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Charakterystyka chorób glutenozależnych.
Wpływ na jakość życia w XXI wieku
Martyna Goljat, martyna.goljat@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Geriatrii, Wydział Lekarski, CM UMK w Bydgoszczy,
https://geriatriacmumk.wordpress.com/
Postęp nauki i techniki w ciągu ostatnich stuleci przyczynił się do
ogromnego rozwoju cywilizacyjnego – znacząco uległy poprawie warunki
życia przeciętnego człowieka. Jednak równocześnie z tymże rozwojem
powstały nowe, wcześniej rzadkie, zagrożenia dla zdrowia. Pojawiły się
choroby cywilizacyjne, których częstość znacząco wzrosła w ostatnich latach,
szczególnie wśród krajów rozwiniętych. Z pewnością do chorób XXI wieku
należy

wszechobecna

plaga

różnorakich

nadwrażliwości, alergii

oraz

nietolerancji pokarmowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje
grupa chorób glutenozależnych, do której zaliczane są: celiakia, alergia na
pszenicę oraz nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Charakteryzują się one
nieprawidłową reakcją organizmu na spożywane przez chorych żyto,
jęczmień oraz pszenicę. Kolejną ciekawą jednostkę stanowi anafilaksja
zależna od pokarmu indukowana wysiłkiem fizycznym (FDEIA), której
najczęstszą postacią jest anafilaksja zależna od pszenicy (WDEIA). Mimo
wspólnej przyczyny wystąpienia manifestacji choroby, patomechanizm
pozostaje odmienny w każdej z jednostek. Różnice te widoczne są
w wynikach badań diagnostycznych. Leczenie polega na eliminacji czynnika
szkodliwego, a więc stosowaniu diety bezglutenowej lub całkowitej eliminacji
pszenicy, które nierzadko potrafią przyspożyć choremu trudności, zarówno w
komponowaniu posiłków, jak i z przyczyn finansowych. W prezentacji
omówiono szczegółowo charakterystykę chorób glutenozależnych. Ponadto
przybliżono zasady diety bezglutenowej, oraz problemy, z którymi zmagają
się chorzy będący na tejże diecie.
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Characteristics of gluten-dependent diseases.
The impact on the quality of life in the 21 st century
The progress of science and technology in the last centuries has contributed
to the enormous civilization development – the living conditions of the
average person have significantly improved. However, along with this
development, new, previously rare, health threats arose. Civilization diseases
have appeared, the incidence of which has increased significantly in recent
years, especially among developed countries. Certainly, the 21st century
disease includes the ubiquitous plague of various hypersensitivity, allergies
and food intolerances. Among them, special attention deserves the group of
gluten-dependent diseases, which include: celiac disease, wheat allergy, and
non-celiac gluten sensitivity. They are characterized by the body's abnormal
response to rye, barley and wheat consumed by the sick. Food dependent
exercise induced anaphylaxis (FDEIA) is another interesting entity, which
most common form is wheat dependent anaphylaxis (WDEIA). Despite the
common cause of the disease manifestation, the pathomechanism remains
different in each individual. These differences are visible in the results of
diagnostic tests. The treatment consists in the elimination of a harmful
factor, i.e. the use of a gluten-free diet or the complete elimination of wheat,
which can often cause difficulties for the patient, both in composing meals
and for financial reasons. The presentation discusses in detail the
characteristics of gluten-dependent diseases. In addition, the principles of
a gluten-free diet and problems faced by patients on this diet are discussed.
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Działanie lecznicze Hedera helix L.
Paulina Terlecka, 41497@student.umlub.pl, Katedra i Klinika Pneumonologii,
Onkologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Hedera helix L. w Polsce występuje w środowisku naturalnym i w uprawie.
Hederae folium stanowią źródło biozwiązków wykorzystywanych w przemyśle
farmaceutycznym.
Celem

pracy

było

określenie

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej

substancji biologicznie czynnych z H. helix L. na podstawie najnowszych
doniesień literaturowych korzystając z baz: Pub Med, BioMed Central
i Google Scholar.
W badaniach aktywności antywirusowej dowiedziono, że hederasaponiny
B i 30% etanolowy ekstrakt z H. helix wykazywały efekt cytopatyczny,
a hederasaponina B hamowała syntezę wirusowego białka kapsydu EV-A71.
Analizowane badania potwierdzają aktywność związków H. helix wobec m.in.
human enterovirus 71, Coxsackie virus CV-A16, wirusowi grypy A/PR/8
(PR8). Udokumentowano również przeciwwirusowe działanie hederakozydu C
w stężeniu 100 µg/ml przeciwko wirusowi grypy (A2/Japan-305). Fitozwiązki
z H. folium działały przeciwko bakteriom m.in.: Bacillus subtili, Escheria coli,
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus i S. epidermidis. Związki
fenolowe z wyciągów H. helix hamowały wzrost grzybów głównie: Aspergillus
niger, Botrytis cinerea, Candida albicans, C. krusi i C. tropicalis oraz Fusarium
oxysporum,

Penicillium

gladioli,

Saccharomyces

cerevisiae

i

Sclerotinia

sclerotiorum. Analizowane badania potwierdziły skuteczność antydrobnoustrojową biozwiązków z H. helix.
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Medical properties of Hedera helix L.
Hedera helix L. is widespread in natural environment of Poland, as well as in
planting. Hederae folium contain bioactive compounds which are used in
pharmaceutical industry. The aim of the study was to show antimicriobial
activity of H. helix based on a literature review. The literature was searched
from various resources online of the libraries: Pub Med, BioMed Central and
Google Scholar.
Hederasaponin B and 30% ethanolic H. helix extract containing this
compound showed antiviral activity. They evidenced a cytopathic effect of
both compounds and inhibition of the synthesis of the EV-A71 viral capsid
protein by hederasaponin B. The analyzed studies confirmed the activity of
H. helix compounds against e.g. human enterovirus 71, Coxsackie virus
CV-A16, influenza virus A / PR / 8 (PR8). Additionally, hederacoside C
applied at a concentration of 100 µg/ml against another influenza virus
(A2/Japan-305)

exhibited

antiviral

activity.

H.

helix

extracts

have

antibacterial activity against some bacteria e.g. Bacillus subtili, Escheria coli,
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, S. epidermidis. Phenolic
compounds from Hedera helix extracts were found to inhibit the growth of:
Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Candida albicans, C. krusi, C. tropicalis,
Fusarium oxysporum, Penicillium gladioli, Saccharomyces cerevisiae and
Sclerotinia sclerotiorum. Analyzed studies confirmed the antimicrobial
effectiveness of H. helix biocompounds.
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Działanie przeciwbólowe toksyny botulinowej
w długoterminowym leczeniu pacjentów z dystonią szyjną
Michał Marciniec, lekmarciniec@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział
Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
Anna Szczepańska-Szerej, oddzial.neurologii@spsk4.lublin.pl, Katedra i Klinika
Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
Ewa Papuć, oddzial.neurologii@spsk4.lublin.pl, Katedra i Klinika Neurologii,
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
Konrad Rejdak, oddzial.neurologii@spsk4.lublin.pl, Katedra i Klinika Neurologii,
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
Ból w przebiegu dystonii szyjnej (CD, cervical dystonia) dotyczy od 54,6%
do 88,9% pacjentów i jest jednym z najczęściej występujących nieruchowych
objawów choroby. Wpływ toksyny botulinowej typu A (abo-BoNT/A,
abobotulinum toxin A) na redukcję bólu szyi w przebiegu długoterminowego
leczenia CD nie został jednoznacznie określony. Celem niniejszego badania
kliniczno-kontrolnego była długoterminowa ocena skuteczności przeciwbólowej abo-BoNT/A u pacjentów z CD. Uczestników badania oceniano przy
użyciu 3 zwalidowanych skal: TWSTRS, Tsui oraz PNRS. Pacjenci zostali
podzieleni na 2 grupy w zależności od nasilenia dolegliwości bólowych: brak
bólu lub ból łagodny (PNRS 0-3,0) oraz ból umiarkowany i silny (PNRS
3,1-10,0). Przebadano 43 pacjentów, którzy otrzymali od 1 do 50 cykli
leczenia abo-BoNT. Pacjenci zgłaszający brak bólu lub ból łagodny (PNRS
0-3,0) charakteryzowali się większą liczbą otrzymanych dotychczas cykli
leczenia (26+4 v. 15+2, p<0,05) i dłuższym czasem zarówno leczenia
(11,6+1,5 v. 7,3+1,3 lat, p<0,05), jak i trwania choroby (20,5+2,0 v. 11,4+1,8
lat, p<0,05) w porównaniu do pacjentów zgłaszających ból umiarkowany lub
silny (PNRS 3,1-10,0). Porównując różnice w punktacji wszystkich części
skali TWSTRS, mniejsze nasilenie dolegliwości bólowych było zależne od
mniejszej niepełnosprawności pacjentów, natomiast nie wykazano takiej
zależności w przypadku części skali oceniającej objawy ruchowe CD.
Większość pacjentów (86,2%) doświadczyła dłuższego działania przeciw17
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bólowego abo-BoNT/A niż miorelaksacyjnego nastepującego po domięśniowej
iniekcji. Nasilenie bólu szyi zmniejsza się w trakcie właściwej długoterminowej terapii preparatem abo-BoNT/A. Działanie przeciwbólowe aboBoNT/A trwa dłużej i może być częściowo niezależne od działania
miorelaksacyjnego w leczeniu CD.

Antinociceptive activity of abo-BoNT/A
in the long-term treatment of cervical dystonia
Cervical pain is one of the most common non-motor symptoms of cervical
dystonia (CD) and affects from 54.6% to 88,9% of patients. An influence of
abobotulinum toxin A (abo-BoNT/A) on the reduction of CD-related pain
remains not entirely specified.
Methods: In this case-control study CD patients treated with abo-BoNT/A
were assessed with the use of 3 validated scales: TWSTRS, Tsui, and PNRS.
Patients were divided into two groups depending on the PNRS score: no/mild
(0–3,0) and moderate/severe (3,1–10,0 points) pain. We examined 43
participants who received from 1 to 50 injection cycles. No/mild pain
intensity was associated with the additional number of injection cycles,
higher duration of treatment and longer course of the disease (26+4 cycles,
11,6+1,5

and

20,5+2,0

years,

respectively,

p<0,05)

compared

to

moderate/severe pain group (15+2 cycles, 7,3+1,3 and 11,4+1,8 years,
respectively, p<0,05). Considering deviations in TWSTRS subscales, lower
pain intensity correlated with decreased disability, but not the severity score.
Pain reduction following abo-BoNT/A injection lasted longer than muscle
relaxation in 86,2% of patients. The intensity of CD-related pain decreases
during proper long-term abo-BoNT/A treatment. Antinociceptive activity of
abo-BoNT/A lasts longer and may be temporally independent from muscle
relaxant effect.
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Jaką zastosować terapię u pacjentów z niewydolnością
serca i cukrzycą? Nowe schematy postępowania
Martyna Śledzik, martyna.sledzik@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Geriatrii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl
Niewydolność serca (HF) to istotny problem, pomimo tego, że coraz lepiej
rozumiana jest jej patofizjologia. Występowanie cukrzycy typu 2 wraz z HF
pogarsza rokowanie pacjentów i zwiększa ryzyko incydentów sercowonaczyniowych.

Jeszcze

w

2016

roku

jedynym

wskazywanym

lekiem

w przypadku współistnienia tych chorób była metformina, jednak jej
stosowanie nie było związane z poprawą czynności skurczowej lewej komory
u chorych na cukrzycę i z ostrym zespołem wieńcowym. Dzięki nowoczesnym
badaniom klinicznym wykazano liczne korzyści ze stosowania inhibitorów
kotransportera glukozowo-sodowego 2 (SGLT-2) i agonistów glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1). W rekomendacjach American College of
Cardiology (ACC) z 2018 roku oraz w wytycznych ACC/American Heart
Association (AHA) z 2019 roku można zauważyć wysoką pozycję wyżej
wymienionych leków.
Celem pracy jest przedstawienie korzyści płynących ze stosowania
inhibitorów SGLT-2 oraz agonistów GLP-1. Dokonano przeglądu najnowszej
literatury przy użyciu baz naukowych m.in. Google Scholar i PubMed. Wiedza
z artykułów została przeanalizowana pod kątem najnowszych trendów
w leczeniu HF i współistniejącej cukrzycy.
Opracowanie odpowiednich schematów postępowania związane jest
z wynikami wielu badań klinicznych. Aby usprawnić życie chorych należy na
bieżąco kontrolować stopień skuteczności i bezpieczeństwa leków. Is tnieje
potrzeba systematycznej oceny i podsumowania wytycznych, aby trafiły do
jak największego grona zarówno lekarzy jak i pacjentów.
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Which therapy should be recommended for patients
with heart failure and diabetes? New treatment schemes
Despite the fact that its pathophysiology is being better understood, heart
failure (HF) is a significant problem. The occurrence of type 2 diabetes along
with HF worsens prognosis and increases the risk of cardiovascular events. In
2016 metformin was the only indicated drug in coexistence of diabetes and
acute coronary syndrome, but its use was not associated with improvement
of left ventricular systolic function. Modern clinical studies have shown the
benefits of using sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT-2) inhibitors and
glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonists. The recommendations of
the American College of Cardiology (ACC) from 2018 and ACC/AHA
Guideline from 2019 show the high position of the above-mentioned drugs.
The aim of the study is to present the benefits of using SGLT2 inhibitors and
GLP-1 receptor agonists. The literature was reviewed using the PubMed and
Google Scholar databases. Knowledge from the articles has been analyzed in
terms new trends in the treatment of coexisting HF and diabetes.
The development of treatment schemes is associated with the results of
many clinical trials. The effectiveness and safety of drugs should be
monitored to improve patients’ lives. There is a need for systematic
assessment and summary of guidelines so that they can reach the largest
group of doctors and patients.
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Kiedy jedzenie staje się chorobą
– podłoże psychologiczne zespołu kompulsywnego
jedzenia oraz jak możemy mu zaradzić
Wojciech Bartosik, bartosik.w@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Geriatrii; Wydział Lekarski, CM UMK w Bydgoszczy,
https://geriatriacmumk.wordpress.com/
Rozwój cywilizacji wymusił na człowieku szybsze tempo życia, czego
konsekwencją jest zwiększenie stresu. Za sprawą tego zjawiska, pojawił się
szereg chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, zaburzenia metaboliczne,
choroby serca, ale też wiele schorzeń psychicznych. Wśród nich możemy
wyodrębnić zaburzenia odżywiania, do których należy zespół kompulsywnego jedzenia binge eating disorder (BED) będący zaburzeniem odżywiania
o podłożu psychologicznym, cechującym się nawracającymi epizodami
niepohamowanego objadania z towarzyszącymi problemami społecznymi,
jednakże bez występowania zachowań kompensacyjnych. W konsekwencji
pojawia się nadwaga oraz otyłość, na tle których rozwijają się inne choroby
psychiczne i somatyczne. Częstość występowania zespołu kompulsywnego
jedzenia jest większa u kobiet, jednakże zbliżona wśród ras ludzkich, i dla
populacji ogólnej wynosi około 1-3%. Przyczyna schorzenia jest wieloaspektowa i obejmuje trzy podstawowe grupy czynników ryzyka: biologiczne,
psychologiczne oraz socjokulturowe. W prezentacji omówiono poszczególne
aspekty zespołu jedzenia kompulsywnego oraz sposoby leczenia.
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When food becomes a disease – the psychological
background of binge eating disorder and how to help
The development of civilization forced a faster life pace, which resulted in
increased stress. Due to this phenomenon, a number of civilization diseases,
such as diabetes, metabolic disorders, heart disease, but also many mental
illnesses have appeared. Among them we can distinguish eating disorders,
which include binge eating disorder (BED) syndrome, which is a psychological eating disorder, characterized by recurrent episodes of uncontrollable
overeating accompanied by social problems, but without compensatory
behavior. As a consequence, overweight and obesity appear, against which
other mental and somatic diseases develop. The incidence of binge eating
disorder is higher in women, however similar among human races,
estimating 1-3% in the general population. The cause of the disease is multifaceted and includes three main groups of risk factors: biological,
psychological and socio-cultural. The presentation to discussed individual
aspects of compulsive eating syndrome and treatment options.
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Nietrzymanie moczu
– choroba cywilizacyjna, o której rzadko się mówi
Kamila Fortunka, kamilafortunka@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Medyk,
Collegium Medicum, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, https://wlinoz.ujk.edu.pl/
Nietrzymanie moczu to wciąż pozostający temat tabu. Choć coraz częściej
słyszymy o tej chorobie w mediach czy czytamy w prasie, to wciąż do lekarza
zgłasza się tylko co dziesiąta kobieta. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że
jest to jedna z najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych – popularniejsza
nawet od cukrzycy, depresji czy nadciśnienia tętniczego. Według statystyk
dotyka ona ok. 10-15% każdego społeczeństwa, co w polskich realiach
stanowi około 4 milionów osób, w większości kobiet. Tylko co dziesiąta osoba
udaje się z tym problemem do gabinetu lekarskiego, jednak nie wszystkie
z nich otrzymują fachową pomoc. Na dolegliwość tą narażeni są wszyscy
– bez względu na wiek i płeć. Grupy szczególnie narażone to: kobiety po
porodach i w okresie menopauzalnym oraz osoby w podeszłym wieku.
Badania dowodzą jednak, że dotyka on w samej Polsce nawet pięć milionów
osób! Właśnie z uwagi na powszechność tej przypadłości warto popularyzować wiedzę na ten temat. O częstości występowania choroby decyduje
również wydłużenie życia oraz spadek poziomu estrogenów.
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Urinary incontinence
– a civilization disease that is rarely talked about
Urinary incontinence is still a taboo subject. Although we hear more and
more about this disease in the media or read in the press, only every tenth
woman reports to the doctor. We are not all aware that this is one of the
most popular civilization diseases – more popular even than diabetes,
depression and hypertension. According to statistics, it affects about 10-15%
of every society, which in Polish reality represents about 4 million people,
mostly women. Only every tenth person goes to the doctor's office with this
problem, but not all of them receive professional help. Everyone is e xposed
to this ailment – regardless of age and gender. Groups at particular risk are:
women after childbirth and menopausal and the elderly. Research shows,
however, that it affects up to five million people in Poland alone! It is due to
the universality of this disease that it is worth popularizing knowledge on
this subject. The prevalence of the disease is also determined by prolonged
life and a decrease in estrogen levels.
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Otyłość – zaburzenie odżywiania?
Ewelina Flegiel, ewelina.flegiel2825@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Geriatrii przy Katedrze Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl
Gracjan Różański, gracjanrozanski95@gmail.com, Koło Naukowe Fizjologii Wysiłku
Fizycznego przy Katedrze Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia
Podyplomowego, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Collegium
Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl
Otyłość to stan, w którym masa ciała zwiększa się poprzez nadmierne
gromadzenie się tkanki tłuszczowej – u mężczyzn powyżej 25% masy ciała,
natomiast u kobiet powyżej 30% masy ciała. Dochodzi do tego w wyniku
hipertrofii i/lub hiperplazji adipocytów. Jedną z najbardziej powszechnych
i znanych metod kontroli prawidłowości masy ciała jest wskaźnik BMI (masa
ciała [kg]/wzrost [m] 2 ), który pozwala na potwierdzenie występowania
otyłości (BMI > 29,9 kg/m 2 ) oraz określenia jej stopnia (występują trzy
stopnie – pierwszy, drugi oraz trzeci – otyłość olbrzymia). Wśród czynników
patogenetycznych otyłości wymienia się m.in.: aspekty społeczne i kulturowe, genetyczne, środowiskowe (np. dieta oraz aktywność fizyczna) czy stan
hormonalny organizmu. Lecz czy otyłość jest zaburzeniem odżywiania? Bez
wątpienia może być skutkiem występowania zaburzeń odżywiania takich, jak:
syndrom jedzenia nocnego, zaburzenie odżywiania związane ze snem, zespół
kompulsyjnego jedzenia, jedzenie pod wpływem stresu oraz bulimia nervosa.
Odnosząc się do definicji otyłości oraz do mechanizmu jej powstawania
(nadmierne spożycie pokarmu) można stwierdzić, iż jest ona skutkiem innych
odstęp od norm żywienia niż zaburzeniem samym w sobie. Jednakże nie
zmienia to faktu, że jest ona bardzo niebezpieczna w skutkach dla zdrowia
i w każdym przypadku powinna być jak najszybciej leczona przy użyciu
odpowiednich metod, często włącznie z wykorzystaniem psychoterapii.
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Obesity – an eating disorder?
Obesity is a condition in which body weight is increased by excessive
accumulation of fat – in men over 25% of body weight, while in women over
30% of body weight. This occurs as a result of hypertrophy and/or adipocyte
hyperplasia. One of the most common and known methods of controlling
body mass regularity is the BMI index (body weight [kg]/height [m] 2), which
allows confirming the occurrence of obesity (BMI> 29.9 kg/m 2 ) and
determining its degree (occur three degrees – first, second and third
–extreme obesity). The pathogenetic factors of obesity include: social and
cultural, genetic, environmental aspects (e.g. diet and physical activity) or
the hormonal state of the body. But is obesity a eating disorder? It can
undoubtedly be the result of eating disorders such as night eating syndrome,
sleep-related eating disorders, compulsive eating syndrome, stress-eating
food and bulimia nervosa. Referring to the definition of obesity and the
mechanism of its formation (excessive food consumption), it can be stated
that it is the result of a different distance from dietary standards than the
disorder itself. However, this does not change the fact that it is very
dangerous to health and in any case should be treated as soon as possible
using appropriate methods, often including the use of psychotherapy.
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Otyłość jako poważny problem zdrowia publicznego
Magdalena Wasik, magdawasik95@gmail.com, SKN Medyk, Collegium Medicum,
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
www.wlinoz.ujk.edu.pl
Otyłość to ważny problem zdrowia publicznego. Problem ten dotyka
każdej grupy wiekowej. Powoduje wzrost śmiertelności i zachorowalności.
Przyczyną otyłości jest miedzy innymi nieprawidłowy styl życia oraz dieta.
Skutkiem mogą być nie tylko choroby układu krążenia, cukrzyca czy
nowotwory, ale również obniżona samoocena i brak akceptacji swojego
wyglądu. Celem pracy było przybliżenie psychologicznych aspektów otyłości.
W pracy posłużono się metodą analizy piśmiennictwa. Materiał wykorzystany
w pracy pochodzi z publikacji wydanych w formie zwartej oraz artykułów
naukowych. Analizie opisowej poddano treści dotyczące przyczyn oraz
skutków otyłości. Przegląd zgromadzonego materiału naukowego wykazał, że
otyłość jest przyczyną negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Często
nadmiar spożywanego jedzenia może wynikać z braku umiejętności radzenia
sobie trudnymi sytuacjami do czego przyczyniają się czynniki psychologiczne. Powrót do prawidłowej masy ciała wymaga nie tylko zmiany
nawyków żywieniowych, ale również sposobu myślenia. Ważne jest również
kształtowanie silnej woli w celu utrzymania już uzyskanych efektów.
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Obesity as a serious public health problem
Obesity is an important public health issue. It affects every age group.
It causes an increase in mortality and morbidity. Obesity is caused, among
other things, by poor lifestyle and diet. The result may be not only
cardiovascular disease, diabetes or cancer, but also reduced self -esteem and
lack of acceptance of one's appearance. The aim of the study was to present
psychological aspects of obesity. The paper uses the method of literat ure
analysis. Material used in the paper comes from publications published in
a compact form and scientific articles. Descriptive analysis of the content
concerning causes and effects of obesity was carried out. The review of the
collected scientific material showed that obesity is a cause of negative health
consequences. Often the excess of consumed food may result from the lack of
ability to cope with difficult situations, to which psychological factors
contribute. Return to normal body weight requires not only a change in
eating habits, but also a change in thinking. It is also important to build
a strong will to maintain the results already achieved.
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Starzenie się społeczeństwa a zespoły otępienne,
czyli dlaczego częstość zachorowań stale wzrasta
Aleksandra Sipowicz, asipowicz@onet.pl, Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Geriatrii CM UMK, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum UMK
w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl
Zespół otępienny jest to stan kliniczny, który występuje jednocześnie
z zaburzeniami funkcji poznawczych i zachowania, co może powodować
zarówno trudności w codziennych aktywnościach, jak i pogorszenie się
dotychczasowego funkcjonowania chorego. Szacuje się, że z zespołem
otępiennym zmaga się obecnie 470 tysięcy Polaków, z czego zdecydowana
większość pacjentów jest po 65 roku życia. Tylko około 20% chorych
otrzymuje leczenie.
Celem pracy była analiza danych epidemiologicznych, obecnych kryteriów
diagnostycznych oraz aktualnego leczenia.
Przedstawiono i porównano najpowszechniejsze kryteria rozpoznania
zespołu otępiennego w praktyce lekarskiej (ICD-10, DSM-IV, NIA/AA),
zauważono mnogość etiologii oraz zależność pomiędzy prawdopodobną
przyczyną a rekomendowanym leczeniem. Zidentyfikowano zalecane badania
obrazowe. Przedstawiono aktualne trendy w leczeniu.
Rozpoznanie u pacjenta otępienia powinno być udokumentowane uzyskaniem wywiadu zarówno od pacjenta, jak i kompetentnego informatora,
a także wynikiem co najmniej jednego badania przesiewowego. Należy
pamiętać, iż otępienie nie jest chorobą, a zespołem objawów. Dobór leczenia
powinien być uwarunkowany etiologią objawów.
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Aging society and dementia
– why the cumulative rate is constantly increasing
Dementia is a clinical condition that occurs with cognitive and behavioral
disorders. It can cause difficulties both in daily activities, and deterioration
of the patient's current functioning. It is estimated that 470000 Polish
people are currently struggling with dementia and that the majority of
patients are over 65 years old. Only about 20% of patients receive treatment.
The aim of the study was to analyze epidemiological data, current diagnostic
criteria and current treatment.
There were presented and compared most common criteria for the diagnosis
of dementia syndrome in medical practice (ICD-10, DSM-IV). There were
noted multitude of etiologies and the dependence between the probable
cause and recommended treatment. Recommended diagnostics tests have
been identified. Current trends in treatment were presented.
Diagnosis of dementia should be documented by interview from both the
patient and a competent informer, as well as the result of at least one
screening test. It should be remembered that dementia is not a disease but
a syndrome of symptoms. The choice of treatment should depend on the
etiology of the symptoms.
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Suplementacja witaminy D3 w leczeniu depresji
Karolina Rogacka, rrogacka26@wp.pl, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii,
wydział lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
W Polsce w okresie jesienno-zimowym zalecana jest suplementacja wit.
D3, ponieważ synteza skórna jest nieefektywna, a dieta może pokrywać
maksymalnie 20% jej dziennego zapotrzebowania. Wit. D3 ma udowodniony
wpływ na funkcjonowanie OUN. Receptory dla wit. D3 znajdują się
w strukturach mózgu biorących udział w procesach regulacji nastroju i emocji.
Celem pracy jest przegląd i analiza artykułów oraz badań naukowych
dotyczących zależności między niedoborem wit. D3 a występowaniem
depresji, a także wpływu suplementacji wit. D3 na stopień nasilenia jej
objawów.
W większości badań stwierdzono związek między niedoborem wit. D3
a występowaniem depresji. Natomiast wyniki badań na temat suplementacji
wit. D3 w depresji są niejednoznaczne. W części z nich potwierdzono
korzystny wpływ na zmniejszenie objawów. Natomiast w innych nie
stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w zmianie nasilenia objawów na
korzyść wit. D3 względem placebo. Wyższą skuteczność suplementacji
wykazano u osób z dużym niedoborem wit. D3 i depresją o znacznym stopniu
nasilenia. U osób z zaburzeniami depresyjnymi o stopniu łagodnym oraz
prawidłowym poziomem wit. D3 nie wykazano korzystnego wpływu.
Większość dotychczasowych badań była przeprowadzona na zbyt małych
grupach osób. Ponadto, w zależności od badania i kraju, stosowano różne
kryteria niedoboru oraz sposobu suplementacji. Z tego powodu potrzeba
więcej poprawnych metodologicznie badań, aby potwierdzić lub zaprzeczyć
skuteczności suplementacji w leczeniu depresji.
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Vitamin D3 supplementation in deppresion treatement
In Poland, vit. D3 supplementation is recommended in autumn and winter,
because then skin synthesis is ineffective and the diet can cover a maximum
of 20% of its daily requirement. Vit. D3 has a proven effect on the
functioning of the CNS. Receptors for vit.D3 are found in brain structures
involved in the regulation of mood and emotions.
The aim of the study is to review and analyze the latest articles and scientific
studies on the relationship between vit. D3 deficiency and the occurrence of
depression, as well as the impact of vit. D3 supplementation on the severity
of its symptoms. Most studies have found a link between vit. D3 deficiency
and the occurrence of depression. However, the results of studies on vit. D3
supplementation in depression are inconclusive. In some of them the
beneficial effect on symptom reduction was confirmed. However, in others
no statistically significant difference was found between vit. D3 and placebo.
Higher effectiveness of supplementation has been demonstrated in people with
severe vit. D3 deficiency and severe depression. In people with mild
depressive disorders and normal vit. D3 level has not been shown to have
a beneficial effect.
Most of to date research has been conducted on too small groups of people.
In addition, different deficiency criteria and supplementation methods were
used depending on the study and country. For this reason, more methodologically correct studies are needed to confirm or deny the beneficial effects
of supplementation on the severity of depression.
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Współistnienie objawów depresyjnych
u osób chorych na łuszczycę
Klaudia Węgier, k.wegier@op.pl, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii CM
UMK, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl
Klaudia Pogorzały, klaudia.pogorzaly@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło
Naukowe Geriatrii CM UMK, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK
w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl
Karolina Marta Kończalska, karolina.konczalska@onet.pl, Interdyscyplinarne Koło
Naukowe Geriatrii CM UMK, Wydział Nauk o zdrowiu, Collegium Medicum UMK
w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl
Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą o typowym wyglądzie zmian
skórnych. Dotyczy około 2% populacji Europy i USA, w Azji i Afryce
występuje rzadziej. Celem analizy danych było zwrócenie uwagi na fakt
współistnienia u osób chorujących na łuszczycę zaburzeń depresyjnych.
Dokonano przeglądu literatury używając baz danych EBSCO oraz Google
Scholar. Artykuły były analizowane używając słów kluczowych: łuszczyca,
depresja, stres związany z chorobami skórnymi. Już w 1999 r. w badaniach
prowadzonych przez Rappa i wsp. zauważono, że łuszczyca była jedną
z czołowych chorób, która utrudniała pacjentom normalne funkcjonowanie
w aspekcie fizycznym i emocjonalnym, co prowadziło do wystąpienia objawów
depresji. Kolejne badania przeprowadzone w 2006 r. przez Michalewską
i wsp., w 2010 r. przez K. Parafianowicz i wsp. oraz badanie w Przyklinicznej
Poradni Dermatologii oraz w Oddziale Klinicznym Dermatologii Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w 2015 r. potwierdziły
związek choroby skóry z depresją. Badania jednoznacznie pokazały, że
problem pacjenta chorego na łuszczycę nie dotyczy tylko zmian skórnych, ale
również zaburzeń afektywnych. Osoby te czują się stygmatyzowane i odrzucane przez społeczeństwo. Ponadto towarzyszy im ciągły stres związany
z negatywnym odbiorem ich osoby przez środowisko oraz strachem, że mogą
chorobę przekazać swoim dzieciom. Można zaobserwować również rosnącą
tendencję zapadania na zaburzenia depresyjne u osób z łuszczycą.
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Coexistence of depressive symptoms
in people with psoriasis
Psoriasis is a chronic, inflammatory disease with a typical appearance of skin
lesions. It affects about 2% of the population of Europe and the USA; it is
less common in Asia and Africa. The aim of data analysis was to draw
attention to the fact that depressive disorders coexist in people with
psoriasis. A literature review was conducted using EBSCO and Google
Scholar. The articles were analyzed using keywords: psoriasis, depression,
stress related to skin diseases. As early as 1999, a study conducted by Rapp et
al. noted that psoriasis was one of the leading diseases that impeded patients
normal physical and emotional functioning, leading to depressive symptoms.
Subsequent research conducted in 2006 by Michalewska et al., in 2010 by K.
Parafianowicz et al. and a study in the Clinical Clinical Clinic of Dermatology
and in the Clinical Department of Dermatology at the K. Marcinkowski
University of Medical Sciences in Poznań in 2015 confirmed the relationship
between skin disease and depression. The research clearly showed that the
problem of a patient with psoriasis does not only concern skin changes, but
also affective disorders. These people feel stigmatized and rejected by
society. Moreover, they are accompanied by constant stress related to the
negative perception of their person by the environment and the fear that
they may transmit the disease to their children. There is also a growing trend
towards depressive disorders in people with psoriasis.
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Zespół stopy cukrzycowej – najczęstsze przewlekłe
powikłanie cukrzycy. Pielęgnowanie pacjenta
na podstawie analizy studium przypadku
Angelika Jankowska, angelajankowska@wp.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Wydział
Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, http://www.pswbp.pl/
Patrycja Jankowska, patijankowska.1998@gmail.com, Zakład Pielęgniarstwa,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej, http://www.pswbp.pl/
Diana Piaszczyk; dianaj23@tlen.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
http://www.pswbp.pl/
Cukrzyca to zaburzenia gospodarki węglowodanowej wynikające z upośledzonego działania insuliny, powodujące nie tylko zmiany narządowe, ale też
zespół stopy cukrzycowej, z który może prowadzić nawet do amputacji
kończyny.
Celem badań było określenie roli i zadań pielęgniarki w rozpoznawaniu
i rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych chorego z zespołem stopy
cukrzycowej w oparciu o założenia procesu pielęgnowania.
Materiał badań stanowił 59-letni pacjent z zespołem stopy cukrzycowej
chorujący od 15 lat na cukrzycę typu II. Do oceny stanu chorego wykorzystano: wywiad, obserwację, analizę dokumentacji medycznej (lekarskiej
i pielęgniarskiej), pomiar, analizę studium przypadku i proces pielęgnowania.
Zespół stopy cukrzycowej jest poważnym, przewlekłym powikłaniem
cukrzycy, które prowadzi do niepełnosprawności, i deficytów w samoopiece
i samopielęgnacji. Odpowiednia opieka pielęgniarska i edukacja chorego na
temat leczenia farmakologicznego i dietetycznego cukrzycy zmniejsza ryzyko
powikłań choroby, w tym zespołu stopy cukrzycowej.
Pielęgniarka w opiece nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej
podejmuje działania diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjnoopiekuńcze,

edukacyjne

i

profilaktyczne
35

ukierunkowane

na

poprawę

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych
XXI wieku, Lublin, 21 sierpnia 2020 r., Wystąpienia Ustne

funkcjonowania chorego w aspekcie bio-psycho-społecznym. Problemami
pielęgnacyjnymi chorego był ból pooperacyjny oraz niechęć do samopielęgnacji.

Diabetic foot syndrome – the most common chronic
complication of diabetes. Nursing care of patients
on the basis of a case study
Diabetes is a carbohydrate disorder resulting from impaired insulin activity,
causing not only organ changes, but also diabetic foot syndrome, which can
even lead to amputation of the limb.
The aim of the study was to determine the role and tasks of a nurse in
diagnosing and solving nursing problems of a patient with diabetic foot
syndrome based on the assumptions of the nursing process.
The study material was a 59 year old patient with diabetic foot syndrome
suffering from type II diabetes for 15 years. To assess the patient's condition:
interview, observation, analysis of medical (medical and nursing) documentation, measurement, case study analysis and nursing process were used.
Diabetic foot syndrome is a serious, chronic complication of diabetes that
leads to disability and deficits in self-care and self-care. Appropriate nursing
care and education of the patient on the subject of pharmacological and
dietary treatment of diabetes reduces the risk of complications of the
disease, including diabetic foot syndrome.
The nurse in the care of patients with diabetic foot syndrome undertakes
diagnostic, therapeutic, rehabilitation, nursing, caring, educational and
preventive actions aimed at improving the patient's functioning in the bio psycho-social aspect. Post-operative pain and aversion to self-care were the
nursing care problems.
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Zmiany w profilu krążących we krwi mikroRNA
u pacjentów z różnym stopniem zaburzeń gospodarki
węglowodanowej – „epigenetyczna twarz” cukrzycy typu 2
Joanna Szydełko, jszydelko@interia.pl, Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
Magdalena Szydełko, mszydelko@interia.pl Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr
4 w Lublinie
Michał Litwińczuk, mlitwinczuk405@gmail.com, Katedra i Klinika Endokrynologii,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
Beata Matyjaszek-Matuszek, bmm@2com.pl, Katedra i Klinika Endokrynologii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
MikroRNA to niekodujące, jednoniciowe cząsteczki długości 19-23 nukleotydów, które pełnią kluczową rolę w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji
licznych genów. Najnowsze badania wykazują ścisły związek między zmianami
profilu osoczowych mikroRNA a rozwojem insulinooporności i cukrzycy typu
2 (T2DM) poprzez modulację różnicowania komórek progenitorowych trzustki
w kierunku komórek β, procesów syntezy insuliny oraz odpowiedzi receptorów na insulinę w komórkach insulinozależnych. Ponadto, ekspresja niektórych
mikroRNA wykazuje znaczące zmiany już na etapie stanów przedcukrzycowych (IFG – nieprawidłowa glikemia na czczo, IGT – nieprawidłowa
tolerancja glukozy).
Celem pracy była ocena zmian w ekspresji mikroRNA u pacjentów z IFG,
IGT i T2DM oraz ich korelacji ze stopniem wyrównania gospodarki
węglowodanowej. Dokonano przeglądu systematycznego dostępnej literatury
naukowej w bazie PubMed w latach 2010-2020.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że miR-126 jest silnym
predyktorem rozwoju T2DM, wykazującym stopniowy spadek poziomu
ekspresji począwszy od zdrowych osób, z IFG/IGT aż do najniższego w T 2DM.
miR-126 wykazywał negatywną korelację ze stężeniem glukozy na czczo, 1h
po posiłku i HbA1c w T2DM. Obserwowano pozytywny związek miR-486,
miR-146b i miR-15b ze stężeniem glukozy na czczo oraz miR-374a-5p
z HbA1c w T2DM, a także dodatnią korelację miR-130b-3p, miR-374a-5p
z HbA1c zarówno w przypadku IFG/IGT i T2DM.
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W związku z tym identyfikacja paneli selektywnych mikroRNA może pomóc
we wczesnym wykryciu zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz wyodręb nieniu z grupy pacjentów z IFG/IGT tych, którzy są obciążeni największym
ryzykiem rozwoju T2DM w przyszłości.

Changes in the profile of circulating mikroRNA
in patients with various degrees of carbohydrate
metabolism disorders – the "epigenetic face"
of type 2 diabetes
MicroRNAs are non-coding, single-stranded molecules consisted of 19-23
nucleotides that play a key role in the post-transcriptional regulation of the
expression of numerous genes. Recent studies show a close relationship
between changes in the plasma microRNA profile and the development of
insulin resistance and type 2 diabetes (T2DM) by modulating the
differentiation of pancreatic progenitor cells towards β-cells, the processes
of insulin synthesis, and the response of insulin receptors in insulindependent cells. Moreover, significant changes in the expression of some
microRNAs have been already observed at the stage of pre-diabetes (IFG
– impaired fasting glucose, IGT – impaired glucose tolerance).
The aim of the study was to assess changes in the expression of microRNAs
in patients with IFG, IGT, and T2DM and their correlation with the degree of
carbohydrate metabolism balance. A systematic review of the available
scientific literature in the period of 2010-2020 was performed using PubMed
database.
The analysis revealed that miR-126 is a strong predictor of T2DM
development with a gradual decrease in the level of its expression from
healthy subjects diagnosed with IFG/IGT to its lowest level in T2DM.
miR-126 showed a negative correlation with fasting glucose 1h after a meal
and HbA1c in T2DM. There was a positive relationship between miR-486,
miR-146b, and miR-15b with fasting glucose and miR-374a-5p with HbA1c in
T2DM, as well as a positive correlation between miR-130b-3p, miR-374a-5p
and HbA1c in both IFG/IGT and T2DM.
Therefore, the identification of selective microRNA panels may help in the
early detection of carbohydrate disorders and in distinguishing those from
the group of IFG/IGT patients, who are at the highest risk of developing
T2DM in the future.
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Analiza funkcjonalności wybranych mobilnych aplikacji
medycznych mających zastosowanie w profilaktyce
i leczeniu otyłości i nadwagi
Joanna Błajda, joanna.blajda@gmail.com, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet
Rzeszowski
Edyta Barnaś, ebarnas@interia.eu, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski
Anna Pieniążek, pieniazek.anna1985@gmail.com, Instytut Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Rzeszowski
Aplikacje mobilne usuwają bariery geograficzne, dostarczają nowych
sposobów motywowania zachowań prozdrowotnych oraz umożliwią bardziej
obiektywne gromadzenie danych. To także znakomite narzędzia edukacyjne,
gdyż stwarzają one możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców, przy
niskich kosztach i wysokiej skuteczności.
Narzędzia te z powodzeniem stosowane są w profilaktyce wielu schorzeń,
w tym otyłości i nadwagi. Za ich pośrednictwem użytkownicy mogą uzyskać
niezbędne informacje na temat profilaktyki i leczenia. Otyłość osiągnęła
rozmiary epidemii na całym świecie, każdego roku z powodu nadwagi lub
otyłości umiera około 2,8 miliona ludzi.
W 2016 roku problem nadwagi dotyczył ponad 1,9 miliarda dorosłych,
oraz 41 milionów dzieci w wieku przedszkolnym, a 650 milionów osób było
otyłych.
Nadwaga i otyłość są zdefiniowane jako nadmierne gromadzenie tkanki
tłuszczowej, które stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jedną z miar otyłości jest
wskaźnik masy ciała (BMI). Osoba z BMI wynoszącym 30 lub więcej jest
uważana za otyłą. Osoba z BMI równym lub większym niż 25 ma nadwagę. Za
otyłość uważa się również stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej
niż 25% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 30% u kobiet.
Nadwaga i otyłość są głównymi czynnikami ryzyka wielu chorób
przewlekłych, w tym cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i raka.
Nadwaga i otyłość dramatycznie rosną w krajach o niskim i średnim
dochodzie, szczególnie w miastach.
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Analysis of the functionality of selected mobile medical
applications applicable in the prevention and treatment
of obesity and overweight
Mobile applications remove geographical barriers, provide new ways to
motivate health behaviors, and enable more objective data collection. They
are also great educational tools because they create the opportunity to reach
a wide audience, with low costs and high efficiency.
These tools are successfully used in the prevention of many diseases,
including obesity and overweight. Through them, users can get the necessary
information on prevention and treatment. Obesity has reached epidemic
proportions around the world, everyone around 2.8 million people die from
overweight or obesity every year.
In 2016, the problem of overweight affected more than 1.9 billion adults, and
41 million preschool children, and 650 million were obese.
Overweight and obesity are defined as excessive fat accumulation that poses
a health risk. Body mass index (BMI) is one measure of obesity. A person with
a BMI of 30 or more is considered obese. A person with a BMI equal to or
greater than 25 is overweight. Obesity is also considered a condition in which
body fat accounts for more than 25% of total body weight in men and 30% in
women.
Overweight and obesity are the main risk factors for many chronic diseases,
including diabetes, cardiovascular disease and cancer. Overweight and
obesity are increasing dramatically in low- and middle-income countries,
especially in cities.
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Analiza funkcjonalności wybranych mobilnych aplikacji
medycznych dotyczących cukrzycy
Joanna Błajda, joanna.blajda@gmail.com, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet
Rzeszowski
Edyta Barnaś, ebarnas@interia.eu, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski
Anna Pieniążek, pieniazek.anna1985@gmail.com, Instytut Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Rzeszowski
Obecnie coraz więcej osób poszukuje informacji o zdrowiu w Internecie
lub za pośrednictwem różnorakich aplikacji medycznych. Mobilne aplikacje
medyczne są coraz częściej wykorzystywane w opiece zdrowotnej m.in.
w profilaktyce wielu chorób, w tym cukrzycy. Dużą popularnością cieszą się
aplikacje dotyczące cukrzycy. 422 miliony ludzi na całym świecie choruje na
cukrzycę, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie (WHO 2020).
Cukrzyca jest przewlekłą, metaboliczną chorobą charakteryzującą się
podwyższonym poziomem glukozy, która z czasem prowadzi do poważnego
uszkodzenia serca, naczyń krwionośnych, oczu, nerek i nerwów.
Cukrzyca typu 1, znana kiedyś jako cukrzyca młodzieńcza lub cukrzyca
insulinozależna, jest przewlekłym stanem, w którym trzustka sama wytwarza
niewielką ilość insuliny lub nie wytwarza jej wcale. Cukrzyca typu 2
występuje najczęściej u osób dorosłych. Jest to stan w którym organizm staje
się oporny na insulinę lub nie wytwarza wystarczającej ilości tego hormonu.
W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci rozpowszechnienie cukrzycy typu 2
dramatycznie wzrosło w krajach o różnym poziomie dochodów.
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Analysis of the functionality of selected mobile medical
applications related to diabetes
Currently, more and more people are looking for health information on the
Internet

or

through

various

medical

applications.

Mobile

medical

applications are increasingly used in healthcare, including in the prevention
of many diseases, including diabetes. Diabetes applications are very popular.
422 million people worldwide have diabetes, especially in low- and middleincome countries (WHO 2020). Diabetes is a chronic, metabolic disease
characterized by elevated glucose levels, which over time leads to severe
damage to the heart, blood vessels, eyes, kidneys and nerves.
Type 1 diabetes, once known as juvenile diabetes or insulin-dependent
diabetes, is a chronic condition in which the pancreas produces little or no
insulin on its own. Type 2 diabetes is most common in adults. It is
a condition in which the body becomes insulin resistant or does not produce
enough hormone. Over the past three decades, prevalence of type 2 diabetes
has increased dramatically in countries with varying levels of income.
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Cukrzyca jako problem ekonomiczno-społeczny
Anna Grajewska, anna.grajewska@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Farmacji
Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny
Laboratoryjnej,
Uniwersytet
Medyczny
w
Białymstoku,
https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-lekow
Karolina Borkowska, karolina2596@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe
Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-lekow
Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną z towarzyszącą hiperglikemią i ma związek z niewydolnością i zaburzeniami funkcjonowania
wielu narządów. Wyróżnia się cukrzyce typu I, II, kobiet ciężarnych i wtórną.
Szacuje się, że w Polsce cukrzyce ma ponad 2 mln osób, a 25% jest
nieświadome swojej choroby. Diabetycy wymagają stałej i kompleksowej
opieki medycznej, dlatego istotną rolę pełni edukacja społeczeństwa na
temat cukrzycy, ale też pogłębienie wiedzy i kształcenie prozdrowotne
samych pacjentów.
Z uwagi na częstotliwość występowania cukrzycy, ważną kwestią jest
aspekt ekonomiczny diagnostyki i leczenia. Koszty farmakoterapii i hospita lizacji pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej są stosunkowo
wysokie. Nakład finansowy obejmuje insulinoterapia, wizyty ambulatoryjne,
czy doustne leki przeciwcukrzycowe. Stanowi to problem zarówno dla służby
zdrowia i pacjentów.
W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia związane z obszarem
prewencji i świadomości społeczeństwa oraz płaszczyznę ekonomiczną
w kontekście cukrzycy.
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Diabetes as an economic and social problem
Diabetes is a chronic metabolic disease associated with hyperglycemia and is
associated with insufficiency and disorders of many devices. There are types
I, II, pregnant women and secondary diabetes. It is estimated that in Poland
diabetes is over 2 million people and 25% are unaware of their disease.
Diabetics require constant and comprehensive medical care, which is why the
education of the society about diabetes plays an important role, but also the
deepening of knowledge and health education of the patients themselves.
Due to the frequency of diabetes, the economic aspect of diagnosis and
treatment is an important issue. The costs of pharmacotherapy and
hospitalization of patients with carbohydrate disorders are relatively high.
The financial outlay includes insulin therapy, outpatient visits or oral
antidiabetic drugs. This is a problem for both health care and patients. This
paper presents issues related to prevention and public awareness of the
economy in the context of diabetes.
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Kompetencje osobiste wśród dorastającej młodzieży
chorej na cukrzycę
Katarzyna Wardak, wardakk@interia.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk
Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Danuta Pięciak-Kotlarz, werhub0@o2.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk
Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Zapadalność na cukrzycę w XXI wieku cały czas rośnie. Dodatkowo,
zauważa się przesunięcie wieku, w którym jest ona rozpoznawana, dotyczy
coraz młodszej populacji. Udane przeniesienie dorastających pacjentów
z cukrzycą do diabetologa dla dorosłych wymaga przewidzenia zmieniającej
się roli pacjentów i ich rodziców w kontroli choroby. Zmniejszenie poczucia
lęku w związku z chorobą i zaangażowanie dorastającej młodzieży w podejmowane działania po zdiagnozowaniu choroby przewlekłej jest podstawą do
samodzielności i niezależności. Celem pracy było określenie wybranych
czynników wpływających na poczucie kompetencji osobistych wśród chorych
na cukrzycę nastolatków. W badaniu wzięła udział młodzież w wieku 15-18
lat. Wszyscy ankietowani byli po opieką poradni cukrzycowej w Rzeszowie.
Kwestionariusze ankiety dla młodzieży i opiekunów opracowano na użytek
pacjentów z cukrzycą. W pracy wykorzystano dodatkowo test kompetencji
osobistej, KompOs. Ponad 80% badanych ocenia zakres posiadanych
informacji za wystarczający. Pytania podczas wizyt tylko u połowy ankietowanych są kierowane bezpośrednio do dzieci. Wyciągnięto następujące
wnioski: młodzież zna istotę choroby, jednakże tylko w małym zakresie jest
włączana w proces samodzielnej kontroli oraz wiek wpływa na postrzeganie
choroby i poczucie kompetencji osobistej.
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Personal competences among adolescents with diabetes
The incidence of diabetes is constantly increasing in the 21st century.
Additionally, a shift in the age at which it is diagnosed is noticeable.
It affects the ever younger population. Successful transfer of adolescent
diabetic patients to an adult diabetologist care requires anticipation of the
changing role of patients and their parents in disease control. Reducing the
sense of anxiety in connection with the disease and the involvement of
adolescents in activities undertaken after the diagnosis of a chronic disease
is the basis for independence and autonomy. The aim of the study was to
determine selected factors influencing the sense of personal competence
among adolescents with diabetes. Adolescents aged 15-18 participated in the
study. All respondents were under the care of a diabetes clinic in Rzeszów.
The questionnaires for adolescents and carers were developed for diabetic
patients. The personal competence test - KompOs was also used in the study.
Over 80% of the respondents consider the scope of information they hav e to
be sufficient. Only half of the respondents admitted that information is
directed directly to children during appointments. The following conclusions
were drawn: adolescents know the essence of the disease, but only to a small
extent are they involved in the process of self-control, age influences the
perception of the disease and the sense of personal competence.
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Koncepcja „osiągnięcia dna”
w zaburzeniach używania alkoholu
Kamila Morawska, kamila.morawska9@uni.lodz.pl, Instytutu Psychologii, Wydział
Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Zaburzenie używania alkoholu jest jedną z chorób cywilizacyjnych, która
wciąż rozszerza swój zakres. Nadal nie istnieje jedna, w pełni zadowalająca
i skuteczna metoda leczenia tej choroby. Pojęcie osiągnięcia „dna” (ang.
hitting rock bottom, hitting bottom) wśród osób z zaburzeniem używania
alkoholu istnieje w tradycji terapeutycznej od dekad, jednak w badaniach
empirycznych

pojawiło

się

stosunkowo

niedawno

i

wciąż

pozostaje

konceptem w wysokim stopniu niezbadanym. Dopiero niedawno również
środowisko naukowe podjęło próbę formalnej operacjonalizacji opisywanego
pojęcia. Badania wskazują, iż osiągnięcie „dna” może być istotnym
czynnikiem

w

poszukiwaniu

leczenia

wśród

osób

mierzących

się

z zaburzeniem używania alkoholu, niektórzy badacze twierdzą nawet, iż
osiągnięcie „dna” jest konieczne do podjęcia leczenia. Poster zawiera
przykłady operacjonalizacji konstruktu przez badaczy, a także sposób, w jaki
postrzegają „dno” osoby zmagające się z chorobą. Wskazuje na zgodność
pojęcia „dna” z istotnymi modelami teoretycznymi, a także prezentuje
praktyczne implikacje korzystania z opisywanego konstruktu w terapii osób
z zaburzeniem używania alkoholu.
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"Hitting bottom" concept in alcohol use disorder
Alcohol use disorder (AUD) is one of the civilization diseases, still
broadening in its extent. There still is no single fully satisfying and effective
method of treating this disease. The concepts of "hitting rock bottom" or
"hitting bottom" among individuals with AUD has been known to therapists
for decades, but in empirical research it remains a relatively new and largely
unexplored topic. Just recently has the scientific community attempted to
formally operationalize it. Research suggests that "hitting bottom" can be an
important factor in the process of seeking treatment, and some researchers
have even claimed that "hitting bottom" is crucial for making a decision to
start therapy. The poster presents various examples of operationalization of
the construct, as well as different ways in which people with AUD perceive
"hitting bottom". Poster also points out how the construct related to
important theoretical models and includes practical implications for using
"hitting bottom" in therapy of individuals with AUD.
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Udział FGF21 w rozwoju i leczeniu cukrzycy typu 2
Jolanta Pudełko, jolantapudelko@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze i Zakładzie Biochemii, Młoda Farmacja Sosnowiec, Wydział Nauk
Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl
Agnieszka Prusek, agna96@vp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii
Molekularnej, Młoda Farmacja Sosnowiec, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl
Marcin Janikowski, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii Molekularnej,
Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
www.sum.edu.pl
Sławomir Smolik, ssmolik@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk
Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl
Barbara Strzałka-Mrozik, bstrzalka@sum.edu.pl, Zakład Biologii Molekularnej,
Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
www.sum.edu.pl
Współczesne społeczeństwo z uwagi na nieprawidłowe odżywianie oraz
niską aktywność fizyczną narażone jest na rozwój chorób cywilizacyjnych.
Jedną z nich jest cukrzyca typu 2, której częstą przyczyną jest otyłość.
Metabolizm glukozy i lipidów, który w tych chorobach jest zaburzony jest
regulowany przez wiele czynników. Jednym z nich jest czynnik wzrostu
fibroblastów 21 (FGF21).
FGF21 jest peptydem, kodowanym przez gen o takiej samej nazwie.
Czynnik ten jest wydzielany między innymi przez wątrobę. Strukturalnie
spokrewniony jest z rodziną czynników wzrostu fibroblastów (FGF), jednak
w przeciwieństwie do innych FGF nie wpływa na wzrost tkanki łącznej, ale
uczestniczy w regulacji przemian metabolicznych substratów energetycznych. Dodatkowo ma charakter hormonu endokrynnego – wydzielany do
krążenia

reguluje

między

innymi

funkcjonowanie

trzustki

i

tkanki

tłuszczowej.
FGF21 wpływa też na przemiany węglowodanów w wątrobie. Osoby
chorujące na cukrzycę typu 2 są narażone na uszkodzenie wątroby
a w szczególności na rozwój niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby
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(NAFLD – ang. nonalcoholic fatty liver disease), w patogenezie której FGF21
odgrywa ważną rolę.
Celem niniejszej pracy jest systematyczny przegląd literatury, który
pozwoli ocenić udział FGF21 w cukrzycy typu 2 i możliwości jego
wykorzystania w terapii tej przewlekłej choroby cywilizacyjnej.

Participation of FGF21 in the development
and treatment of type 2 diabetes
Modern society is exposed to the development of lifestyle diseases due to
improper nutrition and low physical activity. One of them is type 2 diabetes,
which is often caused by obesity. Glucose and lipid metabolism, which is
upset in these diseases, is regulated by many factors. One of them is
fibroblast growth factor 21 (FGF21).
FGF21 is a peptide, encoded by a gene of the same name. This factor is
secreted main by the liver. Structurally, it is related to the family of
fibroblast growth factors (FGF), however, unlike other FGFs, it does not
affect connective tissue growth, but participates in the regulation of
metabolism of energy substrates. In addition, it has the nature of endocrine
hormone – secreted into the circulation, it regulates, among others, the
functioning of the pancreas and adipose tissue.
FGF21 also affects the carbohydrate metabolism in the liver. People with
type 2 diabetes are at risk of liver damage, especially the development of
nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), in which genesis FGF21 plays an
important role.
The purpose of this work is a systematic review of the literature that will
allow to evaluate the participation of FGF21 in type 2 diabetes and the
possibilities of its use in the therapy of this chronic civilization disease.
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Wpływ czynników społeczno-demograficznych
na jakość życia pacjentów leczonych
z powodu dyskopatii kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
Joanna Girzelska, joannagirze@gmail.com, Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, www.wsei.lublin.pl
Leszek Chomicki, leszekchomicki@op.pl,Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji w Lublinie, www.wsei.lublin.pl
Większość zmian chorobowych kręgosłupa rozpoczyna się od utraty
fizjologicznych

funkcji

krążka

międzykręgowego.

Dyskopatia

odcinka

lędźwiowego kręgosłupa prowadzi do znacznego pogorszenia jakości życia,
dlatego też celem działań zespołu terapeutycznego jest poprawa jakości życia
chorych poprzez działania ukierunkowane na zmniejszanie dysfunkcji
kręgosłupa w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie człowieka. Celem
badań było określenie jakości życia pacjentów leczonych z powodu dyskopatii
kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz ustalenie zależności pomiędzy
wybranymi

czynnikami

społeczno-demograficznymi

a

jakością

życia

w badanej grupie. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.
W obrębie sondażu uwzględniono ankietowanie jako technikę badawczą,
z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Analizę statystyczną
wyników przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego PQStat v1.6.6.
Badaniami objęto 110 pacjentów leczonych z powodu dyskopatii lędźwiowej.
Subiektywna ocena jakości życia u 66 (60%) badanych osób kształtowała się
na poziomie średnim, zaledwie 6 (5,45%) respondentów oceniło wysoko
jakość swojego życia.
Mieszkańcy miasteczek do 50 tys. mieszkańców wyżej ocenili jakość
swojego życia (6,21), a najniżej badani mieszkający na wsi (4,95). Wiek nie
wpływał istotnie na ocenę jakości życia, lecz osoby w wieku starszym częściej
doświadczały bólu (p=0,4). Analiza wariancji nie wykazała istotnych
statystycznie różnic pomiędzy stanem cywilnym a jakością życia badanych
(p=0,53). Zmienne społeczno-demograficzne: takie jak płeć, wiek i stan
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cywilny w istotny sposób nie różnicują jakości życia badanych. Istnieje
zależność pomiędzy jakością życia a miejscem zamieszkania. Ankietowani
zamieszkujący wieś niżej oceniają jakość życia niżeli mieszkańcy miast.

The influence of socio-demographic factors
on the quality of life of patients treated
for lumbar spine discopathy
The most spinal lesions begin from loss of physiological functions of the
intervertebral disc. Lumbar disc dyscopy leads to a significant deterioration
the quality of life, therefore the objective of the actions of the therapeutic
team is to improve the quality of life of patients by activities reducing spinal
dysfunction to the extent that allows a functioning.The aim of this study was
to determine the quality of life of patients treated for lumbar spine
discopathy and to determine the relationship between selected sociodemographic factors and the quality of life in the studied group. The method
used in the study was a diagnostic survey. The study adopted surveying as
a research

technique,

using

the author's

own questionnaire

survey.

A statistical analysis of the results was carried out using the PQStatv1.6.6.
The study covered 110 patients, who have been treated for lumbar
discopathy. The subjective assessment of the quality of life in 66 (60%)
respondents was at the average level, only 6 (5.45%) respondents rated the
quality of their lives highly.
Town dwellers up to 50,000 residents rated their quality of life higher (6.21),
and the lowest – those living in the countryside (4.95). Age didn’t
significantly affect the quality of life assessment, but elderly people are more
likely to experience pain (p = 0.4). Analysis of variance showed no
statistically significant differences between marital status and quality of life
respondents (p = 0.53). Socio-demographic variables such as gender, age and
marital status do not significantly differentiate the quality of life of the
respondents. There is a relationship between the quality of life and the place
of residence. Respondents living in rural areas asses their quality of life
lower compared to those living in urban.
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Znaczenie trombospondyny-1 w patogenezie chorób
związanych z zaburzeniami procesu angiogenezy
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
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby chorych cierpiących na
dolegliwości związane z zaburzeniem angiogenezy. Wieloetapowy proces
powstawania naczyń, leży u podstaw odpowiedniej organizacji układu
sercowo-naczyniowego i prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.
Angiogeneza wymaga współdziałania wielu komórek, cytokin, a także
macierzy pozakomórkowej, natomiast jej przebieg i lokalizacja są ściśle
regulowane dzięki czynnikom molekularnym o charakterze pro- i antyangiogennym. Zaburzenia tego precyzyjnego procesu przyczyniają się do licznych
chorób:

niedokrwiennych,

zapalnych,

zakaźnych,

immunologicznych,

a przede wszystkim nowotworowych.
Podejmowane są liczne próby ingerencji w molekularne szlaki angiogenezy, które pozwolą na opracowanie bardziej skutecznych terapii. Jednym
z czynników antyangiogennych zasługujących na szczególną uwagę jest
trombospondyna-1 (TSP-1). TSP-1 to glikoproteina należąca do białek
macierzy pozakomórkowej. Poprzez regulowanie poziomów czynników
wzrostu, hamowanie proliferacji i migracji komórek oraz indukcję apoptozy,
TSP-1 stanowi naturalny inhibitor angiogenezy. Liczne doniesienia naukowe
wskazują, że trombospondyna-1 ogranicza wzrost guza i znacząco obniża
ryzyko wystąpienia przerzutów. Poza tym, ze względu na istotną rolę
w mechanizmach zwłóknienia i przebudowy mięśnia sercowego, prowadzone
są badania w kierunku zastosowania TSP- 1 jako celu farmakologicznego.
Niniejsza praca, w sposób przeglądowy, nakreśla znaczenie trombospondyny-1 w terapii chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych.
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The role of thrombospondin-1 in the pathogenesis
of diseases associated with angiogenesis disorders
In recent years, an increasing percentage of patients with diseases caused by
angiogenesis disorder has been observed. The multistage process of vascular
formation underlies the organization of the cardiovascular system and the
proper functioning of the body. Angiogenesis requires the interaction of
many cells, cytokines, as well as extracellular matrix. The duration of this
process and its location are strictly regulated by pro- and anti-angiogenic
factors. Angiogenesis disorders generate: inflammatory, immune, ischemic
and cancer diseases.
Numerous molecular pathway studies are underway that will allow the
development of more effective therapies. One of the anti-angiogenic factors
deserving

special

attention

is

thrombospondin-1

(TSP-1).

TSP-1

is

a glycoprotein belonging to extracellular matrix proteins. It is a natural
inhibitor of angiogenesis that regulates levels of growth factors, inhibits cell
proliferation and migration, or induces apoptosis. Numerous scientific
reports

indicate

that

thrombospondin-1

limits

tumor

growth

and

significantly reduces the risk of metastasis. In addition, it plays an important
role in cardiovascular mechanisms such as myocardial fibrosis and
remodeling.
The aim of this study was to present the importance of thrombospondin-1 in
the treatment of cardiovascular and cancer diseases.
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