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Kardiomiopatie pochodzenia niedokrwiennego – 
tło genetyczne i nowe terapie komórkowe

prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz, Instytut Genetyki Człowieka, Polskiej Akademii Nauk

Choroby naczyniowo-sercowe, w  tym kardimiopatie, stanowią najczęstszą 

przyczynę zachorowalności i śmiertelności w społeczeństwach o wysokim stopni 

rozwoju. W  naszych pracach opracowaliśmy schematy kardimiopatii poprzez 

indukowanie zawału mięśnia sercowego u gryzoni (myszy i szczury), co pozwoliło 

na prześledzenie zarówno tła molekularnego kardiomiopatii jak i wprowadzenie 

nowych interwencji komórkowych (macierzystych/progenitorowych) połączonych 

z  obserwacją ekspresji genów odpowiedzialnych za niewydolność serca, jego 

niekorzystną przebudowę i/lub procesy pro-arytmogenne. Wszelkie dysfunkcje 

w  pracy mięśnia sercowego spowodowane przyczyną pierwotną lub chorobami 

towarzyszącymi prowadzącymi do miopatii nazywane są kardiomiopatiami. 

Prowadziliśmy przejściowe transfekcje ludzkich komórek pochodzenia miogennego 

(rezerwuar tkankowy mięśni szkieletowych) genem GJA1 wszczepiając mioblasty 

do myszy immunokompromisowanych i/lub szczurów poddanych reżimowi 

immunosupresyjnemu. Zaobserwowaliśmy ponad 40-krotną nadekspresję tego 

genu na poziomie mRNA oraz kilkukrotną nadekspresję jego produktu białkowego 

w podawanych mioblastach. Nadekspresja genu GJA1 prowadziła do normalizacji 

sprzężeń elektrofizjologicznych i  tworzenia funkcjonalnych koneksonów. 

Jednocześnie obniżało to wrażliwość pro-arytmogenną miokardium u  szczura 

U obu typów gryzoni dochodziło do zmiany profilu genomowego w miokardium na 

wzór pro-regeneracyjny.
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Czy przeszczep macicy jest szansą 
na urodzenie zdrowego dziecka? 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk, II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie

Przeszczep macicy to nowoczesna metoda operacyjna wykonywana u  kobiet 

które z powodów medycznych /pierwotny brak macicy bądź jej utrata spowodowana 

chorobą/ nie posiadają tego narządu. Pierwszy na świecie opisany zabieg 

transplantacji macicy został wykonany już w 2000 roku /Szwecja/, ale zakończył 

sie odrzuceniem przeszczepu. Jedenaści lat póżniej, w roku 2011, lekarze z Akdeniz 

University Hospital w Antalya, Turcja, wykonali pierszy udany przeszczep macicy 

od zmarłej, niespokrewnionej dawczyni. Pierwsze urodzenie dziecka u Pacjentki 

z  przeszczepioną macica /od żyjącej 61-letniej dawczyni/ miał miejsce w  roku 

2014 w  Szwecji. A  już w  roku 2018 w  Cleveland Clinic, Ohio, USA, miał miejsce 

poród dziecka Pacjentki po transplantacji macicy, której organ przeszczepiono 

w roku 2017 od zmarłej dawczyni. Prezentowane dane wskazują na przekraczanie 

barier dotyczących chirurgii operacyjnej, endokrynologii ginekologicznej, 

transplantologii jak również immunologii klinicznej. Niestety, w  Polsce zabieg 

ten traktowany jest w chwili obecnej jako „rozwojowe badanie eksperymentalne” 

albowiem nie ma standartów techologicznych ani aktów formalno-prawnych 

dotyczących tej operacji. W przypadku transplantacji macicy należy odpowiedzieć 

sobie na wiele, nurtujących, lekarza pytań: czy przeszczepioną macicę należy 

zawsze usunąć po urodzeniu przez pacjentkę zdrowego dziecka/dzieci?; Czy 

stosowanie leków przeciw odrzucaniu przeszczepu może mieć niekorzystny wpływ 

na przebieg ciąży i rozwój dziecka /długoletnia obserwacja/? Jak poprawić ukrwienie 

narządu aby nie dochodziło do powstawania skrzeplin w  przeszczepionych 

naczyniach krwionośnych macicy? Odpowiedzi na wiele zadanych pytań wymagają 

długich obserwacji oraz szczegółowych badań klinicznych /np. doświadczenia 

eksperymentalne na zwierzętach/. 



Wystąpienia ustne
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Badania spektroskopowe limfocytów 
w przebiegu mononukleozy zakaźnej

Magdalena Pietruszewska, magdalenapietruszewska92@gmail.com, Wydział Chemii 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, https://chemia.uj.edu.pl

Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, birczyns@chemia.uj.edu.pl, Wydział Chemii 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, https://chemia.uj.edu.pl

Grażyna Biesiada, grazyna.biesiada@uj.edu.pl, Klinika Chorób Zakaźnych 
i  Tropikalnych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Jakubowskiego 2,30-
688 Kraków, Poland, http://www.zakazna.wl.cm.uj.edu.pl

Celem pracy było sprawdzenie, czy spektroskopia ramanowska może być 
stosowana do badania aktywowania limfocytów pacjentów ze zdiagnozowaną 
mononukleozą zakaźną. Próbki krwi pobrano od chorych pacjentów 
hospitalizowanych w  Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie. Badania zostały wykonane metodą mikrospektroskopii ramanowskiej, 
techniką mapowania pojedynczych limfocytów, wzbudzając próbkę linią 514,5 nm 
lasera Ar+, pomiary wykonywano w zakresie spektralnym 3200-400 cm-1. 

Analizując widma ramanowskie limfocytów zauważono pojawienie się pasma 
przy liczbie falowej 520 cm-1, związanego z drganiami S-S mostków disiarczkowych 
immunoglobulin, markera odpowiedzi limfocytów B na obecność antygenów. 
Odnotowano największą intensywność markera immunoglobulin w  trzecim 
dnia hospitalizacji. Zauważono również wzmocnienie intensywności innych 
charakterystycznych pasm, np. Tyr, Amidu I i Amidu III, wskazujących na procesy 
zachodzące w komórce B w odpowiedzi na zakażenie.

U  zdrowego ochotnika, nie stwierdzono obecności aktywowanych limfocytów. 
Dodatkowo zaobserwowano zmianę kształtu komórki w  trakcie hospitalizacji, 
która również wskazuje na przebiegającą infekcję w organiźmie. 

Przeprowadzone badania wskazaly na możliwość zastosowania Spektroskopii 
ramanowskiej, która w  przyszłości może być wykorzystywana podczas 
diagnozowania pacjentów z podejrzeniem mononukleozy zakażnej.

Podziękowania: MP dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer 
POWR.03.02.00-00-I013/16.
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Spectroscopic studies of lymphocytes 
in the course of infectious mononucleosis

The aim of the study was to check whether Raman spectroscopy can be used 

to study the activation of lymphocytes in patients diagnosed with infectious 

mononucleosis. Blood samples were taken from sick patients hospitalized in the 

Department of Infectious Diseases of the University Hospital in Krakow. 

Measurements were performed by using a  Raman microspectroscopy mapping 

technique of single lymphocytes, exciting the samples with a 514.5 nm Ar+ laser 

line, in the spectral range 3200-400 cm-1. Analyzing Raman spectra of lymphocytes, 

the appearance of a  band at the wavenumber of 520 cm-1, associated with S-S 

vibration of the immunoglobulin disulfide bridges, a marker of B-cell response to 

the presence of antigens, was noticed.

The highest intensity of immunoglobulin marker was observed on the third day of 

hospitalization. An increase in the intensity of other characteristic bands, e.g. Tyr, 

Amide I and Amide III, was also noted, indicating processes occurring in B cell in 

response to infection.

Activated lymphocytes were not found in a healthy donor. In addition, a changes 

in the shape and size of the cell during hospitalization were observed, which also 

indicates an ongoing infection in the body.

The conducted research indicated the perspective of using Raman spectroscopy in 

diagnosing patients with suspected infectious mononucleosis.

MP acknowledges the support of InterDokMed project no. POWR.03.02.00-

00-I013/16
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Badanie właściwości powierzchniowych biomateriałów 
metodą wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej

Przemysław Potoczny, prz117@interia.pl, Koło Naukowe FOTON, Wydział Budowy 
Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl

W  związku z  rozwojem przemysłu chemicznego w  ostatnich latach zauważa 

się znaczny wzrost zastosowania tworzyw sztucznych w medycynie. Materiały te 

mogą są używane przy produkcji strzykawek i innych urządzeń dozujących, klejów 

medycznych, jako podłoża w inżynierii tkankowej lub jako szeroko pojęte protezy. 

Idealnymi do wyżej wymienionych zastosowań są polimery i poliuretany. Dlatego 

też w pracy dokonano przeglądu literatury światowej dotyczącej ich zastosowania 

w medycynie. 

Głównym celem pracy jest badanie hydrofobowości folii otrzymanych 

z  poliuretanów modyfikowanych krzemionką i  siloksanami przez oznaczenie 

kąta zwilżania i  obliczenie swobodnej energii powierzchniowej. Na trzech 

rodzajach próbek poliuretanowych: bez modyfikacji, modyfikowanych krzemionką 

i  modyfikowanych siloksanami umieszczono krople substancji pomiarowych – 

wody, formamidu, dijodometanu. Przy użyciu aparatu fotograficznego każdej 

kropli zrobiono zdjęcie. Dzięki zastosowaniu programu „Kropla” dokonano 

pomiaru kątów zwilżania cieczy i  na tej podstawie obliczono swobodną energię 

powierzchniową używając programu „Energia”. Uzyskane wyniki potwierdziły 

wzrost hydrofobowości PU modyfikowanych siloksanami i  hydrofilowości PU 

modyfikowanych krzemionką.
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Study the surface proporties of biomaterials 
by the method of determining surface free energy

In connection with the development of the chemical industry, the use of plastics in 

medicine has increased significantly in recent years. These materials can be used 

in the production of syringes and other dispensing devices, medical adhesives, as 

a substrate in tissue engineering or as broadly understood prostheses. Polymers 

and polyurethanes are ideal for the abovementioned applications. Therefore, the 

work reviews the world literature on their use in medicine.

The main purpose of the work is to study the hydrophobicity of films obtained from 

polyurethanes modified with silica and siloxanes by determining the contact angle 

and calculating the free surface energy. On three kinds of polyurethane samples: 

unmodified, silica modified and siloxane modified were located measuring drops 

of following substances – water, formamide and diiodomethane. Every drop was 

photographed by camera. Computer software „Kropla” enables to measure contact 

angle of liquids. Based on this compute, it is possible to determine a surface free 

energy using „Energy” software. Received results confirmed the growth of silica 

modified polyurethane’s hydrophobicity and the growth of siloxanes modified 

polyurethane’s hydrophilicity.
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Bioaktywne nankompozyty chitozan/ZnO NPs 
do zastosowań w transdermalnym dostarczaniu 
substancji leczniczych stosowanych w leczeniu 

przewlekłych schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Marek Piątkowski, marek.piatkowski@pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i  Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Łukasz Janus, ljanus@chemia.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Julia Radwan-Pragłowska, jrpraglowska@chemia.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kseniia Burkovskaia, ksushik_18@mail.ru, Wydział Inżynierii i  Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Aleksandra Sierakowska, asierak@chemia.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Nankompozyty chitozan/ZnO NPs do zastosowań w transdermalnym dostarczaniu 

substancji leczniczych stosowanych w  leczeniu przewlekłych schorzeń układu 

sercowo-naczyniowego.

Najczęstszą przyczyną zgonów na całym świecie są choroby układu sercowo- 

naczyniowego. Głównym sposobem zapobiegania zawałów serca, czy udarów 

niedokrwiennych mózgu jest przyjmowanie leków o  działaniu rozrzedzającym, 

jednak ich długotrwałe zażywanie może powodować szereg skutków ubocznych. 

Alternatywą może być terapia transdermalna, która umożliwia dostarczenie 

substancji leczniczych bez obciążania organizmu pacjenta. Metoda ta wyróżnia się 

skutecznością, a  także zapewnia odpowiednie stężenie terapeutyczne leku przez 

wymagany czas. 

Chitozan jest biopolimerem, który w  wyniku sieciowania tworzy hydrożele. 

Zdolność chitozanu do zwiększania przepuszczalności błon komórkowych 

umożliwia przenikanie większej dawki terapeutyku.
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Celem badań było otrzymanie nanokompozytów chitozanowych dotowanych 

nanocząstkami tlenku cynku. Zbadano struktury chemiczne oraz morfologie 

otrzymanych produktów.

Określono pojemność sorpcyjną biomateriałów. Wyznaczono profil uwalniania 

substancji czynnej. Brak działania cytotoksycznego potwierdzono wykorzystując 

pierwotne komórki skóry.

Uzyskane wyniki potwierdzają, iż otrzymane nanokompozyty posiadają wysoki 

potencjał do kontrolowanego dostarczania leków metodą transdermalną.

Badania były współfinansowane z projektu Sonata, Narodowe Centrum Nauki, nr 

rejestracyjny 2017/ 26/D/ST8/00979.
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Bioactive chitosan/ZnO NPs nanocomposites 
for drug transdermal delivery applicable 

in chronic cardiovascular system diseases treatment

Chitosan / ZnO NPs nanocomposites for applications in transdermal delivery of 

medicinal substances used in the treatment of chronic cardiovascular diseases

Cardiovascular diseases are the most common cause of death worldwide. The main 

way to prevent heart attacks or ischemic strokes is to take medicines that have 

a thinning effect, but their long-term use can cause a number of side effects. An 

alternative can be transdermal therapy, which allows the delivery of medicinal 

substances without burdening the patient’s organism. This method is distinguished 

by efficiency and also ensures the appropriate therapeutic concentration of the 

drug for the required time.

Chitosan is a  biopolymer that forms hydrogels as a  result of cross-linking. 

The ability of chitosan to increase the permeability of cell membranes allows 

penetration of a larger dose of therapeutic. The aim of the research was to obtain 

chitosan nanocomposites subsidized with zinc oxide nanoparticles. Chemical 

structures and morphologies of the obtained products were examined.

The sorption capacity of biomaterials were determined. The release profile of the 

active substance was determined. No cytotoxic effect was confirmed, studies were 

conducted on primary skin cells.

The obtained results confirm that the obtained nanocomposites have a  high 

potential for controlled delivery of drugs by the transdermal method.

The research was co-financed from the project Sonata, National Science Center, 

Poland, nr 2017/ 26/D/ST8/00979.
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Ciąża po operacji bariatrycznej

Joanna Borowik, joannaa.borowik@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i  Klinice Położnictwa i  Patologii Ciąży, Wydział Lekarski, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, 

Ida Osuchowska, i.m.osuchowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i  Klinice Położnictwa i  Patologii Ciąży, Wydział Lekarski, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, 

Kinga Kuśmierczuk, kinga.kusmierczuk@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży, Wydział Lekarski, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie,

Anna Semczuk-Sikora, anna.semczuk@umlub.pl, Katedra i  Klinika Położnictwa 
i  Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, https://www.umlub.pl/uczelnia/
struktura-organizacyjna/szczegoly,133.html

Wstęp: Operacja bariatryczna (OB) jest najskuteczniejszą metodą leczenia 

chorych z otyłością olbrzymią, pozwalającą na znaczącą i długotrwałą utratę masy 

ciała. W większości przypadków wykonywana jest u osób w wieku reprodukcyjnym.

Cel pracy: Celem pracy było omówienie wpływu przebytej OB na przebieg ciąży 

oraz laktację.

Materiały i metody: Dokonano przeglądu najnowszej wiedzy na powyższy temat 

w oparciu o bazy danych PubMed i Google Scholar. 

Wyniki: W  związku z  nasilonym pooperacyjnym katabolizmem, nie zaleca się 

planowania ciąży w  okresie pierwszych 12 miesięcy po OB. Ciąża powinna być 

poprzedzona wyrównaniem ewentualnych niedoborów żywieniowych. W czasie ciąży 

i połogu zaleca się suplementację mikro- i makroelementów, witamin rozpuszczalnych 

w tłuszczach i białek. Pozwala to zmniejszyć ryzyko porodu przedwczesnego, wystąpienia 

wad wrodzonych i hipotrofii u płodu oraz anemii u matki. 

Wnioski: Ciąża po operacji bariatrycznej jest ciążą wysokiego ryzyka i powinna 

być prowadzona przez zespół interdyscyplinarny.
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Pregnancy after bariatric surgery

Introduction: Bariatric surgery (BSurg) is the most effective method of treating 

patients with severe obesity, allowing for significant and long-term weight loss. In 

most cases, it is performed on people of reproductive age.

Aim of the study: The aim of the study was to discuss the impact of BSurg on 

pregnancy and lactation.

Materials and methods: The latest knowledge on the above subject was reviewed 

based on PubMed and Google Scholar databases.

Results: Due to severe postoperative catabolism, pregnancy planning is not 

recommended during the first 12 months after BSurg. Pregnancy should be 

preceded by the correction of any nutritional deficiencies. During pregnancy and 

lay, supplementation with micro- and macroelements, fat-soluble vitamins and 

proteins is recommended. This reduces the risk of premature delivery, birth defects 

and fetal hypotrophy, and maternal anemia.

Conclusions: Pregnancy after bariatric surgery is a high-risk pregnancy and should 

be managed by an interdisciplinary team.
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Innowacyjne biomateriały dla zastosowań 
w inżynierii tkankowej skóry oparte o acylowany chitozan

Kseniia Burkovskaia, ksushik_18@mail.ru, Wydział Inżynierii i  Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Marek Piątkowski, marek.piatkowski@pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i  Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Julia Radwan-Pragłowska, jrpraglowska@chemia.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Łukasz Janus, ljanus@chemia.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Aleksandra Sierakowska, asierak@chemia.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Obecnie modyfikowany chitozan jest coraz częściej stosowany do 
otrzymywania rusztowań dla inżynierii tkankowej. Zastosowanie naturalnych, 
biodegradowalnych polimerów o  wysokim podobieństwie do natywnych tkanek 
jest wiodącym kierunkiem technologii biomateriałów. Chitozan (CS) jest jednym 
z  najczęściej występujących w  przyrodzie polisacharydów. Otrzymuje się go 
z  odpadów przemysłu spożywczego np. ze skorupiaków. Biopolimer zawiera 
w  swojej strukturze liczne grupy aminowe i  hydroksylowe oraz wykazuje takie 
cechy jak: biodegradowalność, przewidywalna szybkość degradacji, właściwości 
antybakteryjne i biokompatybilność.

Chitozan modyfikowano chlorkami kapronowymi, dekanoilowymi i olelilowymi 
(z TEA) poprzez syntezę MW. W celu przeprowadzenia reakcji acylowania naczynie 
reaktora napromieniowano w  reaktorze MW w  300 W  przez 30 min (45, 60, 90 
min). Skuteczność acylowania wykazano za pomocą analizy H1NMR i  FTIR. 
Zmodyfikowany polimer został przekształcony do rusztowania na drodze liofilizacji. 
Morfologia została zbadana za pomocą SEM. Ponadto zmodyfikowany chitozan 
wykazał dobrą biokompatybilność z  ludzkimi komórkami fibroblastów. Reakcja 
acylowania CS zwykle trwa od 6-12 godzin przy zastosowaniu konwencjonalnego 
ogrzewania. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego pozwala na modyfikację 
chemiczną zgodnie z zasadami Zielonej Chemii.

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, nr rej. Projektu 
2017/26/D/ST8/00979.
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Innovative biomaterials for skin tissue engineering 
applications based on acylated chitosan

The use of modified chitosan as a component of scaffolds is more common nowadays 

for tissue engineering. Perspectives with global outlook is the use of biodegradable 

biomaterials, similar to native tissues. Presently, chitosan (CS) is one of the most 

copious polysaccharide that is beneficially obtained from the crustaceans waste. 

In addition to its availability, CS carries free NH2
- groups on the deacetylated units 

and OH- groups on the de- as well as acetylated units exhibit variety of important 

properties: biodegradability; predictable degradation rate; antibacterial activity 

and biocompatibility. 

Chitosan was modified with caproic, decanoyl and oleloyl chlorides (with TEA) via 

MW synthesis. To carry out the reaction of acylation, reactor vessel was irradiated 

in MW oven at 300 W for 30, 45, 60, 90 min. Efficiency of the acylation was proved 

with H1NMR and FTIR analysis. As a result there is increase of peak intensity at 

2900 cm-1 and 1625 cm-1 on IR spectra – new secondary amide bonds and long 

aliphatic chains. Internal structure was investigated with SEM. In addition, 

modified chitosan showed good biocompatibility with human fibroblast cells. 

The acylation reaction of CS usually takes from 6-12 h with use of conventional 

heating. With respect to green chemistry principles, the ability to carry out this 

synthesis for 30 min with use of MW energy, another valid point.

This work was supported financially by National Science Center, Poland, grant no. 

2017/26/D/ST8/00979.
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Kompatybilność cilazaprylu z wybranymi substancjami 
pomocniczymi stosowanymi w formulacji stałych 

postaci leku – badania termograwimetryczne

Mateusz Broncel, mateusz_broncel@interia.pl, Katedra i  Zakład Biofizyki, Wydział 
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Paweł Ramos, pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Biofizyki, Wydział Nauk 
Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Leki oprócz substancji czynnej zawierają substancje pomocnicze. Substancje te 

są dodawane w celu zwiększenia trwałości, biodostępności oraz nadania właściwej 

postaci czy smaku lekom. Substancje pomocnicze nie powinny wpływać jednak na 

działanie leku jak i  wchodzić z  nim w  interakcje. Zaistniałe niezgodności mogą 

niekorzystnie wpływać na uwalnianie substancji aktywnej jak i jej działanie. Celem 

pracy było sprawdzenie kompatybilności cilazaprylu z  wybranymi substancjami 

pomocniczymi stosowanymi w formulacji stałych postaci leku takimi jak: glukoza, 

laktoza, skrobia i stearynian magnezu. W tym celu wykonano mieszaniny fizyczne 

w stosunku wagowym 1 do 1 cilazaprylu z badanymi substancjami pomocniczymi. 

Próbki były testowane za pomocą metody termograwimetycznej przy użyciu 

termowagi TG 209 F3 Tarsus (Netzsch, Niemcy). Otrzymane termogramy 

analizowano za pomocą oprogramowania Proteus 6.1 (Netzsch, Niemcy). 

Przeprowadzone analizy TG/DTG wykazały obniżenie temperatury początku 

dekompozycji mieszaniny leku z  laktozą w  stosunku do substancji wyjściowej 

cilazaprylu. Wskazuje to na możliwość występowania interakcji pomiędzy badaną 

substancją czynną a  laktozą. Pozostałe substancje pomocnicze nie zmieniały 

temperatury początku dekompozycji mieszaniny lek/substancja pomocnicza 

w stosunku do czystego cilazaprylu. Wskazuje to na ich kompatybilność.
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Compatibility of cilazapril with selected excipients 
used in the formulation of solid dosage forms – 

thermogravimetric studies

Drugs in addition to the active pharmaceutical ingredient (API) contain excipients. 

The excipients are added to increase the durability, bioavailability and give the 

right form or taste to the drugs. Excipients should not be impact or interact with 

the API. Incompatibilities may adversely affect the release of the active substance 

and its action in the body. The aim of the study was to check the compatibility of 

cilazapril with selected excipients used in the formulation of solid drug forms such 

as: glucose, lactose, starch and magnesium stearate. For this purpose, physical 

binary mixtures of cilazapril with selected excipients in weight ratio 1 to 1 were 

made. The samples were tested using a thermogravimetric method. The thermal 

balance TG 209 F3 Tarsus (Netzsch, Germany) was used. The obtainet thermograms 

were analyzed using Proteus 6.1 software (Netzsch, Germany). TG/DTG analyzes 

showed that the onset temperature of decomposition of the binary mixture API with 

lactose is decrease to compared of the pure cilazapril. This indicates the possibility 

of an interaction between the tested active pharmaceutical ingredient and lactose. 

Other excipients did not change the onset temperature of the decomposition 

binary mixtures API/excipient relative to pure cilazapril. This indicates there are 

compatibility.
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Ocena ekspresji miRNA regulujących oś CCL19/CCR7 
u pacjentów z NSCLC – poszukiwanie biomarkerów 

progresji nowotworu

Kamila Baran, kamila.baran@umed.lodz.pl, Zakład Biomedycyny i Genetyki, Katedra 
Biologii i Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ewa Brzeziańska-Lasota, ewa.brzezianska@umed.lodz.pl, Zakład Biomedycyny 
i Genetyki, Katedra Biologii i Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

MikroRNA to aktywne cząsteczki, które mogą funkcjonować jako oncomiry 

lub supresory nowotworzenia. Szczególną uwagę poświęca się krążącym miRNA, 

których nieprawidłowa ekspresja może być wykorzystywana w biopsji płynnej jako 

biomarkery NSCLC.

Cel: Celem badania była ocena związku pomiędzy ekspresją mRNA osi CCR7/

CCL19 a wybranymi regulatorowymi miRNA: let-7a i miR-335 u pacjentów z NSCLC.

Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 27 pacjentów. Całkowite RNA 

wyizolowano z  fragmentów tkanki guza, tkanki niezmienionej makroskopowo 

(służącej jako kontrolę) oraz surowicy. Poziom ekspresji badanych genów oraz 

miRNA oceniono za pomocą metody qPCR.

Wyniki: Podwyższony poziom ekspresji (RQ > 1) oraz najwyższy poziom ekspresji 

mRNA CCR7 i CCL19 (mediana wartości RQ) zaobserwowano u pacjentów: w III 

stadium zaawansowania NSCLC (zgodnie z  klasyfikacją AJCC) oraz z  cechą T3 

(zgodnie z klasyfikacją TNM) (p > 0,05). Wyższy poziom ekspresji mRNA badanych 

genów zaobserwowano u  pacjentów z  cechą N1+ 2 vs. N0 (TNM) (p > 0,05). 

U  pacjentów z  N1+N2 wykazano niższy poziom ekspresji miR let-7a, natomiast 

wyższy poziom ekspresji miR-335 w porównaniu do grupy pacjentów N0 (p < 0,05).

Wnioski: Poziom ekspresji CCR7/CCL19 w  tkance może być stosowany jako 

biomarker o  negatywnej wartości prognostycznej dla pacjentów z  NSCLC. 

Zwiększona ekspresja miR-335 oraz obniżona ekspresja miR let-7a w  surowicy 

u chorych z NSCLC może być znaczącym nieinwazyjnym biomarkerem inicjacji jak 

i progresji nowotworu.
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An assessment of expression miRNAs regulating CCL19/
CCR7 axis in patients with NSCLC – search for biomarkers 

of tumor progression

MicroRNAs are active molecules which may act as oncomirs or tumor suppressors 

during carcinogenesis. Special attention is focused on circulating miRNAs which 

abnormal expression may be approved as biomarkers for NSCLC in liquid biopsy. 

Aim: The main purpose of the study was evaluation the relationship between the 

mRNA expression of CCR7/CCL19 axis and selected regulatory miRNAs: let-7a and 

miR-335 in NSCLC patients.

Materials and methods: Twenty seven patients were enrolled in study. Total RNA 

was isolated from tumor tissue fragments, adjacent macroscopically unchanged 

tissue (served as a control) and serum. The expression level of study genes and 

miRNAs were evaluated based on qPCR method. 

Results: Upregulation (RQ > 1) and the highest expression levels (median value 

RQ) of mRNA CCR7 and CCL19 was observed in patients: with III stage of NSCLC 

(according to AJCC classification) and in case of tumor size: T3 (according to TNM 

classification) (p > 0,05). The higher expression levels of mRNA study genes was 

observed in patients with N1+2 vs. N0 (TNM) (p > 0,05). Upregulated expression of 

miR-335 positively correlated with lymph node metastasis while downregulated 

expression of miR let-7a shows negative correlation (p < 0,05). 

Conclusions: CCR7/CCL19 expression level may be proposed as a negative marker 

for patients with NSCLC. Upregulated expression of miR-335 and downregulated 

expression of miR let-7a in serum may be recognize as a  potential indicator of 

development and progression of NSCLC.
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Ocena wybranych właściwości przeciwnowotworowych 
disulfiramu (DSF) w NSCLC – poszukiwanie nowych 

terapii przeciwnowotworowych

Jolanta Kryczka, jolanta.kryczka@umed.lodz.pl, Zakład Biomedycyny i  Genetyki, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zbig.umed.pl

Jakub Mateusz Kryczka, jkryczka@cbm.pan.pl, Instytut Biologii Medycznej PAN 
w Łodzi, www.ibmpan.pl

Ewa Brzeziańska-Lasota, ewa.brzezianska@umed.lodz.pl, Zakład Biomedycyny 
i Genetyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zbig.umed.pl

Wprowadzenie: Rak płuca, w tym NSCLC, związany jest z największą liczbą zgonów 

na świecie. Leczenie NSCLC obejmuje chirurgię, radioterapię i  chemioterapię 

(cisplatyną jako lekiem pierwszego rzutu). Niestety większość pacjentów, zwykle 

z  zaawansowanym rakiem (AJCC i  TNM), nabywa oporności podczas leczenia. 

Dlatego pożądana jest nowa i bardziej skuteczna terapia NSCLC.

Cel: Weryfikacja potencjalnych właściwości przeciwnowotworowych inhibitora 

dehydrogenazy aldehydowej – disulfiramu.

Wyniki i  metody: Linia komórkowa oporna na cisplatyne (A549CisR) została 

wyprowadzona z  linii komórkowej gruczolakoraka płuca A549 metodą hodowli 

w rosnącym stężeniu cisplatyny (1-10 µM). Analiza Western blot wykazała wyższą 

immunoekspresję białek oporności wielolekowej (MRP): ABCC1, ABCC4, ABCG2; 

białek antyapoptotych – Bcl-2 oraz niższą białek proapoptotycznych: Bax i  p53 

w linii A549CisR vs. A549. Ponadto wykazano, niższą immunoekspresję E-kadheryny 

oraz wyższą N-kadheryny będących markerami EMT, a także związanego z migracją 

białka MMP-2 w linii A546CisR vs. A549. Test zarastania rysy wykazał zwiększone 

zdolności migracyjne A549CisR. Traktowanie A549CisR disulfiramem (3 µM, 48H) 

obniżył ich zdolności migracyjne związane z EMT. Analiza in silico udowodniła, 

że disulfiram łączy się z domeną wiążącą nukleotydy białka ABCC1, hamując jego 

aktywność.

Wniosek: Disulfiram wykazał przydatność w  terapii przeciwnowotworowej, 

dlatego w kolejnych etapach testowane będą jego bardziej aktywne analogi.
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Evaluation of selected anticancer properties of disulfiram 
(DSF) in NSCLC – search for new anticancer therapy

Background: Lung cancer including NSCLC is related to the highest number of 

deaths worldwide. NSCLC treatment include surgery, radiation and chemotherapy, 

with cisplatin being the drug of first choice. Unfortunately a majority of patients, 

usually with advance stage (AJCC and TNM staging) of cancer acquire resistance 

during treatment. Thus, novel and more effective therapy for NSCLC is desirable.

Aim: Was to verify potential anticancer properties of aldehyde dehydrogenase 

inhibitor – disulfiram.

Results and methods: Cisplatin resistant lung adenocarcinoma A549CisR cell 

line has been delivered from parental A549 by constant culturing in increasing 

cisplatin concentration (1-10 µM). Western blot analysis in A549CisR proved 

higher immunoexpression of Multidrug Resistant Protein: ABCC1, ABCC4, ABCG2; 

antiapoptotic proteins – Bcl-2 and lower immunoexpression of proapoptotic 

proteins: Bax, p53 vs. A549. Conducted study showed higher immunoexpression 

N-cadherin, MMP-2 and lower immunoexpression E-cadherin (EMT markers) in 

A546CisR vs. A549. Furthermore, wound healing assay showed increased migratory 

abilities of A549CisR. Disulfiram treatment (3 uM, 48H) significantly reduced 

A549CisR motility and EMT associated phenotype. In Silico analysis, proved that 

disulfiram docs to nucleotide binding domain of ABCC1 inhibiting its activity.

Conclusion: Disulfiram proved its potential anticancer usefulness in therapy thus 

its more active analogues are planned to be tested.
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Przeciwciała anty-PLA2R i anty-THSD7A 
jako biomarkery pierwotnej nefropatii błoniastej

Dariusz Chojęta, dariusz.chojeta@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie

Iwona Smarz-Widelska, i.widelska@interia.pl, Oddział Nefrologii i  Nadciśnienia 
Tętniczego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Lublinie

Małgorzata M. Kozioł, malgorzata.koziol@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Pierwotna nefropatia błoniasta (PNB) to jednostka chorobowa uważana 

za najczęstszą przyczynę zespołu nerczycowego u  osób dorosłych. Podstawę jej 

rozpoznania stanowi wynik biopsji nerki. Spojrzenie na proces diagnostyczno-

terapeutyczny PNB zmieniło się w ostatnich latach wraz z odkryciem i zbadaniem 

specyficznych autoprzeciwciał: anty-PLA2R i  anty-THSD7A. Celem pracy było 

omówienie roli tych parametrów w procesie diagnostycznym.

Materiał i metody: Praca została przygotowana na bazie przeglądu najnowszego 

piśmiennictwa, popartego wstępnymi wynikami badań własnych (w kierunku anty-

PLA2R) pacjentów Oddziału Nefrologii.

Wyniki: Przeciwciała anty-PLA2R są wykrywane we krwi u około 70% pacjentów 

z  PNB. Odkryte później anty-THSD7A występują tylko u  około 2,5-5% chorych. 

Oba typy przeciwciał są skierowane przeciwko autoantygenom podocytów. Według 

doniesień naukowych anty-PLA2R i  anty-THSD7A są wysoce specyficzne dla 

PNB. Analiza badań w  oznaczeniu miana przeciwciał pozwoliła nadać im status 

biomarkerów choroby, ponieważ wykazano korelację ich stężenia z  aktywnością 

procesu chorobowego. W aspekcie oznaczenia anty-PLA2R w badaniach własnych 

potwierdzono te informacje.

Wnioski: Badania ostatniej dekady wykazały możliwość szerokiego i efektywnego 

zastosowania autoprzeciwciał w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Dalszy 

rozwój i popularyzacja wiedzy na temat tych biomarkerów, mogą przełożyć się na 

jeszcze lepsze monitorowanie przebiegu i aktywności choroby w przyszłości.
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Anti-PLA2R and anti-THSD7A antibodies 
as biomarkers of primary membranous nephropathy

Introduction: Primary membranous nephropathy (PMN) is considered as the most 

common cause of nephrotic syndrome in adults. The basis of diagnosis is the 

result of a kidney biopsy. The view on the diagnostic and therapeutic process of 

PMN has changed in recent years with the discovery and investigation of specific 

autoantibodies: anti-PLA2R and anti-THSD7A. The aim of the study was to discuss 

the role of these parameters in the diagnostic process.

Material and methods: The work has been prepared on the basis of a review of the 

latest literature, supported by preliminary results of own research on patients of 

the Department of Nephrology.

Results: Anti-PLA2R antibodies are detected in the blood of 70% of patients with 

PMN. Anti-THSD7A occurs only in about of 2,5-5% of patients. Both types of 

antibodies are directed against podocytes’ autoantigens. According to scientific 

reports, anti-PLA2R and anti-THSD7A are highly specific to PMN. The analysis of 

researches in the determination of antibody titers enabled to give them biomarkers 

status, as their concentration was correlated with the activity of the disease 

process. In the aspect of anti-PLA2R, these informations was confirmed in our own 

research.

Conclusions: Researches of the last decade has shown the possibility of wide and 

effective use of autoantibodies in the diagnostic and therapeutic process. Further 

development of knowledge may translate into even better monitoring of the 

activity of the disease in the future.
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Rola angiopoetyny 2 (Ang-2) w rozwoju raka jajnika

Anna Pawłowska, annpawlows@gmail.com, Pracownia Immunologii Nowotworów, 
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dorota Suszczyk, Pracownia Immunologii Nowotworów, I Katedra i Klinika Ginekologii 
Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Agata Chudzik, Pracownia Immunologii Nowotworów, I Katedra i Klinika Ginekologii 
Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Agnieszka Kwiatkowska, Studenckie Koło Naukowe przy I  Katedrze i  Klinice 
Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Iwona Wertel, Pracownia Immunologii Nowotworów, I Katedra i Klinika Ginekologii 
Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rak jajnika (OC) jest przyczyną największej liczby zgonów wśród wszystkich 

nowotworów ginekologicznych. Najczęściej jest diagnozowany w zaawansowanych 

stadiach, kiedy obecne są już przerzuty. Jest to konsekwencją braku specyficznych 

objawów we wczesnych stadiach choroby.

Według WHO ok. 90% zgonów spowodowanych przez nowotwory jest wynikiem 

metastaz. Neowaskularyzacja jest fundamentalnym procesem w  powstawaniu 

przerzutów i warunkuje wzrost guza nowotworowego. Monocyty stanowią około 

10% leukocytów krwi. Ich cechą charakterystyczną jest wysoka plastyczność 

immunofenotypu, która wpływa na ich heterogenność. Aktywność monocytów 

zależy od wpływu mikrośrodowiska. W  zależności od działających czynników 

mogą wykazywać różną aktywność – pro- lub przeciwnowotworową. Istnieją 

przesłanki, że subpopulacja monocytów wykazujących ekspresję receptora 

Tie-2 (TEM) oraz jego ligand angiopoetyna 2 (Ang-2) odgrywają kluczową rolę 

w tworzeniu przerzutów nowotworowych, również w OC. Celem niniejszej pracy 

jest przedstawienie czynnika proangiogennego, który może zostać wykorzystany 

do zaprojektowania terapii przeciwnowotworowej w OC.

Wykazano, że Ang-2 posiada aktywność proangiogenną i odgrywa znaczącą rolę 

w procesie waskularyzacji guza nowotworowego przez działanie chemotaktyczne 
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na TEM. U kobiet z OC wykazano wyższy poziom Ang-2 oraz podwyższony odsetek 

TEM, co związane jest ze złymi rokowaniami dla pacjentek. Biorąc pod uwagę 

powyższe, Ang-2 oraz TEM mogą być celem immunoterapii OC.

The role of Ang-2 in the ovarian cancer development

Ovarian cancer (OC) is the most lethal among all gynecological malignancies. In 

the most of cases it is diagnosed in advanced stages, when metastasis are occured. 

It is a result of lack of specific symptoms in early disease stages. According to WHO, 

approximately 90% of all cancer deaths is caused by metastasis. Neovascularization 

is a crucial process in creating metastasis and tumor growth. 

Monocytes are approximately 10% of blood leukocytes. Their characteristic feature 

is high plasticity of immunophenotype. The environment has impacton their 

activity and depended on it, they may have pro- or antitumoral activity. There 

are evidence that subpopulation of monocytes expressing Tie-2 receptor (TEMs) 

and its ligand Ang-2 play crucial role in process of metastasis in many cancers, 

including OC. The aim of the study is presenting proangiogenic factor that may be 

use in projecting OC therapy. 

It was proved that in OC patients with higher level of Ang-2 and increased TEMs 

percentage prognosis are poor. Considering showed data, Ang-2 and TEMs may be 

potential target in OC therapy.
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Układ glimfatyczny 
i nawyki żywieniowe modulujące jego funkcjonalność

Martyna Andreew, martyna.andreew@poczta.fm, Szkoła Doktorska, Katedra i Zakład 
Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, http://medsrod.sum.edu.pl/

Żywność wysokoprzetworzona to żywność dostarczająca cukrów rafinowanych, 

soli, nasyconych kwasów tłuszczowych, substancji o  działaniu konserwującym, 

stabilizującym, emulgującym, poprawiających cechy organoleptyczne, produkty 

ubogoresztkowe, bogate w kofeinę. Skutki spożywania takiej żywności rzadko są 

omawiane w kontekście zaburzenia całodobowej sekrecji kortyzolu. Przyczynami 

są także: ciągłe diety redukcyjne, nieregularne spożywanie posiłków. Wzrost 

stężenia kortyzolu jest niekorzystny w  odniesieniu do ilości i  jakości snu, także 

dla układu glimfatycznego (układ składający się z komórek glejowych, tworzących 

naczynia oplatające naczynia krwionośne w  mózgu; pełni funkcję oczyszczającą 

mózg z  toksyn, funkcję odżywczą) – największa efektywność pracy tego układu 

odnotowywana jest podczas snu. Dochodzi do magazynowania metabolitów oraz 

amyloidów w  mózgu oraz do uwalniania czynników prozapalnych przez mózg 

wskutek wzrostu stresu oksydacyjnego i  stanu zapalnego nerwów („starzenie 

się mikrogleju”). Wymieniony patomechanizm może wiązać się z  zaburzeniami 

uczenia się, koncentracji, zapamiętywania, z kolei odległymi skutkami mogą być 

demencja, czy nawet choroba Alzheimera. Zrównoważony oraz niskoprzetworzony 

sposób żywienia, może istotnie przyczynić się do „zdrowego starzenia się mózgu”. 

Przedstawione podejście co do etiologii zmian patologicznych w  mózgu ma 

charakter nowatorski i niewątpliwie wymaga dalszej eksploracji naukowej. 
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The glymphatic system 
and eating habits modulating it functionality

Highly processed foods are foods that provide refined sugars, salts, saturated 

fatty acids, substances with preservative, stabilizing, emulsifying, improving 

organoleptic properties, low-residual products or rich into caffeine. The effects 

of eating such foods are rarely discussed in the context of 24-hour cortisol 

secretion disorder. Causes can also be: continuous reduction diets, irregular 

meals. An increase in cortisol concentration is unfavorable in terms of the amount 

and quality of sleep,also for the glymphatic system (a system consisting of glial 

cells, forming vessels that wrap the blood vessels in the brain; acts as a  brain 

cleansing toxins, nutritional function) – the highest effectiveness of this system 

is recorded during sleep. The storage of metabolites and amyloids in the brain 

and the release of proinflammatory agents by the brain take place, as a result of 

increased oxidative stress and inflammation of the nerves („microglia aging”). The 

mentioned pathomechanism may be associated with learning, concentration, while 

the distant effects may be dementia, or even Alzheimer’s disease. Low-processed 

and balanced way of feeding can make a significant contribution to „healthy brain 

aging”. The presented approach to the etiology of pathological changes in the 

brain is innovative and undoubtedly requires further scientific exploration.
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Ważne aspekty stosowania probiotyków. 
Rola w profilaktyce zdrowotnej przewodu pokarmowego

Aleksandra Góra, aleksandragora@o2.pl

Zgromadzone w  ostatnich dekadach dane dotyczące właściwości bakterii 

probiotycznych wskazały na ogromnie znaczenie równowagi mikrobiomu dla 

właściwego funkcjonowania organizmu. Probiotyki wspierają wiele układów, a ich 

mechanizm działania jest złożony. 

Bakterie probiotyczne mają wiele zadań w organizmie, wśród nich: stanowienie 

bariery ochronnej układu pokarmowego, stymulacja układu immunologicznego, 

wspomaganie procesów trawiennych, eliminacja związków toksycznych 

dostarczanych z pokarmem czy synteza niektórych witamin. 

Przykładem wpływu zaburzenia flory bakteryjnej na organizm jest oddziaływanie 

na układ sprzężony zwany osią mózgowo-jelitową, który reguluje pracę jelit 

jednocześnie oddziaływając na wydzielanie neuroprzekaźników i  ich wpływ na 

organizm. Długotrwałe narażenie organizmu na stres lub przyjmowanie leków 

może doprowadzić do osłabienia bariery ochronnej w  jelitach. Konsekwencją 

tego może być stan zapalny, który toruje szlak zaburzający syntezę niektórych 

neuroprzekaźników (serotonina) oraz nasilają odpowiedz ośrodkowego układu 

nerwowego za pośrednictwem tzw. hormonów stresu (kortyzol).

Podjęcie działań edukacyjnych wśród pacjentów określających zasady 

odpowiedniego odżywiania, unikania nadmiernego spożywania leków (szczególnie 

antybiotyków) i właściwą suplementację uzupełniającą czasowe braki dietetyczne 

probiotyków może pomóc w  zachowaniu właściwej kondycji jelit. Szczegóły 

przedstawiono w pełnym formacie opracowania. 
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Important aspects of using probiotics. 
Role in the gastrointestinal system

Data on the properties of probiotic bacteria collected in recent decades have shown 

the great importance of microbial balance for the proper functioning of the body. 

Probiotics support many systems and their mechanism of action is complex.

Probiotic bacteria have many tasks in the body, among them: establishing 

a protective barrier of the gastrointestinal system, stimulating the immune system, 

supporting digestive processes, eliminating toxic compounds supplied with food 

or synthesizing some vitamins.

An example of the impact of a bacterial flora disorder on the body is the interaction 

on a conjugate system the gut-brain axis, which regulates bowel function while 

affecting the secretion of neurotransmitters and their effects on the body. 

Prolonged exposure of the body to stress or taking medication can weaken the 

protective barrier in the intestines. The consequence of this may be inflammation, 

which paves the pathway disrupting the synthesis of some neurotransmitters 

(serotonin) and increases the response of the central nervous system through the 

stress hormones (cortisol).

Undertaking educational activities among patients defining the principles of 

proper nutrition, avoiding excessive consumption of drugs (especially antibiotics) 

and proper supplementation the temporary dietary deficiencies of probiotics may 

help in maintaining proper intestinal condition. Details are presented in the full 

format of the study.
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Wpływ łącznych podań arypiprazolu z escitalopramem na 
objawy przypominające schizofrenię u dorosłych szczurów 

rasy Sprague-Dawley wywołane deficytem glutationu 
we wczesnym okresie życia postnatalnego

Marta Hereta, marta.hereta@gmail.com, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja 
Polskiej Akademii Nauk, Zakład Farmakologii, Zespół I

Zofia Rogóż, rogoz@if-pan.krakow.pl, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej 
Akademii Nauk, Zakład Farmakologii, Zespół I

Badania ostatnich lat sugeruje, że upośledzenie endogennej syntezy glutationu 

we wczesnym okresie życia postnatalnego odgrywa istotną rolę w  ujawnieniu 

się objawów schizofrenii w  dorosłości. Również kliniczne doniesienia 

wskazują, że leki przeciwdepresyjne (LPD) dodane do terapii atypowymi lekami 

przeciwpsychotycznymi zwiększają skuteczność leczenia negatywnych symptomów 

schizofrenii oraz zaburzeń poznawczych u tych pacjentów.

Celem obecnych badań było sprawdzenie działania arypiprazolu (ARI, atypowego 

leku przeciwpsychotycznego) i  escitalopramu (ESC, LPD), podanych oddzielnie 

i łącznie na deficyty zachowań indukowane podaniem inhibitora syntezy glutationu 

(BSO) we wczesnym okresie życia postnatalnego w  testach behawioralnych 

u samców, rasy Sprague-Dawley. 

Miedzy 5 a 16 dniem życia postnatalnego noworodkom płci męskiej podawano 

inhibitor syntezy glutationu (BSO, 3.8 mmol/kg). ARI i ESC (5 mg/kg) wstrzykiwano 

przez 21 dni przed testem. Testy wykonano w 90 i 91 dniem życia. Zarówno w teście 

interakcji socjalnej (P90) oraz w  teście rozpoznania nowego obiektu (P91) BSO 

wywoływał deficyty zachowań, a ARI (1 mg/kg) odwracał te efekty. Łączne podania 

niedziałających dawek ARI (0.3 mg/kg) z ESC (5 mg/kg) również znosiło deficyty 

zachowań u tych szczurów. 

Uzyskane wyniki wykazały, że podanie inhibitora syntezy glutationu we wczesnym 

okresie życia postnatalnego wywołuje deficyty behawioralne przypominające 

schizofrenię u  dorosłych szczurów, a  te deficyty były odwracane przez wysoką 

dawkę ARI oraz przez łączne podania ARI z ESC.
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Effect of co-treatment with aripiprazole and escitalopram 
on the schizophrenia-like symptoms in the adult Sprague-

Dawley rats induced by glutathione deficit during early 
postnatal brain development

Recent studies have suggested that the impaired endogenous synthesis of 

glutathione during early postnatal development plays a  significant role in the 

manifestation of schizophrenic symptoms in adulthood. Moreover, clinical reports 

have suggested that antidepressant drugs (ADs) are able to augment the activity 

of atypical antipsychotics, thus effectively improving treatment of some negative 

symptoms and cognitive impairment in schizophrenic patients. 

The aim of our study was to evaluate the influence of aripiprazole (ARI, an atypical 

antipsychotic drug) and escitalopram (ESC, an AD) given alone or in combination 

on the schizophrenia-like behavior in adult rats.

Between postnatal day p5 and p16, pups (Sprague-Dawley, male) were treated with 

the inhibitor of glutathione synthesis (BSO, 3.8 mmol/kg). ARI and ESC were given 

for 21 days before the tests. 

In the social interaction (p90) and in the novel object recognition tests (p91), BSO 

induced deficits in both tests studied, and ARI (1 mg/kg) reversed these effects. 

Co-treatment with ineffective doses of ARI (0.3 mg/kg) and ESC (5 mg/kg) also 

abolished the deficits in those tests. 

The present study indicated that the inhibition of glutathione synthesis in early 

postnatal development induced long-term deficits in schizophrenia-like behavior 

in adult rats, and these deficits were reversed by a higher dose of ARI and by co-

treatment with ineffective doses of ARI with ESC. 
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Wpływ wybranych leków 
i suplementów diety na układ nerwowy

Weronika Tyczyńska, weronika.tyczynska@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i  Zakładzie Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl

Wojciech Rogóż, wrogoz@onet.eu, Katedra i  Zakład Farmacji Fizycznej, Wydział 
Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl

Małgorzata Maciążek-Jurczyk, mmaciazek@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład 
Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, www.sum.edu.pl

W wymagającym społeczeństwie wiele osób chce pracować wydajniej, szybciej 

i  łatwiej. W tym celu wiele osób sięga po wszelakie pomoce. Można na przykład 

poddać się aktywności fizycznej, zmienić dietę, lub kupić wspomagające substancje. 

Dobrze rozpowszechnionymi w  społeczeństwie XXI wieku są ekstrakty roślinne, 

nootropiki czy witaminowe suplementy diety. 

Przykładowo ashwaganda obiecuje zmniejszenie odczuwania stresu, bez 

wywoływania poważnych skutków ubocznych. Podobne nadzieje daje rhodiola 

rosea, ekstrakt roślinny z  różańca górskiego, który nie tylko ma pomóc w walce 

ze stresem, ale również poprawić koncentrację, pamięć i wytrzymałość. Magnez, 

będący niezwykle ważny w  codziennym funkcjonowaniu organizmu, często 

jest przyjmowany jako suplement diety w  nadziei na polepszenie koncentracji 

i funkcjonowania układu nerwowego, jednak istnieje możliwość, że przyjmowany 

w tej formie, może w ogóle nie działać, a przyjmowany w zbyt dużych dawkach, 

nawet szkodzić. 

Substancje tego pokroju mogą mieć wpływ na układ nerwowy, w większym lub 

mniejszym stopniu, lub wcale nie muszą wywierać wpływu. Pogoń za byciem 

wydajniejszym, stawia więc pytanie które z tych produktów są najlepsze, a zarazem 

wykazują jak najmniejsze reakcje niepożądane.
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The influence of chosen medicinal drugs 
and diet supplements on nervous system

In demanding society we live in nowadays, many of us want to work faster, easier 

and more efficient. To achieve this, many people reach for supplements of any 

kind. One could, for instance, try increasing their physical activity, change their 

diet or look for supplementing substances. In the society of twenty-first century 

widely available are herbal extracts, nootropics or vitamin diet supplements. 

The avant-garde offers stress decrease without causing serious side effects. 

Similarly promising is Rhodiola rosea, which herbal extract could help not only with 

relieving stress but also increase one’s focus, memory and endurance. Magnesium, 

being significant for proper body functioning, is often taken as diet supplement 

in hope of increasing focus and enhancing nervous system capability, however, 

magnesium taken in this form may not be effective at all or even be harmful.

This kind of substances may influence nervous system in greater, lesser or even 

no degree. The chase of being more efficient brings the question: which of these 

products are the best while causing the least side effects?
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Badania spektroskopowe oddziaływań dendrymeru PPI G4 
z tegafurem w roztworze wodnym

Małgorzata Malinowska-Michalak, malgorzata.michalak@chemia.uni.lodz.pl, 
Zakład Chemii Biofizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Marta Biernacka, marta.biernacka@chemia.uni.lodz.pl, Zakład Chemii Biofizycznej, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Adam Buczkowski, adam.buczkowski@chemia.uni.lodz.pl, Zakład Chemii 
Biofizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

5-Fluorouracyl jest powszechnie stosowanym lekiem onkologicznym, 

wykorzystywanym w leczeniu różnego rodzaju nowotworów. Wykazuje on jednak 

wiele działań niepożądanych oraz niski okres półtrwania w  surowicy. W  celu 

poprawy działania 5-fluorouracylu opracowano wiele pochodnych utrzymujących 

wysokie stężenie lekarstwa we krwi przez dłuższy czas. Jednym ze stosowanych 

doustnych proleków 5-fluorouracylu, wykazujący niższą toksyczność, jest tegafur. 

Zastosowanie proleku zwiększa selektywność oraz biodostępność leku. Tegafur 

wykazuje jednak wiele działań niepożądanych oraz ograniczenia związane 

z  nierównomiernym wchłanianiem doustnym. Zastosowanie odpowiedniego 

nanonośnika mogłoby polepszyć biodostępność tegafuru. Rolę nanonośników 

leków mogą pełnić dendrymery, w  tym dendrymer polipropylenoiminowy 

generacji czwartej. Dendrymer ten może wiązać ligandy powierzchniowo lub 

w wewnętrznych jamach. 

Celem badań była analiza oddziaływań tegafuru z  makrocząsteczkami PPI 

G4 w  środowisku wodnym. Wykorzystując metodę dializy równowagowej 

(Harvard Apparatus) z  detektorem UV-Vis (Specord 50) wyznaczono izotermę 

wiązania tegafuru z  40 µM dendrymerem w  roztworze wodnym. Analizując 

otrzymaną izotermę wyznaczono liczbę cząsteczek tegafuru przenoszonych 

przez makrocząsteczkę PPI G4 oraz stałą równowagi wiązania leku z  miejscami 

aktywnymi dendrymeru. Wyniki wskazują, że dendrymer PPI G4 może przyłączyć 

około 40 cząsteczek tegafuru a  proces wiązania termodynamicznie samorzutny 

w temperaturze pokojowej.
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Spectroscopic studies of the interaction 
of the PPI G4 dendrimer with tegafur in aqueous solution

5-Fluorouracil is a widely used cancer drug used to treat various types of cancer. 

However, it shows many side effects and low serum half-life. To improve the 

effect of 5-fluorouracil, many derivatives have been developed that maintain high 

blood levels of the drug for extended periods of time. One of the oral prodrug of 

5-fluorouracil used is tegafur which has lower toxicity than 5-fluorouracil. The use 

of this prodrug increases the selectivity and bioavailability of the drug. However, 

tegafur also has some side effects and its circulation is restricted with uneven oral 

absorption. The use of a  suitable nanocarrier could improve the bioavailability 

of tegafur. Dendrimers, including the fourth generation polypropyleneimine 

dendrimer, can play the role of drug carrier. This dendrimer may bind ligands with 

surface or in internal cavities.

The aim of the study was to analyze the interactions of tegafur with PPI G4 

macromolecules in the aqueous environment. Using the equilibrium dialysis 

(Harvard Apparatus) method with a  UV-Vis detector (Specord 50), the tegafur 

binding isotherm with 40 µM dendrimer in aqueous solution was determined. 

Analyzing the obtained isotherm, the number of tegafur molecules transferred 

by the PPI G4 macromolecule and the drug binding equilibrium constant with 

dendrimer active sites were determined. The results indicate that PPI G4 can blind 

about 40 molecules of tegafur the process is thermodynamically spontaneous at 

room temperature.
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Biokompozyty chitozanowe modyfikowane tlenkiem 
grafenu – ocena właściwości hemolitycznych, 

hemostatycznych oraz cytotoksyczności

Marta Kędzierska, marta.kedzierska1@unilodz.eu, Katedra Biofizyki Ogólnej, 
Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 
90-001, Łódź

Abdelkrim El Kadib, Euromed Research Center, Engineering Division, Euro-
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Inżynieria medyczna, spośród wielu związków będących w  obszarze jej 

zainteresowania, wykorzystuje m.in. naturalne polisacharydy takie jak chitozan. Do 

najbardziej pożądanych właściwości takich związkow należą biokompatybilność, 

bioaktywność, biodegradowalność oraz nietoksyczność.

Celem pracy było sprawdzenie właściwości hemolitycznych, hemostatycznych 

oraz cytotoksycznych filmów chitozanowo-grafenowych. Badania przeprowadzono 

wykorzystując filmy chitozanowe modyfikowane tlenkami grafenu oraz krew 

człowieka i  komórki skóry człowieka. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono, że rodzaj modyfikacji wpływa w  różnym stopniu na hemolizę 

erytrocytów oraz wewnątrzpochodny i zewnątrzpochodny układ krzepnięcia krwi. 

Określone zostały czasy krzepnięcia: czas protrombinow metodą Quicka (PT) oraz 

czas koalinowo-kefalinowy (APTT). Wykazano, że modyfikowane tlenkiem grafenu 

kompozyty wykazują działanie prokoagulacyjne, co może mieć pozytywny wpływ 

na przyspieszenie procesu gojenia ran. Biokompozyty mające w  swojej budowie 

srebro powodują obniżenie żywotności fibroblastów i  keratynocytów. Pozostałe 

materiały nie są cytotoksyczne.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że modyfikowane tlenkiem grafenu 

kompozyty nie są toksyczne i wykazują działanie prokoagulacyjne, co może mieć 

pozytywny wpływ na przyspieszenie procesu gojenia ran.
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Graphene – chitosan biocomposites – assessment 
of hemolytic, hemostatic and cytotoxic properties

Medical engineering, among many compounds in the area of   its interest, 

uses, among others natural polysaccharides such as chitosan. The most 

desirable properties of such compounds include biocompatibility, bioactivity, 

biodegradability and non-toxicity.

The aim of the study was to check hemolytic, hemostatic and cytotoxic properties of 

chitosan-graphene films. The research was carried out using chitosan films modified 

with graphene oxides as well as human blood and human skin cells. Based on the 

results obtained, it was found that the type of modification affects the hemolysis 

of erythrocytes and the intrinsic and extrinsic coagulation systems to a varying 

degree. Coagulation times were determined: prothrombin time by the Quick 

method (PT) and koalin-cephalin time (APTT). Graphene-modified composites 

have been shown to have procoagulant effects, which can have a positive effect on 

accelerating wound healing. Biocomposites having in their structure silver reduce 

the viability of fibroblasts and keratinocytes. Other materials are not cytotoxic.

The obtained results allow to state that the graphene oxide-modified composites 

are not toxic and show procoagulant effects, which may have a positive effect on 

accelerating the wound healing process.
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Charakterystyka właściwości biologicznych 
ekstraktu z ziaren zielonej kawy

Paulina Machała, paulina.machala@unilodz.eu, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział 
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
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Rak skóry jest jednym z  najczęściej występujących nowotworów. Patogeneza 

jest wieloczynnikowa, UVR w świetle słonecznym to główny czynnik etiologiczny. 

Promienie UV przeważnie powodują rumień lub oparzenia słoneczne, ale także 

uszkodzenie DNA, mutacje genów, immunosupresję, stres oksydacyjny i  reakcje 

zapalne, z  których wszystkie grają kluczowa rolę w  fotostarzeniu i  raku skóry. 

Promienie UVB bezpośrednio uszkadzają DNA, natomiast uszkodzenie DNA 

na skutek promieni UVA jest pośrednie, przez tworzenie wolnych rodników 

i uszkadzanie błon komórkowych. 

Ekstrakt z zielonych ziaren kawy jest szeroko stosowany jako suplement diety. 

Związki polifenolowe zawarte w  kawie wykazują złożone działanie biologiczne 

m.in. przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne. Jest bogatym 

źródłem przeciwutleniaczy, które mogą przyczyniać się do zapobiegania chorobom 

związanym ze stresem oksydacyjnym. Ekstrakt zawiera kwas chlorogenowy, jako 

główny związek fenolowy, który wykazuje działanie przeciwutleniające i hamujący 

karcynogenezę indukowaną in vitro i  in vivo. Badania wykazały, że kawa ma 

działanie ochronne przed utlenianiem i uszkodzeniem DNA w modelach komórek 

ludzkich oraz posiada aktywność przeciwutleniającą, która zmniejsza peroksydację 

lipidów i wykazuje aktywność przeciwnowotworową. Ekstrakt zmniejsza uwalnianie 

TNF-α i  IL-6, ponadto działa przeciwzapalnie poprzez regulację aktywacji NFκB, 

która promuje ekspresję genów zapalnych, w tym iNOS, COX2 i cytokin.
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Characteristics of the biological properties 
of green coffee bean extract

Skin cancer is one of the most common cancers. The pathogenesis is multifactorial, 

UVR in sunlight is the main etiological factor. UV light generally causes erythema 

or sunburn, but also DNA damage, gene mutations, immunosuppression, oxidative 

stress and inflammatory reactions, all of which play a key role in photoaging and 

skin cancer. UVB rays directly damage DNA, while DNA damage due to UVA radiation 

is indirect, via the formation of free radicals and damage to cell membranes. 

Green coffee bean extract is widely used as a  dietary supplement. Polyphenolic 

compounds in coffee have complex biological effects include antioxidant, 

antimicrobial, anti-inflammatory activity. It is a rich source of antioxidants, which 

may contribute to the prevention of diseases associated with oxidative stress. 

Extract contains chlorogenic acid as the major phenolic compound which exhibits 

antioxidant activity and inhibits carcinogenesis induced in vitro and in vivo. 

Studies have shown that coffee has a protective effect against oxidation and DNA 

damage in human cell models and has antioxidant activity, which reduces lipid 

peroxidation and has antitumor activity. The extract reduces the release of TNF-α 

and IL-6, moreover, it has anti-inflammatory effect by regulating the activation 

of NFκB, which promotes the expression of inflammatory genes, including iNOS, 

COX2 and cytokines.
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Koniugaty peptydomimetyków z doksorubicyną 
jako alternatywna dla leczenia chorób nowotworowych

Honorata Sikora, honorata.sikora@etoh.chem.univ.gda.pl, doktorant Szkoły 
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Gdański, www.chemia.ug.edu.pl
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Adam Lesner, adam.lesner@ug.edu.pl, Katedra Technologii Środowiska, Uniwersytet 
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Od wielu lat na całym świecie prowadzone są badania mające na celu opracowanie 

metody leczenia chorób nowotworowych. Choroby te są drugą z  najczęściej 

występujących przyczyn zgonów w Polsce. Jedną z bardzo dobrze poznanych grup 

substancji, powodujących zahamowanie aktywności nowotworu są antracykliny. 

Wśród nich najlepiej poznaną jest doksorubicyna, która wykazuje wysoką 

skuteczność przeciwnowotworową, jednakże skutki uboczne jakie wywołuje 

terapia z  wykorzystaniem tego chemoterapeutyku ograniczyły możliwości jej 

zastosowania. Alternatywą dla takich związków, są nośniki, które selektywnie 

wprowadzają je do tkanki zmienionej nowotworowo. W  przeprowadzonych 

badaniach zostały zaprojektowane cztery koniugaty peptydomimetyków mających 

zdolność do penetracji błony komórkowej z  doksorubicyną. Zastosowane 

peptydomimetyki bogate były w  grupy guanidynowe w  łańcuchach bocznych. 

Długość łańcuchów bocznych oraz ilość aminokwasów była różna w  zależności 

od zaprojektowanego peptydomimetyku. Wcześniejsze badania nad omówionymi 

peptydomimetykami potwierdzają ich możliwości zarówno do penetracji błony 

komórkowej, jak i  akumulacji w  jądrze komórkowej. To właśnie właściwość 

specyficznej akumulacji daje szansę na zminimalizowanie efektów ubocznych 

stosowanego chemoterapeutyku. Uzyskanie zaprojektowanych koniugatów 

otwierara szerokie możliwości na zaprojektowanie dalszych badań.
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Peptidomimetic conjugates with doxorubicin 
as an alternative to treatment of cancer

For many years now, research has been carried out around the world to develop 

methods of cancer treatment. These diseases are the second most common 

couse of death in Poland. One of well-know group of anticancer substances are 

anthracyclines. The best example is doxorubicin, with great anti-cancer efficacy. 

However side effects of this chemotherapeutic have limited its application in clinic. 

One of an alternative to such compounds are carriers that selectively transport 

anticancer drug to the area of cancer tissue. In the study four peptidomimetic 

conjugates with the ability to penetrate cell were designed. Such compounds were 

rich in guanidine groups in its side chains. Obtained compounds had different 

length of side chains and the number of building. Previous studies on such 

peptidomimetics confirmed their potential for both cell membrane penetration and 

accumulation in the cell nucleus. Such obtained compound and its accumulation 

in specific compartment gave us a  chance to minimize the side effects of the 

applied chemotherapeutic agent. Such new conjugates opens up a wide range of 

possibilities for further research design.
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Peroksomolibdeniany 
jako potencjalne substancje bioaktywne

Adrianna Sławińska, slawinska@ikifp.edu.pl, Laboratorium Dyfrakcji 
rentgenowskiej, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, 
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Chemii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Peroksometalany to grupa związków stanowiąca podgrupę polioksometalanów 

(POMs). Związki te charakteryzują się występowaniem grupy perokso: -O-O-, 

gdzie atom tlenu przyjmuje -1 stopień utlenienia. Stabilność peroksometalanów 

związana jest z  ilością grup perokso: im więcej wiązań tego typu, tym mniej 

stabilny związek. Związki te są reaktywne, a czasami nawet wybuchowe. W swej 

strukturze posiadają centrum metaliczne, które stanowi metal przejściowy 

(molibden, wolfram, wanad lub niob). Substancje z  rodziny peroksometalanów 

znalazły zastosowanie w katalizie, medycynie i przemyśle. 

Związki dotychczas otrzymane przez naszą grupę to peroksomolibdeniany 

z kwasami pirydyno karboksylowymi. Substancje te tworzą hybrydy organiczno-

nieorganiczne. Rdzeń części nieorganicznej tworzy strukturę bipiramidy 

pentagolnalnej: atom molibdenu otoczony przez siedem atomów tlenu. 

Natomiast część organiczną stanowią pochodne kwasów pirydynokarboksylowych 

(N-tlenek kwasu nikotynowego, N-tlenek kwasu pikolinowego lub N-tlenek 

kwasu izonikotynowego). Nowo otrzymana rodzina związków została przez nas 

przetestowana pod kątem właściwości fizykochemicznych, katalitycznych, a także 

cześć z nich pod kątem działania neuroprotekcyjnego. 
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Peroxomolybdates as potential bioactive compounds

Peroxomolybdates belong to a specific group of polyoxometalates (POMs). These 

compounds are featured by peroxo bond: -O-O-, where oxygen atom has -1 

oxidation state. Stability of peroxometalates depends on the number of peroxo 

groups. The more peroxo groups, the less stable the compound. Peroxometalates are 

reactive and sometimes explosive. These compounds have metallic centre which is 

transition metal (molybdenum, wolfram, vanadium or niobium). Peroxometalates 

are used in catalysis, medicine and industry. 

The compounds obtained so far by our group are peroxomolybdates with pyridine 

carboxylic acid. These substances constitute organic-inorganic hybrids. The 

inorganic part consists of a  metallic centre surrounded by oxygen atoms. The 

metallic centre which is molybdenum atom is coordinated by seven oxygen atoms 

forming characteristic pentagonal bipyramidal structure. The organic part are 

pyridine carboxylic acid derivatives (picolinic acid N-oxide, nicotinic acid N-oxide 

or isonicotinic acid N-oxide). The new group of peroxocompounds was tested 

by us for physicochemical and catalytic properties, as well as some of them for 

neuroprotective effects.
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Projektowanie ligandów peptydowych wiążących 
białko TNFR2 z wykorzystaniem metod 

modelowania molekularnego
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Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, Wydział Chemii, 
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Według Światowej Organizacji Zdrowia choroby nowotworowe są drugą 

najczęstszą przyczyną zgonów na świecie i  były odpowiedzialne za 9,6 miliona 

zgonów w  2018 r. Konwencjonalne metody leczenia raka tracą zastosowanie 

terapeutyczne z  powodu oporności na leki i  braku selektywności nowotworów, 

dlatego istnieje potrzeba opracowania nowych środków terapeutycznych. 

Immunoterapia z  użyciem blokady punktów kontrolnych, która odniosła wielki 

sukces w ostatnich latach, jest postrzegana jako jedna z najbardziej obiecujących 

metod. Immunologiczne inhibitory punktów kontrolnych zrewolucjonizowały 

terapię przeciwnowotworową, ale wykazują zmienną skuteczność, nawrót i mogą 

indukować autoimmunizację. Receptor czynnika martwicy nowotworów II (TNFR2) 

jest jednym z dwóch receptorów czynnika martwicy nowotworów (TNF) i  często 

stwierdza się, że ulega ekspresji na komórkach nowotworowych, jak również na 

komórkach T-regulatorowych (Tregs). Wiadomo, że sygnalizacja TNFR2 sprzyja 

przeżyciu komórek nowotworowych, a  także stymuluje aktywację i  proliferację 

Treg. Celowanie w TNFR2 może zatem prowadzić zarówno do eliminacji komórek 

nowotworowych, jak i do dezaktywacji związanych z nowotworem komórek Treg, 

powodując aktywację naturalnie występujących odpowiedzi immunologicznych 

gospodarza przeciw nowotworowi i jego eliminację. Głównym celem tej pracy jest 

zaprojektowanie, synteza i charakterystyka peptydów i peptydomimetyków w celu 

zablokowania tworzenia się kompleksu TNF-TNFR2.
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Designing peptide ligands binding TNFR2 protein 
using molecular modeling methods

According to the World Health Organization, cancer is the second leading cause 

of death globally and was responsible for 9.6 million deaths in 2018. Conventional 

cancer treatments are losing their therapeutic use due to drug resistance and lack 

of tumour selectivity, and thus there is a need to develop new therapeutic agents. 

Biological treatments are currently seen as very promising methods. One such 

treatment is immunotherapy using checkpoint blockades, which has achieved great 

success in recent years. Immune checkpoint inhibitors (ICIs) have revolutionized 

cancer therapy but exhibit variable efficacy, relapse and can induce autoimmunity. 

Tumour necrosis factor receptor II (TNFR2) is one of two tumour necrosis receptors 

and is frequently found to be expressed on cancer cell as well as T-regulatory cells 

(Tregs). TNFR2 signalling is known to promote tumour cell survival as well as to 

stimulate the activation and proliferation of Tregs. Targeting TNFR2 can thus lead 

to both elimination of tumour cells and inactivation of tumour-associated Tregs, 

resulting in activation of naturally occurring host immune responses against the 

tumour and its eradication. The main goal of the project is to design, synthesize 

and characterize peptides and peptidomimetics to block the TNF-TNFR2 complex 

formation.
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Przeciwzapalne i przeciwutleniające właściwości 
rzewienia (Rheum sp.) – wyniki analiz in vitro
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Rodzaj Rheum L. to jadalne i lecznicze byliny, znane w różnych regionach świata. 
Niektóre gatunki są stosowane przy zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, inne 
wykazują działanie fitoestrogenne, natomiast pozostałe aspekty ich aktywności 
biologicznej są nadal słabo poznane.

Materiał do badań stanowiły ekstrakty uzyskane z  ogonków liściowych 2 
gatunków rzewienia (rabarbaru): R. rhaponticum oraz R. rhabarbarum (w zakresie 
stężeń 1-50 µg/ml) oraz typowe dla tych roślin stilbeny: rapontygenina (RPG) 
i  jej glikozyd rapontycyna (RPT). Ekstrakty poddano analizie HR-QTOF-MS/
MS, do identyfikacji wykorzystano widma MS, UV oraz dane literaturowe. Profil 
fitochemiczny badanych ekstraktów wykazywał duże podobieństwo pod względem 
jakościowym. 

Celem pracy była wstępna ocena działania przeciwzapalnego badanych 
ekstraktów oraz stilbenów (na podstawie efektywności hamowania aktywności 
cyklooksygenazy 2 (COX-2)) oraz antyoksydacyjnego (na podstawie zdolności 
ograniczania utleniającego działania nadtlenoazotynu (ONOOˉ)).

Inhibicja aktywności COX-2 przez ekstrakty oraz RPT wynosiła ok. 30% 
(dla stężenia 50 µg/ml). Efektywniejszym inhibitorem była RPG. Właściwości 
antyoksydacyjne oceniano w 2 modelowych układach badawczych: roztworu błękitu 
Evansa oraz osocza ludzkiego, eksponowanych na działanie ONOOˉ. Zarówno 
ekstrakty, jak i badane stilbeny ograniczały stres oksydacyjny indukowany ONOOˉ, 
a najskuteczniejszym antyoksydantem była RPG.

Finansowanie badań: NCN (UMO-2018/31/B/NZ9/01238).
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Anti-inflammatory and antioxidant properties 
of rhubarb (Rheum sp.) – in vitro analysis results

The genus Rheum L. are edible and medicinal perennials, known in various regions 

of the world. Some species are used in gastrointestinal disorders, others display 

phytoestrogenic activity, while remaining aspects of their biological activity are 

still poorly understood.

The research material consisted of extracts obtained from leaf petioles of 2 species 

of rhubarb: R. rhaponticum and R. rhabarbarum (in the concentration range of 1-50 

µg ml) and stilbenes, typical for these plants: rapontigenin (RPG) and its glycoside 

raponticin (RPT). The extracts were subjected to HR-QTOF-MS/MS analysis; MS, 

UV spectra and literature data were used for identification. The phytochemical 

profile of the tested extracts displayed extensive qualitative similarity.

The aim of the study was to assess the anti-inflammatory activity of the tested 

extracts and stilbenes (based on the effectiveness of inhibition of cyclooxygenase 

2 (COX-2) activity) and antioxidant action (based on the ability to reduce the 

oxidative effect of peroxynitrite (ONOOˉ)).

The inhibition of COX-2 activity by the extracts and RPT was about 30% (for a conc. 

of 50 µg/ml). The more effective inhibitor was RPG. Antioxidant properties were 

evaluated in 2 model experimental systems: the Evans blue solution and human 

blood plasma, exposed to ONOOˉ. Both the extracts and tested stilbenes reduced 

the ONOOˉ-induced oxidative stress, and RPG was the most effective antioxidant.

Research funding: NCN (UMO-2018/31/B/NZ9/01238).
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Ustalanie specyficzności substratowej 
oraz określanie warunków aktywności proteazy HtrAHP

Aleksandra Orszulak, aleksandra.orszulak@gmail.com, Uniwersytet Gdański, 
Wydział Chemii 

Franciszek Kasprzykowski, franciszek.kasprzykowski@ug.edu.pl, Uniwersytet 
Gdański, Wydział Chemii 

Natalia Karska, n.karska@gmail.com, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG 
i GUMed

Bakteria Helicobacter Pylori została sklasyfikowana przez Światowa Organizacje 

Zdrowia jako czynnik kancerogenny klasy I. Patogen ten zainfekował prawie 

połowę społeczeństwa na świecie, jednak u  zdecydowanej większości tych osób 

choroba nie rozwija się. Zakażenie tą bakterią niesie ze sobą ryzyko takich chorób 

jak zapalenie żołądka typu B, chorobę wrzodową, raka żołądka lub chłoniaka błony 

śluzowej żołądka. Za rozwój choroby nowotworowej żołądka odpowiada między 

innymi proces cięcia E-kadheryny, jednego z kluczowych białek odpowiedzialnych 

za połączenia między komórkami nabłonka. Jest ono trawione przez wydzielaną 

przez bakterie H.pylori proteazę (ang.  High-temperature requirement A), co prowadzi 

do rozluźnienia struktury tkanki, umożliwiając tym samym jej penetrację przez 

bakterię.

Celem projektu jest znalezienie substratu dla enzymu HtrA jak również 

aktywatorów tego enzymu, a  następnie synteza inhibitora. Aby tego dokonać 

początkowo zaprojektowano syntezę bibliotekę peptydową, w której peptydy służą 

mi jako małocząsteczkowe substraty podczas trawienia przez proteazę HtrAHP, 

w celu określenia miejsca cięcia enzymu oraz określenia warunków jego aktywności.

Badania enzymu HtrA przeprowadzone na modelu katheryny typu rCdh1 wykazały, 

że enzym ten jest specyficzny dla fragmentów o sekwencji [VITA]-[VITA]-x-x-D-

[DN] przy czym hydroliza następuje pomiędzy dwiema hydrofobowymi resztami 

aminokwasowymi znajdującymi się w N-terminalnej części tych sekwencji.
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Determination of substrate specificity 
and determination of HtrAHP protease activity conditions

Helicobacter Pylori has been classified by the World Health Organization as a class 

I carcinogen. This pathogen has infected almost half of the world’s population, but 

the vast majority of these people do not develop the disease. Infection with this 

bacterium carries the risk of diseases such as type B gastritis, peptic ulcer disease, 

stomach cancer, or gastric lymphoma. The development of E-cadherin, one of the 

key proteins responsible for connections between epithelial cells, is responsible for 

the development of stomach cancer. It is digested by the H. pylori protease (High-

temperature requirement A) secreted by bacteria, which leads to loosening of the 

tissue structure, thus allowing its penetration by the bacterium.

The aim of the project is to find a  substrate for the HtrA enzyme as well as 

activators of this enzyme, followed by the synthesis of the inhibitor. To accomplish 

this, a peptide library synthesis was initially designed, in which the peptides serve 

as small molecules during digestion by the HtrAHP protease to determine the 

enzyme cleavage site and determine its activity conditions.

Studies on the HtrA enzyme carried out on an rCdh1 model of a cathein showed 

that this enzyme is specific for fragments with the sequence [VITA] – [VITA] – xxD – 

[DN] with hydrolysis occurring between two hydrophobic amino acid residues 

located in the N-terminal part of these sequence.
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Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach 
proregeneracyjnych do odbudowy kości

Agnieszka Kubiś, agnieszka.szczepanik@phdstud.ug.edu.pl, https://chemia.ug.edu.
pl/wydzial/katedry/katedra_chemii_biomedycznej/kontakt

Natalia Karska, n.karska@gmail.com, https://chemia.ug.edu.pl/wydzial/katedry/
katedra_chemii_biomedycznej/kontakt

Sylwia Rodziewicz-Motowidło, s.rodziewicz-motowidlo@ug.edu.pl, https://chemia.
ug.edu.pl/wydzial/katedry

Kość jest tkanką, która ma zdolność do regeneracji swojej funkcji oraz formowania 

się po urazie. Jednak w  patologicznych złamaniach lub w  przypadku dużych 

wad kość nie goi się i wymaga pomocy w odbudowie. Pomimo wielu dostępnych 

biomateriałów do leczenia kości, wciąż nie istnieje biomateriał, który spełniałby 

wszystkie wymagania współczesnej medycyny oraz znalazł zastosowanie kliniczne. 

Biomateriały mają ogromne znaczenie dla medycyny regeneracyjnej i  podlegają 

ciągłym udoskonaleniom, szczególnie jeśli chodzi o  integrację z  tkankami ciała 

i  ich zdolność do regeneracji tkanek. Rusztowania stosowane w  regeneracji 

kości powinny zapewniać solidne wsparcie struktur, która reaguje na obciążenia 

mechaniczne i  naśladuje mikrośrodowisko w  celu przeżycia komórek i  rozwoju 

tkanek. W  przypadku kości stosowane biomateriały powinny być zarówno 

osteoindukcyjne, osteokondukcyjne, jak i zdolne do osteointegracji. 

Projekt ma na celu opracowanie i produkcję biologicznie aktywnego materiału, 

który zastąpi utraconą kość i będzie działał jak matryca komórkowa, pomagając 

jednocześnie w regeneracji uszkodzonej tkanki. Zastosowanie takiego biomateriału 

zawierającego bioaktywne peptydy znacznie przyspieszy proces gojenia 

i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych.
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Multifunctional composite material with proregenerative 
properties for the reconstruction of bone tissue

The bone is a tissue, that has the ability to regenerate function and form after injury. 

However, in pathological fractures or in the case of large defects, the bone does not 

heal and requires reconstruction. Despite the multitude of available biomaterials 

for the treatment of bone defects, there is still a  biomaterial that meets all the 

requirements of modern medicine, and only a small number have achieved clinical 

use. Biomaterials are of a  great significance to regenerative medicine, in bone 

reconstruction for example, and are undergoing constant improvement, especially 

when it comes to integration with body tissues and their ability to regenerate 

tissue. The scaffolds applied in bone regeneration should provide a solid structure 

support that responds to mechanical stresses and mimic the microenvironment for 

cell survival and tissue development. In the case of bones, the biomaterials used 

should be both osteoinductive, osteoconductive and capable of osseointegrating. 

The project aims to devise and produce biologically active material to replace 

bone loss and act as a cell matrix, at the same time assisting in the regeneration 

of damaged tissue. The application of such biomaterial, containing bioactive 

peptides will greatly accelerate the healing process and eliminate a  number of 

post-operative complications.
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Właściwości antyoksydacyjne wodnych ekstraktów 
z Ruty Zwyczajnej przechowywanej w różnych warunkach

Mateusz Broncel, mateusz_broncel@interia.pl, Katedra i  Zakład Biofizyki, Wydział 
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Paweł Ramos, pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Biofizyki, Wydział Nauk 
Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Warunki w jakich przechowuje się surowce roślinne nie powinny mieć wpływu 

na ich właściwości antyoksydacyjne. Działanie antyoksydacyjne tych preparatów 

jest wprost związane z  wymiataniem przez nie wolnych rodników. Reakcje 

wolnorodnikowe zachodzące w sposób niekontrolowany mogą przyczyniać się do 

powstawania wielu chorób w tym schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Bardzo 

często leczenie takich chorób jest wspomagane przez zastosowanie naturalnych 

substancji pochodzenia roślinnego np. ekstraktów wodnych z  Ruty Zwyczajnej. 

Ruta znalazła zastosowanie w  wspomaganiu leczenie podwyższonego ciśnienia 

krwi oraz miażdżycy. Celem pracy było zbadanie właściwości antyoksydacyjnych 

wodnych ekstraktów Ruty Zwyczajnej przechowywanej w różnych warunkach. Do 

oceny warunków przechowywania wykorzystany został sterylizator termiczny 

firmy Memmert (Niemcy) oraz lampa UVA Medisun 250 firmy Schulze & Bohm 

(Niemcy). Jako modelowy wolny rodnik pozwalający na ocenę właściwości 

antyoksydacyjnych uzyskanych ekstraktów wykorzystano DPPH. Ocenę zdolności 

antyoksydacyjnych dokonano metodą z  użyciem spektrofotometru UV-Vis. 

W  tym celu zastosowano spektofotometr Genesys 10S Firmy Thermo Fisher 

Scientyfic (USA) z  oprogramowaniem VISIONlite (Thermo Fisher Scientific, 

USA). Przeprowadzone badania wykazały różnice oddziaływania wodnych 

ekstraktów Ruty Zwyczajnej poddanej działaniu podwyższonej temperatury oraz 

promieniowania ultrafioletowego z wolnymi rodnikami DPPH.
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Antioxidant properties of water extracts 
of Common Rue stored in different conditions

Storage conditions of plant materials should not have any impact of their 

antioxydant properties. Antioxidant activity of plant materials is associated with 

the free radicals scavenging. Uncontrollably reactions of the free radicals can 

contribute to the development of many diseases, including cardiovascular diseases. 

In treatment of this illnesses is often assisted by using plant substances e.g. water 

extracts from Common Rue. This plant was used to support the treatment of 

high blood pressure and atherosclerosis. The aim of the study was to investigate 

the antioxidant properties of water extracts of Common Rue stored in different 

conditions. To assess the storage conditions, a thermal sterilizer Memmert company 

(Germany) and lamp UVA Medisun 250 Schulze & Bohm company (Germany) were 

used. DPPH as a model of free radical to examine the antioxidant properties of 

the obtained plant extracts was used. Antioxidant properties was tested by a using 

a UV-Vis spectrophotometer. In the experiment a Genesys 10S spectrophotometer 

from Thermo Fisher Scientific (USA) with VISIONlite software (Thermo Fisher 

Scientific, USA) was used. The study showed differences in the interaction of water 

extracts of Common Rue exposed to higher temperature and ultraviolet radiation 

with the DPPH free radicals.
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Wpływ pEZH2 (Ser 21) na ekspresję genów regulujących 
proliferację komórek płaskonabłonkowego raka krtani

Aldona Szymańska-Kołba, aldona.szymanska@unilodz.eu, Katedra Cytobiochemii, 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, http://www.biol.uni.lodz.pl/

Ewa Forma, ewa.forma@biol.uni.lodz.pl, Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, http://www.biol.uni.lodz.pl/

EZH2 jest metylotransferazą histonową, która uczestniczy w  epigenetycznej 

represji transkrypcji genów poprzez metylację lizyny 27 histonu H3. W komórkach 

nowotworów głowy i  szyi (HNC, ang. head and neck cancers) obserwuje się 

nadekspresję EZH2, która koreluje z  obecnością wirusa brodawczaka ludzkiego 

(HPV). W wyniku fosforylacji Ser 21 EZH2 przez kinazę AKT dochodzi do inhibicji 

aktywności enzymatecznej EZH2, a jego forma ufosforylowana (pEZH2) pełni rolę 

koaktywatora receptora androgenowego (AR), wpływając tym samym na ekspresję 

genów zależnych od AR. W  komórkach HNC zainfekowanych HPV stwierdzono 

podwyższoną aktywność kinazy AKT, co może prowadzić do wzrostu poziomu 

pEZH2.

Celem przeprowadzonych badań było określenie czy zmiany fosforylacji EZH2 

wpływają na proliferację komórek płaskonabłonkowego raka krtani. Badania 

przeprowadzono na komórkach linii FaDu (HPV-) i 2A3 (HPV+), które traktowane 

były inhibitorem oraz aktywatorem AKT w  celu zmiany poziomu fosforylacji 

EZH2. Metodą Real-Time PCR określono ekspresję wybranych genów związanych 

z  proliferacją komórek (p15, p21, p27, cyklina A, B, D, E). Stwierdzono istotne 

statystycznie różnice w ekspresji badanych genów w zależności od obecności HPV 

w komórkach raka krtani. Uzyskane wyniki sugerują, że zmiana poziomu fosforylacji 

EZH2 może wpływać na regulację proliferacji komórek raka krtani w zależności od 

statusu HPV.
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The effect of pEZH2 (Ser 21) on laryngeal squamous cell 
carcinoma proliferation genes expression

EZH2 is a  histone methyltransferase that participates in epigenetic gene 

transcription repression by methylation at lysine 27 of histone H3. In head and 

neck cancers (HNC), the overexpression of EZH2 is observed, which correlates 

with the presence of human papilloma virus (HPV). EZH2 phosphorylation (Ser21) 

by AKT inhibits EZH2 enzymatic activity and the phosphorylated EZH2 (pEZH2) 

is androgen receptor (AR) co-activator thus it influences on genes expression 

dependent on AR. HPV-positive cells of HNC have shown increased AKT kinase 

activity which may lead to increase in pEZH2 levels.

The aim of the study was to determine whether the changes in EZH2 phosphorylation 

influence the proliferation of laryngeal squamous cell carcinoma cells. The study 

was carried out on FaDu (HPV-) and 2A3 (HPV+) laryngeal cancer cells which were 

treated with AKT inhibitor and activator to change level of EZH2 phosphorylation. 

The selected proliferation genes expression levels (p15, p21, p27, cyclin A, B, D, E) 

were analysed by Real-Time PCR method. Statistically significant differences in 

gene expression levels were found depending on the presence of HPV infection in 

laryngeal cancer cells. The obtained results suggest that the change in the level of 

phosphorylation of EZH2 may affect the regulation of proliferation of laryngeal 

cancer cells depending on the HPV status.
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Wpływ wybranych cyklodekstryn 
na rozpuszczalność w wodzie ezetymibu

Marta Biernacka, marta.biernacka@chemia.uni.lodz.pl, Zakład Chemii Biofizycznej, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Małgorzata Malinowska-Michalak, malgorzata.michalak@chemia.uni.lodz.pl, 
Zakład Chemii Biofizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Artur Stępniak, artur.stepniak@chemia.uni.lodz.pl, Zakład Chemii Biofizycznej, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Ezetymib jest lekiem stosowanym w terapii hipercholesterolemii. Jego działanie 

polega na zahamowaniu wchłaniania cholesterolu w jelitach. Lek ten charakteryzuje 

się bardzo małą rozpuszczalnością w  wodzie, dlatego bardzo ważne jest aby 

znaleźć sposób na poprawę jego rozpuszczalności, a co za tym idzie zwiększenia 

biodostępności w organizmie człowieka. 

Cyklodekstryny (CD) są to cykliczne oligosacharydy, które produkowane są ze 

skrobii przez baterie z rodzaju Bacillus. Charakterystyczna struktura cyklodekstryn 

umożliwia im inkludowanie niepolarnych cząsteczek wewnątrz hydrofobowej 

wnęki. Utworzenie kompleksu inkluzyjnego może zmieniać właściwości 

kompleksowanego liganda. Wpływa na jego rozpuszczalność w  wodzie, może 

zwiększać biodostępność. Molekuła cyklodekstryny dodatkowo pełni funkcję 

ochronną dla liganda, zabezpiecza przed działaniem szkodliwych czynników 

środowiskowych, takich jak temperatura czy promieniowanie ultrafioletowe. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wzrostu rozpuszczalności 

ezetymibu w  wodzie poprzez utworzenie kompleksu inkluzyjnego z  wybranymi 

cyklodekstrynami metodą spektrofotometryczną.
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Enhancing the water solubility 
of ezetimibe through cyclodextrins complexation

Cyclodextrins (CD) are cyclic macromolecules consisting of glucose molecules 

connected by glycosidic bonds. They are produced by enzymatic conversion of 

starch by Bacillus bacteria. 

The structure of cyclodextrins allows them to include poorly-water soluble 

molecules inside the hydrophobic cavity. The formation of an inclusion complex 

between cyclodextrin and ligand can change the properties of the ligand. It could 

increase its solubility in water and bioavailability in human body.

The cyclodextrin molecule also has protective function for the inclusion molecule. 

CD’s protects drug against harmful environmental factors such as high temperature 

or ultraviolet radiation.

Ezetimibe is an inhibitor of intestinal cholesterol absorption that is widely used 

in the therapy of hypercholesterolemia. This drug has very low water solubility, so 

its seems to be very important to find the way to improve its solubility in aqueous 

solutions. 

The aim of this study was to improve the aqueous solubility of 

antihypercholesterolemic drug – ezetimibe by creating inclusion complex with 

selected cyclodextrins by spectrophotometric method. 
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Zagrożenie zdrowia organizmów żywych narażonych 
na działanie dioksyn i polichlorowanych bifenyli 

stanowiących powszechne zanieczyszczenie środowiska

Anna M. Gdula, anna.gdula@stud.umed.lodz.pl, Zakład Cytobiologii i  Proteomiki, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, www.naukiozdrowiu.umed.pl

Zaobserwowany w  ostatnich dekadach skok technologiczny, poza licznymi 

profitami gospodarczymi, przyniósł też wiele niekorzystnych zmian w środowisku, 

między innymi skażenie ksenobiotykami. Wśród nich: dioksyny (TCDD) oraz 

polichlorowane bifenyle (PCB), ze względu na doskonałą zdolność do bioakumulacji, 

stały się jednym z głównych substancji zanieczyszczających ekosystem. Istotnym 

wydaje się również fakt, że ich znaczna koncentracja charakteryzuje organizmy na 

wyższych szczeblach łańcucha pokarmowego. 

Podczas gdy dioksyny stanowią uboczne produkty procesów fizyko-chemicznych, 

polichlorowane bifenyle ze względu na szereg użytecznych właściwości 

technologicznych takich jak: termostabilność, niska reaktywność chemiczna, 

dobre przewodnictwo cieplne i  brak przewodnictwa elektrycznego, były celowo 

wytwarzane w przemyśle. Stosowano je między innymi przy produkcji: dielektryków, 

tworzyw izolacyjnych, plastików oraz tonerów, kondensorów i transformatorów. 

Wykazano, że związki te zaburzają funkcje najważniejszych narządów 

w  organizmie, stanowiąc główną przyczynę pogorszenia stanu zdrowia. 

Destrukcyjne działanie omawianych ksenobiotyków dotyczy w  szczególności 

układów: hormonalnego, rozrodczego, immunologicznego i nerwowego. 

Celem niniejszej pracy było podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat 

zaprezentowanej grupy ksenobiotyków należących do pierścieniowych związków 

węglowodorowych, wraz z oceną możliwości rozwiązania problemów wynikających 

z powszechnego skażenia tymi substancjami.
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The health risks of living organisms exposed 
to dioxins and polychlorinated 

biphenyls present in the environment

The technological leap observed in recent decades, in addition to numerous 

economic profits, has also brought many adverse changes in the environment, 

including xenobiotic contamination. Among them: dioxins (TCDD) and 

polychlorinated biphenyls (PCBs), due to their excellent bioaccumulation ability, 

have become one of the main substances polluting the ecosystem. 

Dioxins are by-products of physico-chemical processes, but polychlorinated 

biphenyls were deliberately manufactured in industry (due to a number of useful 

technological properties). They were used, among others, in the production of: 

dielectrics, insulating materials, plastics and toners, condensers and transformers.

It has been shown that these compounds disrupt the functions of the most 

important organs in the body, constituting the main cause of the deterioration 

of health. The destructive effects of the xenobiotics concerns mainly: endocrine, 

reproductive, immune and nervous systems.

The purpose of this work was to summarize the current knowledge about the 

presented group of xenobiotics and attempting to assess the possibilities of solving 

problems widespread contamination with these substances.
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Zdolność peptydów penetrujących błony komórkowe 
do lokalizowania się w jądrze komórki
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Jednym z wielu ograniczeń napotykanych podczas projektowania nowych leków 

jest selektywna przepuszczalność błony komórkowej. Rozwiązaniem mogą okazać 

się peptydy penetrujące błony komórkowe (CPP, ang. cell penetrating peptides), 

które to przenikając przez membrany biologiczne przedostają się do środka 

komórki. Oprócz tego, CPP posiadają również zdolność wprowadzanie do jej 

wnętrza szerokiej gamy związków terapeutycznych, przez co określa się je mianem 

„koni trojańskich”. 

W  naszym zespole badawczym zaprojektowano oraz zsyntezowano 

peptydomimetyki, które są w  stanie dotrzeć do jądra komórkowego oraz 

ostatecznie się w nim zlokalizować. Tym samym mogą być zdolne do oddziaływań 

ze strukturami jądra czy też do wewnątrzjądrowego transportu przyłączonych 

do nich terapeutyków. Związki te zbudowane zostały z  reszt kwasu L-2,3-

diaminopropionowego (DAP) połączonych wiązaniem peptydowym. Grupy 

aminowe każdej z  reszt DAP zmodyfikowano poprzez przyłączenie oksakwasu 

zawierającego ugrupowanie guanidynowe. Na N-końcu tak utworzonych 

peptydomimetyków dołączono fluorofory: 5/6-karboksyfluoresceinę lub 

5/6-karboksytetrametylorodaminę. Ostatecznie zsyntezowane związki poddano 

badaniom biologicznym, których wyniki przedstawione zostaną na posterze. 
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The ability of cell penetrating peptides 
to localize in the nucleus

Selective cell membrane permeability is one of the many obstacles in drug designing. 

Cell penetrating peptides (CPPs) can be a solution, these CPPs are able to penetrate 

biological membranes and locate themselves inside the cell. Additionally, CPPs can 

also transfer into the cell a wide range of therapeutic compounds, for this reason 

they are called „Trojan Horses”. 

In our research group, peptidomimetics that are able to reach the cell nucleus 

and finally be localized in it, were designed and synthesized. Therefore, they may 

have a potential of interacting with nucleus structures or they may be involved in 

therapeutic molecules intracellular transport. These peptidomimetics were built 

of L-2,3-diaminopropionic acid (DAP) residues connected by a  peptide bonds. 

The amino groups of each of the DAP residues were modified by attaching an 

oxoacid containing a  guanidine moiety. Fluorophores: 5/6-carboxyfluorescein 

or 5/6-carboxytetramethylrodamine were attached at the N-terminus of the 

peptidomimetics. The synthesized compounds were subjected to biological tests, 

the results of which will be presented on the poster. 
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