an increase in their abdominal girth 

The symptoms of ascites depend largely on the quantity of fluid: trace 

ascites, large ascites.  

Diagnosis: physical examination. 

Laboratory studies: cell count, SAAG, total protein, cytology, ascetics 

amylase cultures/PCR. 

Imaging studies: Chest and plain abdominal films Elevation of the 

diaphragm, with or without sympathetic pleural effusions, is visible in the 

presence of massive ascites. More than 500 mL of fluid is usually required for 

ascites to be diagnosed; Ultrasonography; Computed tomography (CT) 

scanning. 

Ascites is demonstrated well on CT scan images. Small amounts of ascitic 

fluid localize in the right perihepatic space, the posterior subhepatic space, 

and the Douglas pouch. 

Treatment: 

Paracentesis 

Diuretics 

-Furosemide and Spironolactone 

-Diet 

-Dietary salt should be restricted to a no-added salt diet of 90 mmol/day 

(5.2 g salt/day) . 

Conclusion: Initial evaluation should include an extensive evaluation of 

the patient's medical history and determination of the etiology.  
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Właściwości przeciwnowotworowe biotynylowanego 

dendrymeru PAMAM G3, sprzężonego z inhibitorem 

COX-2 i agonistą receptorów PPARγ 

Monika Pichla, monika.pichla@outlook.com, Koło Naukowe Studentów 

Biotechnologii „INSERT”, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
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Obecnie poszukuje się wysoce skutecznych leków przeciwnowotworowych 

– selektywnie toksycznych wobec komórek nowotworowych. Zastosowanie 

nowoczesnych nośników ukierunkowujących leki może podnieść skuteczność 

terapii oraz obniżyć toksyczność leku wobec zdrowych komórek. Celem 

obecnych badań było określenie wpływu dendrymeru PAMAM G3 

sprzężonego z inhibitorem cyklooksygenazy-2 (COX-2) i agonistą receptorów 

aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPARγ) oraz cząsteczką 

ukierunkowującą – biotyną na migrację, proliferację i poziom wewnątrz-

komórkowego ATP komórek nowotworowych. Wykazano biologiczną 

aktywność badanego konstruktu w niskich stężeniach, w zakresie 1-4 µM, po 

24-godzinnej inkubacji. W stężeniach toksycznych biotynylowany PAMAM 

G3 zawierający 16 cząsteczek celekoksybu oraz  15 cząsteczek F-moc-L-

Leucyny spowodował wzrost poziomu ATP w komórkach glejaka, 

a w komórkach obu badanych linii komórkowych miał wyraźne działanie 

antyproliferacyjne oraz istotną w procesie metastazy zdolność do hamowania 

migracji komórek. Ponadto antyproliferacyjne działanie koniugatu było 

silniejsze wobec linii SCC-15, a hamowanie migracji bardziej efektywne 

w przypadku glejaka. Otrzymane wyniki wydają się być bardzo obiecujące ze 

względu na antynowotworowe działanie konstruktu w niskich stężeniach, 

poniżej 5 µM - wymagają jednak dalszych badań in vitro oraz in vivo.  
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Anticancer properties of biotinylated PAMAM G3 

dendrimer conjugated with COX-2 inhibitor and PPARγ 

receptor agonist 

Currently highly effective anti-cancer drugs are being sought, those which 

are selectively toxic to cancer cells. The use of modern drug carriers can 

increase effectiveness of therapy and reduce the toxicity of drugs to healthy 

cells. The aim of this study was to determine the effect of the PAMAM G3 

dendrimer conjugated with the cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor, 

peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist and biotin, 

which played a role of a targeting molecule, on migration, proliferation and 

intracellular ATP levels of tumor cells. The biological activity of the 

construct at low concentrations ranging 1-4 µM was demonstrated after 24 

hours incubation. Biotinylated PAMAM G3 containing 16 celecoxib 

molecules and 15 F-moc-L-Leucine molecules resulted with an increased 

levels of ATP in glioblastoma cells, showed an antiproliferative activity and 

metastasis-relevant ability to inhibit cell migration in both cell lines. 

Moreover, the antiproliferative effect of the conjugate was more visible in 

SCC-15 cells, while inhibition of migration in glioblastoma. Promising 

results were obtained due to the toxicity of the construct at low 

concentrations, below 5 µM however further in vitro and in vivo studies are 

required. 
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Wpływ chloropiryfosu na poziom adipokin  

modulujących wrażliwość na insulinę  

– badania na modelu komórkowym 3T3-L1 
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Powszechne stosowanie pestycydów prowadzi do zanieczyszczenia 

środowiska, spożywanych warzyw, owoców i wody, stanowiąc potencjalne 

zagrożenie zdrowotne. Doniesienia literaturowe wskazują na związek 

ekspozycji na środki ochrony roślin z licznymi chorobami przewlekłymi oraz 

zaburzeniami metabolicznymi, w tym z otyłością oraz insulinoopornością, 

prowadzącymi do rozwoju cukrzycy typu 2. Biorąc pod uwagę powyższe 

doniesienia, celem pracy było określenie wpływu chloropiryfosu (CPF), jako 

przedstawiciela pestycydów fosforoorganicznych, na produkcję adipokin 

modulujących wrażliwość na insulinę. Linia 3T3-L1 jest jednym z najlepiej 

poznanych, scharakteryzowanych i niezawodnych modeli in vitro wykorzys-

tywanych do badania procesu adipogenezy. W pełni zróżnicowane adipocyty 

3T3-L1 wykazują większość cech morfologicznych, biochemicznych i odpo-

wiedzi hormonalnej właściwej dla adipocytów in vivo. Wpływ CPF na 

produkcję adipokin w mysich adipocytach 3T3-L1 zbadano za pomocą testów 

ELISA. W pełni zróżnicowane adipocyty 3T3-L1 inkubowano z CPF (25 µM 

i 75 µM) przez 24h oraz 48h. Poziom adipokin powodujących wzrost wrażli-

wości na insulinę (adiponektyna, leptyna) oraz adipokin, które upośledzają 

wrażliwość na insulinę (MCP-1, rezystyna) oznaczono w supernatancie znad 

hodowli komórkowych. Otrzymane wyniki wskazują, że CPF nie wpływa na 

produkcję badanych adipokin w mysich adipocytach 3T3-L1.  

Badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki, na 

podstawie decyzji nr DEC-2014/15/N/NZ7/03065. 
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Chlorpyrifos impact on level of adipokines modulating 

insulin sensitivity – studies on 3T3-L1 cell model 

The widespread use of pesticides leads to pollution of the environment, 

consumed vegetables, fruit and water, posing a potential health risk. 

Literature reports show the association of exposure to plant protection 

products with numerous chronic diseases and metabolic disorders, including 

obesity and insulin resistance leading to the development of type 2 diabetes. 

Based on the above, the purpose of the study was to determine the effect of 

chlorpyrifos (CPF) as a representative organophosphate pesticides, for the 

production of adipokines that modulate insulin sensitivity. The 3T3-L1 line 

is one of the best known, characterized and reliable in vitro models used for 

the study of adipogenesis. Mature 3T3-L1 adipocytes show most of the 

morphological, biochemical, and hormonal responses specific for adipocytes 

in vivo. The effect of CPF on the production of adipokines in mouse 3T3-L1 

adipocytes was assessed by ELISA kits. Mature 3T3-L1 adipocytes were 

incubated with CPF (25 µM and 75 µM) for 24 h and 48 h. The level of 

adipokines leading to increased insulin sensitivity (adiponectin, leptin) and 

adipokines, which impaired insulin sensitivity (MCP-1, resistin), were 

determined in cell culture supernate. The results indicate that CPF does not 

affect the production of adipokines in murine 3T3-L1 adipocytes.  

The research was financed by the National Science Center, based on Decision 

No. DEC-2014/15 / N / NZ7 / 03065. 
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Aleksandra Szewczyk, olciak1892@gmail.com, Samodzielna Pracownia Analiz 

Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi, www.imw.lublin.pl 

Mirosław Zagaja, lasius1981@wp.pl, Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, 

Instytut Medycyny Wsi, www.imw.lublin.pl 

Marta Andres-Mach, mandres@wp.pl, Samodzielna Pracownia Analiz Izobologra-
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Lewetiracetam (LEV) jest lekiem przeciwpadaczkowym nowej generacji 

powszechnie stosowanym w leczeniu padaczki u wszystkich grup wiekowych 

pacjentów ze względu na jego wysoki profil bezpieczeństwa.  

Celem badań było określenie wpływu LEV na neuroprotekcję i proliferację 

komórek neuronalnych w mózgu myszy.  

Eksperymenty przeprowadzono u samców myszy CB57/BL. Zwierzętom 

podawano dootrzewnowo LEV raz dziennie (10 mg/kg) przez 10 dni. Myszy 

kontrolne otrzymywały 0,9% roztwór NaCl. Neurodegeneracja oceniona 

została poprzez barwienie Fluoro-Jade B (FJB), natomiast apoptoza komórek 

nerwowych za pomocą barwienia TUNEL. W ciągu ostatnich 5 dni leczenia 

LEV i NaCl myszy dodatkowo otrzymały BrDU, w celu oceny poziomu 

proliferacji komórek neuronalnych.  

Uzyskane wyniki potwierdziły właściwości neuroprotekcyjne LEV. 

Barwienia FJB oraz TUNEL wykazały pojedyncze sygnały uszkodzenia 

komórek nerwowych jak i apoptozy w obydwu grupach. W teście labiryntu 

wodnego Morrisa nie zaobserwowano zaburzeń pamięci ani orientacji 

przestrzennej. Wyniki uzyskane w barwieniu BrDU wykazały nieco obniżoną 

całkowitą liczbę nowopowstałych komórek w grupie LEV, jednak różnica ta 

nie była istotna statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną.  

Projekt sponsorowany przez NCN GRANT 2015/19/B/NZ7/03694 
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The impact of Levetiracetam,  

a new-generation antiepileptic drug on neuroprotection 

and hippocampal cell proliferation in a mouse brain 

Levetiracetam (LEV) is a new-generation antiepileptic drug (AED) commonly 

used in the treatment of epilepsy because of its excellent safety profile in all 

age groups.  

The aim of the study was the evaluation of the impact of LEV on the 

neuroprotection and neurogenesis in the mouse brain.  

All experiments were performed on adolescent male CB57/BL mice. Animals 

were injected with LEV once a day (10 mg/kg) for 10 days. The Control mice 

were injected with 0,9% NaCl solution. Fluoro-Jade B (FJB) and TUNEL 

staining were performed to evaluate neurodegeneration and apoptosis of 

neural cells. Additionally, mice were given a BrDU injection for the last 5 

days of the LEV and NaCl treatment to quantify the total amount of 

proliferating cells.  

Obtained results confirmed neuroprotective properties of LEV. FJB and 

TUNEL staining showed just single nerve cells degeneration or apoptosis in 

both LEV and Control group. No spatial learning and memory disturbances 

were observed in Morris water maze test. Although results obtained from 

BrDU staining showed that LEV slightly decreased the total number of 

newborn cells, the difference was not statistically significant when compared 

to the Control group. 

Project sponsored by NCN GRANT 2015/19/B/NZ7/03694 
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Wpływ promieniowania uvb na toksyczność 

chloropiryfosu w komórkach skóry 

Krzysztof Sawicki, sawicki.krzysztof@imw.lublin.pl, Zakład Biologii Molekularnej 

i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, 
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Celem naukowym projektu było określenie wpływu promieniowania UVB 

na toksyczność chloropiryfosu (CHP) w komórkach skóry, które są narażone 

na bezpośredni kontakt zarówno z pestycydem jak i promieniowaniem UVB. 

Ponadto celem badań było także wyjaśnienie mechanizmu takiego działania.  

Badania zostały przeprowadzone na dwóch liniach komórkowych in vitro 

keratynocytach i fibroblastach. Zbadano potencjał cytotoksyczny różnych 

dawek jednostkowych promieniowania UVB (5, 10, 15, 20 mJ/cm2) oraz 

różnych stężeń CHP (50, 250 µM) (ekspozycja odrębna i złożona) przy 

pomocy testu na integralność błony komórkowej, testu na wykrywanie 

uszkodzeń obu nici DNA, testu na wykrywanie indukcji apoptozy oraz testu 

na wykrywanie reaktywnych form tlenu w komórce.  

W rezultacie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że promieniowanie 

UVB przyczynia się do zwiększenia efektu cytotoksycznego w komórkach 

skóry podczas jednoczesnej ekspozycji z CHP. Zwiększona cytotoksyczność 

może być spowodowana indukcją powstawania wolnych rodników 

i generowania uszkodzeń w DNA komórek skóry.  

Projekt został sfinansowany ze środków statutowych IMW przezna-

czonych na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 

z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców w 2017 r. oraz 

ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 

numer DEC-2013/09/N/NZ7/03565. 
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Influence of uvb radiation on toxicity  

of chlorpyrifos in skin cells 

The aim of the study was to investigate the effect of UVB radiation on 

toxicity of chloropyrifos (CHP) an organophosphorus (OPs) insecticide in 

skin cells. In addition, the purpose of study was to explain the mechanism of 

such action. 

Studies were performed on BJ (fibroblast) and HaCaT (keratinocytes) cell 

lines.  

Cells were exposed (alone and simultaneous) to various intensity of UVB (5, 

10, 15, and 20 mJ/cm2) and two concentrations of CHP (50, 250 µM). Samples 

were measured by LDH assay, Comet assay, Apo One® Homogenous Caspase 

-3/7 Assay and ROS-Glo™ H2O2 Assay. A significance of differences was 

calculated using the one-way ANOVA with post-hoc Tukey’s test, difference 

were considered statistically significant when the p-value was less than 

<0.05. 

Our research showed that exposure to UVB radiation contributes to cytotoxic 

effect of chlorpyrifos in skin cells. Increased cytotoxicity may be due to 

induction of free radical formation and DNA damage in skin cells. 

This study was financed by the IMW statutory funds for financing of research 

and development of young researchers in 2017 and the National Science 

Centre Fund, Project No. DEC-2013/09/N/NZ7/03565 
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Wykorzystanie trójwymiarowego modelu nowotworu 

trzustki w ocenie skuteczności terapeutycznej terapii 

kombinowanej opartej na klasycznej chemoterapii 

z efektem fotodynamicznym 

Grzegorz Gawlik, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet 

Jagielloński, www.uj.edu.pl 
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www.uj.edu.pl  
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Przemysław Mieszko Płonka, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii, 

Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl 

Heterogeniczność komórek nowotworowych jest uważana za jedną 

z głównych przyczyn rozwoju guzów pierwotnych, nawrotów choroby 

nowotworowej oraz oporności na stosowane leczenie. Nowotwór trzustki to 

jeden z najgroźniejszych nowotworów dotykających człowieka. Przeżycie  

pięciocioletnie jest obserwowane jedynie u 25% pacjentów, z nowotworem 

wyciętym we wczesnym stadium (przed inwazją naczyń limfatycznych). 

W niniejszym projekcie zbadano linię komórkową raka trzustki PANC-1 

stosując dwie metody terapeutyczne oraz metody hodowli. W pierwszym 

etapie dokonano selekcji komórek stosując lek pierwszego rzutu w leczeniu 

raka trzustki – gemcytabinę, a następnie efekt fotodynamiczny z wykorzys-

taniem pochodnej bakteriochloryny. Wykorzystano dwie metody hodowli, 

klasyczną hodowlę adherentną oraz metodę trójwymiarową z wykorzys-

taniem sferoidów na żelu. Celem projektu była charakterystyka komórek 

opornych na chemioterapię i efekt fotodynamiczny w obydwu metodach 

hodowli oraz określenie ich skuteczności terapeutycznej.  



IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Lublin, 2-3 grudnia 2017 r., Postery naukowe  

 

 122  

Application of a three-dimensional model of pancreatic 

cancer for understanding and overcoming resistance by 

combination of chemotherapy and photodynamic effect 

Heterogeneity of cancer cells is believed to play main role in rapid 

development of primary tumors, their recurrence and it participate in drug 

resistance. Pancreatic cancer is one of the most dangerous tumors and it also 

shows high level of heterogeneity. Five-year survival rates approach 25% if 

the cancers are surgically removed while they are still small and have not 

spread to the lymph nodes. In our study PANC-1 cell line in two different 

methods and culture procedures was investigated. Firstly gemcitabine (first 

line drug in pancreatic cancer) based chemotherapy was applied to select the 

most resistant cells. Futhermore, the NIR-absorbing bacteriochlorin-based 

photodynamic effect was used. Two culture approaches was impled: classic 

adhetent 2d and 3d-gel-system with hanging drop method created spheroids. 

The aim of our study is characteristics of PANC-1 and estimating the 

therapeutic efficacy of chemotherapy and photodynamic effect against 

resistant cells in both culture systems. 
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Zależność między zdolnością do tworzenia biofilmu 

a genotypem metycylinoopornych klinicznych izolatów 

Staphylococcus aureus 

Natalia Łubowska, nlubowska@gumed.edu.pl, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, 

Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, www. gumed.edu.pl  
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Uniwersytet Medyczny, www. gumed.edu.pl 

Narastająca oporność na antybiotyki i zdolność do wytwarzania biofilmu 

powodują, że zakażenia Staphylococcus aureus stanowią poważne wyzwanie 

terapeutyczne na całym świecie. Badanie adhezji oraz podłoża genetycznego 

różnych izolatów S. aureus może pozwolić na lepsze zrozumienie złożonego 

procesu powstawania biofilmu i infekcji spowodowanych przez ten 

drobnoustrój. 

Badania przeprowadzono na 70 metycylinoopornych szczepach S. aureus 

izolowanych z materiałów klinicznych, od pacjentów hospitalizowanych 

i ambulatoryjnych rejonu gdańskiego w latach 2013-2015 (kolekcja szczepów 

Katedry Mikrobiologii GUMed).  

Intensywność biofilmu wytworzonego w 96-dołkowych płytkach 

mikrotitracyjnych analizowano z użyciem fioletu krystalicznego (CV) oraz 

metodą oceny redukcji bromku 3-(4,5-dimetylo-tiazol-2-ilo)-2,5-difenylo-

tetrazoliowego (MTT). Polimorficzny region X genu spa amplifikowano 

metodą PCR. Typy spa określano przy użyciu oprogramowania Ridom Staph 

Type. Typowanie gronkowcowych kaset chromosomalnych SCCmec I-V (ang. 

staphylococcal casette chromosome mec) u szczepów MRSA przeprowadzano 

metodą multiplex PCR. 

Badane izolaty posiadają kasety SCCmec I-IV, przy czym najwięcej 

izolatów (51%) niesie kasetę SCCmec II. Należą one do 13 typów spa (25% 

izolatów o typie t151). W pracy wykazano, że istnieje istotna statystycznie 

zależność między intensywnością wytworzonego biofilmu a przynależnością 

do danego typu spa – istotnie więcej biofilmu wytworzyły izolaty o typie 

t008. 
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Relationship between biofilm formation and genotype  

of methicillin-resistant Staphylococcus aureus  

clinical isolates 

Increasing resistance to antibiotics and ability to form biofilms has made the 

therapy of staphylococcal infection international challenge. The study of 

adhesion and molecular basis in different isolates of S. aureus may allow a 

better understanding of the complex process of biofilm formation and 

infections caused by this microorganism. 

A total of 70 isolates of MRSA were used in the study. They were obtained 

from clinical materials between 2013 and 2015 from inpatients and 

outpatients (the collection of S. aureus isolates from the Department of 

Medical Microbiology, MUG). 

The intensity of biofilm formed in 96-well microtiter plates was determined 

with crystal violet staining (CV) and 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide assay (MTT). The polymorphic region of the 

protein A gene (spa) was amplifed with PCR. After receiving the results, a spa 

types were identifed using international database Ridom Spa Server. To 

determine the polymorphism cassette carrying the mecA gene, typing of 

chromosomal cassette SCCmec I-V by multiplex PCR was used. 

The tested isolates have SCCmec I-IV cassettes, with the highest number of 

isolates (51%) carrying SCCmec II cassette. Spa typing revealed the presence 

of 13 gene types in MRSA (25% of type t151). The study shows that biofilm 

formation correlates with the spa clonal lineage in the population of MRSA 

isolates – isolates with spa type t008 IV were capable of higher biofilm 

formation than other spa clonal complexes. 
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Zespół pieczenia jamy ustnej – etiologia, różnicowanie 
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Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jest przewlekłym stanem dyskomfortu 

w jamie ustnej, niezwiązanym z patologią błony śluzowej. Dyskomfort jest 

najczęściej odczuwany jako uczucie pieczenia/palenia błony śluzowej jamy 

ustnej, Dolegliwości są zwykle obustronne, o miernym nasileniu, utrzymują 

się przez minimum 4-6 miesięcy i dotyczą klinicznie nie zmienionej błony 

śluzowej. Częstość występowania BMS w zależności od przyjętych  kryteriów 

waha się między 0,5-15%. Choroba występuje 7 razy częściej u kobiet niż 

u mężczyzn, głównie w 5-7 dekadzie życia, w okresie około- i postmeno-

pauzalnym. Przyczyny pieczenia jamy ustnej mogą być miejscowe i ogólne. 

Do przyczyn miejscowych zalicza się: zakażenie grzybicze, bakteryjne 

i wirusowe, liszaj płaski, język geograficzny, podrażnienia mechaniczne, 

alergię kontaktową i pokarmową, parafunkcje i dysfunkcje układu 

stomatognatycznego, prądy elektrogalwaniczne złą higienę jamy ustnej.  

Z przyczyn ogólnych wymienia się: cukrzycę, zaburzenia hematologiczne, 

niedobory witamin z grupy B, żelaza i kwasu foliowego,niedobory pokar-

mowe, zaburzenia hormonalne, choroba refluksowa przełyku, zaburzenia 

wydzielania śliny, chemioterapię, zaburzenia autoimmunologiczne. Leczenie 

zespołu pieczenia jamy ustnej zależy od typu BMS W zależności od 

rozpoznania, stosuje się leki uspokajające, przeciwlękowe, przeciw-

depresyjne. Jako leczenie wspomagające stosuje się preparaty wielowita-

minowe płukanki łagodzące do stosowania w jamie ustnej i ziołowe, leki 

uspokajające. 
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Burning mouth syndrome – etiology, differentiation 

Burning mouth syndrome is a chronic state of discomfort in the mouth, not 

associated with pathology of the oral mucosa. Discomfort is usually felt as 

a burning sensation/smoking mouth, Complaints are usually bilateral, with 

only moderate success, persist for at least 4-6 months and are clinically not 

amended by the lining. The incidence of BMS depending on the adopted 

criteria varies between 0.5-15%. The disease is 7 times more common in 

women than in men, mainly in 5-7 Decade of life, in the period around-and 

after menopause. Causes of sensation of the mouth can be local and general. 

The cause of the locals include: fungal, bacterial and viral, Lichen Planus, 

geographic tongue, mechanical irritation, contact allergy, parafunction and 

the dysfunctions of the dentition, electrogalvanic currents, bad oral hygiene. 

Among the reasons for general lists: diabetes, haematological disorders, 

deficiencies of B vitamins, iron, and folic acid, food shortages, hormonal 

disorders (menopause), gastroesophageal reflux, disorders of saliva, 

chemotherapy, medications, autoimmune disorders. Treatment depends on 

the type of BMS. In the case of original BMS and diagnose mental disorders, 

depending on the diagnosis, applies sedatives and anxiolytics, 

antidepressants. As an adjunct treatment apply multivitamins rinses 

mitigation for use in the oral cavity and herbal sedatives. 
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Zwierzęta laboratoryjne w testach nad aktywnością 

lokomotoryczną, równowagą i koordynacją 
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Motoryka ciała jest głównym elementem zachowania się zwierząt. Do 

czynności ruchowych zwierząt należą utrzymanie postawy ciała podczas 

wykonywania różnych czynności, tj.: zdobywanie pokarmu, ochrona przed 

niebezpieczeństwem, szukanie partnera  do rozrodu, budowanie gniazd 

i wychowywanie potomstwa. Czynności lokomocyjne to zespół ruchów 

służących do poruszania się w przestrzeni. Czynnościami bezpośrednio 

związanymi z aktywnością lokomotoryczną są równowaga i koordynacja.  

Zaburzenia związane z aktywnością lokomotoryczną, równowagą 

i koordynacją mogą być objawami choroby Parkinsona, Huntingtona 

i dystrofii mięśniowych różnego typu w tym dystrofii mięśniowej 

Duchenne’a. Celem poznania mechanizmów powstawania, przebiegu i terapii 

tych chorób stosuje się szereg testów oceniających aktywność lokomo-

toryczną, równowagę i koordynację. Najczęściej stosowanymi testami są: test 

wytrzymałości uchwytu (grip strenght test), test bieżni obrotowej (rotarod 

test), horizontal bar, triple horizontal bars, static rods, test z belką pochyłą 

(balance beam test), test nowości (novelty test), test z kołowrotkiem 

(running wheels test), test odwróconej siatki Kondziela (Kondziela’s inverted 

screen) oraz weight test. 

 

http://www.su.edu.pl/
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Laboratory animals in locomotor activity, balance  

and coordination tests 

Motor activity of body is the main element of animal behavior. Movement 

activity of animals include maintaining the body's posture while performing 

various activities, such as: gaining food, protecting from danger, finding 

a partner for reproduction, building nests and raising offspring. Locomotor 

activity is a set of movements that is utilized to move in space. Activities 

directly related to locomotor activity are balance and coordination. 

Locomotor activity, balance, and coordination disorders may be symptoms of 

Parkinson's disease, Huntington's disease, and muscular dystrophy of various 

types including Duchenne muscular dystrophy. A number of tests assessing 

locomotor activity, balance and coordination are used to learn about the 

mechanisms of the development, progression and treatment of these 

diseases. The most commonly tests of this type are: grip strength test, 

rotarod test, horizontal bar, triple horizontal bars, static rods, balance beam 

test, novelty test, running wheels test, Kondziela’s inverted screen and 

weight test. 
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