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Kondycja zdrowotna a współczesne mity  

„czasu wyrzeczenia” 

dr hab. Izabella Maria Łukasik, prof. UMCS, Katedra Pedeutologii i Edukacji 

Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej 

Świadomość zdrowotna rozpatrywana w wymiarze apercepcji kondycji 

zdrowotnej i jej kontekstów oraz pragmatyczności, może skłonić do podjęcia 

działania na rzecz kształtowania postaw prozdrowotnych. Konfrontacja 

świadomości zdrowotnej z eksponowanymi współcześnie mitami, np. mitem 

wiecznej młodości, kategoryzującymi ludzkie zachowanie, także te ściśle 

związane ze zdrowiem, pozwala na poszukiwanie właściwych rozwiązań w tej 

materii. Zmodyfikowanie stylu życia może doprowadzić do zmniejszenia lub 

eliminowania wielu dolegliwości i chorób. 

Francuska myślicielka Chantal Delsol określa teraźniejszość jako „czas 

wyrzeczenia”, w którym dokonują się zmiany kulturowe: 

 odejście od wiary ku mądrości, specyficznie rozumianej; 

 odejście od prawdy objawionej ku prawdzie obiektywnej; 

 odejście od dogmatów w stronę mitów. 

Ta radykalna zmiana doprowadzić może do rozwoju chorób, określanym 

mianem cywilizacyjnych. Zwłaszcza, kiedy poszukuje się prawdy w koncepcjach 

tworzonych w codzienności, dotkniętych nieuniknioną fluktuacją.  
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Profilaktyka współczesnych zagrożeń zdrowia 

dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Współczesne choroby cywilizacyjne i społeczne są obecnie wyzwaniem dla 

każdego systemu ochrony zdrowia. Tylko racjonalna profilaktyka medyczna 

chorób najbardziej obciążających społecznie, powiązana z edukacją 

zdrowotna i promocją zdrowego stylu życia może skutecznie zmniejszy 

zapadalność społeczeństwa na choroby cywilizacyjno-społeczne. Poprawę 

zdrowotności społeczeństwa należy oczekiwać poprzez działania z zakresu 

zdrowia publicznego. W tym kierunku należy również kształtować politykę 

zdrowotną. Obecnie największe zagrożenie życia stwarzają powszechnie  

występujące choroby niezakaźne i zakaźne. Skuteczną walkę z nimi można 

podjąć realizując różnego rodzaju programy zdrowotne.  Program polityki 

zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, 

które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione.  Programy polityki zdrowotnej 

dotyczą w głównej mierze ważnych zjawisk epidemiologicznych, ważnych 

problemów zdrowotnych, które dotykają całej lub określonej grupy 

docelowej, a także wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki. 
W polityce zdrowotnej naszego kraju ciągle brakuje kompleksowego, 

spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego 

planowanie działań w określonym obszarze, nadzór nad ich realizacją oraz 

ocenę uzyskiwanych efektów. W celu budowy sprawnego systemu profilaktyki 

zdrowotnej, niezbędne jest podjęcie działań zmierzających  do stworzenia 

i egzekwowania obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki w opiece 

zdrowotnej. 
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Prevention of Contemporary Health Threats  

Contemporary social and lifestyle diseases are currently a challenge to every 

health care system. Only rational medical prevention of the most socially 

burdensome illnesses, coupled with health education and promotion of 

healthy lifestyle, can effectively reduce the incidence of social and lifestyle 

diseases in the society. Improvement in the society’s health can be achieved 

with public health measures, and health policy should also be aimed at this 

goal. Nowadays, commonly occurring non-infectious and infectious diseases 

pose the most serious threat to life. They can be combated effectively with 

various types of health programmes. A health policy programme 

encompasses planned and comprehensive health care actions which are 

effective, safe and well-grounded. Health policy programmes mostly deal 

with significant epidemiological phenomena, important health risks which 

affect the whole target group or its specific part, as well as implementation 

of new medical procedures and preventive health care. The health policy in 

Poland still lacks a comprehensive, coherent and efficient prevention system 

which would include planning of actions in a given area, supervision of their 

implementation and evaluation of the results achieved. In order to develop 

an efficient prevention system it is necessary to undertake measures aimed 

at formulation and enforcement of binding procedures in preventive health 

care. 
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Prawne aspekty powszechnego obowiązku szczepień 

ochronnych dzieci  

Dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Za realizację obowiązku szczepień ochronnych dzieci odpowiedzialni są 

ich przedstawiciele ustawowi oraz opiekunowie faktyczni na podstawie 

ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. Szczepiennie ochronne jest obowiązkiem ustawowym, 

a prawo do decydowania o poddaniu dziecka szczepieniu ochronnemu ma 

wyłącznie lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne. Odmowę poddania  

dziecka szczepieniu ochronnemu jako wyjątek mogą uzasadniać jedynie 

przeciwskazania zdrowotne. Niewykonanie obowiązku szczepień ochronnych 

skutkuje konsekwencjami administracyjnymi i karnymi. Obowiązek poddania 

dziecka szczepieniom ochronnym wynika z mocy przepisów ustawowych. 

Zatem przyjmuje się, że nie ma konieczności wydawania decyzji 

administracyjnej, a niepodjęcie działań będzie miało konsekwencje prawne.  

NIZP – Państwowy Zakład Higieny podaje, że w 2015 r. liczba takich osób 

wyniosła ponad 16 tys., a w 2016 r. sięgnęła ponad 23 tys . Obowiązek 

szczepień ochronnych może być egzekwowany poprzez nakładanie grzywien. 

Mimo, że przepisy nie uprawniają do wydawania decyzji administracyjne j, 

która następnie byłaby przymusowo wykonywana, powinność ta powstaje 

z mocy prawa. Nie ma zatem potrzeby jej konkretyzowania. Z danych 

statystycznych wynika jednak, że stosowanie środków administracyjnych jest 

mało skuteczne. Ukarani albo odmawiają zapłacenia kary albo uiszczają karę, 

ale mimo te nie decydują się na zaszczepienie dzieci.  Wydaje się że lepszym 

rozwiązaniem jest kształtowanie odpowiedniej świadomości rodziców oraz 

wprowadzenie odpowiedniego systemu rekompensat przyznawanych mało-

letniemu lub jego przedstawicielom ustawowym w przypadku wystąpienie 

niepożądanych skutków szczepień. 
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Legal aspects of the universal mandatory vaccination  

of children 

Pursuant to the Act of 5 December 2008 on Preventing and Combating 

Infections and Contagious Diseases in People, the obligation to vaccinate 

children is a responsibility of their statutory representatives and actual 

guardians. Immunization is a legal duty and a decision to vaccinate a child is 

taken by the doctor who qualifies the child for vaccination. Refusal to 

vaccinate a child can be justified only as an exception if there are health 

concerns. Failure to comply with the vaccination duty results in 

administrative and penal consequences. The obligation to vaccinate a child is 

based on statutory provisions. Thus, it is assumed that there is no need to 

issue an administrative decision and failure to act will have legal 

consequences. The National Institute of Public Health – National Institute of 

Hygiene informs that there were over 16000 such cases in 2015, while in 2016 

their number exceeded 23000. Compulsory vaccination can be enforced by 

imposing fines. Even though legal regulations do not provide for an 

administrative decision to be issued and enforced, such a duty arises on the 

basis of law. Hence, there is no need to specify it in legal regulations. 

Nevertheless, statistical data demonstrate that administrative measures are 

barely effective. The punished people either refuse to pay the penalty or pay 

it but do not vaccinate their children anyway. It seems that a better solution 

would be to develop proper awareness among parents and to introduce 

a relevant compensation system for a minor or his/her statutory 

representatives in the case of vaccine adverse events. 
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Badanie stanu świadomości społeczeństwa  

na temat suplementów diety 

Aleksandra Laskowska, olaskowska97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

Praca ma na celu określenie stanu wiedzy społecznej na temat suple-

mentów diety. W okresie od 4. stycznia do 1. kwietnia 2021 roku wykonywano 

badanie ankietowe wśród 300 osób. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

z przedziału wiekowego 21-25, stanowiły bowiem – 57,8%, czyli 173 osoby. 

W badaniu uczestniczyło 187 kobiet, co stanowiło 62,3% respondentów oraz 

113 mężczyzn, stanowili 37,7% respondentów. Wyniki badania: 46,5% badanych 

przyznaje, że stosuje suplementy diety codziennie, a 18,2% przyjmuje 

suplementy nieregularnie. Z badań wynika, iż 17,7% osób badanych, uważa iż 

suplementy diety są kontrolowane pod względem farmaceutycznym zanim 

trafią do sprzedaży. 11% respondentów uważa  suplementy diety za produkt 

leczniczy. 30,1% osób zaznaczyło, iż suplementacja jest konieczna, ponieważ 

z dietą niemożliwe jest dostarczenie wszystkich koniecznych substancji 

odżywczych. W środkach przyjmowanych najczęściej respondenci wymieniali 

suplementacja witaminą D3 w okresie jesienno-zimowym. Niestety jedynie 

8,6% osób badanych zadeklarowało, iż przyjmuje tę witaminę popijając 

produktami mlecznymi, czyli w sposób prawidłowy. Na podstawie otrzymanych  

wyników wyciągnięto wnioski, że stan świadomości na temat suplementów 

diety wśród osób badanych jest nadal niewystarczający. Dlatego wskazaniem 

byłoby zainicjowanie i przeprowadzenie cykli wykładów o prawidłowej 

suplementacji. 
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Opinion research on dietary supplements 

The aim of the worki is to determine the state of social knowledge about 

dietary suplements.  

In the period of time from 4th January to 1st April 2021 year, a survey was 

carried out among 300 people. The most numerous group were people in the 

21-25 age group, as they accounted for 57.8%, i.e. 173 people. 187 women 

participated in the study, which was 63.3% of the respondents and 113 men, 

which accounted for 37.7% of the respondents.  

46.5% of respondents admit that they use diet ary supplements etery Day, 

and 18,2% of them Take supplements irregularly. Research show that 17.7% 

of respondents believe that diet ary supplements are controlled in terms of 

pharmaceutical to be a medicinal product. 30.1% of people indicated that 

supplementation is necessary because it is impossible to provide All the 

necessary nutrients with the diet. In the measures takes most often, the 

respondents mentioned vitamin D3 supplementation in the autumn and 

Winter period. Unfortunately, only 8.6% of the respondents declared that 

they take this vitamin with diary products, which is the correct way. On the 

basis of the obtained results, it was concluded thet the level of awareness of 

diet ary supplements among people of different age categories is still 

insufficient. Therefore, an indication would be to initiate and coduct lectures 

on proper supplementation. 

 



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych 

XXI wieku, 23 kwietnia 2021 r., Wystąpienia Ustne 
 

 

23 

Choroby otępienne – istotny problem XXI wieku 

Magdalena Zduńska, magdalena.zdunska@op.pl, Laboratorium Medyczne Synevo 

w Toruniu, www.synevo.pl 

Anna Sochocka, anna-sochocka@wp.pl, Laboratorium Medyczne Synevo w Toruniu, 

www.synevo.pl 

Dorota Piwowarska, dorotapiwowarska0711@gmail.com, Laboratorium Medyczne 

Synevo w Toruniu, www.synevo.pl 

W ostatnich latach obserwuje się zwiększoną ilość rozpoznawanych 

zespołów otępiennych, co ma związek z wydłużeniem życia społeczeństwa 

zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Częstość występowania otępienia 

w Polsce, w populacji osób powyżej 65 roku życia wynosi 10,8%, z czego 4,4% 

stanowią osoby z chorobą Alzheimera. Na świecie na chorobę Alzheimera 

choruje 30 mln ludzi, w Polsce około 200 tys.  

Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób otępiennych jest  wiek 

pacjenta, który stale się wydłuża, choroby naczyń, cukrzyca, nadciśnienie 

tętnicze, hipercholesterolemia, zespół metaboliczny, dodatni wywiad rodzinny  

czy dieta uboga w antyoksydanty i witaminy z grupy B. Większa zachoro-

walność występuje wśród kobiet. Główną przyczyną chorób otępiennych jest 

choroba Alzheimera oraz naczyniopochodne uszkodzenie mózgu. Choroba 

Alzheimera cechuje się zmniejszeniem liczby neuronów oraz gromadzeniem 

się płytek starczych w przestrzeni pozakomórkowej mózgu i opon. Etiologia 

choroby jest nadal nie do końca poznana. 

Zaburzenie otępienne u osób starszych jest jedną z głównych przyczyn 

niepełnosprawności pacjentów oraz wiąże się z koniecznością sprawowania 

nad nimi opieki, co stanowi istotny problem społeczny.  
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Dementia – a signifcant problem of 21st century 

In recent years, an increased number of diagnosed dementia syndromes has 

been observed, which is related to the extension of society's life both in 

Poland and around the world. The prevalence of dementia in Poland, in the 

population of people over 65 years of age, is 10.8%, of which 4.4% are people 

with Alzheimer's disease. About 30 million people suffer from Alzheimer's 

disease in the world, and about 200,000 in Poland. 

The main risk factor for the development of dementia is the patient's age, 

which is constantly increasing, vascular diseases, diabetes, hypertension, 

hypercholesterolaemia, metabolic syndrome, a positive family history or 

a diet low in antioxidants and B vitamins. The main causes of dementia are 

Alzheimer's disease and vascular damage to the brain. Alzheimer's disease is 

characterized by a decrease in the number of neurons and an accumulation of 

senile plaques in the extracellular space of the brain and meninges. The 

etiology of the disease is still not fully understood. 

Dementia in the elderly is one of the main causes of patients' disability and 

is associated with the need to take care of them, which is a significant social 

problem. 
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Choroby somatyczne oraz problemy zdrowia 

psychicznego w kontekście epidemii COVID-19 

Monika Bujewska, mb370496@wp.pl, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 

Pęd życia, nieustanny pośpiech za pracą i obowiązkami wprowadza w sidła  

zakłopotania prawie każdego. Stres, nadążenie za postępem technologicznym  

spowodowało, że człowiek zapada coraz częściej na choroby cywilizacyjne.  

Zauważa się, że człowiek XXI wieku jest zestresowany, otyły i zmaga się 

z wieloma chorobami. Do chorób somatycznych zalicza się: choroby układu 

krążenia, cukrzycę i choroby zakaźne. Problemy związane z odżywianiem, 

brak podejmowania aktywności fizycznej doprowadza do nieprawidłowości 

funkcjonowania pracy serca oraz wytwarzania odpowiedniej ilości insuliny 

przez trzustkę. Natomiast do problemów zdrowia psychicznego  zalicza się: 

choroby psychiczne, uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz  

uzależnienia behawioralne. Pęd życia zwłaszcza w czasie epidemii wykazał, 

że człowiek automatycznie zamyka się w wirtualnej przestrzeni. Życie we 

współczesnym świecie narzuca wysyłanie maili z poczty elektronicznej 

i korzystanie z e-recept. Uczniowie spędzający czas przed komputerem 

przestają komunikować się w tradycyjny sposób ze społeczeństwem.  

Zauważono, że dzieci i młodzież odnajdują się w wirtualnej przestrzeni, która 

staje się szklaną pułapką. Pojawiają się deficyty fizyczne jak również 

społeczne. Epidemia wykazała ogromny problem uporania się z problemami 

psychicznymi. Badania Makaruk, Włodarczyk  i Szredzińskiej wykazały, że 

czas kwarantanny domowej dla wielu dzieci okazał się  zgotowanym 

emocjonalnym piekłem. Z kolei badania Talarowskiej wykazały, że aż u bliska  

10% badanych pojawiały się myśli suicydalne. 

Podsumowując – współczesny świat zmaga się z wieloma problemami 

i zagrożeniami. Uzależnienie od mobilnych urządzeń jest poważnym zagro-

żeniem cywilizacyjnym. Analiza przedstawianego problemu skłania do 

refleksji, by podejmować konkretne działania, których nadrzędnym celem 

będzie poprawienie jakości fizycznej oraz psychicznej wśród  społeczeństwa. 

Należy zadbać o dobrostan fizyczny jak również psychiczny, ponieważ trudno  

jest przewidzieć na chwilę obecną skalę rażenia i rozprzestrzeniania się 

chorób cywilizacyjnych. Światu trudno będzie uporać się z po pande-

micznymi konsekwencjami, które w połączeniu  z chorobami cywilizacyjnymi 

mogą całkowicie uniemożliwić egzystencję jednostki.  
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Somatic deseases and mental problems in the context 

of the COVID-19 epidemic 

The rush of life, the constant rush for work and responsibilities makes almost 

everyone uneasy. Stress, keeping up with technological progress has caused 

man to fall more and more often ill with the diseases of civilisation. It is 

observed that a man of the 21st century is stressed, obese and struggles with 

many diseases. Somatic diseases include: cardiovascular diseases, diabetes 

and infectious diseases. Nutritional problems and lack of physical activity 

lead to irregularities in the functioning of the heart and in the production of 

sufficient insulin by the pancreas. Mental health problems, on the other 

hand, include mental illness, substance abuse and behavioural addictions. 

The rush of life, especially during the epidemic, has shown that people 

automatically shut themselves away in virtual space. Life in the modern 

world dictates sending e-mails and using e-prescriptions. Students who 

spend time in front of the computer cease to communicate with society in 

the traditional way. It has been observed that children and adolescents find 

themselves in a virtual space that becomes a glass trap. Physical as well as 

social deficits appear. The epidemic has shown a huge problem of dealing 

with mental problems. Studies by Makaruk, Włodarczyk and Szredzińska 

showed that the time of home quarantine turned out to be an emotional hell 

for many children. In turn, Talarowska’s research has shown that suicidal 

thoughts appeared in almost 10% of the respondents. 

To sum up, the modern world is struggling with many problems and threats. 

Addiction to mobile devices is a serious threat to civilisation. The analysis of 

the presented problem encourages us to reflect on the need to undertake 

specific actions aimed at improving the physical and mental quality of the 

society. We should take care of both physical and mental wellbeing, since it 

is difficult to predict at present the scale of the spread of civilisation-related 

diseases. It will be difficult for the world to cope with the post-pandemic 

consequences which, combined with civilisation diseases can make an 

individuals existence completely impossible. 
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Cukrzyca – nieunikniona klątwa ludzkości,  

przegląd literatury 

Hubert Szyller, hermeszyller@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Paleoanatomii 

Vertex, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Aleksandra Faryś, olafarys2911@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Paleo-

anatomii Vertex, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Kinga Brawańska, kinga.brawanska@student.umed.wroc.pl, Studenckie Koło 

Naukowe Paleoanatomii Vertex, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu 

Cukrzyca (diabetes) jest niejednorodną jednostką chorobową, której 

wzrostowa tendencja zapadalności świadczy o jej szczególnym znaczeniu 

klinicznym w kontekście przyszłej dekady. Według przewidywań, do 2035 

roku może dotknąć nawet do ok. 600 milionów pacjentów.  

Praca stanowi przegląd literatury, skupiający się na nowoczesnej farma-

koterapii cukrzycy, diagnostyce i jej powikłaniach związanych z układem 

biernym i czynnym ruchu.  

Podstawowy podział ze względu na patomechanizm typów cukrzycy 

wyróżnia typ I, wynikający z braku insuliny za sprawą autoimmunoagresji, 

typ II, najpowszechniejszy i związany ze wzrostem insulinooporności oraz 

zaburzenia gospodarki węglowodanowej o różnorodnej etiologii określane 

jako typ III. 

Farmakoterapia cukrzycy wykorzystuje kilka grup leków, z których 

najstarszym i często wykorzystywanym na początku terapii jest metformina 

należąca do grupy biguanidów. Najnowszymi są flozyny (inhibitory SGLT-2). 

Efektem ich działania jest zwiększenie wydalania glukozy z moczem co 

prowadzi do obniżenia glikemii, masy ciała oraz ciśnienia tętniczego. 

Zwiększają jednak ryzyko infekcji grzybiczych, zaleca się szczególną dbałość 

o higienę w trakcie leczenia.  

Do najczęściej spotykanych powikłań układu ruchu należy osteoporoza 

dotykająca do 50% chorujących, związana z nefropatią cukrzycową i neuropatią 

o podłożu naczyniowym lub metabolicznym oraz wiele patologii często 

spotykanych w praktyce klinicznej np. stopa cukrzycowa – częsta przyczyna 

amputacji kończyny. 
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Diabetes – the inevitable curse of mankind,  

a literature review 

Diabetes mellitus (lat. diabetes) is a heterogeneous disease entity which 

increasing incidence shows its particular clinical importance in the context 

of the next decade. According to forecasts, by 2035 it may affect up to 600 

million patients. 

The work is a literature review focusing on modern pharmacotherapy of 

diabetes, diagnostics and its complications related to the passive and active 

locomotor system. 

The basic division due to the pathomechanism of the types of diabetes 

includes type I, resulting from the lack of insulin due to autoimmune 

aggression, type II, the most common and associated with an increase in 

insulin resistance, and carbohydrate metabolism disorders of various 

etiology, referred to as type III. 

The pharmacotherapy of diabetes uses several groups of drugs, the oldest 

and frequently used at the beginning of therapy is metformin, which belongs 

to the biguanide group. The newest ones are floosins (SGLT-2 inhibitors). 

The effect of their action is to increase the excretion of glucose in the urine, 

which leads to a reduction in glycemia, body weight and blood pressure. 

However, they increase the risk of fungal infections, and it is recommended 

to pay special attention to hygiene during treatment. 

The most common complications of the locomotor system include 

osteoporosis affecting up to 50% of patients, associated with diabetic 

nephropathy and vascular or metabolic neuropathy, and many pathologies 

frequently encountered in clinical practice, e.g. diabetic foot – a common 

cause of limb amputation. 
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Czy dzieci są mniej podatne na COVID-19? 

Monika Prylińska, prylinska.monika@gmail.com, Zakład Ergonomii i Fizjologii 

Wysiłku Fizycznego, Katedra Higieny, Ergonomii, Epidemiologii i Kształcenia 

Podyplomowego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wiktoria Gajos, wiktoriazofiag97@gmail.com, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  

Małgorzata Kwiatkowska, malgorzata.gajos0904@gmail.com, Katedra Geriatrii, 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu; 

COVID-19 to infekcja wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2, z początko-

wymi objawami często obejmującymi duszność i gorączkę. Dotychczasowe 

wyniki pokazują, że dzieci rzadziej zapadają na infekcję COVID-19. Częściej 

jednak rozwijają poważne powikłania poinfekcyjne. Wyjaśnienie przyczyn 

leżących u podstaw tego zjawiska może pomóc w zrozumieniu patogenezy 

COVID-19. Celem pracy jest podsumowanie aktualnej wiedzy medycznej na 

temat wpływu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na zdrowie dzieci. Dokonano 

przeglądu literatury na temat zakażenia COVID-19 u dzieci, opublikowanych 

pomiędzy 12.2019 r. a 12.2020 r. w bazach PubMed i Google Scholar. Pierwsze 

doniesienia na temat zakażeń SARS-CoV-2 u dzieci pojawiły się w Chinach 

pod koniec 2019 r. i sugerowały, że dzieci chorują rzadziej i łagodniej niż 

osoby dorosłe. W kolejnych obserwacjach europejskich i amerykańskich 

opisano, że u dzieci może rozwijać się zagrażający życiu zespół pocovidowy 

(Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with 

COVID-19 (PIMS-TS)), który przebiega ze stanem hiperzapalnym oraz 

zajęciem narządówi powoduje 10-krotnie większą potrzebę hospitalizacji 

i śmiertelność wśród dzieci niż inne powikłania tego zakażenia. PIMS-TS to 

nowy rodzaj wieloukładowej choroby zapalnej, która pojawia się u dzieci po 

przechorowaniu COVID-19. Niezbędne jest dalsze prowadzenie badań 

naukowych na ten temat i dokładne opisanie przebiegu klinicznego, 

markerów diagnostycznych oraz strategii leczenia.  
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Are children less susceptible to COVID-19? 

COVID-19 is a viral infection caused by the SARS-CoV-2 virus that primarily 

affects the respiratory system, with initial symptoms often including 

shortness of breath and fever. Scientific reports show that children are less 

likely to contract COVID-19 infection. More often they develop serious, life-

threatening post-infection complications. Understanding the underlying 

causes can help understand the pathogenesis of COVID-19. The aim of the 

study is to summarize the current medical knowledge on the impact of SARS-

CoV-2 infection on children's health. The scientific literature has been 

reviewed for reports of COVID-19 infection in children in PubMed and 

Google Scholar, which were published between 12.2019 and 12.2020. The 

first reports of SARS-CoV-2 infections in the pediatric population appeared 

at the end of 2019. based on observations from China and suggested that 

children get sick less often and develop milder symptoms than adults. On the 

basis of subsequent European and American observations, it was reported 

that children significantly frequently develop the life-threatening pediatric 

inflammatory multisystem syndrome temporally associated with COVID-19 

(PIMS-TS), which is associated with COVID-19 (PIMS-TS). Hyperinflam-

matory state and occupation, among others cardiovascular and digestive 

systems. It causes a 10-fold greater need for hospitalization and mortality in 

children than other complications of this infection. PIMS-TS is a new type of 

multi-system inflammatory response that appears in children about 4-6 

weeks after contracting COVID-19. It is necessary to continue research on 

this subject and to accurately describe the clinical course, diagnostic markers 

and treatment strategies. 
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Dymorfizm płciowy w rozwoju podstawowych 

umiejętności ruchowych u dzieci w wieku przedszkolnym 

Stanisław Nowak, snowak@uthrad.pl, Katedra Kultury Fizycznej, Wydział Filologiczno-

Pedagogiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu, https://uniwersytetradom.pl/ 

Mateusz Dobosz, mdobosz.mat@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Anatomii, 

Chirurgii oraz Inżynierii Tkankowej, Katedra Medycyny, Wydział Nauk Medycznych 

i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu, https://uniwersytetradom.pl/ 

Dominik Uliszewski, uliszewskid@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Anatomii, 

Chirurgii oraz Inżynierii Tkankowej, Katedra Medycyny, Wydział Nauk Medycznych 

i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu, https://uniwersytetradom.pl/ 

Ocena funkcjonowania ruchowego małych dzieci nabiera w ostatnich latach  

coraz większego znaczenia z uwagi na jej powiązania z innymi sferami rozwoju.  

W związku z tym istotne jest by rozwój podstawowych umiejętności ruchowych  

przebiegał u dzieci w sposób zrównoważony. 

Celem pracy jest przegląd badań dotyczących różnic w rozwoju podsta-

wowych umiejętności ruchowych między chłopcami, a dziewczynkami w wieku  

przedszkolnym, wykrytych przy pomocy baterii testów TGMD-2 i TGMD-3. 

Przeprowadzono wyszukiwanie informacji w internetowych bazach danych, 

wydaniach naukowych i edukacyjnych. 

Rezultaty we wszystkich przeanalizowanych badaniach wskazywały, że 

chłopcy osiągali lepsze wyniki w zadaniach dotyczących kontroli przedmiotu. 

W zadaniach dotyczących umiejętności lokomocyjnych dziewczynki osiągały 

podobne wyniki do chłopców w ośmiu badaniach, lepsze wyniki w czterech 

badaniach oraz gorsze wyniki w jednym badaniu. Ograniczeniem przyto-

czonych wyżej badań było jednak to, że były one przekrojowe. Niewiele jest 

podłużnych badań interwencyjnych w tym zakresie. Wśród nich wyróżnić 

trzeba badania szwedzkie w ramach projektu Bunkeflo oraz belgijskie 

z Antwerpii. Ich wyniki wskazują, że wspomniane różnice dymorficzne 
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można zmniejszyć wprowadzając dostosowane do potrzeb dzieci treningi 

umiejętności ruchowych. 

Przegląd badań pokazał obraz przewagi dymorficznej chłopców nad 

dziewczętami. Potrzeba jest większej ilości badań długofalowych dotyczących 

rozwoju podstawowych umiejętności ruchowych u dzieci.  

Sexual dimorphism in the development of fundamental 

movement skills in preschool children 

Assessment of the movement functioning of young children has become 

more and more important in recent years due to its connections with other 

spheres of development. Therefore, it is important that children develop 

their fundamental movement skills in a balanced way. 

The aim of the study is to review research on the differences in the 

development of fundamental movement skills between preschool boys and 

girls, detected with the use of the TGMD-2 and TGMD-3 testing batteries. 

Information searches were carried out in online databases, scientific and 

educational editions. 

The results in all analyzed studies indicated that boys performed better on 

the object control tasks. In the locomotor skills tasks, girls achieved similar 

results to boys in eight studies, better results in four studies, and worse 

results in one study. The limitation of the studies cited above was, that they 

were cross-sectional. There are not many longitudinal intervention studies 

in this regard. Among them, the Swedish research under the Bunkeflo project 

and the Belgian research from Antwerp should be distinguished. Their results 

indicate that the mentioned dimorphic differences can be reduced by 

introducing movement skills training adapted to the needs of children. 

A review of the research showed a picture of the dimorphic superiority of 

boys over girls. More long-term research about the development of 

fundamental movement skills in children is needed. 
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Działanie biobójcze oligosacharydów  

izolowanych z mleka kobiecego 

Małgorzata Konieczna, malgorzata.konieczna@wum.edu.pl, Zakład Biologii 

Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Anna Minkiewicz-Zochniak, anna.minkiewicz@wum.edu.pl, Zakład Biologii 

Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Sylwia Jarzynka, sylwia.jarzynka@wum.edu.pl, Zakład Biologii Medycznej, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Oligosacharydy (HMOs) stanowią trzeci co do wielkości stały składnik 

mleka kobiecego. Uważane są za prebiotyki odgrywające rolę w kolonizacji 

bakteryjnej jelit u noworodków. Uważa się, że wykazują działanie antybak-

teryjne wobec wielu patogenów, przeciwadhezyjne i immunomodulujące.  

Celem badań było pokazanie działania biobójczego i biofilmbójczego oligo-

sacharydów izolowanych z mleka kobiecego wobec wybranych patogenów. 

W badaniach pokazano, iż oczyszczona z mleka kobiecego frakcja cukrów, 

zawierająca HMOs wykazała bio i biofilmbójcze działanie wobec patogenów 

sklasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako 

krytyczne, dla których wynalezienie lub odkrycie nowych medykamentów 

powinno mieć najwyższy priorytet: A. baumannii, P. aeruginosa, Entero-

bacteriaceae i S. aureus. W badaniach podjęto się oceny zdolnośći HMOs do 

inaktywacji bakterii planktonicznych oraz tych tworzących biofilm bakteryjny . 

HMOs pokazały bio i biofilmbójczy efekt przeciw testowanym patogenom 

w stężeniu 20 mg/ml, co odpowiada ich naturalnemu stężeniu w mleku 

kobiecym, ale dla wielu gatunków bakterii obserwowano ten efekt już w niższych 

stężeniach. Dla oceny żywotności bakterii posłużono się barwieniem 

fluorescencyjnym (test LIVE/DEAD), po wybarwieniu próbek dokonano 

analizy biofilmu, używając skanującej laserowej mikroskopii konfokalnej 

(CLSM). Wyniki zaprezentowane potwierdzają efekt bio i biofilmobójczy 

oligosacharydów izolowanych z mleka kobiecego na wybrane patogeny.  
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Antibacterial activity of human milk oligosaccharides. 

Human milk oligosaccharides (HMOs) are the third most abundant 

component of breast milk. HMOs act as probiotics shaping the gut 

microbiome of fed infants by promoting the growth of beneficial bacteria 

while inhibiting the adhesion of pathogenic species. Recent studies have 

shown that HMOs samples demonstrated antimicrobial and antibiofilm 

activity against different strains. In this study, we examine human milk 

oligosaccharides antibacterial and antibiofilm activity against selected 

human pathogens. In our preliminary works, we investigated the 

antibacterial and antibiofilm activity of the saccharide fraction against 

various pathogenic bacteria that were recently categorised as ‘critical 

priority’ (A. baumannii, P. aeruginosa, Enterobacteriaceae) and ‘high priority 

(S.aureus) by the World Health Organization (WHO). We tested the ability of 

HMOs to inhibit biofilm formation and to eradicate matured biofilms and the 

ability to inhibit the growth of planktonic bacteria. The HMOs showed 

antibacterial activity and a biofilm eradicating effect on most tested 

pathogens. The results obtained by confocal laser scanning microscopy 

afterlife/dead staining of untreated (control) and HMOs treated biofilms were 

shown for selected species at high concentration (20 mg/ml, corresponds to 

the concentration in human milk), but the visible reduction of viable bacteria 

and biofilm mass was observed already at lower concentrations. The data 

presented in this paper supporting the importance and potential inhibitory 

effect of HMOs in biofilm formation. 
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Gastropareza jako powikłanie neuropatyczne cukrzycy 

Józefina Ochab-Jakubiak, jozefina.ochab@wp.pl, Oddział Kliniczny Chorób 

Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Szpital Specjalistyczny 

Nr 2 w Bytomiu, www.szpital2.bytom.pl 

Grzegorz K. Jakubiak, grzegorz.k.jakubiak@gmail.com, Katedra i Oddział Kliniczny 

Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk 

Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Grzegorz Cieślar, cieslar1@tlen.pl, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 

Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Agata Stanek, astanek@tlen.pl, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 

Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Cukrzyca stanowi jeden z największych problemów zdrowotnych na świecie. 

Szacuje się, iż na całym świecie na cukrzycę choruje około 422 milionów 

ludzi i liczba chorych systematycznie rośnie. W następstwie nieprawidłowej 

kontroli glikemii dochodzi do rozwoju przewlekłych powikłań, takich jak 

neuropatia, angiopatia, nefropatia i retinopatia. Wśród postaci neuropatii 

cukrzycowej wyróżniamy polineuropatię obwodową i neuropatię autonomiczną , 

na którą składają się neuropatie układu sercowo-naczyniowego, układu 

moczowo-płciowego i przewodu pokarmowego. Jedną z manifestacji neuropatii 

cukrzycowej przewodu pokarmowego jest gastropareza. Gastropareza jest to 

opóźnienie opróżniania żołądka bez współistnienia przeszkody mecha-

nicznej. Do najczęstszych objawów choroby należą nudności, wymioty, 

zgaga, częste bóle brzucha i uczucie pełności w nadbrzuszu. W diagnostyce 

stosuje się między innymi takie metody, jak: scyntygrafia, kapsułki endoskopowe 

rejestrujące czynność motoryczną żołądka oraz testy oddechowe. W leczeniu 

objawowym stosuje się leki prokinetyczne i odpowiednią dietę. W przy-

padkach opornych wykonuje się różne zabiegi endoskopowe i operacyjne, 

takie jak: endoskopowa miotomia odźwiernika, stentowanie odźwiernika, 

gastrostomia lub wszczepianie systemów elektrostymulujących. W skrajnych 
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przypadkach konieczna jest gastrektomia. Celem niniejszego wystąpienia 

było przedstawienie aktualnych informacji na temat gastroparezy u chorych 

na cukrzycę. 

Gastroparesis as a neuropathic complication of diabetes 

Diabetes mellitus is one of the biggest health problems in the world.  It is 

estimated that around 422 million people suffer from the disease worldwide 

and the number of patients is systematically growing. As a consequence of 

inadequate glycemic control, chronic complications such as neuropathy, 

angiopathy, nephropathy, and retinopathy may occur. The types of diabetic 

neuropathy include peripheral polyneuropathy and autonomic neuropathy, 

which include neuropathies of the cardiovascular, genitourinary and 

gastrointestinal systems. One of the manifestations of diabetic neuropathy 

of the gastrointestinal tract is gastroparesis. Gastroparesis is a delay in 

gastric emptying without a mechanical obstruction. The most common 

symptoms of the disease include nausea, vomiting, heartburn, frequent 

abdominal pain and a feeling of fullness in the upper abdomen. The 

following methods are used in diagnostics: scintigraphy, endoscopic capsules 

recording the gastric motor activity and breathing tests. Symptomatic 

treatment involves prokinetic drugs and an appropriate diet. In refractory 

cases, various endoscopic and surgical procedures are performed, such as 

endoscopic pyloric myotomy, pyloric stenting, gastrostomy, or implantation 

of electrostimulating systems. In extreme cases, a gastrectomy is necessary. 

The aim of this presentation was to present the current information on 

gastroparesis in patients with diabetes. 
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Nadciśnienie tętnicze u osób starszych 

Weronika Hajec, weronika.topka@wp.pl, Katedra Geriatrii, Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wiktoria Gajos, wiktoriazofiag97@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy J.J Śniadeckich w Bydgoszczy 

Monika Prylińska, prylinska.monika@gmail.com, Katedra Higieny, Epidemiologii 

i Ergonomii, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Nadciśnienie tętnicze należy do jednej z najczęstszych chorób cywili-

zacyjnych i wg WHO pozostaje głównym czynnikiem ryzyka przedwczesnych 

zgonów. Nadciśnienie tętnicze jest jednym z istotnych czynników ryzyka 

wystąpienia udaru mózgu, choroby wieńcowej, niewydolności serca, 

miażdżycy tętnic obwodowych, przewlekłej niewydolności nerek, a także 

zaburzeń funkcji poznawczych.  

Celem pracy było omówienie współczesnych doniesień na temat etiopato-

genezy, częstości występowania i profilaktyki nadciśnienia tętniczego u osób 

starszych.  

Dokonano analizy najnowszych badań naukowych, dotyczących nadciśnienia  

tętniczego u osób starszych. 

Ciśnienie tętnicze wzrasta z wiekiem i u osób powyżej 65 r.ż., na 

podstawie badania PolSenior występuje nawet u 75% populacji. Wg danych 

Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. w Polsce 9,9 mln osób dorosłych 

miało stwierdzone nadciśnienie tętnicze. Wśród kobiet w wieku podeszłym 

w grupie wiekowej 65-74 lata chorowało 74% osób, w przedziałach 75-84 

i 85+ lat, aż 84% kobiet. Wśród mężczyzn w grupie wiekowej 65-74 lata – 67% 

osób chorych, 75-84 lata – 76%, a w grupie powyżej 85 lat – 77%. 

Epidemia nadciśnienia tętniczego stanowi szczególny problem w grupie 

osób starszych i często prowadzi do powikłań. Odpowiednie leczenie i częste 

kontrole wartości ciśnienia tętniczego pozwalają zapobiec wielu powikłaniom. 

Nieodzowną częścią terapii nadciśnienia tętniczego jest leczenie niefarmakologiczne. 
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Hypertension in the elderly 

Hypertension is one of the most common civilization diseases and according 

to WHO remains the main risk factor for premature death. Hypertension is 

one of the significant risk factors for stroke, coronary artery disease, heart 

failure, atherosclerosis, chronic renal failure, and cognitive impairment.  

The aim of the study was discussion of contemporary reports on the 

etiopathogenesis, prevalence and prevention of arterial hypertension in the 

elderly.  

There was made analysis of the latest scientific research on hypertension in 

the elderly. 

Blood pressure increases with age and in people over 65 years of age, based 

on the PolSenior study, it occurs in up to 75% of the population. According 

to the data of the National Health Fund in Poland, 9.9 million adults in 

Poland had hypertension in 2018. Among elderly women in the 65-74 age 

group, 74% were ill, in the 75-84 and 85+ years, and as much as 84% of 

women. Among men in the age group 65-74 years – 67% of the sick, 75-84 

years – 76%, and in the group over 85 years – 77%. 

The hypertension epidemic is a special problem in the group of older people 

and often leads to complications. Appropriate treatment and frequent 

monitoring of blood pressure values help prevent many complications. An 

indispensable part of hypertension therapy is non-pharmacological 

treatment. 
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Niedoczynność tarczycy jako choroba cywilizacyjna 

Katarzyna Klimek, kasia.klimek12@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

Rozwoju Pielęgniarstwa, studentka Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Emilia Nowak, emilianowak255@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, studentka Pielęgniarstwa, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Aneta Kościołek, aneta.kościołek@umlub.pl, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Niedoczynność tarczycy to powszechny problem, z którym mierzy się 

coraz większa ilość osób. Znacznie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Jej 

przebieg występuję z mało specyficznymi i licznymi objawami, dlatego 

bardzo istotne jest wczesne diagnozowanie i prowadzenie odpowiedniej terapii.  

Celem pracy była analiza problemów związanych z niedoczynnością 

tarczycy jako choroby cywilizacyjnej 

Termin ten określa zaburzenia pracy tarczycy, które polega na produkowaniu 

zbyt małej ilości hormonów w stosunku do zapotrzebowania organizmu. 

Rozpoznanie zaburzenia jest utrudnione ze względu na niejednoznaczne 

objawy. Aby trafnie postawić diagnozę należy określić poziom hormonów 

tarczycowych we krwi. Po postawieniu diagnozy należy  rozpocząć jak 

najszybsze leczenie. 

 Niedoczynność tarczycy jest to zespół kliniczny, który rozwija się 

w następstwie niedoboru tyroksyny. Objawia się głównie ciągłym zmęcze-

niem, wzrostem masy ciała, sennością oraz suchością skóry. Najczęstszą 

przyczyną jest uszkodzenie tarczycy. Rozpoznanie polega na stwierdzeniu 

podwyższonego stężenia TSH oraz obniżonego FT4 w surowicy. W ostatnich 

latach notuję się duży wzrost zachorowań, dlatego zalicza się ją do chorób 

cywilizacyjnych 
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Hypothyroidism as a civilization disease 

Hypothyroidism is a common problem faced by an increasing number of 

people. It affects women much more often than men. Its course is 

characterized by not very specific and numerous symptoms, therefore it is 

very important to diagnose it early and conduct appropriate therapy. 

The aim of the study was analysis of problems related to hypothyroidism as 

a civilization disease 

This term describes disorders of the thyroid gland, which consists in the 

production of too little hormones in relation to the body's needs. The 

diagnosis of the disorder is difficult due to ambiguous symptoms. In order to 

correctly make a diagnosis, the level of thyroid hormones in the blood must 

be determined. Treatment should be started as soon as possible after 

diagnosis. 

Hypothyroidism is a clinical syndrome that develops as a consequence of 

thyroxine deficiency. It is mainly manifested by constant fatigue, weight 

gain, drowsiness and dry skin. The most common cause is damage to the 

thyroid gland. The diagnosis is based on the presence of elevated TSH levels 

and decreased serum FT4. In recent years, there has been a large increase in 

the incidence, which is why it is classified as a civilization disease 
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Niepłodność w cieniu rozwoju cywilizacji 

Marta Bronikowska, bronikowskamarta@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski, Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, https://www.wl.cm.umk.pl/ 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje niepłodność jako  chorobę układu 

rozrodczego, skutkującą niezdolnością do zajścia w ciążę po co najmniej 12 

miesiącach regularnego stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Aktualnie 

na całym świecie z niepłodnością zmaga się 48 milionów par z czego 

znacznie częściej problem ten spotykany jest w krajach  rozwiniętych. Ze 

względu na rozwój kariery i pogoń za dobrami materialnymi obserwuje się 

rosnącą tendencję do odkładania poczęcia dziecka na później. Ponadto 

czynniki związane ze stylem życia takie jak otyłość, nieodpowiednie  

odżywanie się, palenie papierosów, spożywanie nadmiernych  ilości alkoholu 

pogłębiają trudności pary z zajściem w ciąże,  jak również przyczyniają się do 

zaostrzenia utrudniających poczęcie chorób jak chociażby zespół poli-

cystycznych jajników. Wyższy zgłaszany poziom stresu, obserwowany 

u młodych osób prowokuje uwalnianie większej ilości  glukokortykoidów, co 

prowadzi do dysfunkcji osi podwzgórze-przysadka-gonady. Narażenie jąder 

na podwyższoną temperaturę jest jednym z czynników upośledzających 

spermatogenezę. Stale rosnące zanieczyszczenie środowiska, ekspozycja na 

ftalany jak i dioksyny są coraz częściej powiązywane z endometriozą,  która 

jest jedną z częstszych przyczyn niepłodności kobiecej.  W konsekwencji 

jakość oraz ilość oocytów i nasienia drastycznie maleje, dlatego dokładna 

diagnostyka przyczyn może być szansą na podniesienie płodności par. 
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Infertility overshadowed by civilization development 

World Health Organization defines infertility as a disease of the reproductive 

system defined by the failure to achieve a clinical pregnancy after at least 12 

months of regular unprotected sexual intercourse. Currently, 48 million 

couples around the world struggle with infertility, of which this problem is 

much more common in developed countries. Due to career development and 

the pursuit of material goods, there is a growing tendency to postpone 

conception of a child in time. In addition, lifestyle factors such as obesity, 

inadequate eating habits, smoking, excessive alcohol consumption, 

aggravate the couple's difficulties in getting pregnant, as well as contribute 

to exacerbation of diseases that impede conception, such as polycystic ovary 

syndrome. The higher level of stress reported in young people provokes the 

release of more glucocorticoids, leading to dysfunction of the hypothalamic-

pituitary-gonadal axis. Exposing the testes to elevated temperature is one of 

the factors that impair spermatogenesis. Constantly increasing environ-

mental pollution, exposure to phthalates and dioxins are increasingly 

associated with endometriosis, which is one of the more common causes of 

female infertility. As a consequence, the quality and quantity of oocytes and 

sperm decreases drastically, therefore a thorough diagnosis of the causes 

may be a chance to increase the fertility of couples. 



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych 

XXI wieku, 23 kwietnia 2021 r., Wystąpienia Ustne 
 

 

43 

Objawy psychosomatyczne w gastroenterologii  

dziecięcej – przegląd literatury 

Patrycja Kozubek, patrycja.kozubek@student.umed.wroc.pl, Studenckie Koło 

Naukowe Pediatrii, Gastroenterologii i żywienia, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

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

Joanna Szydziak, joanna.szydziak@student.umed.wroc.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Pediatrii, Gastroenterologii i żywienia, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. 

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

Aleksandra Hrapkowicz, aleksandra.hrapkowicz@student.umed.wroc.pl, Studenckie 

Koło Naukowe Pediatrii, Gastroenterologii i żywienia, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

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

W obecnych czasach stres, lęk i depresja są powszechnymi problemami, 

dotyczącymi wielu pacjentów pediatrycznych. Narażone na wiele stresu, 

prześladowań w szkole i w domu dzieci wykazują wiele objawów ze strony 

układu pokarmowego. Negatywne emocje manifestują się w sposób somatyczny  

i mogą przybierać postać: bólu brzucha, nudności z wymiotami, biegunek czy 

dysfagii. Celem pracy było wykazanie związku między objawami na tle 

psychosomatycznym a chorobami gastroenterologicznymi wśród dzieci 

i młodzieży oraz przybliżenie ich specyfiki. Dokonano przeglądu i porównania  

literatury z zakresu psychologii, psychiatrii i gastroenterologii pediatrycznej. 

Dysfagia często jest zaburzeniem wieloczynnikowym, może jednak okazać 

się, że jej podłoże jest wyłącznie emocjonalne. W literaturze opisuje się 

rozwój dysfagii z fobii przed zakrztuszeniem oraz wykazano skuteczność 

neuroleptyków w terapii trudności połykania. W kwestii nudności oraz 

wymiotów, zazwyczaj nie jest możliwa standardowa diagnostyka ze względu 

na głównie psychiczne podłoże ich występowania, gdzie stres oraz depresja 

odgrywają zasadniczą rolę. Również terapia nie została  całkowicie sprecy-

zowana i trwają nad nią badania. W przypadku bólów brzucha i biegunek 

genezą może być narażenie na zbyt intensywne czynniki stresogenne. 

Przeprowadzona analiza wykazała korelację pomiędzy stanem psychicznym 

pacjenta, a występowaniem powyżej wymienionych symptomów oraz stwierdzenie 

konieczności wykonania bardziej dogłębnych badań.  
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Psychosomatic symptoms in pediatric gastroenterology – 

literature review 

Nowadays, stress, anxiety and depression are common problems that affect 

many pediatric patients. Children exposed to a lot of stress and harassment 

at school and at home show many signs from the digestive system. Negative 

emotions manifest themselves somatically and can take the form of 

abdominal pain, nausea with vomiting, diarrhea or dysphagia. The aim of the 

study was to demonstrate the relationship between psychosomatic symptoms 

and gastroenterological diseases among children and adolescents, as well as 

the approximation of their specificity. The literature on pediatric 

psychology, psychiatry and gastroenterology was reviewed and compared. 

Dysphagia is often a multifactorial disorder, but it may turn out to be purely 

emotional. The literature describes the development of dysphagia from 

phagophobia and has shown the effectiveness of neuroleptics in the 

treatment of dysphagia. In terms of nausea and vomiting, which can arise 

from psychological problems, where stress plays a pivotal role, they cannot 

be diagnosed with standard techniques. Therapy of nausea has not been 

specified yet and research is ongoing. In the case of abdominal pain and 

diarrhea, the genesis may be exposure to too intense stressors. The result of 

the analysis has shown that the correlation between the patient's mental 

state and the presence of the above-mentioned symptoms exists and the 

procedure of in-depth research is required. 
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Ocena gęstości mineralnej kości metodą QUS  

u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit –  

czy przydatna w codziennej praktyce klinicznej? 

Filip Biernacki, filip.biernacki.cmumk@gmail.com, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Sundose sp. z o.o. 

Celem pracy była ocena gęstości mineralnej kości metodą ultradźwiękową 

QUS u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit (IBD).  

Nieswoiste choroby zapalne jelit są przewlekłymi schorzeniami charakte-

ryzującymi się występowaniem zmian zapalnych i owrzodzeń w obrębie 

układu pokarmowego, przebiegającymi z okresami zaostrzeń i remisji. Stanowią  

istotny problem kliniczny i społeczny na całym świecie. Zapadalność na te 

choroby stopniowo zwiększa się. W Polsce niemal 25% chorych stanowią 

dzieci i młodzież.  

Wśród następstw pozajelitowych IBD wymienia się m.in. obniżenie 

gęstości mineralnej kości. Częstość występowania takiego powikłania u  dzieci 

i młodzieży może sięgać nawet 70%.  

Badaniem objęto grupę pacjentów pediatrycznych w wieku 7-18 lat 

z terenów województwa kujawsko-pomorskiego.  

Dokonano pomiaru gęstości mineralnej kości piętowej metodą QUS 

aparatem Achilles EXPII. Wyniki odniesiono do norm wiekowych, następnie 

wprowadzono do bazy danych przygotowanej w programie STATISTICA oraz 

poddano je analizie statystycznej. 

Na podstawie pomiarów stwierdzono, że u dzieci chorych na IBD mogą 

występować różnie nasilone zaburzenia mineralizacji kości. W efekcie tych 

zaburzeń wzrasta ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych kości w dalszych 

latach życia.  

Niniejsza praca dowodzi o konieczności prowadzenia badań przesiewowych  

stanu mineralizacji kości u dzieci z IBD.  

Metoda ultradźwiękowa QUS powinna być wprowadzona do codziennej 

praktyki klinicznej. Jest tania, szybka, łatwa w użyciu i nie naraża dzieci na 

promieniowanie rentgenowskie.  
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QUS bone mineral density assessment  

in children with inflammatory bowel disease –  

is it useful in everyday clinical practice? 

The aim of the study was to assess bone mineral density by QUS ultrasound 

in children with inflammatory bowel disease (IBD). 

Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a chronic condition characterized by 

inflammation and ulceration in the gastrointestinal tract, with periods of 

exacerbation and remission. They constitute a significant clinical and social 

problem all over the world. The incidence of these diseases is gradually 

increasing. In Poland, almost 25% of patients are children and adolescents. 

The parenteral consequences of IBD include: decrease in bone mineral 

density. The incidence of such a complication in children and adolescents 

may be as high as 70%. 

The study included a group of pediatric patients aged 7-18 years from the 

area of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. 

The mineral density of the calcaneus was measured using the QUS method 

with the Achilles EXPII apparatus. The results were compared to the age 

norms, then entered into the database prepared in the STATISTICA program 

and subjected to statistical analysis. 

Based on the measurements, it was found that children with IBD may suffer 

from various degrees of bone mineralization disorders. As a result of these 

disorders, the risk of developing metabolic bone diseases in the later years of 

life increases. 

This study proves the necessity of screening the bone mineralization status 

in children with IBD. 

The QUS ultrasound method should be introduced into everyday clinical 

practice. It is cheap, fast, easy to use and does not expose children to x-rays. 
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Otyłość – współczesna pandemia 

Ewelina Flegiel, ewelina.flegiel2825@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Geriatrii 

CM UMK, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

www.cm.umk.pl 

Siedzący tryb życia oraz spożywanie nadmiernej ilości kalorii prowadzi do 

wzrostu masy ciała, a co za tym idzie prowadzi do otyłości u coraz większej 

liczby osób na świecie. Szacuje się, że częstość występowania otyłości 

wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich czterdziestu lat i nadal rośnie, 

dotykając ponad 650 milionów dorosłych na całym świecie. Choroba ta jest 

głównym czynnikiem ryzyka wielu poważnych chorób współistniejących, 

takich jak nadciśnienie tętnicze, nowotwory, cukrzyca oraz wiele  innych. 

Obecnie istnieją różne strategie leczenia otyłości. Pierwszym krokiem 

w walce z ponadnormatywną masą ciała jest zmiana diety oraz wdrożenie 

aktywności fizycznej, jeśli to nie przynosi zadowalających efektów można 

zakwalifikować pacjenta do operacji bariatrycznej oraz zaproponować 

odpowiednią farmakoterapię. Obecnie wiele nowych preparatów znajduje się 

w fazie badań przedklinicznych bądź klinicznych. Z najnowszych badań nad 

mikrobiomem osób otyłych uzyskano zaskakujące wyniki, wskazujące na 

znaczące różnice w mikrobiomie między osobami z nadmierną masą ciała, 

a zdrowymi, co sugeruje mikrobiom jako potencjalny cel w terapii otyłości. 

Także duże nadzieje budzi terapia skupiająca się na sygnalizacji receptora  

glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1R), i zastosowanie jego agonisty GLP-1. 

Niniejsza praca jest przeglądem dostępnych metod do walki z otyłością, która 

wciąż jest w czołówce globalnych chorób zwiększających ryzyko przed-

wczesnego zgonu. 

  



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych 

XXI wieku, 23 kwietnia 2021 r., Wystąpienia Ustne 
 

 

48 

Obesity – a modern pandemic 

A sedentary lifestyle and consuming excessive amounts of calories lead to an 

increase in body weight, and thus lead to obesity in an increasing number of 

people in the world. The incidence of obesity is estimated to have tripled in 

the last forty years and continues to rise, affecting more than 650 million 

adults worldwide. This disease is a major risk factor for many serious 

comorbidities such as high blood pressure, cancer, diabetes and many others. 

Currently, there are various strategies for treating obesity. The first step in 

the fight against excess body weight is to change the diet and implement 

physical activity, if this does not bring satisfactory results, the patient can be 

qualified for bariatric surgery and appropriate pharmacotherapy can be 

proposed. Currently, many new preparations are in the phase of preclinical 

or clinical trials. The most recent studies on the microbiome of obese people 

have surprisingly found that there are significant differences in the 

microbiome between overweight and healthy people, suggesting the 

microbiome as a potential target for treating obesity. There are also high 

hopes for therapy focused on signaling the glucagon-like peptide 1 (GLP-1R) 

receptor and the use of its GLP-1 agonist. This work is a review of available 

methods to combat obesity, which is still at the forefront of global diseases 

that increase the risk of premature death. 
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Otyłość i nadwaga u dzieci  

(epidemiologia, powikłania, leczenie) 

Michalina Wachulec, michalinawachulec@gmail.com Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Otyłość i nadwaga wśród dzieci i młodzieży stanowi jednen z naj-

poważniejszych współczesnych problemów zdrowotnych. Dotyczy on około 

10% dzieci i młodzieży na świecie. Przy utrzymujących się trendach do 2025 r. 

z nadwagą może borykać się nawet 177 milionów 5-17 latków, natomiast 

z otyłością około 91 milionów. Wiąże się to rownież ze wzrostem 

zachorowalności na schorzenia dieto-zależne m.in. nadciśnienie tętnicze, 

cukrzyca typu 2, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, zaburzenia układu 

kostno-stawowego oraz zaburzenia emocjonalne. Główną przyczyną otyłości 

i nadwagi jest nieprawidłowa dieta, powodująca niekorzystny bilans 

energetyczny. Ponadto, coraz częściej dzieci i młodzież wybiera bierne 

spędzanie wolnego czasu. Podstawą leczenia otyłości i nadwagi jest zmiana 

stylu życia. Działania te powinny dotyczyć nie tylko pacjenta ale również 

jego rodziny. Edukacja dotycząca racjonalnego żywienia, zmiana nawyków 

żywieniowych i aktywne spędzanie czasu ułatwia terapię oraz poprawia jej 

skuteczność. Należy podkreślić również fundamentalne znaczenie aktywności  

fizycznej, która powinna być odpowiednio dobrana do wieku i wydolności 

dziecka. Celem niniejszej pracy było podkreślenie znaczenia problemu otyłości  

i nadwagi w rozwoju schorzeń cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, zwrócenie  

uwagi na konsekwencje braku odpowiedniego leczenia i profilaktyki oraz 

nakreślenie postępowania, które powinno się wdrożyć w takiej sytuacji.  
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Obesity and overweight in children  

(epidemiology, complications, treatment) 

Obesity and overweight among children and adolescents is one of the most 

serious contemporary health problems. It affects approximately 10% of 

children and adolescents worldwide. If trends continue, by 2025 up to 177 

million 5-17 year olds could be overweight, and 91 million obese. This is also 

associated with an increase in the incidence of diet-related diseases such as 

hypertension, type 2 diabetes, non-alcoholic fatty liver, skeletal and joint 

disorders and emotional disorders. The main cause of obesity and overweight 

is improper diet resulting in unfavorable energy balance. In addition, more 

and more children and adolescents choose passive leisure activities. The 

basis of obesity and overweight treatment is a change in lifestyle. These 

actions should concern not only the patient but also his family. Education 

concerning rational nutrition, changing eating habits and active spending of 

time facilitates therapy and improves its effectiveness. It is also important to 

emphasize the fundamental importance of physical activity, which should be 

appropriately selected for the age and capacity of the child. The aim of this 

paper was to emphasize the importance of obesity and overweight in the 

development of civilization diseases in children and adolescents, to draw 

attention to the consequences of the lack of appropriate treatment and 

prophylaxis, and to outline the management that should be implemented in 

such a situation. 
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Poinfekcyjny Zespół Przewlekłego Zmęczenia związany 

z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

Monika Prylińska, prylinska.monika@gmail.com, Zakład Ergonomii i Fizjologii 

Wysiłku Fizycznego, Katedra Higieny, Ergonomii, Epidemiologii i Kształcenia 

Podyplomowego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Małgorzata Kwiatkowska, malgorzata.gajos0904@gmail.com, Katedra Geriatrii, 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Weronika Hajec, weronika.topka@wp.pl, Katedra Geriatrii, Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

COVID-19 to infekcja wirusowa wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2, 

która atakuje głównie układ oddechowy z początkowymi objawami często 

obejmującymi duszność i gorączkę. Na dzień 12.04.2021  r. na świecie 

odnotowano jak dotąd ponad 130 mln potwierdzonych zakażeń, a prawie 3  mln 

osób zmarły. Istotna część ozdrowieńców COVID-19 doświadcza długo-

trwałych konsekwencji zdrowotnych, m.in. rozwoju przewlekłego zmęczenia. 

Celem pracy było przeanalizowanie wpływu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

na rozwój przewlekłego zmęczenia oraz rozważenie możliwych czynników 

ryzyka. Dokonano przeglądu literatury naukowej, dotyczącej wpływu przecho-

rowania COVID-19 na rozwój potencjalnych komplikacji zdrowotnych, w tym 

przewlekłego zmęczenia. Wcześniejsze badania naukowe wykazały, że rozwój 

przewlekłego zmęczenia może być związany z przebyciem infekcji wirusowej 

lub nie wirusowej (np. mononukleoza zakaźna). Takie powikłanie obserwuje 

się również istotnie częściej u ozdrowieńców COVID-19, u których dochodzi 

do rozwoju pełnoobjawowego Zespołu Przewlekłego Zmęczenia. Etiologia 

oraz czynniki ryzyka nie zostały na razie udowodnione, podejrzewa się, że 

„burza cytokinowa”, która towarzyszy chorobie, utrzymuje się i przyczynia 

się do innych powikłań, takich jak długotrwałe zmęczenie. W dalszej części 

wyników, przedstawiono dostępne prace naukowe na temat epidemiologii 

i możliwej etiopatogenezy „Long COVID”, czyli postaci zakażenia charakte-
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ryzującej się dłuższym przebiegiem, często z rozwojem powikłań. Long 

COVID-19 jest wieloobjawową, wyniszczającą chorobą, często spełniającą 

kryteria diagnostyczne ZPZ. Pilnie potrzebne są dalsze badania mecha-

nizmów rozwoju i metod leczenia tej choroby. 

Post-viral Fatigue Syndrome  

related to the SARS-CoV-2 virus 

COVID-19 is a viral infection caused by the SARS-CoV-2 virus that primarily 

affects the respiratory system, with initial symptoms often including 

dyspnoea and fever. Up to April 12, 2021 over 130 million infections have 

been recorded, and almost 3 million people have died. A significant number 

of COVID-19 survivors experience long-term health consequences, including 

development of chronic fatigue. AIM The aim of the study is to analyze the 

impact of SARS-CoV-2 infection on the development of chronic fatigue and 

to consider possible risk factors. Scientific literature was review to explore 

the impact of COVID-19 on the potential health complications development, 

including chronic fatigue. According to previous research studies, develop-

ment of chronic fatigue may be related to viral or non-viral infection (e.g. 

mononucleosis). It is also observed in COVID-19 recovered patients who can 

develop Chronic Fatigue Syndrome (CFS). The etiology and risk factors have 

not yet been proven, and it is suspected that the "cytokine storm" that 

accompanies the disease persists and contributes to other complications 

such as prolonged fatigue. There are presented available research papers on 

the epidemiology and possible etiopathogenesis of "Long COVID" – a form of 

COVID-19 infection characterized by a longer course, often with develop-

ment of health complications. Long COVID-19 is a multi-symptomatic, 

debilitating disease that often meets the diagnostic criteria of CFS. Further 

research into the pathogenesis and treatment of this disease are necessary.  
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Problemy psychologiczne u pacjentów z cukrzyca typu 1 

Paulina Wróbel, phebe@onet.pl, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, 

Uniwersytet Jagielloński, Strona główna – Instytut Psychologii – Wydział Filozoficzny 

(uj.edu.pl) 

Cukrzyca typu 1. stanowi od 5 do 10% wszystkich typów cukrzycy. Jako 

chroniczna choroba metaboliczna cukrzyca typu 1 wywiera silny wpływ na 

fizyczne, psychiczne i społeczne aspekty dobrostanu pacjentów i wymaga 

kompleksowego leczenia, uwzględniającego oddziaływania nie tylko 

medyczne, ale również poznawcze, emocjonalne i behawioralne. W ciągu 

ostatnich czterdziestu lat przeprowadzono wiele badań, których wyniki 

wykazały silny wpływ czynników psychospołecznych na radzenie sobie 

z cukrzycą typu 1. Badania pokazują, że cukrzyca i jej powikłania pozostają 

w złożonej interakcji z zaburzeniami psychicznymi – cukrzyca sama w sobie, 

jako choroba obarczona licznymi obciążeniami może stanowić przyczyną 

wystąpienia zaburzeń psychicznych; leczenie cukrzycy może być utrudnione 

przez współwystępowanie zaburzeń psychiatrycznych; niektóre zaburzenia 

psychiczne stanowią dodatkowy czynnik ryzyka rozwinięcia objawów cukrzycy; 

może istnieć pewna zależność pomiędzy zaburzeniami psychicznymi 

a epizodami hipoglikemii oraz kwasicy ketonowej; w końcu, leczenie 

zaburzeń psychicznych może mieć wpływ na kontrolę cukrzycy. W niniejszej 

prezentacji zostaną przedstawione utrudnienia z, z jakimi muszą mierzyć się 

diabetycy oraz liczne związki między cukrzycą typu 1 i konkretnymi 

zaburzeniami psychicznymi. 
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Psychological problems in patients with type 1 diabetes 

Type 1 diabetes makes up an estimated 5-10% of all diabetes cases. As 

chronical metabolic disease, type 1 diabetes has an impact on physical, 

mental and social aspects of patient’s wellbeing and requires complex 

treatment including medical as also cognitive, emotional and behavioral 

actions. During past 40 year we have learned from many research that coping 

with diabetes is strongly determined by psychosocial factors Studies show 

that diabetes and its complications strongly associated with psychiatric 

disorders – diabetes as a burden itself can cause psychical diseases; 

psychiatric disorders can make treating diabetes harder; some psychiatric 

problems are additional diabetes risk factors; there may be relation between 

psychiatric disorders and hypoglycemia and ketoacidosis episodes; finally, 

treating psychiatric disorders can have an impact on diabetes management. 

In this presentation difficulties that diabetics have to face and many 

relations between diabetes type 1 and psychiatric disorders will be show. 
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Przez pandemię do wykluczenia, czyli zjawisko ageizmu 

jako aktualny problem systemu Ochrony Zdrowia 

Jakub Husejko, kubahusejko@gmail.com, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

www.wnoz.cm.umk.pl 

Marta Podhorecka, marta.podhorecka@cm.umk.pl, Katedra Geriatrii, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.wnoz.cm.umk.pl 

Agnieszka Woźniewicz, awozniewicz@gmail.com, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.wnoz.cm.umk.pl. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła w sposób istotny na podstawowe zasady 

funkcjonowania zarówno globalnego systemu Ochrony Zdrowia, jak i na bezpo-

średnie relacje międzyludzkie. W związku z faktem, że na ciężkie powikłania 

SARS-CoV-2 narażone są przede wszystkim osoby w wieku podeszłym, 

należało podjąć szczególne działania w celu ochrony tej grupy wiekowej. 

Takie rozwiązania mogły doprowadzić jednak do nieuzasadnionego postrzegania 

osób w wieku podeszłym jako grupy uprzywilejowanej, co z kolei może 

doprowadzić do rozwoju zjawiska ageizmu, czyli wykluczenia ze względu na 

wiek. Celem pracy było przedstawienie problematyki wykluczenia społecznego 

ze względu na zaawansowany wiek w dobie pandemii COVID-19 oraz 

wykazanie wpływu przeprowadzonych zmian w organizacji Ochrony Zdrowia 

na nasilenie lub osłabienie wspomnianego zjawiska. Dokonano przeglądu 

publikacji z lat 2020-2021, korzystając z baz internetowych PubMed oraz 

Google Scholar, używając słów kluczowych: ageism, COVID-19, health care 

system. Rozwiązaniem mogącym w sposób istotny wpłynąć na rozwój 

zjawiska ageizmu jest strategia prowadzenia szczepień przeciwko COVID-19, 

według której osoby w zaawansowanym wieku powinny otrzymać szczepienie 

szybciej niż młodsze grupy wiekowe, o ile ich przedstawiciele nie są 

medykami. Inne rozwiązania skierowane na ochronę osób w wieku podeszłym 

(„godziny dla seniorów”, programy w mediach) nie są związane z organizacją 

systemu Ochrony Zdrowia. 



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych 

XXI wieku, 23 kwietnia 2021 r., Wystąpienia Ustne 
 

 

56 

Through the pandemic to exclusion,  

i.e. the phenomenon of ageism as a current problem  

of the Healthcare system 

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the basic principles of 

the functioning of both the global health care system and direct 

interpersonal relations. Due to the fact that mainly elderly people are 

exposed to severe complications of SARS-CoV-2, special measures should be 

taken to protect this age group. Such solutions could, however, lead to an 

unjustified perception of the elderly as a privileged group, which in turn may 

lead to the development of the phenomenon of ageism, i.e. exclusion due to 

age. The aim of the study was to present the issues of social exclusion due to 

advanced age in the time of the COVID-19 pandemic and to demonstrate the 

impact of changes in the organization of Healthcare on the severity or 

weakening of this phenomenon. The publications from 2020-2021 were 

reviewed using the PubMed and Google Scholar online databases, using the 

following keywords: ageism, COVID-19, health care system. A solution that 

may significantly affect the development of the phenomenon of ageism is the 

COVID-19 vaccination strategy, according to which people in advanced age 

should receive vaccination faster than younger age groups, as long as their 

representatives are not Healthcare workers. Other solutions aimed at the 

protection of the elderly ("hours for seniors", programs in the media) are not 

related to the organization of the Healthcare system. 
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Szyja smartfonowa 

Ryszard Twarkowski, ryszard.twarkowski@gmail.com, Absolwent Wydziału 

Lekarskiego CM UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

Paulina Szarwas, paulina.szarwas@gmail.com, Wydział Lekarski CM UMK  

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

„Text neck syndrome” to zaburzenie kliniczne, które bez wątpienia można 

uznać za chorobę cywilizacyjną. Termin ten po raz pierwszy pojawił się 

w doniesieniach naukowych w odniesieniu do w pełni rozwiniętej wiedzy na 

temat bólu szyi u dorosłych. Problem nadal wzbudza zainteresowanie 

naukowców. Aby zrozumieć konsekwencje wynikające z tendencji do 

spędzania wielu godzin przed ekranami urządzeń mobilnych w niewygodnej 

pozycji potrzebny jest multidyscyplinarny zespół specjalistów. Ponadto 

uważa się, że współczesne społeczeństwo jest zależne od urządzeń mobilnych,  

zwłaszcza młodzież i dzieci. Coraz większe znaczenie zyskuje postawa zgiętej 

szyi, która może skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego dla 

zmniejszenia liczby przypadków kluczowe znaczenie ma wcześnie postawiona  

diagnoza. Wydaje się, że niezbędne byłoby podniesienie świadomości 

i zdefiniowanie metod zapobiegania. Celem pracy było przedstawienie choroby  

w ujęciu populacyjnym, rokowania oraz przedstawienie aktualnie stosowanych 

metod terapii i leczenia. 
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Text neck syndrome 

"Text neck syndrome" it is a clinical disorder, that without doubt can be 

regarded as a civilization disease. This term emerged in scientific reports for 

the first time in recent studies, in relation to fully developed knowledge 

about neck pain in adults. Scientists still continue to take a keen interest in 

this topic. To understand consequences sustained from the tendency of 

perceiving screen of mobile devices for long timein an uncomfortable 

position, multidisciplinary team of specialists is needed. In addition modern 

society is thought to be mobile device dependent, especially the youth and 

children. The posture of bended neck is constantly gaining in importance, as 

it can result in permanent health injury in society. That is why, early 

diagnosis is crucial, to reduce the amount of clinical cases in the beginning 

of developing pathology. It would seem essential to raise awareness and 

define methods of prevention. The aim of the study was to present the 

disease in terms of population, prognosis and to present the currently used 

methods of therapy and treatment. 
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Świadomość ludzi na temat roli fizjoterapii  

w chorobach cywilizacyjnych 

Oliwia Kabalak, oliwiakabalak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Monika Janowska, Monika.Janowska8@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Barbara Hebenstreit, barbara.hebenstreit@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Weronika Gruchel, wgruchel@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 

Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Rozwój społeczeństwa przyczynia się do wzrostu ekspansji chorób XXI 

wieku. Obranie kierunku dążącego do poprawy zdrowia wymaga pracy wielu 

specjalistów. Głównym celem badań było poznanie świadomości ludzi na 

temat roli fizjoterapii w chorobach cywilizacyjnych. Przebadano 440 osób 

poprzez autorski kwestionariusz utworzony za pomocą Ankiety Google. 

Z wykonanych badań wynika, że ponad 66% osób uważa, że fizjoterapia 

odgrywa ważną rolę w leczeniu chorób społecznych, lecz tylko niecała ¼ 

badanych wybrała tę dziedzinę, jako najistotniejszy środek terapii, spośród 

innych dostępnych metod. Mimo to, prawie 70% respondentów skorzystałoby 

z usług fizjoterapeuty. Środkami usprawniającymi na ogół wybieranymi przez 

ankietowanych były: kinezyterapia, aktywność fizyczna i masaż, które ich 

zdaniem pozwalają na przywrócenie zdrowia, sprawności i samodzielności 

chorego. Z najmniejszą aprobatą wśród badanych spotkały się zabiegi 

fizykalne, co może świadczyć o mniejszym zaufaniu do tych środków. 

Choroby XXI wieku są ludziom dobrze znane, lecz ich świadomość na temat 

roli fizjoterapii w leczeniu tych chorób jest niska. Może to świadczyć o małej 

powszechności i dostępności do fizjoterapii lub niskim poziomie wiedzy 

w tym temacie. Istotnym elementem postępowania rehabilitacyjnego jest 

personalnie dobrany plan leczenia, uwzględniający obecny stan chorego oraz 

przeciwwskazania do wykonywania danych zabiegów. 



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych 

XXI wieku, 23 kwietnia 2021 r., Wystąpienia Ustne 
 

 

60 

People’s consciousness about role of physiotherapy  

in civilization diseases 

Development of civilization contributes to expansion of civilization diseases. 

Taking a major, which pursues health improvement, requires work of many 

specialists. The main research purpose was to get to know society 

consciousness about the role of physiotherapy in 21 st century diseases 

treatment. 440 people were examined through the self-designed 

questionnaire that had been made with the help of a Google survey. From the 

conducted research it was found that more than 66% of respondents believe 

physiotherapy looms large in the treatment of civilization diseases, yet only 

less than ¼ of them chose that domain, as the most important therapeutic 

method. Although, almost 70% of them would go to see a physiotherapist. 

Kinesiotherapy, physical activity and massage are improvement agents, 

which were mostly pointed by society and they, in their opinion, enable to 

restore patient’s health, fitness and independence. Physical therapy was the 

least popular, which may indicate lower trust in these measures. Majority of 

questioned responders know what civilization diseases are, but they are not 

quite aware of the role that physiotherapy plays in their treatment. It can be 

caused by its low universality and availability or just lack of knowledge. 

Individually suited therapy plan, which considers patient’s actual condition 

and contraindications to do defined treatment, makes crucial part in 

rehabilitation. 
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Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu depresji 

Wiktoria Kujawa, wiktoriakujawa@wp.pl, Studenckie Koło Geriatrii; Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Na przestrzeni ostatnich lat zanotowano znaczny wzrost zachorowań na 

depresję. Jest to problem dotykający ludzi na całym świecie i w każdym 

wieku. Główną przyczyną ciągłego wzrostu wskaźnika rozpowszechniania 

depresji jest starzenie się populacji. Według ostatnich danych GUS-u 

w Polsce żyje około 5 milionów osób, które mają 65 i więcej lat. Dobranie 

odpowiedniej formy leczenia depresji wciąż stanowi zagwozdkę dla lekarzy, 

aczkolwiek coraz popularniejsza staje się terapia poznawczo-behawioralna. 

W wielu pracach przeglądowych poddano analizie skuteczność tej formy 

leczenia i uznano ją za obiecującą w zwalczaniu jednego z najpopu-

larniejszych zaburzeń psychicznych. Terapia poznawczo-behawioralna 

wydawała się szczególnie interesująca ze względu na fakt, iż z depresją 

zmaga się coraz więcej młodych osób. Istnieją przesłanki wskazujące na to, 

że terapie są skuteczniejsze u osób z dobrym funkcjonowaniem poznawczym. 

Aczkolwiek po obserwacji złożoności depresji u pacjentów w wieku geria-

trycznym wysunięto wnioski o skuteczności terapii także w tej grupie 

wiekowej. Na depresję u starszych ludzi wpływały nie tylko czynniki biologiczne, 

ale także psychologiczne i socjologiczne, dlatego wymagano kompleksowego 

leczenia. 
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Cognitive behavioral therapy in the treatment 

of depression 

In recent years, there has been a significant increase in the incidence of 

depression. It is a problem affecting people of all ages all over the world. The 

main reason for the continuous increase in the prevalence of depression is 

the aging of the population. According to the latest data from the Central 

Statistical Office, about 5 million people aged 65 and over live in Poland. 

Choosing the right form of treating depression is still a problem for doctors, 

although cognitive behavioral therapy is becoming more and more popular. 

The effectiveness of this form of treatment has been analyzed in a number of 

reviews and considered promising in combating one of the most popular 

mental disorders. Cognitive behavioral therapy appeared to be particularly 

interesting as more and more young people struggle with depression. There 

are indications that treatments are more effective in people with good 

cognitive function. However, after observing the complexity of depression in 

geriatric patients, conclusions were drawn about the effectiveness of therapy 

also in this age group. Depression in older people was influenced not only by 

biological factors, but also by psychological and sociological factors, so 

comprehensive treatment was required. 
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Udział wybranych parametrów stresu oksydacyjnego 

u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu –  

badania wstępne 

Hanna Pawluk, hannapawluk1@wp.pl, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej 

Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Grzegorz Grześk, ggrzesk@mail.ru, Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej 

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Renata Kołodziejska, renatak@cm.umk.pl, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej 

Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Mariusz Kozakiewicz, markoz@cm.umk.pl, Zakład Geriatrii i Biogerontologii, 

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Alina Woźniak, alina-wozniak@wp.pl, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej 

Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Mateusz Pawluk, pawluk.mateusz23@gmail.com, Katedra Biologii i Biochemii 

Medycznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Magdalena Grześk, magdalenagrzesk@gmail.com, Katedra Kardiologii i Farmakologii 

Klinicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet 

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

Elżbieta Grzechowiak, ela4208@wp.pl, Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego 

Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

www.cm.umk.pl 

Grzegorz Kozera, gkozera@gumed.edu.pl, Centrum Stymulacji Medycznej, Gdański 

Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 

Stres oksydacyjny jest ważnym elementem patogenezy niedokrwiennego 

uszkodzenia komórek nerwowych. Upośledzona homeostaza wapnia i niekontro-

lowany wzrost komórek nerwowych aktywuje produkcję reaktywnych form 

tlenu (RFT). RFT mogą powstawać w fazie niedokrwienia i reperfuzji 
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w ostrym udarze niedokrwiennym (AIS) i mogą prowadzić do uszkodzenia 

mózgu poprzez atakowanie naczyń mózgowych. Mogą uszkadzać makro-

cząsteczki w składnikach komórkowych. Niszczą równowagę potencjału 

redoks w komórce i wywołują utlenianie białek. Mogą również prowadzić do 

innych uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, co w konsekwencji prowadzi do 

wprowadzenia komórki nerwowej na ścieżkę apoptozy, kończąc się śmiercią.  

Utlenianie reszt aminokwasowych prowadzi do powstania stosunkowo 

stabilnych grup karbonylowych, które mogą być markerami jakościowymi 

i ilościowymi białek. 

Melatonina może być parametrem diagnostycznym w udarze ze względu 

na jej właściwości przeciwapoptotyczne, neuroprotekcyjne, przeciwangiogenne  

i przeciwzapalne. 

Badania wykazały wzrost stężenia grup karbonylowych i spadek stężenia 

metabolitu melatoniny u pacjentów z udarem mózgu związanym z częściową 

niedrożnością jednej z przednich tętnic mózgowych.  

Podsumowując, należy podkreślić, że uzyskane wyniki mogą świadczyć 

o zwiększonym stresie oksydacyjnym u pacjentów po udarze. Należy również 

rozważyć suplementację melatoniną, która mogłaby skutecznie zapobiegać 

defektom neurofizjologicznym spowodowanym niedotlenieniem i niedo-

krwieniem mózgu. 

Participation of selected parameters of oxidative stress 

in patients with acute ischemic stroke –  

preliminary research 

Oxidative stress is important elements of the pathogenesis of ischemic 

damage to nerve cells. Impaired calcium homeostasis and uncontrolled 

growth in nerve cells activates the production of reactive oxygen species 

(ROS). ROS can be produced during ischemic and reperfusion phases in acute 

ischemic stroke (AIS) and can lead to brain damage by attacking cerebral 

vessels. They can damage macromolecules in cellular components. They 

destroy the balance of redox potential in a cell and trigger the oxidation of 
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proteins. They can also lead to other intracellular damage which 

consequently leads to the introduction of a nerve cell into the pathway of 

apoptosis, ending in death.  

Oxidation of amino acid residues lead to the formation of relatively stable 

carbonyl groups, which can be qualitative and quantitative markers.  

Melatonin may be a diagnostic parameter in stroke due to its anti-apoptotic, 

neuroprotective, anti-angiogenic and anti-inflammatory properties.  

Studies have shown an increase in the concentration of carbonyl groups and 

a decrease in the concentration of the melatonin metabolite in patients with 

stroke associated with partial obstruction of one of the anterior cerebral 

arteries. 

In conclusion, it should be stressed that the results obtained may indicate 

increased oxidative stress in patients with a stroke. One should also consider 

melatonin supplementation, which could effectively prevent neuro-

physiological defects caused by hypoxia and ischemia of the brain. 
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Uwarunkowania wyszczepialności na świecie 

Paulina Maria Nowicka, pnowicka@wum.edu.pl, Zakład Profilaktyki i Zagrożeń 

Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

www.wum.edu.pl 

Szczepienia ochronne należą do najskuteczniejszych interwencji zdrowia 

publicznego. Jako powszechnie dostępna metoda zapobiegania zachoro-

waniom na choroby zakaźne przyczyniają się nie tylko do kształtowania 

prewencji indywidualnej, ale i zbiorowej. Na stan zdrowia jednostek i społe-

czeństwa wpływa wiele czynników. Wśród nich bardzo istotne są czynniki 

społeczno-ekonomiczne. Oddziaływanie tych czynników prowadzi do zróżni-

cowania stanu zdrowia między grupami społecznymi, a także terytorialnie, 

między obszarami o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. W ostatnich 

latach można zaobserwować spadek wyszczepialności wraz ze zwiększoną 

liczbą przypadków chorób, którym zapobiegają szczepienia. Praca ma na celu 

omówienie uwarunkowań wyszczepialności w wybranych państwach świata. 

Pozyskanie wiedzy na temat społecznych, ekonomicznych, demograficznych 

uwarunkowań wyszczepialności pozwoli na określenie, które z czynników 

związane są z wyższym, a które z niższym stanem zaszczepienia danej 

populacji. Omawiając sytuację na świecie, praca stanowić może wstęp do 

badań dotyczących uwarunkowań wyszczepialności w Polsce.  
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Determinants of vaccination coverage around the world 

Vaccinations are one of the most effective public health interventions. As 

a commonly available method of the infectious diseases’ prevention, they 

contribute not only to shaping its individual, but also collective dimension. 

Various factors affect the health of individuals. Among them, socio-

economic factors play crucial role. The influence of these factors leads to the 

differentiation of health status between social groups and territorially, 

between areas with different levels of economic development. In recent years 

a decline in vaccination coverage along with an increased number of vaccine-

preventable diseases were observed. The aim of this article is to discuss the 

determinants of vaccination coverage in selected countries of the world. 

Acquiring knowledge about the social, economic and demographic 

determinants of vaccination coverage allows to determine factors related to 

the higher and lower vaccination status of a given population. By discussing 

the situation around the world, this article may serve as an introduction to 

research on the determinants of vaccination coverage in Poland. 
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Wpływ COVID-19 na zdrowie psychiczne –  

oblicze depresji w dobie pandemii koronawirusa 

Emilia Szajerska, emilia.szajerska@gmail.com, Wydział lekarski, Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja to wiodąca przyczyna 

niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykane 

zaburzenie psychiczne. Pandemia COVID-19 stworzyła zagrożenie dla zdrowia 

i życia ludzi na całym świecie z powodu samej choroby, jak i jej powikłań, 

w tym objawów depresji i lęku – co potwierdziły wstępne wyniki badań.  

Pewne grupy osób w sposób szczególny zostały narażone na przeciążenie 

stresem związanym z konsekwencjami epidemii, a w efekcie na rozwinięcie 

objawów depresji. Badane osoby w grupie wiekowej 18-24 lata przejawiły 

najwyższy poziom objawów depresji w czasie epidemii, natomiast w grupach 

wiekowych 55-64 lata i powyżej charakteryzowały się najniższym nasileniem. 

Ludzie w stanie wolnym lub w związkach nieformalnych mieli wyższe 

nasilenie objawów depresji niż osoby w związku małżeńskim lub rozwie-

dzione. Osoby z wyższym wykształceniem charakteryzowały się najniższymi 

poziomami objawów depresyjnych, a te które straciły ciągłość wynagrodzenia 

i/lub ich miejsce pracy zostało zamknięte – najwyższymi. Pandemia wpłynęła 

także na psychikę i poczucie stabilizacji dzieci oraz studentów. Kobiety 

w ciąży martwiły się o zdrowie swojego dziecka, toteż zostały one również 

poddane dodatkowemu obciążeniu i wyzwaniu. 

Zaleca się, żeby wymienionym grupom osób zaoferować pomoc psychologów  

i psychiatrów, aby uzyskały one wsparcie w radzeniu sobie ze zmianami 

związanymi z epidemią i jej konsekwencjami. 
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The impact of COVID-19 on mental health – the face  

of depression in the time of the coronavirus pandemic 

According to the World Health Organization, depression is the leading cause 

of disability and inability to work in the world and the most common mental 

disorder. The COVID-19 pandemic has created a threat to the health and life 

of people around the world due to the disease itself and its complications, 

including symptoms of depression and anxiety – as confirmed by preliminary 

research results.  

Certain groups of people were particularly exposed to stress related to the 

consequences of the epidemic and as a result, to develop symptoms of 

depression. Examined people in the 18-24 age group showed the highest 

level of depression symptoms during the epidemic, while in the 55-64 age 

group and above they showed the lowest severity. Single or people in 

informal relationships had a higher severity of depression symptoms than 

married or divorced. People with higher education were characterized by the 

lowest levels of depressive symptoms, and those who lost their salary 

continuity and/or their workplace were closed- with the highest. The 

pandemic also affected the psychology and the sense of stability of children 

and students. Pregnant women were concerned about their baby's health, so 

they were also put under additional stress and challenge. 

It is recommended that these groups of people are offered the help of 

psychologists and psychiatrists so that they receive support in coping with 

changes related to the epidemic and its consequences. 
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Wpływ diety roślinnej na zaburzenia masy ciała 

Anna Szade-Klimasińska, anna.szadeklimasinska@gmail.com, Opiekun Studenckiego 

Koła Naukowego „Medycyna Laboratoryjna”, Wydział Nauk Medycznych i Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu, https://uniwersytetradom.pl/ 

Dominik Uliszewski, uliszewskid@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Medycyna 

Laboratoryjna”, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

https://uniwersytetradom.pl/ 

Mateusz Dobosz, mdobosz.mat@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Medycyna 

Laboratoryjna”, Katedra Medycyny, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

https://uniwersytetradom.pl/ 

Zaburzenia związane z masą ciała wpływają nie tylko na wygląd i postrze-

ganie jednostki przez społeczeństwo, ale także stanowią podłoże do rozwoju 

chorób sercowo naczyniowych, nowotworowych, cukrzycy typu II, zaburzeń 

hormonalnych, psychicznych oraz wielu innych. Rosnąca w ostatnim czasie 

w popularność dieta roślinna ma szansę na zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

tych zaburzeń. 

Celem pracy jest zbadanie wpływu diety roślinnej na zaburzenia masy ciała.  

Przeprowadzono badania ankietowe za pomocą platformy MS Forms.  

W badaniu wzięło udział 170 osób. Po analizie wyników i wykluczeniu 

osób z problemami zdrowotnymi wpływającymi na masę ciała (w tym problemów 

onkologicznych, hormonalnych, problemów z tarczycą, cukrzycą typu I) oraz 

osób w wieku dojrzewania, uzyskano 150 respondentów, w tym 79 o diecie 

roślinnej i 71 o diecie tradycyjnej. Wśród ankietowanych o diecie roślinnej 

nieprawidłową masę ciała zgodnie ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) wykryto 

u 18 osób co stanowiło ~23% respondentów o diecie roślinnej. Wśród 

ankietowanych o diecie tradycyjnej nieprawidłową masę ciała zgodnie ze 

wskaźnikiem masy ciała (BMI) wykryto u 22 osób co stanowiło ~31% 

respondentów o diecie tradycyjnej  
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Przeprowadzone badania pokazały zależność pomiędzy stosowaniem diety 

roślinnej, a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń masy ciała. Potrzebna  

jest większa ilość badań w tym zakresie na większej populacji osób. 

Effect of a plant-based diet on weight disorders 

Disorders related to body mass affect not only the appearance and perception 

of an individual by society, but also the basis for the development of 

cardiovascular diseases, cancer, type II diabetes, hormonal and mental 

disorders and many others. Growing recently in popularity plant-based diet 

have a chance to reduce the risk of these disorders. 

The aim of the study is to investigate the effect of plant-based diets on body 

weight disorders. 

A survey was conducted using the MS Forms platform. 

170 people took part in the study. After analyzing the results and excluding 

people with health problems affecting body weight (including oncological 

and hormonal problems, thyroid problems, type I diabetes) and adolescents, 

150 respondents were obtained, including 79 on a plant-based diet and 71 on 

a traditional diet. Among the respondents on a plant-based diet, abnormal 

body weight according to the body mass index (BMI) was detected in 18 

people, which accounted for ~23% of respondents on a plant-based diet. 

Among the respondents on a traditional diet, an abnormal body mass 

according to the body mass index (BMI) was found in 22 people, which 

accounted for ~ 31% of respondents on a traditional diet. 

The conducted research has shown a relationship between the use of a plant-

based diet and a reduction in the risk of body weight disorders. More 

research is needed in this area on a larger population of people.  
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Wpływ terapii immunomodulującej w łuszczycy 

na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

i przebieg COVID-19 

Arkadiusz Grunwald, arek.grunwald.2@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Wydział 

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

Kinga Brzuszkiewicz, kinga.brzuszkiewicz@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Wydział 

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

Katarzyna Nowak, katarzyna.nowak235@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Wydział 

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

Łuszczyca to choroba cywilizacyjna dotycząca do 2% populacji Europy 

i Stanów Zjednoczonych. W ciężkich postaciach jedyną skuteczną formą 

leczenia jest immunomodulacja. W dobie pandemii COVID-19 wielu klinicystów 

zadaje sobie pytanie, jak leczenie ogólne łuszczycy wpływa na ryzyko 

zakażenia i jego przebieg. Celem pracy jest przedstawienie ryzyka i korzyści 

poszczególnych form terapii w odniesieniu do obecnej sytuacji epide-

miologicznej.  

Wykazano, że pacjenci z łuszczycą są bardziej narażeni na zakażenie 

COVID-19. Konwencjonalne leczenie za pomocą cyklosporyny A i metotreksatu  

zwiększa ryzyko infekcji wirusowych. Cyklosporyna A może powodować 

nadciśnienie i zaburzenia czynności nerek, co stanowi czynnik ryzyka 

rozwoju ciężkiego przebiegu zakażenia COVID-19. Brak dowodów by leczenie 

biologiczne zwiększało ryzyko zakażeń wirusowych. Najlepszym profilem 

bezpieczeństwa cechuje się apremilast, sekukinumab, zalecana ostrożność 

w stosowaniu inhibitorów TNF-α oraz inhibitorów kinaz janusowych.  

Konieczność prowadzenia dalszych badań. Przerwanie terapii zalecane 

jest u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 lub wykazujących swoiste objawy 

do czasu uzyskania większej ilości danych. U pacjentów z grup ryzyka 

zalecana jest ostrożność. Przerwanie terapii u pacjentów niezakażonych i bez 

chorób współistniejących nie jest zalecane ze względu na możliwe 

zaostrzenie łuszczycy i oporność na leki po wznowieniu terapii.  
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The impact of immunomodulatory therapy for psoriasis 

on risk of SARS-CoV-2 infection  

and the course of COVID-19 

Psoriasis is one of diseases of affluence affecting almost 2% of the 

population of Europe and the United States. Immunomodulation is the only 

one effective treatment for a severe form of psoriasis. A lot of clinicians do 

not know how systemic treatments for psoriasis may affect risk of SARS-

CoV-2 infection and its course. Aim of the study: To assess risks and 

advantages of each form of therapy according to the current epidemiological 

situation.  

Research has shown that psoriasis patients are more prone to SARS-CoV-2 

infection. Conventional therapy using cyclosporin A and methotrexate 

increases risk of viral infections. Cyclosporin A may cause hypertension and 

renal dysfunctions which are risk factors of severe SARS-CoV-2 infection. 

There is no evidence that biological therapy increases risk of viral infections. 

The safety profiles of apremilast and secukinumab are the highest, exercise 

caution when using TNF-α inhibitors and Janus kinase inhibitors. 

Further research is needed. Treatment discontinuation should be considered 

for patients with confirmed COVID-19 and patients with typical COVID-19 

symptoms until further data become available. Caution is advised when 

treating patients at risk. Treatment discontinuation for non-infected 

patients and those without concomitant illnesses is not recommended - risk 

of exacerbation of psoriasis and drug resistance according to the treatment 

rechallenge. 
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Wypalenie zawodowe wśród polskich pielęgniarek 

dializacyjnych – problem medycyny XXI? 

Magdalena Selewonko, magdalenaselewonko@gmail.com, doktorantka Zakładu 

Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk 

o Zdrowiu 

Grażyna Kobus, g.kobus@wp.pl, adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Medycyny 

Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu 

Irena Głowińska, Kierownik Pododdziału Dializoterapii II Kliniki Nefrologii 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.  

Pielęgniarki dializacyjne są osobami posiadającymi duże kompetencje,  

które opierają się na szerokiej wiedzy zawodowej i doświadczeniu. To profesjo-

nalistki wykonujące bardzo ważne zadania, do których należy codzienne 

ratowanie życia tysięcy ludzi. Jednak, mimo solidnego przygotowania 

zawodowego i odpowiednich kwalifikacji, nie spotykają się z docenieniem 

i szacunkiem zespołu terapeutycznego wbrew ich zasługom. Celem tego 

badania było określenie rozpowszechnienia wypalenia zawodowego w grupie 

pielęgniarek pracujących w ośrodkach dializ na terenie północno-wschodniej 

Polski. Badaniem objęto łącznie 125 pielęgniarek. Do badań wykorzystano 

kwestionariusz Maslach Burnout Inventory (MBI) i Skalę Satysfakcji z Życia 

(SWLS). Większość pielęgniarek charakteryzowała się: niskim poziomem 

wypalenia zawodowego w skali wyczerpania emocjonalnego (53,6%), niskim 

poziomem wypalenia zawodowego w skali depersonalizacji (59,2%) oraz 

wysokim w skali poczucia własnych dokonań (52,8%). Wysokim poziom 

wypalenia zawodowego w skali wyczerpania emocjonalnego charakte-

ryzowało się 21,6% respondentów, w skali depersonalizacji – 14,4% badanych, 

a w skali poczucia własnych dokonań – 52,8% ankietowanych. W badaniu nie 

zaobserwowano korelacji między badanymi czynnikami, a występowaniem 

wypalenia zawodowego na poziomie istotności α = 0,05. Średni wynik 

uzyskany przez respondentów w skali SWLS wynosił 20,60 punktów. Badanie 

własne wykazało, że pielęgniarki pracujące w Stacji Dializ charakteryzowały 

się niskim oraz średnim poziomem wypalenia w podskalach depersonalizacji 

i wyczerpania emocjonalnego oraz wysokim poziomem wypalenia w podskali 

poczucia osobistych osiągnięć. 
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Burnout among Polish dialysis nurses –  

the problem of medicine in the 21st century? 

Dialysis nurses are highly competent people based on extensive professional 

knowledge and experience. They are professionals who perform very 

important tasks, which include saving thousands of lives every day. However, 

despite solid professional preparation and appropriate qualifications, they 

are not appreciated and respected by the therapeutic team against their 

merits. The aim of this study was to determine the prevalence of burnout in 

the group of nurses working in dialysis centers in north-eastern Poland. 

A total of 125 nurses were included in the study. The Maslach Burnout 

Inventory (MBI) questionnaire and the Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

were used for the research. Most nurses had a low burnout level in the 

emotional exhaustion scale (53.6% respondents), a low burnout level in the 

depersonalisation scale (59.2% respondents), and a high level in the personal 

accomplishment scale (52.8%). 21.6% respondents had a high burnout level 

in the emotional exhaustion scale, 14.4% had a high burnout level in the 

depersonalisation scale, and 52.8% had a high burnout level in the personal 

accomplishment scale. No correlations between the studied factors and 

occupational burnout at the significance level α = 0.05 were found in the 

study. The mean SWLS score obtained by the respondents was 20.60. The 

author’s original research showed that Polish nurses display low and medium 

burnout levels in the depersonalisation and emotional exhaustion subscales 

and a high burnout level in the personal accomplishment subscale.  
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Występowanie urazów fizycznych i ich potencjalny, 

wieloaspektowy wpływ na zawodników profesjonalnie 

uprawiających koszykówkę 

Bartosz Borowski, bartosz.borowski@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Małgorzata Kozioł, malgorzata.koziol@gmail.com, Katedra i Zakład Mikrobiologii 

Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Agnieszka Markiewicz-Gospodarek, a.markiewicz.gospodarek@gmail.com, Zakład 

Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Koszykówka jest jednym z wielu sportów na świecie, który przyciąga 

zarówno mnóstwo zawodników jak i widzów. W istocie to również jeden 

z najbardziej kontuzjogennych sportów drużynowych. Celem niniejszej pracy 

była analiza najczęstszych typów urazów, przebiegu zastosowanej rekon-

walescencji oraz wpływu pandemii COVID-19 na grupę mężczyzn zawodowo 

grających w koszykówkę w EBL (Energa Basket Liga) oraz 1LM i 2LM. Grupę 

badaną stanowiło 18 mężczyzn (zawodnicy EBL, 1LM, 2LM). Wyniki: 

zdecydowana większość badanych podczas trwania kariery doświadczyła 

minimum jednej kontuzji. Najczęstsze urazy dotyczyły kończyny dolnej. 

Ankietowani uznali, że były one na tyle poważne, że wiązały się z wyklu-

czeniem z gry na dłuższy okres czasu. Leczenie urazów polegało głównie na 

ścisłej współpracy z fizjoterapeutą. Kontuzje miały różny wpływ na zdrowie 

psychiczne zawodników, a sam początek pandemii COVID-19 znacząco wpłynął 

na przebieg dotychczasowych kontraktów. Każdy z badanych, u którego 

stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przejawiał objawy zakażenia. 

Wnioski: Co najmniej raz w karierze każdy z zawodowych koszykarzy 

doświadczył kontuzji, która w zależności od nasilenia miała mniejszy lub 

większy wpływ na ogólną kondycję fizyczną i psychiczną. Podobnie okres 

pandemii wiąże się z negatywnym oddziaływaniem. Zaistniałe zmiany są 

wynikiem długotrwałej absencji z treningów i/lub zamknięcia obiektów 

sportowych, co utrudnia przygotowanie fizyczno-motoryczne zawodników do 

sezonu zasadniczego. 
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Presence of physical injuries and their potential, 

multistranded influence  

over professional basketball players 

Basketball is one of many sports that attracts many players and spectators as 

well. In effect it is also one of the most contusive sports. The aim of this 

study was the analysis of the most frequent types of injuries, course of used 

convalescence and the influence of the COVID-19 pandemic over the group 

of professional players of the EBL (Energa Basket Liga), 1LM and 2LM. The 

research group consisted of 18 men (players from EBL, 1LM, 2LM). Results: 

the majority of examined men in the professional career suffered from at 

least one injury. The most common injuries concerned lower limb. The 

interviewees stated, that the injuries were serious enough to cause absence 

in game for a long time. The healing process contained mostly of strict 

cooperation with the physiotherapist. The injuries variously affected mental 

health of examined men, and the beginning of the COVID-19 pandemic 

strongly affected the players’ contracts. Each of examined men that was 

tested possitive with SARS-CoV-2 virus evinced signs of infection. In 

conclusion: at least once during the professional career each of the players 

suffered from an injury which, depending on the severity, had an influence 

over the general physical and mental condition of the players. Likewise, the 

pandemic period of time is linked with a negative influence. The ensuing 

changes are a result of long-lasting absence from training and/or temporal 

closure of the sport facilities, which handicaps the physical preparation to 

regular season. 
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Wyzwania XXI wieku – efektywność diety DASH i metody 

talerzowej w dietoterapii zaburzeń homeostazy glukozy 

w czasach pandemii COVID-19 

Katarzyna Kowalcze, kkowalcze@dietoterapia.waw.pl, Wydział Nauk Medycznych 

i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Homeostaza jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Jednym z zaburzeń homeostazy glukozy jest insulinooporność, polegająca na 

zmniejszeniu wrażliwości tkanek docelowych np. mięśni, tkanki tłuszczowej, 

wątroby oraz innych tkanek organizmu, na działanie insuliny, pomimo jej 

prawidłowego lub podwyższonego stężenia w surowicy krwi. Insulino-

oporność nie jest zaburzeniem homogennym. Często towarzyszą jej nadwaga 

lub otyłość, PCOS, choroby tarczycy, cukrzyca typu 2, czy nadciśnienie tętnicze.  

Celem pracy była ocena efektywności diety DASH z wykorzystaniem 

metody talerzowej w grupie pacjentek z rozpoznaną insulinoopornością, 

nadmierną masą ciała i nadciśnieniem tętniczym.  

Do badania obserwacyjnego trwającego 16 tygodni włączono trzydzieści 

kobiet w wieku 22-38 lat, konsultowanych w formie on-line. Celem konsultacji 

była w pierwszym etapie edukacja z zakresu umiejętności planowania 

posiłków wg wytycznych diety DASH, dedykowanej osobom z  nadciśnieniem 

tętniczym, a w dalszych etapach ocena wybranych parametrów antropo-

metrycznych, biochemicznych i weryfikacja umiejętności  stosowania metody 

talerzowej diety DASH. W trakcie 16-to tygodniowej obserwacji na skutek 

zastosowanej interwencji żywieniowej i prowadzonej edukacji, zaobserwo-

wano znaczną redukcję ocenianych parametrów metabolicznych, w tym:  

redukcję masy ciała, wartości ciśnienia tętniczego i wskaźnika HOMA-IR. 

Uzyskano także znamienną redukcję poziomów glikemii na czczo oraz insuliny. 

Dodatkowo w badaniu ankietowym zweryfikowano stopień trudności 

realizacji diety z wykorzystaniem metody talerzowej. 
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Challenges of the 21st century – the effectiveness  

of the DASH diet and the plate method in the diet 

therapy of glucose homeostasis disorders  

during the COVID-19 pandemic 

Homeostasis is a prerequisite for the proper functioning of the body. One of 

the disorders of glucose homeostasis is insulin resistance, which consists in 

reducing the sensitivity of target tissues, e.g. muscles, adipose tissue, liver 

and other body tissues, to the action of insulin, despite its normal or 

increased concentration in the blood serum. Insulin resistance is not 

a homogeneous disorder. It’s often accompanied by overweight or obesity, 

PCOS, thyroid disease, type 2 diabetes or hypertension. The aim of the study 

was to evaluate the effectiveness of the DASH diet using the plate method in 

the group of patients diagnosed with insulin resistance, excess body weight 

and arterial hypertension. Thirty women aged 22-38, consulted on-line, were 

included in the 16-week observational study. The aim of the consultation 

was, in the first stage, education in the field of meal planning skills 

according to the DASH diet guidelines, dedicated to people with Hyper-

tension and in the next stages, the assessment of selected anthropometric 

and biochemical parameters and verification of the ability to use the plate 

method of the DASH diet. During the 16-week observation as a result of the 

applied nutritional intervention and education, a significant reduction in the 

assessed metabolic parameters was observed, including: reduction in body 

weight, blood pressure and HOMA-IR index. A significant reduction in 

fasting blood glucose and insulin levels was also achieved. Additionally, the 

questionnaire study verified the degree of difficulty in implementing the diet 

using the plate method. 
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Zaburzenia funkcji układu krzepnięcia i fibrynolizy 

u chorych z cukrzycą 

Grzegorz K. Jakubiak, grzegorz.k.jakubiak@gmail.com, Katedra i Oddział Kliniczny 

Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Nauk Medycznych 

w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Józefina Ochab-Jakubiak, jozefina.ochab@wp.pl, Oddział Kliniczny Chorób 

Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny Nr 2 

w Bytomiu, www.szpital2.bytom.pl 

Grzegorz Cieślar, cieslar1@tlen.pl, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób 

Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Nauk Medycznych 

w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Agata Stanek, astanek@tlen.pl, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 

Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Cukrzyca jest silnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, który 

w wyniku licznych zaburzeń metabolicznych prowadzi do przyspieszonego 

rozwoju miażdżycy i jednostek chorobowych na jej podłożu, takich jak m.in. 

choroba wieńcowa i przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych. Zdarzenia 

sercowo-naczyniowe są główną przyczyną śmiertelności w populacji chorych 

z cukrzycą. Stwierdzono, że cukrzyca wiąże ze zmianami w zakresie stężenia 

lub aktywności białek wchodzących w skład układu krzepnięcia i fibrynolizy, 

które prowadzą do zwiększonego ryzyka powikłań  zakrzepowo-zatorowych. 

U chorych z cukrzycą występuje m.in.: zwiększone stężenie we krwi czynnika 

tkankowego, trombiny, fibrynogenu, czynnika VII, czynnika VIII, czynnika 

XI, czynnika XII, czynnika von Willebranda, kalikreiny oraz obniżone 

stężenie białka C, a także zwiększona aktywność inhibitora aktywatora 

plazminogenu 1 (PAI-1), przy czym dane na temat aktywności tkankowego 

aktywatora plazminogenu (tPA) u chorych z cukrzycą są niejednoznaczne. Do 

czynników prowadzących do wymienionych zjawisk zalicza się hiperglikemię, 

hiperinsulinemię, stres oksydacyjny, zwiększoną syntezę końcowych produktów  

zaawansowanej glikacji, dyslipidemię oraz dysfunkcję komórek śródbłonka. 

Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie najważniejszych informacji  

z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat zaburzeń funkcji układu 

krzepnięcia i fibrynolizy u chorych z cukrzycą.  
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Disorders of the coagulation and fibrinolysis system  

in patients with diabetes 

Diabetes mellitus is a strong cardiovascular risk factor which, as a result of 

numerous metabolic disorders, leads to the accelerated development of 

atherosclerosis and its underlying diseases, such as e.g. coronary artery 

disease and chronic lower limb ischemia. Cardiovascular events are the 

leading cause of mortality in the diabetic population. Diabetes has been 

found to be associated with changes in the concentration or activity of 

proteins involved in the coagulation and fibrinolysis system, which lead to 

an increased risk of thromboembolic complications. Patients with diabetes 

have, among others: increased blood levels of tissue factor, thrombin, 

fibrinogen, factor VII, factor VIII, factor XI, factor XII, von Willebrand factor, 

kallikrein and decreased levels of protein C, as well as increased activity of 

plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1). Data on tissue plasminogen 

activator (tPA) activity in patients with diabetes are inconclusive. Factors 

leading to these phenomena include hyperglycemia, hyperinsulinemia, 

oxidative stress, increased synthesis of advanced glycation end products, 

dyslipidemia, and endothelial cell dysfunction. The purpose of this speech is 

to present the most important information on the current state of knowledge 

on disorders of the coagulation and fibrinolysis system in patients with 

diabetes. 
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Zespół zmęczenia w przebiegu stwardnienia rozsianego 

Klaudia Sapko, klaudia.sapko@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział 

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

Stwardnienie rozsiane (SM – sclerosis multiplex) jest zapalną chorobą 

demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego. Dotyka osoby młode, 

wywołując objawy, do których zaliczamy zespół zmęczenia.  

Celem pracy jest zebranie aktualnej wiedzy na temat zespołu zmęczenia 

w przebiegu stwardnienia rozsianego. 

Przeprowadzono analizę dostępnych publikacji naukowych dotyczących 

zespołu zmęczenia w przebiegu stwardnienia rozsianego przy pomocy baz 

naukowych takich jak PubMed, ResearchGate oraz Google Scholar.  

Patologiczne zmęczenie jest jednym z najczęstszych problemów chorych 

ze stwardnieniem rozsianym. Patofizjologia zmęczenia jest nieznana. Przepro-

wadzone badania pokazują związek pomiędzy zgłaszanym zmęczeniem 

a płcią i stopniem zaawansowania choroby. Rozpoznanie zespołu zmęczenia 

opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym i przesiewowych badaniach labo-

ratoryjnych. Leczenie zmęczenia jest złożone, farmakoterapia przynosi niewielką 

poprawę. Ważna jest aktywność fizyczna, rehabilitacja i psychoterapia.  

Zespół zmęczenia jest jednym z najbardziej bagatelizowanych objawów 

stwardnienia rozsianego w porównaniu do innych bardziej charakte-

rystycznych cech klinicznych tej choroby. Jest również objawem silnie 

oddziałującym na jakość życia oraz możliwości funkcjonowania społecznego, 

osobistego i zawodowego chorych. 
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Fatigue in multiple sclerosis 

Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory demyelinating disease of the 

central nervous system. It affects young people, causing symptoms such as 

fatigue syndrome. 

The purpose of this study is to collect the current knowledge about the 

fatigue syndrome in multiple sclerosis. 

The analysis of available scientific publications on the fatigue in multiple 

sclerosis using scientific databases such as PubMed, ResearchGate and 

Google Scholar was performed. 

Pathological fatigue is one of the most common problems faced by patients 

with multiple sclerosis. The pathophysiology of fatigue is unknown. The 

conducted research shows a relationship between the reported fatigue and 

gender and the severity of the disease. The diagnosis of fatigue syndrome is 

based on patient medical history, physical examination, and laboratory 

screening tests. The treatment of fatigue is complex, pharmacotherapy has 

little improvement. Physical activity, rehabilitation and psychotherapy are 

important. 

Fatigue syndrome is one of the most underestimated symptoms of multiple 

sclerosis compared to other more characteristic clinical features of the 

disease. It is also a symptom that strongly affects the quality of life as well as 

the social, personal, and professional functioning of patients. 
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Dostępność i korzystanie pacjentów z chorobą wieńcową 

z opieki zdrowotnej i stosowanie się  

do zaleceń lekarskich 

Jolanta Superson, jolanta_superson@vp.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Instytut 

Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, www.up-sanok.edu.pl 

Irena Dorota Karwat, irbisiza10@wp.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Medyczny, 

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, www.up-sanok.edu.pl 

Elżbieta Cipora, elacipora@interia.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Medyczny, 

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, www.up-sanok.edu.pl 

Lucyna Gazdowicz, lgazdowicz@pwsz-sanok.edu.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Instytut 

Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, www.up-sanok.edu.pl 

Choroba wieńcowa stanowi aktualny i ważny problem zdrowotny, społeczny  

i ekonomiczny. Celem pracy była ocena dostępności i korzystania pacjentów 

z chorobą wieńcową z opieki zdrowotnej i stosowania się do zaleceń lekarskich . 

Badaniem objęto 125 osób z chorobą wieńcową. Zastosowano metodę 

sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był Autorski Kwestio-

nariusz Wywiadu. Do analiz statystycznych zastosowano pakiet IBM SPSS 

25.0 z wykorzystaniem testu Chi2, przyjęto poziom istotności p ≤ 0,05. 

Większość – 92,0% badanych osób nie miało problemu z dostępnością do 

lekarza rodzinnego. Ponad połowa – 61,6% badanych była pod stałą kontrolą 

specjalisty w poradni kardiologicznej. Pozostali – 38,4% nie korzystali 

z porad lekarza kardiologa, głównie z powodu odległych terminów wizyty. 

Wykazano istotną zależność między regularnym zażywaniem leków, a częstością 

korzystania z porad lekarza rodzinnego (p = 0,002) oraz w zakresie regularnego 

zażywania leków, a pozostawaniem pod stałą opieką poradni kardiologicznej 

(p = 0,001). Wystąpiła również zależność między stałą kontrolą w poradni 

kardiologicznej, a stosowaniem się respondentów do zaleceń lekarskich  

(p = 0,01). Badani korzystający systematycznie z porad lekarza rodzinnego 

i specjalisty kardiologa częściej wykazywali się regularnym zażywaniem 

leków. Skrupulatniej do zaleceń lekarskich stosowali się pacjenci leczeni 

w poradni kardiologicznej. 
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Access to and use of health care for patients 

with coronary artery disease and compliance 

with medical recommendations 

Coronary artery disease is a current and important health, social and 

economic problem. The aim of the study was to access the availability and 

use of patients with coronary artery disease in healthcare and compliance 

with medical recommendations. The study included 125 people with 

coronary artery disease. The diagnostic survey method was used, and the 

research tool was the original interview questionnaire. For statistical 

analyzes was used the package IBM SPSS 25.0 with the Chi2 test, the 

significance level was assumed p ≤ 0.05. The majority of 92,0% respondents 

had no problem with access to a general practitioner GP. More than half of 

respondents were under the constant supervision of a specialist in 

a cardiology clinic. The remaining of 38.4% patients did not consult 

a cardiologist mainly due to the long visit dates. A significant correlation has 

demonstrated between the regular use of medication (p = 0.002) and the 

frequency of consulting a general practitioner (p = 0.002), as well as the 

regular use of medication, and being under constant care of a cardiology 

clinic (p = 0.001). There was also a correlation between ongoing monitoring 

in a cardiology clinic and the respondents compliance with medical 

recommendations (p = 0.01). Respondents who systematically consulted 

a general practitioner and a cardiologist showed regular use of medications 

more often. Patients treated in the cardiological pyramid scheme followed 

the medical recommendations more meticulously. 
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Jakie jest ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne? 

Katarzyna Śliżewska, katarzyna.slizewska@p.lodz.pl, Wydział Biotechnologii 

i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka 

Weronika Śliżewska, 211706@edu.p.lodz.pl, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka 

Choroby cywilizacyjne inaczej zwane są choroby stylu życia, choroby 

społecznymi czy epidemią XXI wieku. To schorzenia, które pojawiły się we 

współczesnym świecie wraz z postępem technologicznym. Wpływ na ich 

rozwój ma uprzemysłowienie, którego efektem jest skażone środowisko, 

zmiany klimatyczne, a także hałas i smog. Przyczyną są również złe nawyki 

żywieniowe oraz niezdrowy tryb życia. Wpływ obciążenia  genetycznego 

populacji w rozwoju chorób cywilizacyjnych  szacowany jest natomiast na 16-

20%. Choroby cywilizacyjne nie dotyczą tylko osób starszych, ale diagnozuje 

się je coraz częściej już u dzieci. Celem prezentacji było przeprowadzenie 

szybkiego testu sprawdzającego ryzyko zachorowania na choroby cywili-

zacyjne. Został również przedstawiony sposób obliczenia wskaźnika BMI 

(Body Mass Index) oraz korzyści z utrzymywania jego prawidłowej wartości. 

Choroby cywilizacyjne są przyczynę ponad 80% zgonów, odpowiadają 

również za pogorszenie jego jakości. Dlatego tak ważne jest, aby im 

przeciwdziałać. W prezentacji zostały zatem zaproponowane sposoby 

zapobiegania występowania chorób cywilizacyjnych.  
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What is the risk of falling ill with civilization diseases? 

Diseases of civilization are also known as lifestyle diseases, social diseases or 

the epidemics of the 21st century. These are diseases that have appeared in 

the modern world along with technological advances. Their development is 

influenced by industrialization, which results in a polluted environment, 

climate change, as well as noise and smog. Bad eating habits and an 

unhealthy lifestyle are also the causes. The influence of the genetic burden 

of the population in the development of civilization diseases is estimated at 

16-20%. Civilization diseases do not only concern the elderly, but are more 

and more often diagnosed in children. The aim of the presentation was to 

conduct a quick test checking the risk of developing civilization diseases. It 

also showed you how to calculate your Body Mass Index (BMI) and the 

benefits of maintaining it. Civilization diseases are the cause of over 80% of 

deaths, they are also responsible for the deterioration of its quality. That is 

why it is so important to counteract them. Therefore, the presentation 

proposed methods of preventing the occurrence of civilization diseases.  
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Nanotechnologie w leczeniu chorób cywilizacyjnych 

Iwona Stanisławska, iwona.stanislawska@wsr.edu.pl, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, 

ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, Polska 

Marek Łyp, marek.lyp@wsr.edu.pl, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 

01-234 Warszawa, Polska 

Ewelina Zabost, ewelina.zabost@wsr.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytetu 

Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Polska; Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, Polska 

Obecne czasy stanowią wyzwanie w aspekcie lecznictwa oraz diagnostyki 

chorób cywilizacyjnych. Choroby cywilizacyjne powiązane są mocno nastę-

pującymi aspektami środowiskowymi: stresem, zanieczyszczeniem środowiska , 

źle zbilansowaną dietą oraz stresem. Do chorób cywilizacyjnych zalicza się 

m.in. nadciśnienie, miażdżycę, choroby wieńcowe oraz niedokrwienne serca, 

zawały mięśnia sercowego, udary mózgu, zwężenie tętnic, choroby nowotworowe, 

otyłość oraz nadwagę, cukrzycę, osteoporozę, nadwrażliwości pokarmowe, 

choroby psychiczne, alergię, astmę, przewlekłe obturacyjne choroby płuc. 

W aspekcie diagnostyki oraz lecznictwa chorób cywilizacyjnych rozwiązania 

nanotechnologiczne przynoszą coraz bardziej wymierne korzyści. W szcze-

gólności związane jest to z zastosowaniem nanostruktur (nanocząstek, 

nanorurek, nanożeli) w terapiach oraz obrazowaniu diagnostycznym gdzie 

pożądana jest wysoka specyficzność, skuteczność, i zmniejszenie skutków 

ubocznych leczenia. Zasadniczo nanotechnologie stosowane są: w diagnostyce  

chorób cywilizacyjnych, jako warstwy czujnikowe sensorów, części urządzeń 

diagnostycznych, czy nośniki substancji obrazujących stan chorobowy;  

w lecznictwie oraz zapobieganiu chorób cywilizacyjnych, jako nośniki substancji 

leczniczych, elementy biomateriałów stosowanych w lecznictwie operacyjnym, 

pooperacyjnym, nośniki substancji odżywczych, suplementów diety.  
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Nanotechnology in the treatment of civilization diseases 

Present times are a challenge in terms of treatment and diagnostics of 

civilization diseases. Civilization diseases are strongly related to the 

following environmental aspects: stress, environmental pollution, an 

unbalanced diet and stress. The diseases of civilization include, among 

others hypertension, atherosclerosis, coronary and ischemic heart diseases, 

myocardial infarctions, strokes, arterial stenosis, neoplastic diseases, obesity 

and overweight, diabetes, osteoporosis, food hypersensitivity, mental 

diseases, allergy, asthma, chronic obstructive pulmonary diseases. In terms 

of diagnostics and treatment of civilization diseases, nanotechnological 

solutions bring more and more tangible benefits. In particular, it is related to 

the use of nanostructures (nanoparticles, nanotubes, nanogels) in therapies 

and diagnostic imaging where high specificity, effectiveness, and reduction 

of side effects of treatment are desired. Basically, nanotechnologies are used: 

in the diagnosis of civilization diseases, as sensor layers for sensors, parts of 

diagnostic devices, or carriers of substances imaging a disease state; in 

treatment and prevention of civilization diseases, as carriers of medicinal 

substances, elements of biomaterials used in surgical and post-operative 

treatment, carriers of nutrients and dietary supplements. 
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Ocena świadomości czynnych palaczy tytoniu  

na temat wpływu związku między paleniem tytoniu 

a występowaniem chorób cywilizacyjnych 

Patrycja Białek, pati.bialek@op.pl, Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa 

Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

https://www.puz.tarnobrzeg.pl 

Opiekun naukowy pracy: dr n. med. M. Charzyńska-Gula  

Cel badań to ocena wiedzy wybranej grupy osób czynnie palących tytoń 

dotycząca wpływu nikotynizmu na występowanie chorób cywilizacyjnych. 

Badano 102 osoby czynnie palące tytoń. Zastosowano sondaż diagnostyczny 

z i technikę ankiety oraz autorski kwestionariusz ankiety indywidualnej. 

Stwierdzono, iż znaczna część osób palących tytoń nie jest świadoma 

negatywnego wpływu palenia papierosów na występowanie chorób 

cywilizacyjnych (38% kobiet i 45% mężczyzn). Największą świadomość 

zależności między paleniem papierosów a ryzkiem zawału serca ma grupa 

ankietowanych w wieku 18-30 lat – 77,14% badanych w tej grupie. Najniższą 

wiedzę na ten temat mają badani między 56. a 55. rokiem życia. Tylko nieco 

ponad 37% badanych w tej grupie wiekowej dostrzega taki związek. Ponad 

60% osób z tej grupy uznało, że dym tytoniowy działa tylko na płuca. 

Występuje duży deficyt podstawowej świadomości zdrowotnej i jednoczesne 

zapotrzebowanie na edukację. Istotne jest szukanie nowych rozwiązań, które 

przyczynią się do wyjścia poza standardowy przekaz edukacyjny i poszuki-

wania nowych form pomocy dla osób uzależnionych od palenia tytoniu 

uwzględniających szeroki kontekst społeczno-kulturowych uwarunkowań tego 

nałogu. Takie rozwiązania wymagają podejścia interdyscyplinarnego w edukacji 

zdrowotnej. 
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Assessing the awareness of active tobacco smokers  

of the relationship between smoking and lifestyle diseases 

The purpose of the study is to assess knowledge of a selected group of active 

tobacco smokers on the impact of smoking on the incidence of lifestyle 

diseases. The surveyed group consisted of 102 active smokers. The diagnostic 

survey method and the questionnaire technique were used, with self-

designed individual questionnaires. It was found that a considerable 

proportion of smokers was not aware of the negative effect of smoking on the 

incidence of lifestyle diseases (38% of women and 45% of men). The highest 

awareness of the relationship between smoking and the risk of myocardial 

infarction was manifested by the group of respondents aged 18-30. – 77.14% 

of the surveyed in this group. The lowest level of knowledge on the subject 

was presented by respondents between 56 and 55 years of age. Only slightly 

more than 37% of the surveyed in this age group were aware of such 

relationship. Over 60% of individuals from the group claimed that tobacco 

only affects the lungs. There is a considerable deficiency of basic health 

awareness and a need for education in this area. It is important to seek new 

solutions which go beyond the standard educational content and find new 

forms of helping tobacco addicts, taking into consideration the broad socio-

cultural context of the determinants of this addiction. Such solutions require 

an interdisciplinary approach to health education. 
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Odra – stan zaszczepienia populacji w Polsce 

a rozpowszechnienie zakażeń 

Urszula Bojakowska-Komsta, u.bojakowska@o2.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Kinga Kulczycka, kkulczycka@wp.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Ewa Stychno, ewa.stychno@onet.eu, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II 

Kinga Syty, KingaSyty@interia.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II 

Iwona Dębińska, iwona.debinska@wp.eu, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Jan Kachaniuk, kachan1@poczta.onet.pl Instytut Nauk o Zdrowiu, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Dzięki szczepieniom przeciwko odrze udało się znacząco ograniczyć liczbę 

zachorowań na tę chorobę i zapobiec wielu powikłaniom i zgonom. Jednak 

w ostatnich latach obserwuje się niepokojący wzrost liczby przypadków. 

Celem pracy była analiza poziomu zaszczepienia oraz rozpowszechnienia 

przypadków odry na podstawie danych opublikowanych przez NIZP-PZH. 

Materiałem analizowanym w pracy były dane dotyczące odsetka zaszcze-

pienia dzieci szczepionką MMR w Polsce w latach 2009-2019. Przeana-

lizowano występowanie choroby w Polsce w analizowanych latach. W 2009 

roku odsetek dzieci zaszczepionych dawką podstawową wynosił ponad 98%, 

a dawką przypominającą ponad 94%. W każdym kolejnym roku odsetek 

zaszczepionych dzieci był mniejszy. W 2018 roku niecałe 93% dzieci 

zaszczepiono dawką podstawową a nieco ponad 92% dawką uzupełniającą. 

W pierwszych latach analizowanego okresu rejestrowano około 100 przypadków  

odry w kraju. W ostatnich latach analizowanego okresu zaobserwowano 

niepokojący wzrost. W 2018 roku zarejestrowano 339 przypadków a w 2019 

już 1492. W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy w Polsce zmniejszanie się 

odsetka dzieci szczepionych przeciw odrze co skutkuje niepokojącym wzrostem 

przypadków choroby. 
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Measles – the state of vaccination of the population 

in Poland and the prevalence of infections 

Thanks to vaccination against measles, it was possible to significantly reduce 

the incidence of this disease and prevent many complications and deaths. 

However, in recent years there has been an alarming increase in the number 

of cases. The aim of the study was to analyze the level of vaccination and the 

prevalence of measles cases on the basis of data published by the NIPH-NIH. 

The material analyzed in the study was data on the percentage of 

immunization of children with the MMR vaccine in Poland in 2009-2019. The 

occurrence of the disease in Poland in the analyzed years was analyzed. 

Results In 2009, the proportion of children vaccinated with the basal dose 

was over 98% and the booster dose was over 94%. In each subsequent year, 

the percentage of vaccinated children was lower. In 2018, less than 93% of 

children were vaccinated with the basic dose and just over 92% with the 

supplemental dose. In the first years of the analyzed period, about 100 

measles cases were registered in the country. An alarming increase was 

observed in the last years of the analyzed period. 339 cases were registered in 

2018 and 1,492 in 2019. In the last decade, we have observed a decline in the 

percentage of children vaccinated against measles in Poland, which results in 

an alarming increase in the incidence of the disease. 
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Rola zmienności stężeń klasteryny  

w rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów –  

czy istnieje szansa na nowy biomarker? 

Monika Kacperczyk, monika.kacperczyk@umed.wroc.pl, Katedra Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Ewa Maria Kratz, ewa.kratz@umed.wroc.pl, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 

we Wrocławiu 

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba autoimmu-

nologiczna, występująca wśród osób dorosłych z częstością ok. 1%. Manifestuje  

się sztywnością, bólem i obrzękiem stawów. Objawy te są przyczyną 

ograniczenia sprawności w codziennym funkcjonowaniu pacjenta, co 

w konsekwencji prowadzi do obniżenia jakości życia i niezdolności do pracy. 

Wczesne rozpoznanie choroby umożliwia skrócenie procesu terapeutycznego 

z równoczesną lepszą skutecznością tego procesu oraz zwiększa szansę na 

zachowanie sprawności stawów. Dokładny mechanizm rozwoju choroby nie 

został jeszcze do końca poznany, a wczesne rozpoznanie RZS stanowi nadal 

spore wyzwanie dla klinicystów, dlatego poszukuje się biomarkerów, które 

mogłyby posłużyć jako jedno z narzędzi diagnostycznych w RZS.  

Klasteryna (CLU), zwana również apolipoproteiną J, jest glikoproteiną 

występującą w postaci sekrecyjnej (ang. secretory clusterin, sCLU) oraz 

jądrowej (ang. nuclear clusterin, nCLU). Charakteryzuje się zróżnicowanym 

działaniem i skłonnością do interakcji z szeroką gamą cząsteczek. CLU jest 

jednym z inhibitorów układu dopełniacza, wiąże  się ze wszystkimi typami 

ludzkich immunoglobulin oraz uczestniczy w procesach związanych z apoptozą  

komórki. Funkcje te odgrywają istotną rolę w patogenezie RZS, co pozwala na 

wysunięcie hipotezy o zaangażowaniu CLU w ten proces i jej potencjalnej 

przydatności jako biomarkera diagnostycznego. Niniejsza praca stanowi 

przegląd dotychczasowej wiedzy na temat ekspresji klasteryny w RZS.  
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The role of clusterin concentration variability  

in the diagnosis of rheumatoid arthritis –  

is there a chance for a new biomarker? 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease that affects 

adults with a frequency of about 1%. It manifests itself in stiffness, pain and 

swelling in the joints. These symptoms cause a reduction in the patient's 

daily functioning, which in turn leads to a reduction in the quality of their 

life and inability to work. Early diagnosis of the disease make possible to 

shorten the therapeutic process with a simultaneous better effectiveness of 

this process and increases the chance of maintaining the efficiency of the 

joints. The exact mechanism of disease development has not yet been fully 

understood, and early diagnosis of RA is still a considerable challenge for 

clinicians, therefore biomarkers that could be used as one of the diagnostic 

tools in RA are being searched for. 

Clusterin (CLU), also known as apolipoprotein J, is a glycoprotein present as 

secretion (sCLU) and nuclear (nCLU) form. It is characterized by diverse 

activities and a propensity to interact with a wide variety of molecules.  CLU 

is one of the inhibitors of the complement system, it binds to all types of 

human immunoglobulins and participates in the processes related to cell 

apoptosis. These functions play an important role in the pathogenesis of RA, 

which allows to formulate hypotheses about the involvement of CLU in the 

process of disease development and its potential usefulness as a diagnostic 

biomarker. This work is a review of the current knowledge on clusterin 

expression in RA. 
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Stan obecnej wiedzy na temat roli Apolipoproteiny E 

w zdrowiu reprodukcyjnym mężczyzny XXI wieku 

Monika Kacperczyk, monika.kacperczyk@umed.wroc.pl, Katedra Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Agnieszka Kmieciak, agnieszka.kmieciak@umed.wroc.pl, Katedra Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Ewa Maria Kratz, ewa.kratz@umed.wroc.pl, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 

we Wrocławiu 

Wraz z rozwojem gospodarczym i przemysłowym, widocznym najbardziej 

w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się, znacząco zwiększyła się 

częstość występowania zaburzeń zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn. Dysfunkcje 

męskiego układu rozrodczego są coraz częstszą przyczyną nie tylko braku 

powodzenia w naturalnej koncepcji, ale także nieudanych zabiegów wspoma-

ganego rozrodu, co bezpośrednio wiąże się ze zwiększonym zapotrze-

bowaniem na parametry, które dostarczyłyby informacji o stanie męskiego 

potencjału reprodukcyjnego. Apolipoproteina E (ApoE) jest glikoproteiną 

o masie 34 kDa, wchodzącą w skład lipoprotein o dużej gęstośc i (HDL). 

Posiada ona cztery możliwe miejsca O-glikozylacji. Za jedną z głównych 

funkcji ApoE uważa się regulację metabolizmu lipidów i ich transportu 

międzykomórkowego, co sugeruje jej wpływ na skład lipidowy nasienia, 

a pośrednio potencjalny udział w zaburzeniach zdrowia reprodukcyjnego 

u mężczyzn. Wpływ zmian w stężeniu ApoE oraz zmian w jej glikozylacji 

pozostają obecnie przedmiotem wielu badań, co w przyszłości może przyczynić  

się do poszerzenia wiedzy o jej roli w męskim układzie rozrodczym, a także 

wpłynąć na poszerzenie spektrum parametrów wykorzystywanych w diagnostyce 

rozrodu. Celem naszej pracy było krótkie przedstawienie roli Apoli-

poproteiny E, w tym jej glikozylacji, w wybranych chorobach i/lub 

dysfunkcjach męskiego układu rozrodczego. 
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State of knowledge of the role of Apolipoprotein E 

in male reproductive health in the 21st century 

Along with the economic and industrial development, in developed and 

developing countries, the incidence of male reproductive health disorders 

has increased significantly. Dysfunctions of male reproductive system are an 

increasingly common cause of not only the failure of the natural conception, 

but also of unsuccessful assisted reproductive procedures, which is directly 

related to the increased need for parameters that would provide information 

about the state of male reproductive potential. Apolipoprotein E (ApoE) is 

a 34 kDa glycoprotein, which is a component of high density lipoproteins 

(HDL). It has four possible O-glycosylation sites. One of the main functions 

of ApoE is the regulation of lipid metabolism and their intercellular 

transport, which suggests its influence on the lipid composition of semen 

and, indirectly, its potential involvement in disorders of male reproductive 

health. The impact of changes in the concentration and glycosylation of 

ApoE are currently the subject of many studies, which in the future may 

contribute to broadening the knowledge about its role in the male 

reproductive system, as well as expand the spectrum of parameters used in 

reproductive health diagnostics. The aim of our work was to briefly present 

the role of Apolipoprotein E, including its glycosylation, in selected diseases 

and/or dysfunctions of the male reproductive system. 
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Uszkodzenia komórek mięśniowych oraz jelit po wysiłku 

o przewadze skurczów ekscentrycznych u mężczyzn 

zdrowych i z rozpoznaną cukrzycą typu 1 leczonych 

za pomocą osobistej pompy insulinowej 

Małgorzata Bagińska, baginska94@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 

www.awf.krakow.pl  

Łukasz Tota, lukasz.tota@awf.krakow.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii, Akademia 

Wychowania Fizycznego w Krakowie, www.awf.krakow.pl  

Małgorzata Morawska-Tota, malgorzata.morawska@awf.krakow.pl, Zakład 

Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego 

w Krakowie, www.awf.krakow.pl  

Bartłomiej Matejko, b.matejko@uj.edu.pl, Zakład Chorób Metabolicznych, 

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński; Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 

www.uj.edu.pl 

Tomasz Klupa, tomasz_klupa@yahoo.com, Zakład Chorób Metabolicznych, 

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński; Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 

www.uj.edu.pl 

Wysiłek fizyczny, insulinoterapia i dieta są niezbędnymi i integralnymi 

składowymi leczenia cukrzycy typu 1 (T1DM). 

Celem badań było porównanie wpływu wysiłku fizycznego o przewadze 

skurczów ekscentrycznych na uszkodzenia komórek mięśniowych oraz jelit 

wśród mężczyzn z T1DM i zdrowych.  

W badaniu udział wzięło 22 dorosłych mężczyzn (średnia wieku 24,0 lata). 

Do grupy badawczej (n = 11) przydzielono osoby z T1DM (średni czas trwania 

12,5 lat), leczone przy użyciu osobistej pompy insulinowej, a do kontrolnej zdrowe.  

Dokonano pomiaru wybranych wskaźników somatycznych oraz maksy-

malnego minutowego poboru tlenu. Na podstawie wielkości VO2max dobrano 

indywidualną intensywność wysiłku o przewadze skurczów ekscentrycznych  

(60% VO2max). Próbki krwi pobrano przed testem ekscentrycznym, a także 60 

min i 24 h po jego zakończeniu. Ocenie poddano stężenie zonuliny i mioglobiny.  
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W grupie T1DM stężenie zonuliny osiągnęło najwyższą wartość w 24  h po 

teście (42,1 ng/ml), tymczasem w kontrolnej w 60 min (23,9 ng/ml), a w 24 h 

było nieco wyższe od wartości wyjściowej. Z kolei stężenie mioglobiny przed 

testem w obu grupach było zbliżone i osiągnęło najwyższą wartość w 60 min 

po jego zakończeniu. Przy czym wśród T1DM było ponad 3-krotnie wyższe 

(210 ng/ml vs. 66,4 ng/ml).  

Wysiłek o przewadze skurczów ekscentrycznych nie zwiększył ryzyka 

wystąpienia zespołu jelita przesiąkliwego u żadnej z grup, ale spowodował 

istotne uszkodzenia mięśni w grupie T1DM, których nie stwierdzono 

w grupie kontrolnej. 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-

2022 nr projektu 022/RID/2018/19 w kwocie 11 919 908 PLN. 

Damage to muscle and intestinal cells following exercise 

predominated by eccentric contractions in healthy men 

and men diagnosed with type 1 diabetes treated via 

a personal insulin pump 

Exercise, insulin therapy and diet are essential and integral components of 

type 1 diabetes (T1DM) treatment. 

The study aim was to determine the effect of exercise predominated by 

eccentric contractions on damage to muscle and intestinal cells in men with 

T1DM compared to healthy control. 

The study participants were 22 adult men (mean age 24.0 years). The 

research group (n = 11) comprised patients with T1DM (mean duration of 

diabetes: 12.5 years) treated via personal insulin pumps, and the control – 

healthy individuals. 

Selected somatic indices and maximal oxygen uptake per min. were 

measured. The individual intensity of exercise predominated by eccentric 

contractions (60% VO2max) was selected based on patients VO2max. Blood 
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samples were collected before the eccentric test, 60 min and 24 h after its 

completion. Concentrations of zonulin and myoglobin were assessed. 

In the T1DM group, the zonulin concentration reached its highest value 24 

hours after the test (42.1 ng/ml), while in the control group, this occurred at 

60 min (23.9 ng/ml), at 24 h, it was slightly higher than the baseline value. In 

contrast, the myoglobin concentration before the test was similar in both 

groups and reached the highest value 60 minutes after its completion. 

However, in T1DM, this was more than 3 times higher (210 ng/ml vs. 66.4 

ng/ml). 

Exercise predominated by eccentric contractions did not increase the risk of 

leaky gut syndrome in either group, but caused significant muscle damage in 

T1DM, not found in the controls. The project is financed within the program 

of the Minister of Science and Higher Education in Poland under the name 

"Regional Excellence Initiative" in years 2019-2022 (project number: 

022/RID/2018/19) in the amount of PLN 11,919,908.  
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Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi 

Anna Wilk, aniamrozowska6@wp.pl, Studenskie Koło Naukowe Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego , Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

Celem pracy było przedstawienie wiedzy kobiet na temat raka piersi. 

Nowotwór piersi jest chorobą cywilizacyjną, na którą choruje 16 tysięcy Polek 

rocznie. Choroba najczęściej dotyka kobiety między 50-69 rokiem życia, 

jednak coraz częściej chorują osoby młode. Przeprowadzono ankietę własnej 

konstrukcji wśród kobiet w wieku 31-60 lat z powiatu tarnobrzeskiego, 

województwa podkarpackiego. Wykorzystano podstawowe techniki statystyczne. 

Przeprowadzone badania wykazały, że kobiety nie posiadają dużej wiedzy na 

temat raka piersi. Jedną z form profilaktyki nowotworu piersi jest samo-

badanie. Polki deklarują, że wiedzą czym ono jest, jednak nie są przekonane 

co do poprawności wykonywania tego badania, co może rzutować na złą 

interpretację wyników. Personel medyczny wśród ankietowanych nie jest 

często wybieranym źródłem informacji na temat choroby. Brak odpowiednich 

informacji, może prowadzić do niskiej zgłaszalności na badanie, czego 

konsekwencją może być późne zdiagnozowanie choroby i zmniejszenie szans 

na jej wyleczenie. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i wczesne 

reagowanie na objawy. Niestety mimo wielu programów edukacyjnych 

kobiety nadal nie są świadome ryzyka zachorowania na raka piersi. Nadal 

brakuje skutecznych metod wspierania kobiet w budowaniu ich właściwej 

świadomości onkologicznej. 
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Women's knowledge on the prevention of breast cancer 

The aim of the work was to show women’s knowledge about breast cancer. 

The breast cancer is a civilization disease affecting 16,000 Polish women 

every year. The disease most often affects women between 50-69 years old, 

but young people are increasingly ill too.  

The questionnaire was conducted among women aged 31-60 from the 

Tarnobrzeg poviat, Podkarpackie voivodship. Basic statistical techniques was 

used. Research showed, that the women do not have much knowledge about 

breast cancer. One of the forms of breast cancer prevention is self-

examination. Polish women declared that they know what it is, but they are 

not sure they did this self-examination correctly which may result in a wrong 

interpretation of the results. 

Medical personnel is not a frequently chosen source when comes to taking 

advise from. Lack of adequate information may lead to low attending for the 

examination, which may result in late diagnosis of the disease and 

a reduction in the chances of its cure. The prevention is very important.  

Unfortunately despite many of education programs, women are still not 

aware of the risk of developing breast cancer. There is still a lack of effective 

methods of supporting women in building their proper oncological 

awareness. 
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Zachowania zdrowotne pacjentów  

z chorobami układu krążenia 

Izabela Gąska, izagaska@op.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Medyczny, Uczelnia 

Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, www.up-sanok.edu.pl 

Katarzyna Sygit, ksygit@poczta.onet.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia 

Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, www.akademia.kalisz.pl 

Elżbieta Cipora, elacipora@interia.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Medyczny, 

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, www.up-sanok.edu.pl 

Elżbieta Trebenda, e.trebenda@gmail.com, Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Medyczny, 

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, www.up-sanok.edu.pl 

Prawidłowe zachowania zdrowotne mają istotne znaczenie w profilaktyce 

i wspomagają leczenie chorób układu krążenia. Celem badań była ocena 

zachowań zdrowotnych pacjentów z chorobami układu krążenia i określenie 

związków zachodzących między tymi zachowaniami a czynnikami demogra-

ficznymi i społecznymi. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 

411 pacjentów z chorobami układu krążenia, hospitalizowanych w Samo-

dzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Zastosowano 

metodę sondażu diagnostycznego, narzędzia badawcze stanowiły: autorski 

kwestionariusz ankiety oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) 

Juczyńskiego. W analizie statystycznej wykorzystano Pakiet R, wersja 3.5.1, 

przyjęto poziom istotności p < 0,05. Wyniki. Większość – 41,12% respondentów 

wykazywało przeciętne nasilenie zachowań zdrowotnych. Najbardziej nasilone  

zachowania dotyczyły obszaru praktyk zdrowotnych, a najmniej nasilone – 

zachowań profilaktycznych. Wysoki poziom nasilenia zachowań zdrowotnych 

przeważał w grupie kobiet, osób z wykształceniem średnim, nadwagą, mieszka-

jących w mieście i będących w związkach małżeńskich.  

Wnioski. Respondentów charakteryzował przeciętny poziom nasilenia 

zachowań zdrowotnych. Płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, BMI, stan  

cywilny to czynniki determinujące zachowania zdrowotne badanych. Należy 

prowadzić edukację zdrowotną pacjentów z chorobami układu krążenia, 

w zakresie modyfikacji zachowań na prozdrowotne.  
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Health behaviors of patients with cardiovascular diseases 

Proper health behavior is essential in the prevention and treatment of 

cardiovascular diseases. The aim of the study was to evaluate the health 

behaviors of patients with cardiovascular diseases and determine the 

relationships between these behaviors and demographic and social factors. 

Material and methods. The study was carried out among 411 patients with 

cardiovascular diseases hospitalized in the Independent Public Healthcare 

Complex in Sanok. The diagnostic survey method was used, the research 

tools were: the original questionnaire and the Health Behavior Inventory 

(IZZ) by Juczyński. Package R, version 3.5.1 was used in the statistical 

analysis, the level of significance was p < 0.05. Results. The majority – 

41.12% of the respondents showed an average intensity of health behaviors. 

The most intense behaviors concerned the area of health practices, and the 

least intense – preventive behaviors. A high level of the severity of health 

behaviors was dominant in the group of women, people with secondary 

education, overweight, living in the town and being married. Conclusions. 

The respondents were characterized by an average level of severity of health 

behaviors. Gender, place of residence, education, BMI, marital status are the 

factors determining the health behavior of the respondents. Health 

education in terms of the health-promoting behavior should be conducted in 

patients with cardiovascular disease.  
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Zastosowanie nanocząsteczek w leczeniu nowotworów 

Iwona Stanisławska, iwona.stanislawska@wsr.edu.pl, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, 

ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, Polska 

Marek Łyp, marek.lyp@wsr.edu.pl, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 

01-234 Warszawa, Polska 

Ewelina Zabost, ewelina.zabost@wsr.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytetu 

Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Polska. Wyższa Szkoła 
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Choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyń zgonów na świecie. 

Wykorzystanie nanocząsteczek w diagnostyce molekularnej umożliwia wczesne  

wykrycie guzów i tym samych rozpoczęcie wcześniejszego leczenia. Skuteczny  

nośnik substancji leczniczej powinien być zdolny do łączenia silnych 

aspektów ukierunkowanego dostarczania z kontrolowaną redystrybucją leku 

w tkance nowotworowej, skutecznego pokonywania lekooporności np. bariery  

krew-mózg, możliwie jednolitej dystrybucji leku w tkankach nowotworowych 

podczas całego cyklu leczenia, unikania częstych iniekcji leczniczych, utrzy-

mywana minimalnych dawek terapeutycznych związanych z uwalnianiem 

leków w czasie, być skutecznie degradowalnym, metabolizowanym i usuwanym  

z organizmu, posiadać zdolność do ładowania leków o dużej pojemności oraz 

do przedłużonego, podtrzymywanego uwalniania substancji leczniczej, 

posiadać zdolność przezwyciężania oporności wielolekowej (ang. multidrug 

resistance, MDR). Nanonośniki, w tym hybrydowe nanożele, mają potencjał 

poprawy indeksu terapeutycznego leków, zdolności do wielofunkcyjności, 

zmiany mechanizmu wypływu leku oraz selektywnego kierowania do 

komórek nowotworowych lub mikrośrodowiska raka. Hybrydowe nanożele 

modyfikowane dodatkowo biomolekułami i znacznikami posiadają aspekt 

kontrolowanego dostarczania leków oraz posiadania ligandów o różnym 

powinowactwie do komórek chorych, w tym nowotworowych.  
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Applications of nanoparticles in cancer treatment 

Cancer remains one of the most deadly diseases in the word. Application of 

nanoparticles in molecular imaging techniques enables earlier detection and 

treatment of tumors by increasing sensitivity of signals and targeting of 

contrast agents directly into cancer cells. An effective drug substance carrier 

should be able to: combine strong aspects of targeted delivery with 

controlled drug redistribution in tumor tissue, effectively overcome drug 

resistance, e.g. the blood-brain barrier, distribute the drug in tumor tissues 

as uniformly as possible throughout the treatment cycle, avoid frequent 

therapeutic injections, maintain minimal therapeutic doses related to the 

release of drugs over time, be efficiently degradable, metabolized and 

eliminated from the body, have the ability to load high-capacity drugs and 

for sustained release of the drug substance, have the ability to overcome 

multidrug resistance (MDR). Nanocarriers, including hybrid nanogels, have 

the potential to improve the therapeutic index of drugs, the ability to be 

multifunctional, change the drug efflux mechanism and selectively target 

tumor cells or the cancer microenvironment. Hybrid nanogels, additionally 

modified with biomolecules and markers, have the aspect of controlled drug 

delivery and ligands with different affinities to patients' cells, including 

cancer cells. 
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