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Komórki macierzyste  

– modele badawcze i zastosowania kliniczne 

Prof. dr hab. Michał Pikuła, Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny 

Regeneracyjnej, Zakład Embriologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Komórki macierzyste od wielu lat są obiektem zainteresowań badaczy 

nauk podstawowych, jak również klinicystów różnych specjalności. Wiąże się 

to z ich wysokim potencjałem terapeutycznym oraz szerokimi możliwościami 

wykorzystania jako modele badawcze. Przeszczepianie hematopoetycznych 

komórek macierzystych wykonuje się dziś już w ośrodkach na całym świecie, 

głównie w celu leczenia chorób hematologicznych. Aktualnie w wielu bada-

niach klinicznych wykorzystuje się też inne rodzaje komórek macierzystych, 

takie jak komórki macierzyste mezenchymalne, naskórka czy rogówki. 

Ważnym przełomem było odkrycie właściwości biologicznych komórek 

macierzystych tkanki tłuszczowej, które posiadają możliwości różnicowania 

m.in. w chondrocyty oraz osteocyty. Wydzielają one również szereg 

cząsteczek aktywnych biologicznie, takich jak cytokiny, czynniki wzrostu 

a także egzosomy. Prowadzone są intensywne badania nad wykorzystaniem 

tych komórek w leczeniu m.in. ran przewlekłych, chorób zapalanych, 

zwyrodnieniowych oraz do rekonstrukcji tkanek. Komórki macierzyste 

odgrywają kluczową rolę w medycynie regeneracyjnej oraz inżynierii 

tkankowej. Stanowią jeden z elementów tzw. triady inżynierii tkankowej, 

obok rusztowań („skafoldów”) oraz czynników sygnalizacyjnych (cytokiny, 

peptydy, czynniki wzrostu). Hodowane in vitro komórki macierzyste to 

również ważne modele do testowania nowych związków aktywnych 

biologicznie, potencjalnych leków, dlatego też stanowią ważną część badań 

przedklinicznych. Wiedza na temat efektywności terapeutycznej komórek 

macierzystych, ich mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa klinicznego 

nie jest wciąż jeszcze pełna, dlatego też badania w tym zakresie powinny być 

kontynuowane.  

Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 

realizacji projektu badawczego nr 2019/33/B/NZ7/02676.   
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Suplementy diety i roślinne leki OTC:  

dlaczego kupujący często nie widzą różnicy? 

Dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ, joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl, 

Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl 

Prezentowany wykład obejmuje przedstawienie zagadnień związanych 

z różnicami pomiędzy właściwościami, efektem fizjologicznym i regulacjami 

sprzedaży suplementów diety oraz leków OTC („bez recepty”) opartych na 

składnikach roślinnych, a także ryzykiem wynikającym z ich nadużywania. 

Brak świadomości klientów i pacjentów dotyczący faktu, że suplementy diety 

są rodzajem żywności, a nie lekiem, prowadzi często do stosowania ich 

w ramach samoleczenia, nadużywania tych produktów, czy jednoczesnego 

przyjmowania ze środkami leczniczymi, co może  skutkować wystąpieniem 

niepożądanych interakcji z lekami. 

Jak wynika z licznych badań, internet oraz reklama w mediach stanowią 

dla wielu odbiorców główne źródła wiedzy o produktach leczniczych i suple-

mentach – zwłaszcza tych naturalnych, opartych na składnikach roślinnych. 

Klienci często są wręcz przekonani, że suplementy posiadają właściwości 

lecznicze, a niektóre strategie marketingowe producentów i dystrybutorów 

nierzadko zacierają granicę między lekiem, a suplementem diety. Niebez-

piecznym działaniem jest także sugerowanie, że przyjmowanie różnych 

suplementów diety jest wręcz nieodzowne w każdym wieku, a ich stosowanie 

zwalnia ze zdroworozsądkowego podejścia do odżywiania. Bezkrytyczne 

przekonanie, że produkty zawierające składniki roślinne (zarówno leki, jak 

i suplementy) są całkowicie bezpieczne, samoleczenie oraz nadużywanie 

suplementów diety należą do istotnych problemów związanych ze stanem 

zdrowia społeczeństwa. 
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Rola profilowania genowego w planowaniu 

spersonalizowanego leczenia chorób nowotworowych 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra 

i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Rozwój technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. next 

generation sequencing, NGS) umożliwił dokładne poznanie nieprawidłowości 

genetycznych występujących w komórkach nowotworowych. Technologia 

NGS umożliwia szybkie zbadanie wybranych nieprawidłowości genetycznych 

(ang. multi-gene hot spot tests) lub całych genów, w których takie 

nieprawidłowości genetyczne spodziewamy się znaleźć (ang. comprehensive 

genomic profiling, CGP). Możliwe stało się nawet sekwencjonowanie w krótkim  

czasie i przy niewielkich kosztach całego eksomu (wszystkich sekwencji 

kodujących) oraz sekwencjonowanie całego genomu. Zrozumieliśmy nie tylko 

tło molekularne procesu nowotworzenia, ale możliwe stało się opracowanie 

spersonalizowanych terapii dopasowanych do profilu molekularnego 

nowotworu. Terapie ukierunkowane molekularnie blokują białka sygnałowe 

(najczęściej kinazy tyrozynowe lub serynowo-treoninowe) uszkodzone 

w wyniku mutacji lub rearanżacji genetycznych. Oznacza to, że tego typu 

leczenie wybiórczo niszczy komórki nowotworowe, ale zazwyczaj nie 

uszkadza poważnie komórek prawidłowych i jest bezpieczne dla chorych. 

Skuteczne terapie ukierunkowane molekularnie zostały już opracowane dla 

chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, czerniaka oraz raka jelita 

grubego i odbytnicy. Pojawiły się też leki typu „tissue agnostic”, które mogą 

być stosowane w różnych typach nowotworów posiadających określoną 

nieprawidłowość genetyczną. Przykładem mogą być inhibitory NTRK (ang. 

neurotrophic tropomyosin receptor kinase, NTRK) stosowane u chorych na 

nowotwory z rearanżacjami genów NTRK 1-3. Innym przykładem jest 

zastosowanie immunoterapii u chorych na nowotwory z niestabilnością 

mikrosatelitarną (np. zespół Lyncha), która warunkuje deficyt naprawy DNA 

i nagromadzenie dużej liczby nieprawidłowości genetycznych w komórkach 
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nowotworowych. Wysokie obciążenie komórek nowotworowych mutacjami 

genetycznymi (ang. tumor mutation burden, TMB) powoduje ekspresję 

licznych neoantygenów rozpoznawanych przez układ immunologiczny. 

Aktywacja limfocytów T dzięki zastosowaniu immunoterapii zwiększa 

efektywność eliminacji komórek nowotworowych przez układ odpornościowy 

u chorych z wysokim TMB. Liczba nowych spersonalizowanych terapii rośnie 

lawinowo. Dzięki temu coraz rzadziej i w późniejszych liniach leczenia 

jesteśmy zmuszeni do zastosowania toksycznej i mało skutecznej 

chemioterapii. Czy możliwe stanie się wyeliminowanie tej przestarzałej 

metody leczenia? Dynamika rozwoju nowych technologii pozwala mieć 

nadzieję, że stanie się tak w najbliższym dziesięcioleciu.  
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Analiza proteomiczna profili białkowych  

błonowych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych 

w diagnostyce procesów patologicznych 

Klaudia Mikołajczyk, klaudia199527@cm.umk.pl, Katedra Histologii i Embriologii, 

Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera, https://www.wl.cm.umk.pl/kizhie/ 

Maciej Gagat, mgagat@cm.umk.pl, Katedra Histologii i Embriologii, Collegium 

Medicum im.Ludwika Rydgiera, https://www.wl.cm.umk.pl/kizhie/ 

Wioletta Zielińska, w.zielinska@cm.umk.pl, Katedra Histologii i Embriologii, Collegium 

Medicum im.Ludwika Rydgiera, https://www.wl.cm.umk.pl/kizhie/ 

Alina Grzanka, agrzanka@cm.umk.pl, Katedra Histologii i Embriologii, Collegium 

Medicum im.Ludwika Rydgiera, https://www.wl.cm.umk.pl/kizhie/ 

Błonowe pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to struktury uczestniczące 

w procesach przekazywania informacji niewymagających bezpośredniego kon-

taktu komórek obserwowanych zarówno w systemach jedno- jak i wieloko-

mórkowych. Stanowią heterogenną populację złożoną ze struktur charak-

teryzujących się zmiennym kształtem, wielkością i zróżnicowanym szlakiem 

biogenezy, stąd wyróżnia się: ciałka apoptotyczne, mikropęcherzyki i egzosomy. 

Ze względu na swój potencjalny udział w komunikacji międzykomórkowej, 

w składzie wewnętrznym obserwuje się obecność materiału genetycznego 

w postaci miRNA, mRNA i DNA, ale również peptydów, białek i lipidów. 

Ponadto, z punktu widzenia udziału w komunikacji międzykomórkowej, 

bogaty skład molekularny błonowych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych 

może być przenoszony z komórek produkujących pęcherzyki do innych 

komórek docelowych, wpływając na ich status funkcjonalny, co może być 

potencjalnie stosowane w celu modulacji funkcji innych komórek. Celem 

pracy jest przedstawienie i porównanie profili białkowych podstawowych 

typów pęcherzyków zewnątrzkomórkowych stworzonych na podstawie 

analizy proteomicznej oraz wykazanie ich potencjalnego związku z rozwojem 

procesów patologicznych. Praca ma charakter poglądowy, a jej stworzenie 

umożliwiły informacje dostępne na platformie National Center for 

Biotechnology Information i Embase. Analiza proteomiczna pęcherzyków 
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zewnątrzkomórkowych umożliwia identyfikację błonowych i wewnątrzstruktu-

ralnych białek pęcherzyków podczas ich kompletnego cyklu życiowego. 

Określany w ten sposób skład molekularny wszystkich wymienionych 

struktur nadaje specyficzność konkretnym populacjom pęcherzyków 

zewnątrzkomórkowych, przez co rozwój badań nad opisywanymi strukturami 

pozwolił na ich przyporządkowywanie do rozwoju wybranych stanów 

patofizjologicznych. 
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Immunosupresja w transplantologii – konieczna terapia 

obarczona poważnymi działaniami niepożądanymi 

Aleksandra Kurczyk, ksandra70@wp.pl, Studenckie Koło Immunologiczne, Zakład 

Immunologii Człowieka, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, 

Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Dominika Rudawska, darrudawska@gmail.com, Studenckie Koło Immunologiczne, 

Zakład Immunologii Człowieka, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Arkadiusz Mercik, arek.mercik@gmail.com, Studenckie Koło Immunologiczne, 

Zakład Immunologii Człowieka, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Katarzyna Szczepankiewicz, k.szcz0@gmail.com, Studenckie Koło Immunologiczne, 

Zakład Immunologii Człowieka, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Krzysztof Szczupiel, krzysiekszczupiel@gmail.com, Studenckie Koło Immunologiczne, 

Zakład Immunologii Człowieka, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Paweł Urban, pawelurbanm@gmail.com, Studenckie Koło Immunologiczne, Zakład 

Immunologii Człowieka, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, 

Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Transplantologia jest dziedziną medycyny zajmującą się procedurą 

przeszczepiania narządów z organizmu dawcy do organizmu biorcy. Przesz-

czepiane mogą być komórki, tkanki lub całe organy. Przeszczepy można 

podzielić na autogeniczne – gdy pobrany narząd przenoszony jest w obrębie 

jednego organizmu, izogeniczne – dawca i biorca są identyczni genetycznie, 

allogeniczne, w przypadku przenoszenia narządu pomiędzy osobnikami tego 

samego gatunku oraz ksenogeniczne, czyli międzygatunkowe.  

Odrzucanie przeszczepu jest reakcją immunologiczną, w procesie której 

organizm rozpoznaje transplantowany narząd jako ciało obce, w wyniku 

czego dochodzi do zniszczenia nowo przyjętej, prawidłowo funkcjonującej 

tkanki przez układ odpornościowy gospodarza. Wyróżnia się trzy rodzaje 

odrzucenia przeszczepu: nadostre, ostre oraz przewlekłe.  
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Aby zapobiec reakcji odrzucenia przeszczepu stosuje się immunosupresję, 

czyli celowe hamowanie wytwarzania przeciwciał i komórek układu odpor-

nościowego przez organizm, czego skutkiem jest osłabienie odpowiedzi 

immunologicznej. Immunosupresja może być wywoływana farmakologicznie, 

w procesie działania na dzielące się komórki promieniami rentgenowskimi  

lub przez chirurgiczne usunięcie narządów. Pierwszymi grupami leków, 

wykorzystywanymi do indukcji immunosupresji były cytostatyki i anty-

metabolity. Substancje te nieselektywnie hamują podziały komórkowe, przez 

co cechują się wysoką toksycznością i powodowaniem poważnych działań 

niepożądanych. Ostatnie 60 lat zaowocowało wprowadzeniem w użycie 

takich grup leków jak: środki działające na immunofiliny (cyklosporyna, 

takrolimus), inhibitory m-TOR (sirolimus), przeciwciała monoklonalne 

(dacylizumab, bazyliksymab). Znalezienie bezpieczniejszych alternatyw dla 

tych leków jest do dziś przedmiotem intensywnych badań. Celem naszej 

pracy jest omówienie problemów związanych z immunosupresją stosowaną 

u biorców przeszczepów. 
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Manualny drenaż limfatyczny u osób  

z nieprawidłową masą ciała – opis przypadków 

Klaudia Antoniak, klaudia.antoniak@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii i Mikro-

biologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Katarzyna Zorena, katarzyna.zorena@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii i Mikro-

biologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny  

Rita Hansdorfer-Korzon, rita.hansdorfer-korzon@gumed.edu.pl, Zakład Fizjoterapii, 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiły się badania wskazujące, że 

otyłość może powodować dysfunkcję w układzie limfatycznym, w tym 

zaburzać transport czynników metabolicznych. Dlatego też celem badań była 

ocena wpływu manualnego drenażu limfatycznego (MDL) na poprawę 

parametrów biochemicznych u pacjentów z nieprawidłową masą ciała.  

Badaniem objęto trzy kobiety w tym jedna z nadwagą, jedna z otyłością 

II stopnia oraz jedna pacjentka z prawidłową wagą ciała, jako kontrola. Średnia  

wieku badanych kobiet wynosiła 46 lat. U każdej pacjentki  przeprowadzono 

10 terapii MDL x 30 min oraz badania biochemiczne przed i po terapii MDL. 

Pacjentka nr 1 w wieku 59 lat z nadwagą, BMI=27 kg/m2 oraz otyłością 

brzuszną (wskaźnik WHR=0,84) średnie ciśnienie 122/85 mm Hg. Poziom 

parametrów przed/po MDL wynosił odpowiednio HbA1C 5,5% vs 5,6%, 

glukoza na czczo 91/95 mg/dl, cholesterol całkowity 253/239 mg/dl, HDL 

51/47 mg/dl, LDL 177/169 mg/dl, TG 125/109 mg/dl, C-peptyd 2,95/2,23 ng/ml. 

Pacjentka nr 2 w wieku 30 lat z otyłością II stopnia (BMI= 35 kg/m 2) 

i otyłością brzuszną (wskaźnik WHR=0,9). Średnie ciśnienie krwi badanej 

wynosiło 120/77 mm Hg.. Poziom parametrów przed/po MDL wynosił 

odpowiednio HbA1C 5,6% vs 5,6%, glukoza na czczo 105/105 mg/dl, 

cholesterol całkowity 194/211 mg/dl, HDL 57/55mg/dl, LDL 111/144 mg/dl, 

TG 131/61 mg/dl, C-peptyd 2,4/1,9 ng/ml. 

Pacjentka 3 w wieku 49 lat, jako kontrola z prawidłową masą ciała 

(BMI=22 kg/m2), wskaźnik WHR= 0,73. Średnie ciśnienie krwi badanej 

wynosiło 120/66 mm Hg. Poziom parametrów przed/po zastosowaniu MDL 
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wynosił odpowiednio HbA1C 5,6% vs 5,6% po terapii, glukoza na czczo 97 vs 

94 mg/dl, cholesterol całkowity 213/214 mg/dl, HDL 67/66 mg/dl, LDL 

135/134 mg/dl, TG 51/67mg/dl, C-peptyd 1,16/1,21ng/ml.  

Sugerujemy, że zastosowanie drenażu limfatycznego jamy brzusznej może 

usprawnić motorykę układu limfatycznego, poprawić parametry metabo-

liczne, a tym samym polepszyć komfort życia pacjentów z nieprawidłową 

wagą ciała. 
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Mechanizm stymulacji wiązania czynników 

transkrypcyjnych do DNA przez ludzkie białko 

naprawcze apurynową/apirymidynową endonukleazę 1, 

APE1 – nowy model regulacji ekspresji białek 

zaangażowanych w nowotworzenie,  

oporność na leczenie i inne schorzenia 

Milena Bażlekowa-Karaban, Groupe «Réparation de l'ADN», Equipe Labellisée par 

la Ligue Nationale Contre le Cancer, CNRS UMR8200, Université Paris-Sud, Université 

Paris-Saclay, Gustave Roussy Cancer Campus, F-94805 Villejuif Cedex, France; 

Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, 02-106 Warsaw, 

Poland; Institute of Genetics and Biotechnology, University of Warsaw, Warsaw, Poland 

Paulina Prorok, Groupe «Réparation de l'ADN», Equipe Labellisée par la Ligue 

Nationale Contre le Cancer, CNRS UMR8200, Université Paris-Sud, Université Paris-

Saclay, Gustave Roussy Cancer Campus, F-94805 Villejuif Cedex, France; Institute of 

Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, 02-106 Warsaw, Poland; 

Institute of Human Genetics, UMR 9002, CNRS – University of Montpellier, Replication 

and Genome Dynamics, 141 rue de la Cardonille, 34396, Montpellier, France 

Sonia Baconnais, CNRS UMR8126, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 

Gustave Roussy Cancer Campus, F-94805 Villejuif Cedex, France 

Sabira Taipakova, Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Biology, 

al-Farabi Kazakh National University, 0530040, Almaty, Kazakhstan 

Zhiger Akishev, Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Biology, 

al-Farabi Kazakh National University, 0530040, Almaty, Kazakhstan 

Dominika Zembrzuska, Institute of Genetics and Biotechnology, University of 

Warsaw, Warsaw, Poland 

Alexander V Popov, Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, SB 

RAS, Novosibirsk 630090, Russia; Novosibirsk State University, Novosibirsk 630090, 

Russia 

Anton V Endutkin, Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, SB 

RAS, Novosibirsk 630090, Russia; Novosibirsk State University, Novosibirsk 630090, 

Russia 

Regina Groisman, Groupe «Réparation de l'ADN», Equipe Labellisée par la Ligue 

Nationale Contre le Cancer, CNRS UMR8200, Université Paris-Sud, Université Paris-

Saclay, Gustave Roussy Cancer Campus, F-94805 Villejuif Cedex, France 
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Alexander A Ishchenko, Groupe «Réparation de l'ADN», Equipe Labellisée par la 

Ligue Nationale Contre le Cancer, CNRS UMR8200, Université Paris-Sud, Université 

Paris-Saclay, Gustave Roussy Cancer Campus, F-94805 Villejuif Cedex, France 

Bakhyt T Matkarimov, National laboratory Astana, Nazarbayev University, Astana 

010000, Kazakhstan 

Amangeldy Bissenbaev, Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of 

Biology, al-Farabi Kazakh National University, 0530040 

Almaty Kazakhstan, Eric Le Cam, CNRS UMR8126, Université Paris-Sud, Université 

Paris-Saclay, Gustave Roussy Cancer Campus, F-94805 Villejuif Cedex, France 

Dmitry O Zharkov, Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, SB RAS, 

Novosibirsk 630090, Russia; Novosibirsk State University, Novosibirsk 630090, Russia 

Barbara Tudek, Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of 

Sciences, 02-106 Warsaw, Poland; Institute of Genetics and Biotechnology, University 

of Warsaw, Warsaw, Poland 

Murat Saparbaev, Groupe «Réparation de l'ADN», Equipe Labellisée par la Ligue 

Nationale Contre le Cancer, CNRS UMR8200, Université Paris-Sud, Université Paris-

Saclay, Gustave Roussy Cancer Campus, F-94805 Villejuif Cedex, France 

Przeprowadzono badanie przedstawiające nowy mechanizm stymulacji 

przyłączenia czynników transkrypcyjnych AP-1 i NF-κB do DNA, co umożliwia 

ekspresję tych genów, dzięki aktywności wielofunkcyjnej, głównej ludzkiej 

apurynowej/apirymidynowej endonukleazy APE1. Endonukleaza APE1 łączy 

naprawę DNA na ścieżce naprawy przez wycięcie zasady (BER) i naprawy 

przez nacięcie nukleotydu (NIR) z regulacją transkrypcji. Zebrano dowody 

przeczące poprzedniej powszechnej hipotezie, mówiącej o tym, że APE1 

stymuluje przyłączenie czynników transkrypcyjnych (TFs) do DNA przez 

redukcję reszt cysteinowych – wiązan dwusiarczkowych w domenach wiążących 

DNA czynników transkrypcyjnych. Ustalono, że APE1 stymuluje przyłączenie 

TFs do DNA niezależne od stanu redoks TFs. W nowym modelu zapro-

ponowano, że APE1 stymuluje wiązanie TFs do DNA przez przejściową 

oligomeryzację APE1 wzdłuż DNA i zmianę konformacji helisy DNA. APE1 

polimeryzuje wzdłuż DNA, w miejscu pęknięć nici oraz w miejscu 

wewnętrznych zakrzywień dupleksów DNA. Polimeryzacja APE1 wzdłuż DNA 

nasila wcześniej istniejące zniekształcenia w DNA i umożliwia zachodzenie 
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zarówno ścieżki naprawy NIR oraz wiązanie utlenionych i zredukowanych 

TFs do ich pokrewnych miejsc w DNA. Badania przeprowadzono techniką 

EMSA, metodą UV-crosslinków, testem naprawy DNA, techniką mikroskopii 

elektronowej i za pomocą komputerowego modelowania struktury białek.   

 Wiedza ta może być wykorzystana do stworzenia m.in. nowych terapii 

przeciwnowotworowych, terapii chorób zapalnych. Wiedząc w  jaki sposób 

APE1 stymuluje wiązanie TFs (AP-1 i NF-κB) do DNA można precyzyjniej 

regulować transkrypcję tych TFs, hamować ich ekspresję. Czynniki trans-

krypcyjne AP-1 i NF-κB są nadeksprymowane w wielu typach nowotworów, 

regulują geny odpowiedzialne za przeżycie komórek nowotworowych i oporność 

na leki. Hamowanie wiązania AP-1 i NF-κB do DNA przez niedopuszenie 

APE1 do polimeryzacji na DNA hamowałoby funkcje komórki prowadzące do 

progresji guza a także do powstania oporności na leczenie chemio-

terapeutyczne, fotodynamiczne. 
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Medycyna regeneracyjna w neurologii  

– możliwość leczenia choroby Alzheimera  

terapią komórkami macierzystymi 

Wojciech Bartosik, bartosik.w@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Lekarski; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Znaczny rozwój nauk biomedycznych, w tym medycyny regeneracyjnej, 

stworzył nowe możliwości w opracowaniu efektywnego leczenia lub spowal-

niania rozwoju chorób, na które do tej pory nie znaleziono skutecznej terapii. 

Ze względu na dotychczasowe ograniczone możliwości farmakoterapeutyczne 

szczególne znaczenie ma to w przypadku chorób neurodegeneracyjnych. 

Jedną z takich chorób jest choroba Alzhaimera, w której leczeniu kon-

wencjonalne terapie farmakologiczne i psychoterapeutyczne okazały się być 

nieefektywne. 

Komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej lub z krwi pępowi-

nowej testowane na transgenicznych myszach lub szczurach z indukowaną 

chorobą Alzheimera, redukują neurozapalenie, zapobiegają utracie funkcji 

poznawczych i upośledzeniu pamięci. W badaniach prowadzonych na 

ludziach wykazano in vivo wpływ autologicznych komórek macierzystych 

pozyskanych z krwi obwodowej na wydłużenie telomerów, których skracanie 

związane jest z postępem choroby Alzheimera. Natomiast w hodowli 

szczurzych komórek nerwowych z β-amyloidem z dodanymi BMSCs (Bone 

mesenchymal stem cells) uzyskano in vitro zwiększenie długości telomerów 

i aktywności telomerazy, zwiększone wytwarzanie cytokin IL-10, IL-6 i TGF-β 

a także zmianę ekspresji białek szlaków sygnałowych związanych z chorobą 

Alzheimera. 

Wyniki badań naukowych ukazują zasadność prac nad zdolnościami 

terapeutycznymi komórek macierzystych. Badania nad ich terapeutycznym 

działaniem w chorobach neurodegeneracyjnych sugerują możliwość powstania  

nowej skutecznej terapii spowalniającej lub w pewnym stopniu cofającej 

postęp choroby. Opracowanie nowej, skutecznej terapii leczenia choroby 

Alzheimera stanowi wyzwanie i problem badaczy nauk biomedycznych. 
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Metody fizjoterapii w chorobie Bürgera 

Agata Grabowska, agata.g141@gmail.com, Wydział Fizjoterapii, Akademia 

Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

Szymon Siatkowski, siatkowski717@gmail.com, Wydział Fizjoterapii, Akademia 

Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

Celem pracy był przegląd literatury na temat metod fizjoterapii w jednej 

z chorób zaliczanych do chorób układu sercowo-naczyniowego, chorobie 

Bürgera. Pod uwagę wzięto zarówno metody kinezyterapii jak i fizykoterapii 

a także aspekt profilaktyczny. Aby dobrze zrozumieć zasady postępowania 

fizjoterapeutycznego w chorobie Bürgera w pierwszej części pracy opisano 

czym dokładnie jest choroba, jakie są jej podstawowe objawy i etiologia. Jest 

to choroba zapalna obwodowych tętnic i żył, prowadząca do powstania 

w nich zakrzepów i zarastania ich światła, która może prowadzić do powikłań 

i zaburzać pracę układów sercowo-naczyniowego i krążeniowo-oddechowego. 

Etiologia nie jest do końca poznana. Przypuszcza się, że u jej podłoża leżą 

zjawiska autoimmunologiczne, przewlekły stan zapalny oraz predyspozycja 

genetyczna. Następnie opisano jak rozpoznaje się chorobę Bürgera i przed-

stawiono klasyfikację Fontaine’a oceniającą stopień niedokrwienia kończyn 

dolnych. Zaprezentowano jak rozpoznać często występujący objaw chro-

mania przestankowego. W drugiej części pracy przedstawiono metody 

leczenia choroby Bürgera. Pokrótce opisano postępowanie farmakologicznie 

i chirurgiczne a następnie skupiono się na zaprezentowaniu poszczególnych 

działań fizjoterapii poprawiających stan pacjenta. Przedstawiono cel leczenia 

choroby a w dalszej części ukazane zostało postępowanie kinezytera-

peutyczne z podziałem na dwa etapy. Opisano możliwą aktywność fizyczną 

wspomagającą leczenie oraz ćwiczenia Bürgera, służące poprawie krążenia 

obwodowego. Zaprezentowano metody fizykoterapii stosowane w chorobie, 

cel ich zastosowania i działanie oraz leczenie uzdrowiskowe. Na końcu 

zamieszczono podsumowanie i wnioski. 
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Nanorobotyka w medycynie – dziś czy jutro? 

Marcin Żelezik, marcinzelezik@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe ESKULAP, 

Collegium Medicum, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.cm.ujk.edu.pl 

W ciągu ostatnich 5 lat rozwój technologiczny doprowadził do rozwiązania  

wielu problemów medycyny, ale także ustanowił nowe wyzwania. Wyraźny 

wpływ na ten stan mają postępy robotyki, a wśród nich badania i wyko-

rzystanie nanorobotów, które osiągając wielkości między 0,1 μm, a 10 μm 

dają perspektywę na opracowywanie coraz skuteczniejszych metod na 

leczenie i odkrywanie ludzkiego ciała. Przeprowadzono systematyczny przegląd  

literatury dostępnej w bazie PubMed i Web of Science w kontekście obecnego 

zastosowania i możliwości nanorobotyki w medycynie. Opisano możliwe 

zastosowania nanorobotów w licznych dziedzinach medycyny. Wyróżniająca 

ilość prac wskazywała na osiągnięcia nanorobotyki w celowanym dostar-

czaniu leków, wykrywaniu komórek nowotworowych i zmianę funkcji 

komórek poprzez ingerencję w ich materiał genetyczny. Wykazano  znaczące 

korzyści płynące z wykorzystania nanorobotów w medycynie między innymi 

poprzez zmniejszenie inwazyjności zabiegów, uzyskanie nowych metod 

terapeutycznych oraz zmniejszenie liczby personelu medycznego niezbędnego  

do opieki nad danym pacjentem. Zauważono również, że wykorzystanie tej 

technologii niesie za sobą niebezpieczeństwa i wyzwania, do których należą 

wysokie koszty produkcji nanorobotów, niezbadana do tej pory odpowiedź 

organizmu człowieka na tę technologię oraz brak ustalonych ram funkcjo-

nowania nanorobotów w kontekście sterowania, napędu i sygnalizacji. 

Zastosowanie technologii robotów w skali nano jest interesującą perspek-

tywą, jednak niezbędne jest kontynuowanie badań na tym polu. Do tej pory 

doniesienia są zdominowane przez badania prowadzone in vitro lub in vivo na 

zwierzętach co pozostawia wiele niewiadomych w kontekście zastosowania 

tej technologii u ludzi. Celem tej pracy jest przedstawienie dotychczasowych 

osiągnięć w dziedzinie nanorobotyki w kontekście medycyny oraz perspektyw 

na niedaleką przyszłość w oparciu o zebrane wiadomości z najnowszej 

literatury. 
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Niedożywienie w chorobie nowotworowej 

Kinga Krawiec, mellowreine@gmail.com, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Wyniszczenie nowotworowe to złożony problem kliniczny związany 

z postępującą redukcją masy ciała, która nie reaguje na standardowe 

żywienie. Badania ukazują, że 10-20% pacjentów leczonych przeciwno-

wotworowo umiera z powodu niedożywienia.  

Niedożywienie w chorobie nowotworowej ma związek ze zmniejszoną 

podażą składników odżywczych oraz zaburzeniami metabolicznymi, które 

spowodowane są aktywacją ogólnoustrojowych procesów prozapalnych 

z równoczesną nadmierną produkcją cytokin i mediatorów stanu zapalnego. 

Zespół związany z utratą apetytu oraz masy ciała z towarzyszącymi zaburze-

niami metabolicznymi jest określany mianem wyniszczenia nowotworowego 

lub zespołu anoreksja-kacheksja w przebiegu choroby nowotworowej. 

Jedynie 30-60% chorych onkologicznych, którzy znajdują się w grupie 

ryzyka niedożywienia otrzymuje odpowiednie wsparcie żywieniowe. W jednym 

z wieloośrodkowych badań prowadzonych na terapie Europy określono, że 

40% pacjentów leczonych przeciwnowotworowo miało wprowadzoną niepra-

widłową klasyfikację stopnia odżywienia oraz wdrożoną błędną interwencję 

żywieniową.  

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego 

i Metabolizmu (ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 

wartość wskaźnika masy ciała (BMI, Body Mass Index) w zakresie 18,5-20,0 kg/m2 

stanowi ryzyko niedożywienia i jest wskazaniem do wprowadzenia leczenia 

żywieniowego u pacjenta. Wartości poniżej 18,5 kg/m2 oznaczają niedo-

żywienie i wymagają pilnej interwencji medycznej w tym zakresie.  

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego 

problemu niedożywienia wśród pacjentów onkologicznych.  
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Ocena aktywności fizycznej, odżywiania oraz ocena 

wzorców ruchowych u młodych sportowców piłki nożnej 

Michał Serwiński, michalserwinski8@gmail.com, Student Fizjoterapii Wydziału 

Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet 

Medyczny 

Bartosz Wilczyński, b.wilczynski.fizjoterapia@gmail.com, Centrum Rehabilitacji 

i Treningu „Fizjo-world”, Gdynia, Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

Katarzyna Zorena, katarzyna.zorena@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii i Mikro-

biologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Aktywność fizyczna oraz prawidłowe odżywianie są bardzo ważne 

u dorastającej młodzieży, a szczególnie u młodych sportowców piłki nożnej. 

Ponadto, nieprawidłowe wzorce ruchowe mogą prowadzić do zwiększenia 

ryzyka doznania urazu u młodych sportowców uprawiających piłkę nożną.  

Celem pracy była ocena aktywności sportowej, wzorców ruchowych, 

kontuzji oraz odżywiania młodych sportowców piłki nożnej.  

Badaniem objęto 101 młodocianych sportowców w tym 19 dziewcząt  oraz 

82 chłopców. Średnia wieku wyniosła 15 lat. Badania zostały przeprowadzone 

w formie anonimowego formularza online i dotyczyły osób do 18 roku życia. 

Kwestionariusz został wysłany do poszczególnych akademii/klubów piłkarskich, 

gdzie po akceptacji ze strony przedstawicieli, został przekazany do swoich 

reprezentantów. Najwięcej ankietowanych, bo aż 42, to przedstawiciele 

klubów z Gdyni, 22 z Bydgoszczy, 20 z Gdańska. Pozostali respondenci byli 

z Barcina, Ciechanowa, Poznania, Inowrocławia, Przasnysza, Łabiszyna oraz 

Nasielska. W formularzu pierwszym pytaniem była zgoda na badania, która 

została wypełniona przez pełnoprawnych opiekunów, niepełnoletnich ankie-

towanych. Następnie w kolejności zostały umieszczone 3 pytania metryczne 

oraz 29 innych pytań ankietowych dot. stażu aktywności fizycznej/ 

sportowej, wzorców ruchowych, kontuzji oraz wiedzy odnośnie odżywiania.  

W przeprowadzonych badaniach ankietowych 86% respondentów doznało 

już kontuzji, z czego najczęściej uszkadzaną strukturą był staw kolanowy. 
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Ponadto badania wykazały, że większość młodych zawodników jest dobrze 

poinformowanych odnośnie podstawowych pojęć z dziedziny odżywiania. 

Wykazano, że 94% ankietowanych młodych sportowców piłki nożnej, nigdy 

nie stosowało żadnej diety. Najczęściej wybieraną przekąską przez 

zawodników były owoce. Wiedza z zakresu urazowości oraz czynników 

mogących mieć wpływ na kontuzje była na zadowalającym poziomie 

u badanych młodych sportowców. 
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Osteoporoza wśród mężczyzn 

Adrianna Nieciecka, a.nieciecka@wp.pl, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

kikgeriat@cm.umk.pl 

Osteoporoza to choroba często postrzegana w społeczeństwie jako zabu-

rzenie występujące u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Jednak dotyczy 

ono także mężczyzn, a zbyt późne rozpoznanie lub nawet jego brak prowadzi 

do poważnych konsekwencji, jakimi są złamania osteoporotyczne. Wydłuża-

jąca się średnia długość życia powoduje wzrost ryzyka wystąpienia tej 

choroby u pacjentów płci męskiej, co sprawia, iż osteoporoza staje się nie 

tylko narastającym problemem medycznym, ale także ekonomicznym.  

Celem pracy jest przedstawienie patofizjologii, czynników ryzyka, postę-

powania diagnostycznego oraz leczenia osteoporozy w populacji męskiej 

z jednoczesnym ukazaniem różnic w jej przebiegu pomiędzy płciami.  

Dokonano przeglądu literatury na podstawie baz danych Google Scholar 

oraz PubMed. 

Przebieg choroby u mężczyzn wiąże się z równomiernym ubytkiem masy 

kostnej oraz zjawiskiem apozycji, które nie występują u kobiet. Do 

najczęstszych przyczyn osteoporozy u mężczyzn zaliczamy hipogonadyzm 

oraz terapię glikokortykosteroidami. Kryteria rozpoznania u obu płci są 

jednakowe. W farmakoterapii stosuje się bisfosfoniany, denosumab czy 

teryparatyd – jednak liczba zarejestrowanych leków jest znacząco mniejsza 

u mężczyzn. 

Osteoporoza wśród mężczyzn pozostaje schorzeniem często nierozpozna-

wanym, co prowadzi do złamań osteoporotycznych, charakteryzujących się 

wysokim ryzykiem powikłań, w tym także zgonów. Należy dążyć do lepszej 

identyfikacji pacjentów z grup ryzyka poprzez zwiększanie świadomości na 

temat osteoporozy u mężczyzn, zarówno wśród społeczeństwa, jak i osób 

związanych ze środowiskiem medycznym. Istotną kwestię stanowi również 

prowadzenie dalszych badań klinicznych oceniających skuteczność 

farmakoterapii u mężczyzn, aby stale poszerzać możliwości terapeutyczne.  
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Palenie tytoniu jako istotny problem i wyzwanie 

współczesnej medycyny 

Monika Jabłońska, monkajablonska@wp.pl, Interdyscyplinarne Studenckie Koło 

Naukowe Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, www.geriatriacmumk.wordpress.com 

Nikotynizm jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej 

cywilizacji, a choroby odtytoniowe, będące przyczyną co dziesiątego zgonu 

na świecie, stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny.  

Celem pracy było przedstawienie najważniejszych problemów związanych 

z paleniem tytoniu, uwzględniając przeszkody spotykane na każdym etapie 

walki z uzależnieniem. Istotne znaczenie ma prawidłowo postawiona diag-

noza, oparta przede wszystkim na rzetelnym wywiadzie z pacjentem, a  także 

ocena stopnia uzależnienia od tytoniu na podstawie testu Fagerströma, 

dzięki którym możliwe jest określenie indywidualnego planu leczenia. 

Skuteczność terapii antynikotynowej zależy nie tylko od zastosowanej 

metody, ale także w dużej mierze uzależniona jest od motywacji pacjenta.  

 W pracy dokonano przeglądu literatury z ostatnich lat  dotyczącej wpływu 

palenia tytoniu na zdrowie osoby uzależnionej, podstawowych sposobów 

leczenia, a także działań profilaktycznych. Bardzo ważnym elementem 

leczenia są metody pozafarmakologiczne w postaci terapii behawioralnej 

oraz wsparcia psychologicznego. Często kluczowym dla powodzenia terapii 

jest konieczność dołączenia leczenia farmakologicznego, z czego najbardziej 

rozpowszechnioną metodą jest nikotynowa terapia zastępcza, ale zastoso-

wanie mogą znaleźć również takie leki jak: bupropion, wareniklina czy 

cytyzyna. Istotnym problemem jest również oddziaływanie cząstek dymu 

tytoniowego na rozwój płodu, a także zagrożenia wynikające z biernego 

palenia tytoniu. W związku z obecnie panującą pandemią SARS CoV-2 

w pracy zwrócono również uwagę na wpływ palenia  tytoniu na przebieg 

COVID-19.  

 Na podstawie danych WHO w ostatnich latach zauważono stopniowe 

ograniczenie spożywania tytoniu w krajach rozwiniętych, jednak mimo tego 

nałóg ten jest nadal jedną z głównych przyczyn przedwczesnego zgonu. 

W związku z tym, kluczowym pozostaje prowadzenie intensywnej profilaktyki 

antynikotynowej, a także szeroko rozpowszechnianych kampanii zdrowotnych.   
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Porównanie skuteczności terapii manualnej 

oraz ibuprofenu w łagodzeniu bólu miesiączkowego 

u młodych kobiet – badania pilotażowe 

Zofia Barcikowska, zofia.barcikowska@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii 

i Mikrobiologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny  

Magdalena Emilia Grzybowska, mlgrzybowska@wp.pl, Katedra i Klinika Ginekologii, 

Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Gdański Uniwersytet 

Medyczny 

Elżbieta Rajkowska-Labon, erlabon@gumed.edu.pl, Zakład Fizjoterapii, Gdański 

Uniwersytet Medyczny 

Rita Hansdorfer-Korzon, rita.hansdorfer-korzon@gumed.edu.pl, Zakład Fizjoterapii, 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

Katarzyna Zorena, kzorena@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii 

Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny 

W świetle badań, w tym naszych wykazano, że bolesne miesiączkowanie 

może dotyczyć 97% kobiet. Niesteroidowe leki przeciwzapalne są lekiem 

pierwszego rzutu w bolesnym miesiączkowaniu, jednak fizjoterapia może być 

alternatywną metodą łagodzenia bolesnych miesiączek wśród kobiet. 

Celem badania była ocena wpływu fizjoterapii, w tym terapii manualnej 

oraz ibuprofenu na poziom bólu miesiączkowego i objawy współistniejące 

u młodych kobiet. 

Badaniem objęto 6 kobiet z bolesnym miesiączkowaniem w wieku 22 lat. 

Badania przeprowadzono w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Centrum 

Medycyny Rodzinnej GUMed oraz w Zakładzie Fizjoterapii GUMed. Pacjentki 

podzielono na dwie podgrupy. W podgrupie A (n=3) przeprowadzono terapię 

manualną 3 x 45 min, w podgrupie B (n=3), pacjentki przyjmowały ibuprofen 

3x400mg/dobę. U pacjentek przeprowadzono badanie ginekologiczne oraz 

fizjoterapeutyczne. Nasilenie bolesnego miesiączkowania oraz zespołu 

napięcia przedmiesiączkowego (PMS) oceniano w numerycznej skali czucia 

bólu 0-10 (NPRS), objawy współwystępujące w skali 0-4 (0-brak, 1-lekkie,  

2-umiarkowane, 3-silne, 4-bardzo silne). 
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Ból miesiączkowy u pacjentek z podgrupy A, po przeprowadzonej terapii 

manualnej zmniejszył się średnio z 8 na 4 punkty w skali NPRS. W podgrupie 

B, w czasie przyjmowania ibuprofenu ból zmniejszył się z 8 na 3 punkty 

w skali NPRS. W podgrupie A ból głowy zmniejszył się z 2 na 1 punkt; 

biegunka z 1 na 0 punktu, zmęczenie z 3 na 2 punkty, PMS z 7 na 2 punkty. 

W podgrupie B ból pleców zmniejszył się z 2 na 1 punkt; ból głowy nie zmienił 

się (1 punkt); w nasileniu biegunki nie odnotowano zmian (2 punkty); 

zmęczenie zmniejszyło się z 3 na 2; nie zmienił się PMS (5 punktów).  

Wstępne wyniki badań wykazały, że stosowana terapia manualna oraz 

ibuprofen zmniejszyły ból miesiączkowy u kobiet w porównywalnym stopniu. 

Jednakże terapia manualna skuteczniej łagodziła objawy współwystępujące 

oraz PMS. Potrzebne są dalsze badania na większej liczbie pacjentek.  
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Problem dotyczący ograniczonej dostępności 

do biologicznego leczenia nieswoistych zapaleń jelit 

(NZJ) w Polsce 

Ewelina Flegiel, ewelina.flegiel2825@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii przy Katedrze Geriatrii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Do nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) zaliczamy dwie choroby o wciąż 

niewyjaśnionej etiologii – wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz 

choroba Leśniowskiego–Crohna (ChL-C). Choroby te charakteryzują się niepra-

widłową reakcją organizmu przeciwko antygenom obecnym w przewodzie 

pokarmowym. Obydwie występują u osób z predyspozycjami genetycznymi, 

u których dochodzi do zaburzenia funkcji układu immunologicznego, co 

prowadzi do nieswoistej reakcji zapalnej w obrębie jelita. Ze względu na 

podłoże immunologiczne NZJ, metody leczenia polegają na stosowaniu leków 

przeciwzapalnych, w tym glikokortykosteroidów, antybiotyków oraz leków 

immunosupresyjnych. W sytuacji kiedy pomimo stosowanego leczenia nie 

można uzyskać oczekiwanych efektów, wprowadza się leki biologiczne. 

Niestety, ze względu na próby zmniejszenia kosztów leczenia, ogranicza się 

ich stosowanie, chociaż najnowsze doniesienia wskazują na znaczące korzyści  

nie tylko lecznicze jak i ekonomiczne, wynikające z wczesnego wdrożenia 

terapii tymi lekami. Aktualne badania mówią o znacznie lepszym rokowaniu 

u pacjentów, u których terapia biologiczna zostaje wprowadzona w począt-

kowej fazie choroby, gdy nie doszło jeszcze do trwałych uszkodzeń jelita, co 

może zapobiec ich powstawaniu w przyszłości lub znacznie opóźnić ten 

proces. Niestety leczenie biologiczne jest drogie i w wielu krajach, w tym 

w Polsce, jest ono stosowane stosunkowo późno i dopiero u pacjentów 

z chorobą o najcięższym przebiegu. Kolejnym problemem jest rejestracja 

nowych leków w terapiach NZJ – przykładem jest ustekinumab, który został 

zarejestrowany tylko do leczenia ChL–C, pomimo pozytywnych rezultatów 

obserwowanych także u pacjentów z WZJG. Sytuacja ta powoduje, że leczenie 

NZJ w Polsce wciąż spotyka się z dużymi problemami zarówno ze strony 

pacjentów jaki i lekarzy. 
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Problematyka otyłości w aspekcie chorób cywilizacyjnych 

i aktualnego stanu epidemicznego spowodowanego 

COVID-19 

Marcin Falkowski, marcin0falkowski@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl  

Milena Joanna Kwietniewska, kwietniewskamilena@gmail.com, Interdyscyplinarne 

Koło Naukowe Geriatrii, Wydział lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

www.cm.umk.pl 

Otyłość w Polsce to coraz większy problem zarówno medyczny jak 

i społeczny. Według szacunków NFZ w 2019 roku co czwarty dorosły Polak 

był otyły, a co trzeci na pięć ocenianych osób miał nadwagę. Jeszcze gorsze 

prognozy szacowane są na przyszłość, ponieważ 30% dorosłych osób będzie 

otyłych. Natomiast dane dotyczące dzieci również nie są zadowalające. WHO 

oszacunkowało, że w Europie jedno na troje dzieci ma nadwagę lub otyłość. 

Warto zgłębić ten temat, ponieważ niesie on ze sobą wiele przykrych 

konsekwencji zdrowotnych. Ostatnie wydarzenia i dane pokazują, że otyłość 

może mieć wpływ na przebieg chorób zakaźnych, co dobitnie pokazuje 

obecnie panująca pandemia SARS-CoV2. W ocenie masy ciała ważny jest 

wskaźnik BMI (body mass index) za pomocą którego każdy dorosły może 

oszacować czy jego waga jest prawidłowa. Jest mnóstwo ogólnodostępnych 

metod dzięki którym można wyliczyć wartość BMI.  

Wykazanie jak ważnym i często zaniedbanym problemem jest otyłość oraz 

jakie niesie ze sobą konsekwencje zdrowotne szczególnie w kontekście 

obecnej sytuacji epidemiologicznej. 

Przegląd najnowszych prac naukowych i danych statystycznych NFZ. 

Otyłość to coraz poważniejszy problem cywilizacyjny. Otyłość predysponuje  

do nowotworzenia, chorób sercowo-naczyniowych oraz układu oddechowego. 

Oprócz tego obecnie zauważa się korelację pomiędzy ciężkością przebiegu 

COVID-19 a otyłością.  

Otyłość wpływa destrukcyjnie na cały organizm. Powoduje wystąpienie 

i pogorszenie przebiegu wielu chorób cywilizacyjnych. Również badania 

dowodzą, że otyłość koreluje z cięższym przebiegiem COVID-19, co jak dotąd 

było nieznane. 
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Rola profilaktyki upadków w zmniejszeniu kosztów 

opieki zdrowotnej pacjentów geriatrycznych 

Filip Nadobnik, filipnadobnik@gmail.com, Helios Klinikum Berlin-Buch, 

https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-buch/ 

Rosnąca w Europie liczba osób starszych powoduje wzrost kosztów 

leczenia w systemie opieki zdrowotnej. Należy uwzględnić, że starość nie 

tylko predysponuje do wystąpienia wielu chorób, ale także stanowi czynnik 

ryzyka takich zdarzeń, jak upadki, co zdecydowanie wpływa na jakość 

dalszego życia człowieka. Proces starzenia się oznacza zatem zwiększone 

ryzyko zarówno chorób, jak i urazów, w tym również w następstwie upadków. 

Badanie polegało na zebraniu i analizie statystycznej zanonimizowanych 

danych 411 pacjentów hospitalizowanych na jednym z oddziałów geriat-

rycznych w szpitalu Helios Klinikum Berlin-Buch w okresie sześciu miesięcy 

(od stycznia do czerwca 2020 roku). Celem badania była próba określenia 

znaczenia profilaktyki upadków w zmniejszaniu powikłań oraz kosztów 

służby zdrowia. Nie bez znaczenia są również ogólne koszty funkcjonowania 

opieki zdrowotnej seniorów. Z pośród wszystkich pacjentów geriatrycznych 

było 105 pacjentów (69 kobiet i 36 mężczyzn (w wieku od 49 do 97 lat 

diagnozowanych z powodu przebytego upadku. Ta grupa pacjentów stanowiła 

ponad 34,3% wszystkich pacjentów oddziału geriatrycznego. Wynikające 

z badań wnioski mogą być przydatne w racjonalizacji ogólnych kosztów 

szeroko pojętej opieki medycznej. W związku z powyższym należy 

poszukiwać rozwiązań, które miałyby wpływ na zmniejszenie liczby upadków 

osób starszych. Upadki stanowią istotny problem zdrowia publicznego 

powodujący cierpienie pacjentów w grupie seniorów, pogorszenie komfortu 

dalszego życia oraz dodatkowo generowanie relatywnie dużych kosztów dla  

systemu opieki zdrowotnej. W obszarze działań profilaktycznych mogą 

powstać nowe miejsca pracy i usługi, które mogą pozytywnie wpływać na 

rynek pracy. 



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i problemy nauk biomedycznych” 

17 września 2020 r., Wystąpienia Uczestników 

 

39 

Rola telocytów w procesie włóknienia 

w mięśniakowatości macicy 

Anna Gil, annagilmail@gmail.com, Katedra Patofizjologii, Uniwersytet Jagielloński 

Collegium Medicum 

Veronika Aleksandrovych, v.aleksandrovych@uj.edu.pl, Katedra Patofizjologii, 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

Mięśniaki macicy to najczęściej występujące łagodne nowotwory wśród 

kobiet w wieku rozrodczym, dotykające 20-30% kobiet po 30 roku życia. 

Pomimo powszechności tego schorzenia, ze względu na udział licznych 

czynników etiologicznych patomechanizmy tego zjawiska pozostają słabo 

wyjaśnione. Telocyty, stanowiące nowy typ komórki występującej w tkance 

śródmiąższowej, mogą pełnić kluczowe role w regulacji miejscowych 

procesów fizjologicznych oraz chorobowych w różnych narządach; przypisuje 

im się miedzy innymi udział w regeneracji tkanek, angiogenezie, utrzymaniu 

homeostazy, kontroli napięcia mięśniowego, czy regulacji neuroprze-

kaźnictwa. Celem niniejszej pracy była identyfikacja i ocena rozmieszczenia 

telocytów w obrębie zmian mięśniakowych w macicy oraz ich potencjalnej 

roli w procesie włóknienia. Oceniono wycinki uzyskane od 19 pacjentek 

z mięśniakami macicy oraz od 15 pacjentek z grupy kontrolnej.  Wykorzystano 

metody histologii rutynowej oraz immunofluorescencji w celu identyfikacji 

telocytów, stosując specyficzne markery (CD117, CD34, PDGFRα), a ponadto 

barwienie metodą Massona w celu uwidocznienia depozytów kolagenowych. 

W mięśniakach macicy oraz otaczających je komórkach miometrium, jak 

również w wycinkach pochodzących z grupy kontrolnej zaobserwowano 

wrzecionowate komórki rozmieszczone pośród włókien tkanki mięśniowej, 

wykazujące ekspresję markerów swoistych dla telocytów. Gęstość telocytów 

w ogniskach mięśniaków była obniżona względem normalnego miometrium, 

korelując jednocześnie ze zwiększoną dwukrotnie zawartością kolagenu.  

Występowanie obfitych depozytów kolagenowych w mięśniakach wraz 

z towarzyszącym znamiennym spadkiem liczby telocytów wskazują na możliwy  

udział telocytów w mechanizmach włóknienia. Jednak dokładne zrozumienie 

patofizjologicznej sekwencji dysregulacji mikrośrodowiska w mięśniakach 

wymaga dalszych interdyscyplinarnych badań. 
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Sportowiec z hemofilią. Wzmacniający program 

treningowy dla pacjenta chorego na hemofilię A 

i inhibiotrem z nowym leczeniem profilaktycznym  

– studium przypadku 

Bartosz Wilczyński, bartosz.wilczynski@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii i Mikro-

biologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Katarzyna Zorena, katarzyna.zorena@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii i Mikro-

biologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Andrzej Mital, andrzej.mital@gumed.edu.pl, Klinika Hematologii i Transplantologii, 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 

Dawid Juszczyk, d.juszczyk.fizjoterapia@gmail.com, Centre of Rehabilitation and 

Training “Fizjo-world”, Gdynia, Poland 

Artropatia hemofilna występuje częściej u pacjentów z niż bez inhibitora. 

Ćwiczenia siłowe są ważną częścią rehabilitacji i poprawy stanu pacjentów. 

Jednak ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia i niepewność co do 

bezpieczeństwa, pacjenci z inhibitorem nierzadko są wykluczeni z badań. 

Nowe leczenie profilaktyczne daje nowe możliwości. Badanie miało na celu 

ocenę bezpieczeństwa i efektów treningu siłowego u pacjenta z inhibitorem.  

Młody dorosły pacjent z ciężką hemofilią A z inhibitorem uczestniczył 

w 6-tygodniowym programie treningu siłowego. W trakcie programu 

analizowano zmęczenie za pomocą skali BORG. Wybrane zmienne dane 

zostały zbadane przed i po interwencji. Zbadano zakres ruchu, obwód uda 

i ramienia, poziom tłuszczu i masę mięśni szkieletowych. Jakościową ocenę 

wzorców ruchu przeprowadzono za pomocą testu Functional Movement 

Screen (FMS). Stabilność i równowagę kończyn dolnych i górnych mierzono 

w teście równowagi Y-Balance oraz w teście stabilności kończyn górnych 

z zamkniętym łańcuchem kinetycznym, a wysokość skoku testem Counter 

Movement Jump (CMJ). Po programie ćwiczeń pacjent poprawił wyniki 

stabilności i równowagi kończyn górnych i dolnych oraz zwiększył wysokość 

skoku. Jednakże, zmniejszył się zakres ruchomości zgięcia grzbietowego obu 
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stawów skokowych. Ponadto, nie zaobserwowano epizodów krwawienia podczas  

interwencji i po 3-miesięcznej obserwacji.  

Niniejsze badanie jest pierwszym studium przypadku oceniającym 

bezpieczeństwo i efekty intensywnego treningu siłowego u pacjenta z ciężką 

hemofilią A z inhibitorem. Wyniki tego badania mogą pomóc przyszłym 

badaczom w wyborze ćwiczeń, obciążenia pracą lub metod diagnostycznych, 

tak aby były bezpieczne. Proponowany program wydaje się skuteczny 

w zwiększaniu stabilności i równowagi kończyn oraz zwiększaniu wysokości 

skoku. Potrzebne są jednak randomizowane badania kliniczne, aby w pełni 

potwierdzić skuteczność i bezpieczeństwo. 
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Toksyczność skórna podczas stosowania przeciwciał 

anty-EGFR w terapii raka jelita grubego 

Kinga Krawiec, mellowreine@gmail.com, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Zachorowalność na raka jelita grubego systematycznie wzrasta, czyniąc go 

trzecim najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie, 

a drugim w Europie. Brak obecności mutacji w genach KRAS, NRAS oraz 

BRAF u pacjentów chorych na zaawansowanego raka jelita grubego pozwala 

na zastosowanie antagonistów receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu 

(EGFR, epidermal growth factor receptor) panitumumabu lub cetuksymabu. 

Panitumumab oraz cetuksymab to przeciwciała monoklonalne, hamujące 

czynność EGFR, którego nadekspresja wiąże się z szybszą proliferację 

komórek guza oraz gorszym rokowaniem. 

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leków anty-EGFR są reakcje 

skórne spowodowane przez zaburzenie procesów proliferacji, różnicowania 

i migracji keratynocytów oraz stymulację nieswoistej odpowiedzi immunolo-

gicznej. Objawy dotyczące skóry i jej przydatków są określane mianem 

toksyczności skórnej. Manifestuje się ona najczęściej jako  wysypka trądziko-

podobna, zapalenie wałów okołopaznokciowych, suchość oraz świąd skóry. 

Występuje nawet u 96% pacjentów otrzymujących przeciwciało wraz 

z chemioterapią. Z drugiej strony rozwój toksyczności skórnej w stopniu G2-4, 

w przeciwieństwie do G0-1, koreluje z dobrą odpowiedzią na leczenie. 

U większości pacjentów powikłania skórne ustępują podczas kontynuacji 

terapii, jednak u części z nich utrzymują się w znacznym nasileniu i mogą 

być przyczyną przerwania leczenia. 

W praktyce klinicznej nie należy zapominać o możliwości wystąpienia 

rozległej toksyczności skórnej leczenia anty-EGFR. Ważnym aspektem jest 

odpowiednia kwalifikacja pacjentów do terapii trójlekowej z wykorzystaniem 

przeciwciał. Przedstawione zagadnienie zwraca uwagę na fakt iż nowoczesne,  

spersonalizowane leczenie onkologiczne również wiąże się z możliwością 

wystąpienia nasilonych powikłań negatywnie oddziałujących na jakość życia 

pacjentów. Toksyczność skórna może być przyczyną redukcji dawek lub 

odstawienia leku, zmniejszając szanse uzyskania oczekiwanych efektów 

terapeutycznych. 
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Wady testów diagnostycznych stosowanych 

w diagnostyce chorób wirusowych 

Agnieszka Vogt, agnieszka.vogt@wp.pl, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Biologia molekularna to nauka interdyscyplinarna, łącząca ze sobą nauki 

przyrodnicze z dziedziny fizyki, biologii oraz genetyki i biofizyki. Zajmuje się 

ona ustalaniem związku pomiędzy budową substancji wielkocząsteczkowych 

i rolą którą pełnią w komórce. Przedmiotem tej nauki jest również organizacja 

organelli komórkowych oraz molekularne podłoże ich funkcjonowania. Biologia  

molekularna przyczyniła się do stworzenia testów genetycznych, które zostały  

wykorzystane do diagnozowania chorób wirusowych. 

W warunkach klinicznych choroby zakaźne stanową duże wyzwanie pod 

względem identyfikacji ich do konkretnych wirusów. Trudnymi do kwalifikacji  

są choroby układu oddechowego a także ze strony układu krążenia. Po 

wykonaniu serii badań istnieje możliwość odpowiedniej diagnozy choroby 

i podjęcia skutecznego jej leczenia. 

Ważną kwestią, która istotnie wpływa na przebieg badań jest rodzaj 

i sposób pobrania próbki. Bez zapewnienia dobrej jakości pobrania oraz 

sposobu przechowywania próby na czas transportu, nie ma możliwości 

poprawnie przeprowadzenia badania.  

Najczęściej wykorzystywanymi testami do diagnozy chorób wirusowych są 

metody bazujące na reakcji polimerazy łańcuchowej (ang. polymerase chain 

reaction, PCR), przy czym głównie stosuje się jej odmiany w postaci RT-PCR 

(ang. reverse transcription polymerase chain reaction) lub nestet rt-PCR.  

W niniejszym referacie zostaną omówione zagadnienia z zakresu biologii 

molekularnej i wirusologii oraz efekty rozwoju tej nauki, które są wykorzys-

tywane w diagnostyce laboratoryjnej oraz klasyfikowaniu gatunków wirusów.  
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Wdrożenie schematu profesjonalnego doradztwa 

w aptekach ogólnodostępnych 

Magdalena Waszyk-Nowaczyk, mwaszyk@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Technologii 

Postaci Leku, Pracownia Farmacji Praktycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, www.farmstos.ump.edu.pl 

Beata Plewka, beataplewka29@gmail.com, Katedra i Zakład Technologii Postaci 

Leku, Pracownia Farmacji Praktycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu, www.farmstos.ump.edu.pl 

Weronika Guzenda, wguzenda@gmail.com, Katedra i Zakład Technologii Postaci 

Leku, Pracownia Farmacji Praktycznej, Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu, www.farmstos.ump.edu.pl 

Michał Michalak, michal@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, 

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, www.kzis.ump.edu.pl 

W Polsce przez ostatnie lata zmienia się rola aptek, a proces ten został 

przyspieszony przez ogłoszenie pandemii COVID-19. Farmaceuci uzyskali 

nowe uprawnienia do wystawiania recept, a apteki wobec ograniczonego 

dostępu do lekarzy stały się miejscem, gdzie pacjenci w pierwszej kolejności 

szukają porady w lżejszych dolegliwościach. Tego typu usługi to profesjonalne  

doradztwo, które w przeciwieństwie do opieki farmaceutycznej, nie ma 

precyzyjnej definicji i procedur. 

Od maja do grudnia 2017 roku w wybranych pięciu aptekach w Poznaniu 

i Warszawie przeprowadzono badanie, w którym wdrożono schemat postę-

powania podczas udzielania profesjonalnego doradztwa. Opracowano 

i przedstawiono na szkoleniach procedury działania w trakcie dyspensowania 

leków. Następnie pracownicy aptek wypełniali anonimowe ankiety, mające 

na celu zebranie informacji o przebiegu konsultacji prowadzonej zgodnie ze 

schematem. Uzyskano 245 ankiet (146 od farmaceutów i 99 od techników 

farmaceutycznych), a odpowiedzi poddano analizie statystycznej. Wykazano, 

że farmaceuci częściej niż technicy farmaceutyczni weryfikowali postawioną 

przez pacjenta autodiagnozę (p = 0.047), kierowali pacjenta do lekarza  

(p = 0.013) i identyfikowali przeciwwskazania do zastosowania przepisanych 

leków (p= 0.005). Podobnie farmaceuci posiadający specjalizację z farmacji 
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aptecznej częściej niż farmaceuci bez specjalizacji kierowali pacjentów do 

lekarza (p<0.0001) oraz wykrywali interakcje (p=0.001) i przeciwwskazania 

dla leków na receptę i OTC (p<0.0001). 

Rozwój profesjonalnego doradztwa w aptekach jest niezbędne dla 

poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii. Równie ważne jest przypisywanie 

pracownikom aptek ról zgodnych z ich kompetencjami. Równolegle 

warunkiem rozwoju zawodu farmaceuty w zmieniającej się rzeczywistości 

jest odnowienie programu nauczania (curriculum renewal) na kierunku 

farmacja w taki sposób, aby studenci mieli możliwość uczyć się, jak 

wykorzystywać zdobytą wiedzę przede wszystkim w ramach ćwiczeń 

symulacyjnych. 
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Wybrane aspekty prawne transplantacji narządów 

w opinii młodzieży studiującej 

Monika Mazurkiewicz, monika.mazurkiewicz4@o2.pl, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Aneta Kościołek, aneta.kosciolek@op.pl, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Kamila Szymańska, szympi131@wp.pl, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Klaudia Jakubowska, klaudia.jakubowska@umlub.pl, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Rok 1954 był przełomowym momentem w medycynie, ponieważ to właśnie 

wtedy dokonano pierwszego przeszczepu. Od tego momentu transplantologia 

stała się szansą powrotu do aktywnego życia dla setek tysięcy osób 

w zaawansowanym stadium choroby. Dzięki rozwojowi tej gałęzi medycyny, 

współcześnie transplantacje wykonywane są powszechnie w wielu klinikach 

szpitali, nie tylko w polskich, proces ten dotyczy całego świata. Pomimo, 

faktu iż dawstwo narządów obecnie jest często pojawiającym się tematem 

w mediach, a akcje społeczne z nią związane organizowane są regularnie, 

duża część społeczeństwa nie posiada wystarczającej wiedzy na temat 

regulacji prawnych obowiązujących w transplantologii, co często skutkuje 

wystąpieniem wątpliwości wśród społeczeństwa, co do słuszności decyzji 

przekazywania narządów po śmierci.  

Poznanie opinii młodzieży studiującej na temat wybranych aspektów 

prawnych transplantacji narządów. 

Badanie przeprowadzono w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego, 

wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety. Sondażem objęto 133 studentów 

uczelni lubelskich. Materiał badawczy zebrano w okresie od 1 listopada do 

31 grudnia 2019 roku. Zebrane dane empiryczne poddano analizie opisowej 

i statystycznej.  

Większość studentów jest zainteresowana tematem transplantologii, 

przeważająca część ankietowanych uważa również, że jest ona zgodna 
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z polskim prawem. Większość ankietowanych studentów potrafi również 

prawidłowo wskazać istniejące formy sprzeciwu wobec stania się pośmiertnie 

dawcą narządów. Przeważająca ilość respondentów twierdzi, że proces 

transplantacji w sposób zrozumiały, regulowany jest przez polskie ustawo-

dawstwo. Ponad połowa studentów uważa, że nie posiada odpowiedniej 

wiedzy na temat transplantacji narządów oraz określa wiedzę społeczeństwa 

jako niewystarczającą. 
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Wykorzystanie angiografii optycznej koherentnej 

tomografii w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów 

ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem 

Bernadetta Płatkowska-Adamska, bernadetta.platkowska@gmail.com, Klinika 

Okulistyki, Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce 

Angiografia optycznej koherentnej tomografii jest obecnie najnowszą 

techniką obrazowania struktury oraz perfuzji naczyniowej siatkówki i naczy-

niówki. Do jej największych zalet należy nieinwazyjność oraz możliwość 

analizowania poszczególnych warstw naczyniowych. Pomimo występujących 

ograniczeń oprogramowania, technologia jest ciągle rozwijana i zyskuje 

coraz szersze zastosowanie. W praktyce klinicznej używana jest w celu 

wykrywania i porównywania neowaskularyzacji w schorzeniach takich jak 

zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, centralna surowicza 

chorioretinopatia, a także ognisk niedokrwienia towarzyszących retinopatii 

cukrzycowej, zakrzepowi żyły środkowej siatkówki i innym okulistycznym 

chorobom naczyniowym. Metoda jest przydatnym narzędziem przesiewowym 

u pacjentów z niewysiękową postacią zwyrodnienia plamki żółtej związanego 

z wiekiem, ponieważ w sposób nieinwazyjny umożliwia wykrycie błony 

neowaskularnej zanim pojawi się widoczny wysięk płynu. Większa czujność 

w wykrywaniu neowaskularyzacji umożliwia odpowiednio wczesne wdrożenie 

terapii doszklistkowej lekami antyangiogennymi i ograniczenie procesów 

destrukcyjnych w obrębie tkanek centralnej siatkówki. Dzięki możliwości 

częstego powtarzania badania i porównywania obrysu oraz przepływu w błonie  

neowaskularnej OCTA może być również wykorzystywane do monitorowania 

skuteczności wdrożonej terapii anty-VEGF co jest istotne w praktyce 

klinicznej. W związku z trudnościami w zakresie interpretacji wyników 

istotne jest polepszanie kompetencji lekarzy okulistów w tym zakresie 

i szerzenie wiedzy dotyczącej możliwego wykorzystania nowej metody.  
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Wyzwania podczas ustalania metodyki w badaniach 

biomedycznych – na przykładzie badań własnych 

(badania molekularne w etiologii zaćmy) 

Katarzyna Rektor, katarzyna.kempka@o2.pl, University of Zielona Góra, Faculty of 

Biological Sciences, Department of Biotechnology 

Piotr Kamiński, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in 

Bydgoszcz, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Department of 

Ecology and Environmental Protection 

Małgorzata Lorek, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in 

Bydgoszcz, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Department of 

Ecology and Environmental Protection 

Maria Bogdzińska, University of Technology and Life Sciences, Faculty of Animal 

Breeding and Biology, Department of Genetics and Animal Breeding 

Grażyna Malukiewicz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium 

Medicum in Bydgoszcz, Faculty of Medicine, University Hospital No. 1, Department of 

Eye Diseases 

Obecnie wiele uwagi poświęca się w świecie nauki na poszukiwaniu 

etiologii wielu chorób, ponieważ to może umożliwić lepszą i szybszą 

diagnostykę, a co za tym idzie wprowadzić odpowiednio szybko leczenie. 

Jednym z takich schorzeń gdzie poszukuje się etiologii jest zaćma. Patologia 

soczewki oka, która niestety nadal doprowadza wiele ludzi na całym świecie 

do całkowitej utraty wzroku. Na temat zaćmy wiemy już dość sporo, jednak 

nadal nie odkryto bezpośredniej przyczyny jej zmętniania. Jednym z przypusz-

czalnych powodów są uwarunkowania genetyczne.  

Badania molekularne mające na celu określenie wpływu genetyki na 

zachorowanie są jednak pewnym wymagającym wyzwaniem. Badania biome-

dyczne wymagają m.in. uzyskania zgody komisji bioetycznej, bezpiecznego 

i zgodnego z zasadami bezpieczeństwa pobrania materiału do badań, czy 

spełnienia pewnych wymogów laboratoryjnych. Dodatkowo należy ustalić 

metodykę przeprowadzenia analiz na podstawie danych literaturowych oraz 

własnej wiedzy.  
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Prezentowany temat na celu zapoznanie z pewnymi wytycznymi jakimi 

należy się kierować podczas przeprowadzania badań biomedycznych na 

przykładzie własnych badań dotyczących poszukiwania etiologii zaćmy. 

W przeprowadzonych badaniach molekularnych udało się opracować 

metodykę, dzięki której uzyskano wydajność izolacji DNA na poziomie 98%. 

Ustalono także metodykę dla reakcji PCR RFLP dla dwóch różnych 

polimorfizmów CRYAB oraz XRCC1 na podstawie danych literaturowych oraz 

własnych prób doświadczalnych. Dzięki tym badaniom możliwa jest analiza 

dotycząca zachorowania na zaćmę u osób również obciążonych genetycznie 

(dane ankietowe).  
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Zaburzenia równowagi ciała  

– ignorowany problem osób starszych 

Aleksandra Modlińska, aleksandra.modlinska@wp.pl, Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

www.geriatriacmumk.wordpress.com 

Zaburzenia równowagi ciała, utożsamiane często ze stabilnością postawy 

człowieka są schorzeniem dotykającym trzykrotnie częściej osoby starsze niż 

dorosłe. Wynika to z procesu starzenia się, jak również chorób współ-

istniejących. Zaburzenia równowagi charakteryzują się wieloma objawami, 

np. zaburzeniami widzenia (w tym mroczkami przed oczami), zawrotami 

głowy, szumami usznymi, upadkami, a w ostrej fazie nawet nudnościami 

i wymiotami. Zagrażają zdrowiu i życiu człowieka, ponieważ upadki – zarówno 

objaw, jak i skutek zaburzeń równowagi – doprowadzają często do spadku 

sprawności fizycznej osoby starszej. Jeśli upadek przyczyni się do złamania 

kości udowej, osobie starszej jest trudno wrócić do aktywności sprzed urazu.  

Celem pracy było przedstawienie wstępnych doniesień z badań ankieto-

wych przeprowadzonych wśród osób powyżej 60 roku życia. Tematem badań 

był stan wiedzy osób starszych na temat równowagi ciała, zaburzeń z nią 

związanych oraz możliwych form jej leczenia.  

Przeprowadzono ankietę badawczą wśród osób starszych w wieku od 60 

roku życia na formularzu Google. Ankieta składała się z trzech części. 

W pierwszej z nich uwaga została skupiona na stanie zdrowia osoby badanej, 

w drugiej części analizie poddano stan wiedzy danej osoby na temat równo-

wagi, natomiast w trzeciej pytania dotyczyły ściśle form leczenia zaburzeń 

równowagi. 

W badaniach ankietowych wzięło udział 81 osób. Około 70% ankieto-

wanych stanowiły kobiety. 53,7% badanych przyznało, że odczuwa obecnie 

zaburzenia równowagi. O ignorowaniu problemu z równowagą ciała świadczy 

fakt, że tylko 15,9% ankietowanych spośród osób twierdzących, że ma 

zaburzenia równowagi stosuje jakikolwiek sprzęt ortopedyczny dla większego 

poczucia stabilności ciała. Ponad połowa badanych również nie miała 

zdiagnozowanej przyczyny zaburzeń równowagi. 
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Związek między dynamiczną równowagą i testami 

skocznymi wśród młodzieżowych amatorskich graczy 

z gdyńskiego klubu rugby 

Bartosz Wilczyński, bartosz.wilczynski@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii 

i Mikrobiologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Jakub Hinca, j.hinca.fizjoterapia@gmail.com, Department of Physical Culture, 

Physiotherapy, Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdańsk, Poland  

Katarzyna Zorena, katarzyna.zorena@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii 

i Mikrobiologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Rugby to wymagający sport, który często wiąże się z kontuzjami 

sportowymi. Równowaga, zdolności skoczne i jakość wzorców ruchowych 

lądowania to niewątpliwie ważne umiejętności motoryczne dla graczy rugby. 

Badanie związku między testami oceniającymi te  zdolności może nie tylko 

pozwolić na umiejętne zaprogramowanie treningu profilaktycznego, ale 

także pomóc w ocenie ryzyka kontuzji u sportowców. Dlatego głównym celem 

tego badania było zbadanie związków między równowagą dynamiczną, 

skokami wertykalnym i horyzontalnym oraz wzorcami ruchu przy lądowaniu 

ze skoku. W badaniu wzięło udział 31 zdrowych, nastoletnich rugbystów 

amatorów (wiek: 14,3 ± 1,6, wzrost 171,4 ± 9,7cm, waga 80,4 ± 25,7kg). Dane 

zebrano podczas analizy składu ciała, testu równowagi Y-Balance (YBT), 

Countermovement Jump (CMJ), skoku jednonóż na odległość (SLHD) i systemu  

oceny błędu lądowania (LESS). Stwierdzono istotną dodatnią korelację 

między SLHD obunóż (SLHDb) a kierunkiem złożonym YBT obu nóg (COMb) 

(r = 0,51, p = 0,0037) oraz między SLHDb a CMJ (r = 0,72, p <0,0001). Związek 

wystąpił również między testem CMJ i YBT COMb (r = 0,51, p = 0,006). 

Umiarkowane dodatnie korelacje stwierdzono między kończynami 

dominującymi w SLHD i YBT kierunku tylno-boczny (r = 0,39), tylno-

przyśrodkowy (r = 0,43) i złożony (r = 0,48). Wyniki wskazują, że zmienne są 

od siebie zależne, co może pomóc w ocenie ryzyka kontuzji u młodych 

sportowców. Co więcej, wyniki mogą pomóc w projektowaniu interwencji 

prewencyjnych i zwiększających wydajność sportową młodych rugbystów. 
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