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System pamięci przestrzennej w mózgu szczura 

– czy ma znaczenie dla nauk biomedycznych? 

Rafał Czajkowski , r.czajkowski@nencki.gov.pl , Pracownia Modeli 

Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckigo PAN, Pasteura 3, 02-093 Warszawa  

W roku 2014 Komitet Noblowski podzielił nagrodę w dziedzinie 

fizjologii lub medycyny pomiędzy Johna O‟Keefe oraz małżeństwo May-

Britt i Edvarda Moserów. Badania tych uczonych, zapoczątkowane niemal 

pół wieku temu, umożliwiły zrozumienie systemu pamięci przestrzennej 

w modelu szczurzym oraz rzuciły światło na proces powstawania pamięci 

u człowieka. Komórki miejsca (ang. place cells) zostały odkryte w 1971 roku 

przez Johna O‟Keefei znajdują się w hipokampie. Każdy z tych neuronów 

aktywny jest gdy zwierzę znajduje się w ściśle określonej lokalizacji 

o niewielkiej powierzchni. Populacja neuronów miejsca tworzy więc 

mentalną mapę środowiska. Komórki siatki (ang. grid cells) zostały po raz 

pierwszy opisane w 2005 roku przez zespół pod kierunkiem E. i M. B. 

Moserów. Ich specyficzność przestrzenna jest odmienna niż w przypadku 

komórek miejsca. Pola aktywności dla pojedynczej komórki są liczne, ale 

rozmieszczone są równomiernie, tworząc heksagonalny wzór zbliżony do 

plastra miodu. Taka regularna aktywacja neuronów w czasie poruszania 

umożliwia zwierzęciu odmierzanie przestrzeni. Składanie aktywności 

licznych komórek siatki jest podstawowym mechanizmem generującym 

aktywność bardziej specyficznych komórek miejsca. Dodatkowa 

informacja na temat fizycznych przeszkód w środowisku dostarczana jest 

przez komórki granicy (ang. border cells), zaś kierunek poruszania się 

rejestrowany jest przez neurony kierunku głowy (ang. head direction cells). 

Współdziałając ze sobą neurony te tworzą zatem system lokalizacji prze-

strzennej w mózgu. Zrozumienie zależności pomiędzy wzorami aktywności 

komórek siatki i miejsca a nawigacją zwierzęcia jest pierwszym przykładem 

rozszyfrowania kodu neuronalnego w obszarach odpowiedzialnych za pamięć 

i kognicję. System ten funkcjonuje również w mózgu ludzkim, jednak wydaje 

się, iż u człowieka różnorodność przetwarzanych i zapamiętywanych 

bodźców jest dużo większa niż prosta reprezentacja przestrzeni. 

Najprawdopodobniej obejmuje ona większość wrażeń, które składają się na 

świadome wspomnienia człowieka. W stanach patologicznych, takich jak 

epilepsja, choroba Alzheimera, autyzm czy schizofrenia, następuje uszko-
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dzenie subtelnej sieci przetwarzania informacji przez hipokamp, co skutkuje 

poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Zrozumienie fizjologicznych 

podstaw tych procesów może przyczynić się do powstania nowych metod 

diagnostycznych i terapeutycznych. 

Spatial memory system in the rat brain  

– does it matter for biomedical sciences? 

In 2014 the Nobel Committee divided the Medicine or Physiology Prize 

between John O‟Keefe and the Norwegian couple, May-Britt and Edvard 

Mosers. The research conducted by these scientists over the last 50 years 

enabled the understanding of spatial memory system in the rat model. 

It also shone light on the processes of memory formation in the human 

brain. Place cells were first discovered by O‟Keefe in 1971. They reside 

in the hippocampus, a structure in medial temporal lobe. Each of these cells 

is activated when the animal occupies a small, defined area. Together these 

cells form the map of the available environment. Grid cells were first 

described in 2005 by a team of researchers led by E. and M. B. Mosers. 

Their spatial specificity is different from the place cells. Fields of activity 

are not unique, but they are distributed regularly, forming a hexagonal 

pattern similar to honeycomb. This regular activation during locomotion 

allows the animal to measure distances. The interfering activity of multiple 

grid cells is the basic mechanism that generates the more specific place 

cells activity. Additional information about physical obstacles is provided 

by border cells, and the heading direction is registered by head direction 

cells. Together these types of neurons form the spatial localization system 

in the brain. Understanding of the relationships between the grid cells and 

place cells is the first example of cracking the neural code in the brain 

regions involved in memory and cognition. This system also operates 

in the human brain, but most probably, the diversity of processed and 

recorded stimuli is much broader than a simple representation of space. 

Most probably, it includes the majority of inputs from different senses that 

form the conscious memory. In certain pathological states, such as epilepsy, 

Alzheimer‟s disease, schizophrenia or autism, this subtle network 

of information processing is disturbed, causing the visible behavioral 

changes. Understanding of the basics of these processes might contribute 

to development of novel diagnostic and therapeutic methods.  
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Rola oksygenazyhemowej-1  

w biologii naczyniowej, biologii nowotworów  

oraz chorobach nerek 

Agnieszka Łoboda ,  agnieszka.loboda@uj.edu.pl ,  Uniwersytet 

Jagielloński, Wydział Biochem ii,  Biof izyki i  Biotechnologii, Zakład 

Biotechnologii Medycznej, ul. Gronos tajowa 7, 30-387 Kraków, 

Poland  

Oksygenaza hemowa-1 (HO-1, hmox-1) to enzym katalizujący reakcję 

rozkładu hemu dobiliwerdyny, jonów żelaza i tlenku węgla (CO), ale jego 

właściwości wykraczają daleko poza usuwanie prooksydacyjnego hemu 

z mikrośrodowiska. Z trzech produktów aktywności HO-1, tlenek węgla 

jest głównym mediatorem wielu korzystnych efektów wywoływanych 

przez ten cytoprotekcyjny enzym, takich jak ochrona przed stresem 

oksydacyjnym, regulacja apoptozy, modulacja zapalenia jak również 

wpływ na proces angiogenezy czyli powstawanie naczyń krwionośnych. 

Wiele dowodów wskazuje na korzystne, cytoprotekcyjne efekty HO-1 

w takich stanach patologicznych, jak miażdżyca tętnic lub zawał mięśnia 

sercowego. Z drugiej strony, zwiększona ekspresja HO-1 w tkankach 

nowotworowych może wywierać szkodliwy efekt, bowiem HO-1 

przyspiesza tworzenie nowych naczyń krwionośnych guza i daje przewagę 

selekcyjną dla komórek nowotworowych w celu pokonania zwiększonego 

stresu oksydacyjnego podczas nowotworzenia i podczas różnych form 

leczenia. Hamowanie ekspresji HO-1zostało zaproponowane jako możliwa 

terapia przeciwnowotworowa, jednak badania ostatnich lat pokazują, 

że w niektórych rodzajach nowotworów, HO-1 może wykazywać przeciwne, 

anty-nowotworowe działanie. W naszych badaniach wykazaliśmy, 

iż w przeciwieństwie do komórek czerniaka czy komórek rhabdomyosarcoma 

w komórkach niedrobno komórkowego raka płuca NCI-H292 wyższa 

ekspresja HO-1, obniżająca poziom pro-onkogennego i pro-angiogennego 

miR-378, może być potencjalnie korzystna dla pacjentów.  

Dodatkowo, HO-1 odgrywa rolę ochronną w nerkach. Nasze wyniki 

wskazują, że uszkodzenia nerek spowodowane przewlekłym narażeniem na 

ochratoksyne A (OTA), toksyczny metabolit wtórny wytwarzany przez grzyby 

z rodzaju Aspergillus oraz Penicillium, mogą być obniżone przez HO-1. 

Podsumowując, wyniki doświadczeń in vitro i in vivo wskazują, 

iż możliwość regulowania ekspresji HO-1 przez środki farmakologiczne 
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lub za pomocą terapii genowej może być korzystną strategią terapeutyczną 

w leczeniu wielu chorób. 

Role of heme oxygenase-1 in vascular biology, 

tumors and kidney diseases 

Heme oxygenase-1 (HO-1, hmox-1) catalyzes the rate-limiting step in the 

heme degradation processes leading to the production of biliverdin, iron 

ions and carbon monoxide (CO). Its function extends, however, far beyond 

removal of pro-oxidative heme from microenvironment. Out of three by-

products of HO-1 activity, carbon monoxide was mostly shown to mediate 

many beneficial HO-1 effects, including protection against oxidative injury, 

regulation of apoptosis, modulation of inflammation as well as contribution 

to angiogenesis.  

Mounting evidence suggests HO-1 may be of special benefit in protection 

in many pathological conditions, like atherosclerosis or myocardial 

infarction. By contrast, the augmented expression of HO-1 in tumor tissues 

may have detrimental effect as HO-1 accelerates the formation of tumor 

neovasculature and provides the selective advantage for tumor cells 

to overcome the increased oxidative stress during tumorigenesis and during 

treatment. The inhibition of HO-1 has been proposed as an anti-cancer 

therapy, however, in several types of cancer HO-1 exerts opposite activities, 

We have shown that in contrast to melanoma or rhabdomyosarcoma 

tumors, in small cell lung cancer cells NCI-H292 higher expression of HO-1, 

lowering the pro-oncogenic and proangiogenic miR-378, could be 

potentially beneficial for patients. 

Additionally, HO-1 plays a protective role against nephropathic 

pathologies. Our results indicate that kidney disease caused by the chronic 

dietary exposure to ochratoxin A (OTA), a toxic secondary metabolite 

produced by several molds of the Aspergillus and Penicillium genera, 

might be reduced or reversed by HO-1 activity.  

In summary, in vitro and in vivo data indicatethat the ability to regulate 

HO-1expression by pharmacological means or using gene therapy may 

offer therapeutic strategies for many disorders in the future.  
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Wirusy grypy ptaków  

– zagrożenia dla zdrowia zwierząt i ludzi 

Krzysztof Śmietanka ,  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24 -100 Puławy  

Grypa ptaków (AI) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez RNA 

wirusy o genomie segmentowanym. W oparciu o powierzchniowe białka 

hemaglutyninę (H) i neuraminidazę (N) zidentyfikowano u ptaków 16 

podtypów H i 9 podtypów N. U podłoża dużej zmienności wirusów grypy 

leżą dwa mechanizmy. „Skok antygenowy” jest efektem reasortacji, 

tzn. wymiany segmentów genomu pomiędzy wirusami o różnym 

pochodzeniu. „Przesunięcie antygenowe” obejmuje akumulację drobnych 

zmian, które skutkują stopniową “ucieczką” wirusa spod neutralizującego 

wpływu przeciwciał wytworzonych przez układ immunologiczny gospodarza. 

Wirusy AI (AIV) krążą w naturalnym rezerwuarze, w którym kluczową 

role odgrywają dzikie ptaki wodne należące do rzędu blaszkodziobych 

Anseri formes i siewkowych Charadrii formes. Niekiedy AIV wprowadzane są 

do populacji gatunków innych niż ptaki dzikie, w pierwszej kolejności do 

drobiu, lecz również ssaków, w tym ludzi, ssaków drapieżnych czy fok. 

Proces adaptacji jest rezultatem szeregu zmian genetycznych w wirusie, 

umożliwiających skuteczne wniknięcie i uwolnienie wirionów potomnych 

z komórki, wydajną replikację, unikanie mechanizmów odpornościowych 

oraz nabycie zdolności transmisji na poziomie dającym gwarancję 

ustabilizowania się i długotrwałego utrzymywania się zakażeń w populacji 

nowego gospodarza. Wirusy słabo patogenne występujące u ptaków 

dzikich mogą u drobiu grzebiącego mutować do formy wysoce patogennej. 

Ta forma choroby, określana jako wysoce zjadliwa grypa ptaków, powoduje 

bardzo poważne straty zdrowotne i ekonomiczne jako efekt wybijania stad 

zakażonych, ograniczeń w przemieszczaniu drobiu i międzynarodowym obrocie. 

Wykazano, że każda z 4 pandemii grypy u ludzi z lat 1918, 1957, 1968 

i 2009 była wywołana przez wirusy, w których niektóre segmenty genomu 

pochodziły od prekursorów wirusa pochodzenia ptasiego. W ostatnich 

latach główne zagrożenie związane jest z AIV podtypów H5N1 i H7N9 

ze względu na ich potencjał zoonotyczny i wysoką śmiertelność u ludzi, 

przekraczającą 60% (H5N1) i 35% (H7N9). Jak dotychczas wyżej 

wymienione wirusy nie wykazywały jednak zdolności do trwałej transmisji 

pomiędzy ludźmi drogą kropelkową.  

Podczas prezentacji zostaną przedstawione główne mechanizmy leżące 

u podstaw zdolności wirusów AI do przełamywania barier międzygatunkowych. 
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Avian influenza viruses  

– a threat to animal and human health 

Avian influenza (AI) is an infectious disease of birds caused by an RNA 

virus with segmented genome. Based on the structure of surface proteins 

haemagglutinin (H) and neuraminidase (N), 16 H subtypes and 9 N 

subtypes have been identified. The high level of variation within influenza 

viruses is driven by two major mechanisms. Antigenic shift is caused by 

reassortment, i.e. the exchange of genome segments between viruses 

of different origin. Antigenic drift involves the accumulation of minor changes 

that result in the gradual escape from the neutralizing effect of host antibodies. 

AI viruses (AIV) circulate in the natural reservoir, for which aquatic birds 

from the orders Anseri formes and Charadrii formes play the key role. 

Occasionally the AIV enter other host species populations, primarily 

domestic poultry, with subsequent transmission events to mammalian hosts, 

including humans, carnivores and seals. The process of adaptation requires 

a series of changesat the virus level, especially enabling the successful 

entry to and release from the host cell, efficient replication, escaping from 

the host immune response and acquisition of transmissibility at the level 

that allows for the establishment and maintenance in the novel host. 

Low pathogenic viruses naturally occurring in wild birds can mutate to the 

highly pathogenic form upon transmission to land-based poultry. This form 

of the disease has devastating health effects and causes serious economic 

losses as a result of culling of infected flocks, movement restrictions 

and ban on trade.  

It has been shown that each of 4 pandemic of human influenza (in 1918, 

1957, 1968, 2009) was caused by viruses in which at least some of the 

genetic segments were derived from an avian progenitor. In recent years 

the major concern are AIV of subtypes H5N1 and H7N9 due to their 

zoonotic potential and ability to cause severe illness in humans with high 

case fatality rate exceeding 60% (H5N1) and 35% (H7N9). However, these 

viruses have so far been lacking the capability of sustained human-to-

human transmission.  

During the presentation the mechanisms underlying the AIV ability to cross 

the species barrier will be described and discussed in details. 
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Analiza częstości zgonów  

i incydentów sercowo-naczyniowych  

u chorych z pomostami aortalno-wieńcowymi  

i bez pomostowania w wywiadzie  

Łukasz Włoch ,  wloch.lukas@gmail.com, SKN przy Katedrze 

Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,  Oddział 

Kliniczny Kardiologii SUM, Wydział  Lekarski z Oddziałem Lekarsko -

Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

http://www.sum.edu.pl/ ;   

Paweł Przybyło , pawelprz6@gmail.com, SKN przy Katedrze 

Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,  Oddział 

Kliniczny Kardiologii SUM, Wydział  Lekarski z Oddziałem Lekarsko -

Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato wicach, 

http://www.sum.edu.pl/  

Wstęp: Zabiegi przezskórnej wymiany zastawki aortalnej (TAVI) 

są obecnie wykonywane u chorych z ciężką objawową stenozą aortalną 

(AS) niekwalifikowanych do chirurgicznej wymiany zastawki przez zespół 

ekspertów „Heart Team” z powodu wysokiego ryzyka operacyjnego 

wynikającego min. z chorób współistniejących, wywiadu napromieniowania 

klatki piersiowej czy porcelanowej aorty. 

Pomosty aortalno-wieńcowe („by-passy”) wszczepiane są u chorych 

z zaawansowaną chorobą wieńcową. Mają na celu ominięcie zwężonych 

chorobowo naczyń wieńcowych. 

Niewiele wiadomo na temat, czy stan po przebytym pomostowaniu 

naczyń wieńcowych zwiększa ryzyko zabiegu TAVI w obserwacji 

wewnątrzszpitalnej i 12-miesięcznej. 

Celem pracy jest analiza porównawcza częstości zgonów i incydentów 

sercowo- naczyniowych u chorych po przebytym pomostowaniu naczyń 

wieńcowych i bez „by-passów” w wywiadzie poddanych leczeniu metodą 

TAVI. 

Metodyka: Analizie retrospektywnej poddano kolejnych 100 chorych 

leczonych w ŚCCS w Zabrzu z powodu AS metodą TAVI od 2008-11-26 

do 2013-05-28. Wszczepiono w tym czasie z powodzeniem 98 zastawek: 
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przezkoniuszkowo 19 (19,4%), transaortalnie 5 (5,1%), przez tętnicę 

podobojczykową 18 (18,4%) i przez tętnice udową 56 (57,1%). 

Chorych podzielono na dwie grupy badawcze. Grupę I stanowiło 

32 chorych (32%) z wszczepionymi pomostami aortalno-wieńcowymi, 

grupę II stanowiło 68(68%) chorych bez uprzednio wszczepionych „by-

passów”. Ocenie poddano wyniki kliniczne zabiegu (zgon, udar, zawał serca) 

i dane echokardiograficzne w obserwacji wewnątrzszpitalnej i 12-miesięcznej. 

Wyniki: Grupa I i II różniły się między sobą istotnie pod względem: 

ryzyka leczenia operacyjnego wg Euroscore, poziomu hormonu 

natriuretycznego w surowicy krwi (NT-proBNP) będącego markerem 

min. niewydolności serca, wartości przesączania kłębuszkowego (GFR) 

będącego wskaźnikiem funkcji nerek i wielkości skurczowego ciśnienia 

w tętnicy płucnej (RVSP) odzwierciedlającego nadciśnienie płucne. 

Złożony punkt końcowy (CE) (zgon, udar, zawał serca) w ocenie 

wewnątrzszpitalnej w grupie I wystąpił u 2(6,3%), w grupie II u 7(10,3%) 

chorych p=0,515. W tym: zgon u 2(6,3%) vs. 7(10,3%) p=0,515, udar 

0(0%) vs. 0(0%), zawał serca 1(3,1%) vs. 0(0%) p=0,145 odpowiednio 

w grupie I i II. W obserwacji 12-miesięcznej CE w grupie I wystąpił 

u 6(18,8%), w grupie II u 21(30,9%) chorych p=0,204. W tym: zgon 

u 6(18,8%) vs. 19(27,9%) p=0,327, udar u 0(0%) vs. 2(2,9%) p=0,331, 

zawał serca 1(3,1%) vs. 0(0%) p=0,145 odpowiednio w grupie I i II. 

Wnioski: Śmiertelność i częstość występowania incydentów sercowo-

naczyniowych w ocenie wewnątrzszpitalnej i 12-miesięcznej w grupie 

chorych z wszczepionymi pomostami aortalno-wieńcowymi i w grupie 

chorych bez uprzednio wszczepionych pomostów nie różnią się istotnie 

między sobą. 

Chorzy z pomostami aortalno-wieńcowymi cechują się istotnie niższymi 

wartościami NT-proBNP w surowicy krwi, niższym RVSP oraz wyższymi 

wartościami GFR niż grupa chorych bez uprzednio wszczepionych „by-

passów”. 
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Analysis of mortality and cardiovascular 

complications in patients with by-pass and 

without by-pass undergoing percutaneous 

aortic valve replacement method 

Introduction: Treatments percutaneous aortic valve replacement (TAVI) are 

now performed in patients with severe symptomatic aortic stenosis (AS) 

was not qualified to surgical valve replacement by "Heart Team" because 

of the high operational risk, other diseases, history of chest irradiation and 

porcelain aorta. 

Coronary “by-passes” are implanted in patients with advanced coronary 

artery disease. Bypass narrowed coronary arteries. 

Little information is avaible on the risk of TAVI in patients who underwent 

by-pass in the intrahospital observation and 12 months follow-up. 

Aim of study: Comparative analysis of incidence of death and 

cardiovascular events in patients with a history of by-pass and without 

a history of by-pass treated with TAVI. 

Methods: We analyzed 100 patients after TAVI treated in SCCS Zabrze 

from 2008-11-26 to 2013-05-28. Successfully implanted 98 valve. 

19 (19.4%) valves are transapikal aortic valve implantation, 5 (5.1%) are 

transaortic, 18 (18.4%) are transsubclavian, 56 (57.1%) are transfemoral 

approach. 

Patients were divided into two groups. Group I– 32 (32%) patients who 

underwent by-pass and group II – 68 (68%) patients without a history 

of coronary by-pass. We analyzed the clinical results of treatment (death, 

cerebral stroke, myocardial infarction) and echocardiographic data in-

hospital and 12-month follow-up. 

Results: Groups differed significantly in terms of: risk of surgery 

by EuroSCORE, NT-proBNP level, GFR and systolic pulmonary artery 

pressure (RVSP). Composite endpoint (CE) (death, cerebral stroke, 

myocardial infarction) occurred in 2 (6.3%) patients in group I and 

7 (10.3%) in group II (p=0.515) in in-hospital outcome. Death 2 (6.3%) vs. 
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7 (10.3%) p=0.515, cerebral stroke 0 (0%) vs. 0 (0%), myocardial 

infarction 1 (3.1%) vs. 0 (0%) p=0.145 in I and II groups respectively. 

In 12 months follow-up CE occurred in 6 (18.8%) patients in group I, 21 

(30.9%) in group II (p=0.204). Death 6 (18.8%) vs. 19 (27.9%) p=0.327, 

cerebral stroke 0 (0%) vs. 2 (2.9%) p= 0.331, myocardial infarction 

1 (3.1%) vs. 0 (0%) p=0.145 in I and II groups respectively. 

Conclusions: Mortality and cardiovascular event in both groups did not 

differ significantly in in-hospital outcome and 12 months follow-up. 

Patients who underwent by-pass have lover NT-proBNP level, lover 

systolic pulmonary artery pressure RVSP, and higher GFR.  
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Analiza izobolograficzna interakcji 

meksyletyny z wybranymi lekami 

przeciwpadaczkowymi w teście maksymalnego 

wstrząsu elektrycznego u myszy 

Dorota Wróblewska , oumandy@gmail.com; Katedra i Zakład 

Patof izjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/;  

Monika Popławska , monika.poplawska@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Patof izjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/;  

Monika Banach , monika.banach@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Patof izjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/;  

Kinga Katarzyna Borowicz , kinga.borowicz@umlub.pl; Katedra 

i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/;  

Padaczka jest związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu 

serca, jak również zaburzenia rytmu serca mogą wywołać napady 

drgawkowe. Nagła niespodziewana śmierć u osób chorujących na padaczkę 

(SUDEP) jest w dużym stopniu związana z zaburzeniami rytmu serca. 

Dotychczasowe, nieliczne badania sugerują, że leki antyarytmiczne mogą 

modyfikować przebieg padaczki i/lub efektywność działania leków 

przeciwpadaczkowych. Konieczność podawania jednocześnie leków 

przeciwpadaczkowych oraz przeciwarytmicznych wiąże się z możliwością 

wystąpienia interakcji międzylekowych. 

Celem prezentowanych badań była ocena aktywności przeciw-

drgawkowej meksyletyny, zaliczanej do grupy Ib leków antyarytmicznych, 

oraz zbadanie interakcji meksyletyny z trzema lekami przeciw-

padaczkowymi: lamotryginą, okskarbazepiną oraz pregabaliną w teście 

maksymalnego wstrząsu elektrycznego u myszy (MES). Ponadto dokonano 

również oceny działań niepożądanych meksyletyny podawanej zarówno 

oddzielnie jak i w kombinacji z lekami przeciwpadaczkowymi, 

uwzględniając jej wpływ na koordynację ruchową (w teście komina) oraz 
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pamięć długoterminową (w teście biernego unikania) u myszy. 

W prezentowanej pracy wykorzystano analizę izobolograficzną, która jest 

eksperymentalnym modelem wyznaczania farmakologicznych interakcji 

pomiędzy lekami podawanymi w różnych, ściśle określonych kombinacjach. 

Wyniki przedstawione w niniejszej pracy wskazują, że meksyletyna 

posiada aktywność przeciwdrgawkową w teście maksymalnego wstrząsu 

elektrycznego u myszy. Interakcje meksyletyny i pregabaliny podawanych 

w proporcji 1:1 oraz 3:1 wykazywały synergistyczny charakter. Natomiast 

podając meksyletynę w kombinacjach z lamotryginą oraz okskarbazepiną 

w proporcjach: 1:1, 1:3, 3:1 obserwowano addycję działania leków. 

Uzyskane wyniki przemawiają zatem za zastosowaniem meksyletyny 

w leczeniu zaburzeń rytmy serca u pacjentów z padaczką. 

Isobolographic analysis of interactions 

between an antiarrhythmic mexiletine  

and selected antiepileptic drugs in the maximal 

electroshock-induced seizures in mice 

It has been shown that epilepsy and seizures have a significant effect 

on cardiac function. Epilepsy is associated with increased risk of cardiac 

arrhythmia, on the other hand cardiac arrhythmias can provoke seizures. 

The phenomenon of sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is 

closely linked to ictal cardiac changes. Several reports suggest that 

antiarrhythmic drugs may affect seizure phenomena and interact with 

antiepileptic drugs. 

The aim of the study was to assess the anticonvulsant action of mexiletine, 

non-selective voltage-gated sodium channel blocker which belongs to the 

Class IB anti-arrhythmic group of medicines, and its interactions with three 

antiepileptic drugs: lamotrigine, oxcarbazepine, pregabalin in the mouse 

maximal electroshock seizure model (MES test). The effects of mexiletine 

and its combinations with the studied antiepileptic drugs on motor 

coordination and long-term memory were evaluated in the chimney test and 

step-through passive-avoidance task. The isobolographic analysis was used, 

which is an experimental model of evaluation of pharmacological 
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interactions between drugs, given in different fixed and definite 

combinations 

Experimental data indicate that mexiletine exhibits anticonvulsant activity 

in the maximal electroshock- induced seizures in mice. The combination 

of mexiletine with pregabaline at the fixed-ratio of 1:1 and 3:1 were 

supraadditive (synergistic). The combinations between mexiletine and 

lamotrigine at a fixed ratio of 1:1, 1:3, 3:1 in terms of antiseizure protection 

against MES, were additive. The combinations of mexiletine with 

oxcarbazepine at the fixed-ratio of 1:1, 1:3, 3:1 exerted also additive 

interaction. 

Therefore, mexiletine might be considered as a good candidate drug 

for epileptic patients with cardiac arrhythmias. 
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Analiza porównawcza w polityce zdrowotnej 

Katarzyna Brukało , kbrukalo@sum.edu.pl, Zakład Polityki 

Zdrowotnej ,  Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski 

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

Benchmarking (analiza porównawcza) polega na obserwowaniu 

najlepszych w danej branży i uczeniu się od nich najlepszych praktyk 

rozumianych jako sprawdzone metody działania i organizacji, aby móc 

je później zaadaptować do własnych potrzeb. Proces ten, choć wywodzi się 

z gruntu działalności prywatnej, od początku lat 90. XX wieku 

z powodzeniem stosowany jest także w sektorze publicznym. 

Optymalizacja podejmowanych działań pożądana jest także w polityce 

zdrowotnej, przed którą stają wyzwania związane pacjentów rosnącymi 

oczekiwaniami pacjentów i pracowników systemu.  

W pracy dokonano porównania wskaźników dotyczących jakości życia, 

a także długości i poziomu życia. Podjęto także próbę zaadaptowania oraz 

sprawdzenia ich skuteczności w roli benchmarków (punktów odniesienia) 

w polityce społecznej i zdrowotnej. 

Analizowane, wybrane wskaźniki stosowane są w wąskim zakresie 

(specjalistycznych analizach), podczas gdy ich potencjał może być 

wykorzystany nie tylko do ściśle eksperckich analiz, ale w odniesieniu do 

całego społeczeństwa. Przykładem jest wskaźnik długości życia w zdrowiu 

(HLY), który nie tylko ilustruje stan zdrowia populacji, ale wskazuje także 

na granicę wieku produkcyjnego, co jest istotne dla rozwiązań z obszaru 

polityki emerytalnej. 

Należy wyselekcjonować wskaźniki, które mogą pełnić funkcję 

benchmarków w polityce zdrowotnej. Powinny one dotyczyć nie tylko 

udoskonalania zarządzania placówką ochrony zdrowia czy podnoszenia 

jakości usług, ale także służyć polityce zdrowotnej w ogóle – od momentu 

jej tworzenia aż po realizację. 
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Benchmarking in health policy 

Benchmarking (kind of comparative analysis) is based on sightings of the best 

in the industry and learning best practices from them, understood as a proven 

method of operation and organization to be able to later adapt to suit your 

needs. This process, although derived from the space of private activity, 

since the beginning of the 90s XX century successfully used also in the 

public sector Optimization of action taken is also desirable in health policy, 

in front of which they become the challenges increasing expectations 

of patients and employees of the system. 

At this study, a comparison was made of the quality of life indicators, 

as well as the length and the standard of living. Attempt was also made 

to adapt and to verify their effectiveness in the role of benchmarks 

(reference points) in social and health policy. 

Analyzed, selected indicators are used in a narrow range (specific analysis), 

while their potential can be used not only to expert analysis, but for society 

as a whole. An example is the indicator of life expectancy in health 

(HLYS), which not only illustrates the State of health of the population, but 

also indicates the age limit, which is important for solutions from the area 

of pension policy. 

It should be select indicators that can serve as a benchmark in health policy. 

They should apply not only to improve the management of the health 

facility or the quality of services, but also health policy in General-from 

the moment of its creation until after implementation. 
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Analiza subpopulacji komórek iNKT 

u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową 

(PBL) pod kątem wewnątrzkomórkowej 

ekspresji IFN-γ 

Małgorzata Waldowska , malgorzatawaldowska@gmail.com, Katedra 

i Zakład immunologii Klinicznej,  II  Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ww w.umlub.pl ; 

Wioleta Kowalska , wioleta.kowalska91@gmail.com, Katedra i Zakład 

Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;   

Justyna Surówka , I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej 

i  Ginekologii,  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Justyna Woś, justyna.wos1@gmail.com, Katedra i Zakład 

Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

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

Komórki iNKT stanowiące niewielką subpopulację limfocytów 

T, wyróżnia unikalny immunofenotyp i właściwości efektorowe. Wykazują 

one koekspresję receptorów limfocytów T (TCR) oraz markerów typowych 

dla komórek NK (CD161 i CD56). W następstwie aktywacji, komórki 

iNKT są zdolne do wydzielenia cytokin typu Th1 (np. IFN-ɣ) oraz Th2 

(np. IL-4). Niezwykle istotny potencjał przeciwnowotworowy komórek 

iNKT jest związany z ich zdolnością do uwalniania IFN-γ, który oddziałuje 

na komórki NK i limfocyty T cytotoksyczne nasilając ich cytotoksyczność. 

Poprzez zapewnienie równowagi pomiędzy wspomnianymi cytokinami 

typu Th1 i Th2, iNKT mogą zatem istotnie wpłynąć na eliminację komórek 

nowotworowych.  

Celem pracy była ocena wewnątrzkomórkowej ekspresji IFN-γ 

w komórkach chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). 

Materiał do badań stanowiła krew obwodowa pobrana od 20 zdrowych 

i 30 chorych pacjentów na PBL. Populację komórek iNKT znakowano przy 

użyciu przeciwciał monoklonalnych anty-iNKT (anti-Vα24-Jα18) FITC 

oraz anty-CD3 PE-Cy5 (BD Pharmingen). Po przeprowadzeniu procedury 
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utrwalenia i permeabilizacji, znakowano je wewnątrzkomórkowo przy 

użyciu przeciwciał anty-IFN-γ PE. Odsetek komórek iNKT oceniano wśród 

limfocytów CD3+ metodą cytometrii przepływowej. Przeprowadzono 

również ocenę wewnątrzkomórkowej ekspresji IFN-γ przez komórki iNKT 

stymulowane α-GalCer. 

W grupie chorych na PBL stwierdzono istotnie statystycznie niższy 

odsetek komórek iNKT+CD3+ w porównaniu z grupą zdrowych pacjentów. 

W początkowych stadiach choroby obserwowano większy ich odsetek 

w stosunku do późniejszych stadiów. Porównując hodowle komórek iNKT 

stymulowane α-GalCer stwierdzono, iż odsetek komórek iNKT 

z wewnątrzkomórkową ekspresją IFN-γ był istotnie wyższy w grupie 

u chorych na PBL (mediana: 20,14%) w porównaniu z grupą kontrolną 

(mediana: 8,8%) (p<0,01). Jednakże stosunek komórek iNKT+IFN-γ+ 

do komórek iNKT wydzielających IL-4 (typową cytokinę Th2) u chorych 

na PBL był istotnie niższy niż ten obserwowany w grupie kontrolnej. 

Uzyskane wyniki mogą sugerować zaburzenia w funkcji komórek iNKT 

u chorych na PBL. 

Choć znaczenie komórek iNKT w aktywacji układu immunologicznego 

u chorych na PBL wymaga dalszych badań, obniżenie ich poziomu oraz 

zmiana równowagi profilu wydzielanych cytokin zdaje się być niezwykle 

istotna dla wyjaśnienia patomechanizmu choroby. 

Analysis of iNKT cell subset in patients  

with chronic lymphocytic leukemia (CLL) 

for intracellular IFN-γ 

INKT cells state a small subpopulation of T lymphocytes with an unique 

immunophenotype and effector properties. They show co-expression 

of both T cell receptors (TCR) and markers typical for NK cells (CD161 

and CD56). Following stimulation, iNKT cells are capable of secreting 

cytokines associated with Th1-type responses (e.g. IFN-ɣ) and Th2-type 

responses (e.g. IL-4). The antitumor potential carried by these cells 

is associated with their ability to release IFN-γ, which acts on NK cells and 

cytotoxic T lymphocytes and potentiate their cytotoxicity. By providing 

a balance between these Th1 and Th2 cytokines, iNKT may therefore 

significantly affect the elimination of cancer cells. 
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The aim of this work was to assess the intracellular expression of IFN-ɣ 

by iNKT cells in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). 

The investigated groups consisted of 30 patients with CLL and 20 healthy 

donors. The population of iNKT was marked with monoclonal antibodies 

anti-iNKT (anti-Vα24-Jα18) FITC and anty-CD3 PE-Cy5 (BD 

Pharmingen). After the procedure of fixation and permeabilization, cells 

were stained with anti- IFN-γ PE. We assessed the percentage of iNKT 

among CD3+ using flow cytometry. We also examined the intracellular 

expression of IFN-γ by iNKT after α-GalCer stimulation. 

The percentage of iNKT+CD3+ cells was lower in a group of patients with 

CLL than in healthy ones. Patients in early stages of a disease (according 

to Rai classification) possessed higher amounts of iNKT cells than those in 

more advanced stages. In cultures of iNKT cells stimulated with α-GalCer, 

the percentage of iNKT cells with intracellular expression of IFN-γ was 

significantly higher in patients with CLL (median: 20.14%) compared to 

the control group (median: 8,8%) (p<0,01). However, the ratio 

of iNKT+IFN-γ+ to iNKT cells secreting IL-4 (a typical Th2 cytokine) 

in CLL patients was significantly lower than that observed in the control 

group. The obtained results may suggest disturbances in the function 

of iNKT cells in patients with CLL. 

Although the importance of iNKT cells in activating the immune system 

of CLL patients requires further study, lowering their level and 

the imbalance of cytokine secretion profile seems to be very important 

for explaining the pathomechanism of the disease. 
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Badanie aktywności wybranych terpenów 

w kierunku hamowania acetylocholinoesterazy 

z zastosowaniem metody Marstona 

Karolina Wojtunik-Kulesza,  k.wojtunik@o2.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem An alityki 

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

Łukasz Cieśla , lukecarpenter@poczta.onet.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

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

Monika Waksmundzka-Hajnos, monika.waksmundzka-

hajnos@umlub.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,  Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl;  

Choroby neurodegeneracyjne, w tym choroba Alzheimera, wiążą się 

ze zmniejszeniem ilości neuroprzekaźnika acetylocholiny. Jednym z obecnych 

kierunków badań jest znalezienie substancji hamującej działanie enzymu 

acetylocholinoesterazy (AChE), co prowadzi do zwiększenia ilości neuro-

przekaźnika i jednocześnie aktywnego w kierunku innych przyczyn choroby 

np. stresu oksydacyjnego. Dostępne leki oparte są na niecałkowicie odwra-

calnych inhibitorach AChE, co prowadzi do licznych skutków ubocznych. 

Ponadto nie wykazują one aktywności w kierunku innych przyczyn choroby.  

Celem badań jest znalezienie całkowicie odwracalnych inhibitorów 

AChE działających dodatkowo na inne przyczyny choroby. Prezentowane 

badania dotyczą aktywności terpenów w kierunku hamowania AChE. 

W badaniach zastosowano metodę Marstona połączoną z cienkowarstwową 

chromatografią cieczową TLC. Wśród przebadanych 18 terpenów znalazły 

się substancje o wysokiej aktywności antyoksydacyjnej. Ze względu 

na dużą lotność badanych substancji oraz zróżnicowaną polarność zostały 

one rozpuszczone w etanolu i octanie etylu. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, iż związki 

aktywne antyoksydacyjnie, tj. m.in. farnesene, citral oraz α-felandren 

wykazują zdolność hamowania AChE. Ponadto stwierdzono aktywność 

innych terpenów, które nie wykazują wysokiej aktywności przeciw-

rodnikowej. Są nimi m.in. citronellal oraz linalol. Otrzymane wyniki zostały 

przeanalizowane przy użyciu programu Sorbfil TLC Videodensitometer.  
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Determination of terpenes’ activity towards 

inhibition of acetylcholinesterase with use 

of Marston’s method 

Neurodegenerative diseases, include Alzheimer‟s disease, are connected 

with decreasing level of neurotransmitter acetylcholine. One of the current 

directions of scientific studies are new active substances acting towards 

inhibition of enzyme acetylcholinesterase (AChE), what lead to increase 

in level of neurotransmitter, and also exhibiting activity towards other 

causes such as oxidative stress. Available drugs are based on incompletely 

reversible inhibitors of AChE resulting in numerous side effects. Moreover, 

the substances do not exhibit activity towards other causes of AD.  

The aim of the studies is finding completely reversible inhibitors of AChE 

which can act on other causes of AD. Presented studies concern terpenes‟ 

activity towards inhibition of acetylcholinesterase. Marston‟s method 

linked to thin layer chromatography TLC was used. Among 18 studied 

terpenes were substances exhibiting high antioxidant activity. Due to the 

high fugacity and different polarity of the terpenes, the compounds were 

dissolved in ethanol and ethyl acetate.  

Based on obtained results it can be said that antioxidant active compounds 

i.a. farnesene, citral and α-phellandrene exhibit activity towards inhibition 

of AChE. Additionally, some of terpenes with weak ability to scavenge free 

radicals (e.g. citronellal and linalool) also exhibit this activity. The obtained 

results were analyzed by Sorbfil TLC Videodensitometer programme. 
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Biodegradowalne rusztowania 

komórkowe typu 3 D w inżynierii tkankowej 

Aleksandra Kruk , akruk@ch.pw.edu.pl, Laboratorium Procesów 

Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska  

Agnieszka Gadomska-Gajadhur,  agadomska@ch.pw.edu.pl, 

Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Warszawska 

Paweł Ruśkowski ,  pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl, Laboratorium 

Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Warszawska  

Skafoldy (ang. Scaffolds – rusztowania) są mikroporowatymi strukturami 

charakteryzującymi się wysoce rozwiniętą, trójwymiarową budową prze-

strzenną. W tej unikatowej, przestrzennej strukturze mogą być prowadzone 

hodowle komórkowe, przez umieszczanie ich wewnątrz porowatej sieci. 

Ten sposób prowadzenia hodowli lepiej odzwierciedla warunki panujące 

w organizmie, w porównaniu do tradycyjnych kultur dwuwymiarowych, 

prowadzonych w zwykłych podłożach mikrobiologicznych. Są tu zachowane 

naturalne interakcje międzykomórkowe, warunkujące prawidłowe funkcjo-

nowanie hodowanych komórek. Z tej przyczyny struktury te znalazły 

zastosowanie w inżynierii tkankowej jako implanty wspomagające wydajną 

regenerację uszkodzonych tkanek. 

Skafoldy w większości przypadków są zbudowane z polimerów 

bioresorbowalnych (tj. polilaktyd, polikaprolakton). Dzięki temu mogą być 

stosowane jako implanty służące regeneracji uszkodzonych tkanek. 

Namnożone wcześniej komórki wysiewa się na skafold, który wszczepia 

się do organizmu pacjenta. Tam następuje proliferacja (namnożenie) 

komórek oraz ich zintegrowanie z naturalną tkanką. Wraz z upływem czasu 

podłoże polimerowe jest metabolizowane do nietoksycznych produktów 

(ditlenek węgla i woda), które są wydalane z organizmu. 

Na prawidłowe wykształcenie komórek wpływa właściwa struktura 

rusztowania. Ma ona zapewnić odpowiedni kształt i wielkość hodowanych 

komórek, co determinuje prawidłowość ich funkcji życiowych. Skafold 

swoją budową musi także umożliwić migrację składników odżywczych 

niezbędnych dla komórek do wnętrza rusztowania oraz wyprowadzanie 

metabolitów na zewnątrz. Z tych przyczyn konieczne jest uwzględnienie 
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powyższych cech morfologicznych podczas projektowania podłóż 

do hodowli określonych rodzajów komórek. 

Przedstawiono doświadczalne wyniki otrzymywania polilaktydowych 

skafoldów, uzyskanych metodą inwersji faz. Wytworzono porowate 

rusztowania o unikalnej strukturze i różnej morfologii porów, która 

warunkuje ich zastosowanie do hodowli określonych rodzajów komórek. 

Biodegradable 3D type scaffolds  

in tissue engineering 

Scaffolds are microporous structures, characterized by a highly developed, 

three-dimensional spatial structure., Inside this unique porous network cells 

may be cultured. This method of culturing cells, well mimics the natural 

conditions in the body, compared to traditional two-dimensional cultures, 

carried out in conventional microbiological media. Natural intercellular 

interactions, determining the proper functioning of cells were preserved. To 

support efficient regeneration of damaged tissues these structures as 

implants were used. 

Scaffolds are mainly made from bioresorbable polymers (ie. polylactide, 

polycaprolactone). Therefore, they can be used in tissue engineering 

as. The amplified before cells are put in scaffold, which is implanted then 

into the patient. Cells proliferation and their integration with natural tissue 

in the organism follows . After the time a polymer is metabolized to non-

toxic products (carbon dioxide and water), which are removed from 

the body. 

Scaffolds morphology have influence on the proper functioning of cultured 

cells. It should provides the adequate shape and size of the cells. Structure 

of scaffolds should also allow for migration of necessary nutrients for the 

cell to the inside of the scaffold and the output of metabolites outside. 

For these reasons, should be consider these morphological features 

in the design of scaffolds for certain types of cells. 

Experimental results of the preparation of polylactide scaffolds obtained 

by inversion phase method were presents. porous scaffold with a unique 

structure and different pore morphology, which determines their application 

to certain types of cell culture, was obtained.  
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Biomarkery i obrazowanie in vivo  

stresu oksydacyjnego 

Agnieszka Drzał , agnieszka.drzal@doctoral.uj.edu.pl; Wydział 

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, 

Zakład Biof izyki, Kraków, Polska, http://www. wbbib.uj.edu.pl/  

Martyna Elas,  martyna.elas@uj.edu.pl; Wydział Biochemii, Biofizyki 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Biofizyki, Kraków, 

Polska, http://www.wbbib.uj.edu.pl/  

W ostatnich latach pokazano, że stan redoks, definiowany jako homeostaza 

między pro- i anty- utleniaczami, oraz stres oksydacyjny zaburzający stan 

redoks tkanek odgrywają kluczową rolę w wielu stanach zarówno 

fizjologicznych jak i patologicznych. Z tego powodu istnieje ogromne 

zapotrzebowanie na specyficzne biomarkery pozwalające na ocenę stanu 

redoks i stresu oksydacyjnego w badanej tkance oraz na metody 

umożliwiające nieinwazyjne monitorowanie zmian tych dwóch parametrów 

w żyjących organizmach.  

Rozwinięte zostało wiele metod umożliwiających ocenę zakresu 

i charakteru stresu oksydacyjnego począwszy od utleniania DNA 

aż po modyfikacje białek, lipidów czy wolnych aminokwasów. Dogłębne 

poznanie biologii procesów redoks w tkankach przyczynił się do powstania 

bardziej specyficznych i czułych narzędzi do mierzenia markerów stresu 

oksydacyjnego, które oprócz swojej różnorodności często występują 

w bardzo małych ilościach. Większości biomarkerów stresu oksydacyjnego 

nie można mierzyć lokalnie w sposób nieinwazyjny w żywych organizmach. 

Stres oksydacyjny pośrednio może być monitorowany poprzez zmiany 

w stanie redoks badanej tkanki. Takie podejście jest wykorzystywane 

w nieinwazyjnym obrazowaniu aktywności redoks in vivo przy użyciu 

technik rezonansowych takich tak obrazowanie metodą elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPRI) czy obrazowanie metodą rezonansu 

magnetycznego (MRI). Obie metody bazują na reakcjach redoks 

przenikających do komórek pochodnych nitroksyli działających jako sondy 

czułe na stan redoks . Techniki te, w odróżnieniu do szeroko stosowanych 

w badaniach in vitro sond fluorescencyjnych, pozwalają na uzyskanie 

informacji o stresie oksydacyjnym nie tylko z powierzchni tkanki, ale dwu- 
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czy trójwymiarowych obrazów rejonów położonych głębiej. Możliwości 

obrazowania redoks zostały wykorzystane w różnych mysich i szczurzych 

organach m.in. nerkach, wątrobie, skórze czy mózgu. Podejście to może 

być użyteczne w kontekście wielu znaczących stanów patologicznych 

takich jak cukrzyca, uszkodzenia wywołane niedokrwieniem-reperfuzją, 

zatrucia czy nowotwory.  

Stres oksydacyjny i zaburzenia równowagi redoks w stanach patolo-

gicznych mogą stanowić cel terapeutyczny czy marker diagnostyczny, 

a specyficzne biomarkery oraz nieinwazyjne metody oceny pozwalają na 

urzeczywistnienie takich podejść. 

Biomarkers and in vivo imaging  

of oxidative stress 

Redox state of tissue, defined as homeostasis between pro- and anti-

oxidants, as well as oxidative stress, disturbing the redox state play 

an important role in many physiological and pathological conditions. 

Therefore there is a great need to assess both redox status and oxidative 

stress of tissues using either specific biomarkers or to monitor changes 

in the redox state and the oxidative stress non-invasively in the living 

organism.  

Numerous methods have been developed to measure the extent and nature 

of oxidative stress, ranging from oxidation of DNA, to protein, lipids and 

free amino acids modifications. An increased understanding of redox 

biology has led to more specific and sensitive tools to measure diverse 

oxidative stress markers even at very low concentrations. However, rarely 

oxidative stress biomarkers can be assessed locally and non-invasively 

in living animals.  

Oxidative stress can indirectly be monitored through changes in redox 

status of tissue of interest. This approach is utilized in non-invasive 

imaging of tissue redox activity in vivo using resonance techniques like 

electron paramagnetic resonance imaging (EPRI) and magnetic resonance 

imaging (MRI). Both methods are based on redox reactions of cell-

penetrating nitroxide derivatives acting as a redox-state-sensitive probe. 

These techniques, in contrast to widely used in cellular studies fluorescence 
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measurements, can provide not only surface tissue information about 

oxidative stress but two- or three-dimensional images of tissues deep 

in the body. Feasibility of redox mapping was shown in many different 

murine and rat organs e.g. kidney, liver, skin and brain. This approach can 

be utilized in the context of many significant diseases like diabetes, 

ischemia-reperfusion, intoxication or cancer.  

Redox imbalance and oxidative stress in pathologies can be used 

as a therapeutic target or diagnostic marker and specific biomarkers and 

non-invasive methods of evaluation make these approaches possible. 
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Choroba Alzheimera – opis przypadku 

Véronique Petit , vpetit@onet.pl; Katedra i Klinika Neurologii UM 

w Lublinie,  www.umlub.pl;  

Joanna Szkatuła ,  asiaszkatula@vp.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Neurologii UM w Lublinie, www.umlub.pl;  

Aleksandra Marzęda , a.marzeda16@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii UM w Lublinie,  

www.umlub.pl. 

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która powoli 

i stopniowo niszczy komórki mózgu. Choroba ta, jest najbardziej rozpow-

szechnioną formą demencji, dotyka 60-65% procent osób z demencją na 

świecie. Według danych z 2014r. jakie dostarcza Alzheimer Europe, 

w Polsce choruje 501 092 osób na demencję z czego 6,2% to chorzy na 

Alzheimera. 

Wyróżnia się dwie główne postaci w chorobie Alzheimera. Istnieje 

postać rodzinna (FAD - Familial Alzheimer's Disease), dotycząca 15% 

przypadków, w której przynajmniej dwie osoby w rodzinie zachorowały, 

o zidentyfikowanych defektach genetycznych. Część z nich prowadzi 

do zmiany metabolizmu prekursora amyloidu β w kierunku nowych, 

dłuższych i bardziej „amyloidogennych” form peptydu Aβ. Istnieje również 

postać sporadyczna (SAD – Sporadic Alzheimer's Disease), wielo-

czynnikowa, która dotyczy 85% przypadków i może być spowodowana 

m.in. polimorfizmem APOE czy CYP46, wpływami niektórych hormonów 

oraz patologią mikrokrążenia. 

Celem pracy jest przedstawienie opisu przypadku pacjentki z chorobą 

Alzheimera oraz diagnostyki i próby leczenia tej choroby. 

Pacjentka, lat 64, została przyjęta do Kliniki Neurologii z objawami 

zaburzeń pamięci, orientacji, myślenia, koordynacji ruchowej, mowy oraz 

chodzenia. Badanie neurologiczne wykazało dysfazję czuciową, zaburzenie 

ruchomości gałek ocznych, zaburzenie czucia głębokiego kończyn górnych 

i dolnych, bez niedowładów. Wykonano badanie rezonansu magnetycznego 

głowy z kontrastem, które wykazało uogólnione zaniki korowo-podkorowe 

oraz rozsiane naczyniopochodne ogniska niedokrwienne. Ocena psycho-
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logiczna wykazała, że pacjentka funkcjonuje poznawczo na poziomie 

głębokiego otępienia. 

Podejmowane są próby genetycznego modyfikowania komórek 

nerwowych, a także prowadzone są badania w celu sprawdzenia pomocnej 

roli komórek macierzystych w chorobie. Mimo stosowanych wielu 

różnorodnych modeli badawczych często trudno jest znaleźć w jaki sposób 

i jakimi czynnikami można spowolnić chorobę. Choroba Alzheimera wciąż 

stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny i wymaga prowadzenia 

interdyscyplinarnych działań w kierunku jej skutecznej terapii. 

  



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Wystąpienia Ustne 

 

48 

 

Alzheimer’s disease – a case report 

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease that slowly and 

progressively destroys brain cells. This disease is the most common form 

of dementia, affects 60-65% percent of people with dementia. According to 

data from 2014 provided by Alzheimer Europe, in Poland 501 092 people 

suffer from dementia, 6.2% of which are patients with Alzheimer's disease. 

There are two types of Alzheimer's disease. There is a familial form (FAD- 

Familial Alzheimer's Disease) - 15% of cases, in which at least two people 

in the family got sick from the identified genetic defects. Some of them 

lead to a change in the metabolism of β-amyloid precursor towards new, 

longer and more "amyloidogenic" forms of Aβ peptide. There is also 

a sporadic form (SAD- Sporadic Alzheimer's Disease) multifactorial, which 

covers 85% of cases and may be caused by, among others, APOE 

polymorphism of the CYP46, the influence of certain hormones and 

microvascular pathology. 

The aim of the study is to present a case report of a patient 

with Alzheimer's disease, and diagnostic tests and experimental treatments. 

The patient, age 64, was admitted to the Neurology Department 

with symptoms of impaired memory, orientation, thinking, coordination, 

speech and walking. Neurological examination revealed sensory dysphasia, 

eye movement disorder, impaired proprioception of the upper and lower 

limbs, without paralysis. Magnetic resonance imaging of the head 

with contrast shows generalized atrophy and corticobasal degeneration with 

sclerosis vascular ischemic lesions. Psychological Assessment showed that 

she operates at deep cognitive dementia.  

There are attempts to genetically modify neural cells, and studies are being 

conducted to determine a useful role of stem cells in the disease. Despite 

the use of many diverse research models it is often difficult to see how 

and which factors can slow the disease. Alzheimer's disease is still 

a challenge for modern medicine and requires the conduct of inter-

disciplinary work towards its effective therapy. 
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Dlaczego warto pobierać krew pępowinową, 

czyli o możliwościach zastosowania komórek 

macierzystych w medycynie 

Anna Posmysz , annaposmysz@poczta.onet.pl, Akademia Wychowania 

Fizycznego w Katowicach, Katedra Nauk Fizjologiczno - Medycznych, 

Zakład Fizjologi, www.awf .katowice.pl;  

Aleksandra Żebrowska , a.zebrowska@awf.katowice.pl,Akademia 

Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Nauk Fizjologiczno-

Medycznych, Zakład Fizjologii, www.awf .katowice.pl  

Komórki macierzyste są obecne w każdym organizmie żywym. 

To komórki niezróżnicowane, które pod wpływem odpowiednich 

czynników mają zdolność do przekształcania się w różne typy komórek. 

Krew pochodząca z pępowiny stanowi bogate źródło komórek 

macierzystych. Pozyskiwanie takich komórek z krwi pępowinowej jest 

możliwe tylko podczas porodu i nie budzi kontrowersji natury etycznej  

– do ich pobrania wykorzystuje się materiał biologiczny będący odpadem 

medycznym.  

Liczne badania naukowe udowadniają, iż warto pobierać komórki 

z krwi pępowinowej, gdyż w porównaniu z komórkami macierzystymi 

pochodzącymi ze szpiku czy krwi obwodowej osoby dorosłej, są one: 

bardziej pierwotne, mniej ukierunkowane, genetycznie młodsze. Tym samym 

istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia między innymi: powikłań typu 

„przeszczep przeciw gospodarzowi”, przeniesienia zakażenia.  

Aktualnie komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej stosuje 

się na szeroką skalę w terapii wielu jednostek chorobowych np. w leczeniu 

białaczki i innych nowotworów. Naukowcy wykazali, że komórki z krwi 

pępowinowej są alternatywnym źródłem tak zwanych indukwanych 

komórek pluripotencjalnych (iPS) stosowanych w medycynie regene-

racyjnej. Do produkcji iPS używane są komórki somatyczne np. fibroblasty, 

komórki pochodzące ze skóry lub komórek układu krwiotwórczego. 

Uzyskanie iPS z krwi pępowinowej jest tak samo wydajne, jak z wyżej 

wymienionych źródeł. Przy czym, krew pępowinowa nie wymaga tylu 

specjalistycznych zabiegów jak specjalny: pobór, namnażanie. 
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Istnieją publikacje opisujące eksperymenty w których z krwi 

pępowinowej pozyskano nie tylko komórki krwiotwórcze, ale 

i mezenchymalne komórki macierzyste oraz podobne do embrionalnych 

komórek macierzystych. Okazuje się, że mezenchymalne komórki 

macierzyste krwi pępowinowej mogą być prekursorowymi dla komórek 

wszystkich trzech listków zarodkowych. Tak więc, komórki z krwi 

pępowinowej można będzie stosować w: chorobach mięśnia sercowego np. 

po zawałach, chorobach neurodegeneracyjnych, chorobach związanych 

z układem kostnym, cukrzycy i wielu innych.  

Na świecie istnieje wiele tzw. banków krwi pępowinowej, a eksperci 

w dziedzinie zastosowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej, 

starają się uświadamiać ludzi, że warto taką krew przechować 

Why collect blood from the umbilical cord, 

or on possibilities to use of stem cells  

in medicine 

Stem cells are present in every living organism. Thats cells are 

undifferentiated cells which under the appropriate factors have the ability to 

transform into different cell types. Derived from umbilical cord blood 

is a rich source of stem cells. Acquiring such cells from umbilical cord 

blood is only possible during labor and non-controversial ethical – to fetch 

them uses biological material which medical waste. 

Numerous scientific studies prove that the value of the extract the cells 

from umbilical cord blood, as compared to stem cells derived from bone 

marrow or peripheral blood of an adult, they are: the more primitive, less 

targeted genetically younger. Thus, there is less risk of inter alia 

complications related to "graft versus host", infections. 

Currently, stem cells derived from umbilical cord blood is used widely 

in the treatment of a number of diseases. For example: in the treatment 

of leukemia and other cancers. Researchers have shown that cells from cord 

blood are an alternative source of so-called induced pluripotent stem cells 

(iPS) used in regenerative medicine. For the production of the iPS cells are 

used somatic cells. For example: fibroblast cells, cells from the skin or cells 

of the hematopoietic system. Obtaining iPS umbilical cord is as powerful 
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as the above-mentioned sources. At the same time, cord blood does not 

require so many special treatments as special: collection, proliferation. 

There are publications describing experiments in which the cord blood 

obtained not only hematopoietic cells, but mesenchymal stem cells and 

the like embryonic stem cells. It turns out that the mesenchymal stem cells 

of umbilical cord blood can be a precursor cells of all three germ layers. 

Thus, cells from umbilical cord blood can be used in diseases of the 

myocardium such as: after heart attacks, neurodegenerative disorders, 

diseases associated with the skeletal system, diabetes and many others. 

In the world there are many cord blood banks. Experts in the field 

of application of stem cells from umbilical cord blood, are trying to educate 

people that it is worth the blood of store. 
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Epigenetyczne spojrzenie  

na patogenezę cukrzycy typu 1 

Paulina Pruszkowska-Przybylska , ppruszkowska@gmail.com; Klinika 

Pediatrii, Onkologii, Hematologii i  Diabetologii,  Zakład 

Immunopatologii i Genetyki UM w Łodzi;  

Piotr Wróblewski, piotr.jakub.wroblewski@gmail.com; Klinika 

Pediatrii, Onkologii, Hematologii i  Diabetologii,  Zakład 

Immunopatologii i Genetyki UM w Łodzi  

Cukrzyca typu pierwszego to choroba o podłożu autoimmunologicznym 

występująca z coraz większą częstością w populacji ludzkiej. Obecnie 

na świecie odnotowuje się ok. 382 milionów diabetyków z czego 10% 

stanowią pacjenci z cukrzycą typu 1. Dane epidemiologiczne wskazują, 

że do 2050 roku liczba chorych na świecie podwoi się. Pomimo wielu 

badań dotyczących etiologii schorzenia i detekcji czynników sprawczych, 

pozostaje wiele niewiadomych. Nowe światło na obecny stan wiedzy rzuca 

epigenetyka, będąca jak się okazuje jednym z kluczowych mechanizmów 

wpływających na rozwój T1DM (ang. Type 1 diabetes mellitus).  

T1DM jest wynikiem autoimmunologicznego ataku na komórki β trzustki, 

w którym mediatorami są limfocyty T. Powstanie autoreaktywnych klonów 

limfocytów T jest związane z ich pierwotną genetyczną predyspozycją 

(m.in. haplotypy HLA: DQB1*02-DQA1*0301, DQB1*0302-DQA1*0301, 

DRB1*03-DRB1*04 oraz polimorfizm A/G w pozycji +49 genu CTLA4), 

ale również z sygnałem płynącym z uszkodzonych komórek beta trzustki. 

Do grona czynników uszkadzających komórki beta zaliczane są m.in.: chemi-

kalia występujące w środowisku (np. metale ciężkie, pestycydy, selen), 

stres, dieta, wirusy, a także działanie tzw. akceleratorów wpływających na 

apoptozę komórek β warunkując rozwój reakcji autoimmunologicznej. 

Uważa się, że wyżej wspomniane czynniki środowiskowe są jednocześnie 

związane z uruchomieniem szlaku odpowiedzi epigenetycznej w formie: 

metylacji, demetylacji, fosforylacji, defosforylacji, acetlylacji, deacetylacji 

oraz ubikwitynacji różnych części genomu. Odrębnym mechanizmem 

epigenetycznym jest aktywność mikroRNA – cząsteczek kwasu rybo-

nukleinowego, które modyfikują efektywność translacji poprzez degradację 

specyficznych matrycowych RNA.  

Głównym celem pracy jest przedstawienie najnowszych informacji 

na temat roli zdarzeń epigenetycznych w patogenezie T1DM uwzględniając 
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najważniejsze poznane dotąd mechanizmy, a także możliwości wyko-

rzystania tej wiedzy w bio-farmaceutyce. 

Epigenetics in the pathogenesis  

of type 1 diabetes 

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is an autoimmunological disease which 

frequency of occurrence among human population is continuously rising. 

Nowadays 382 million of diabetes patients are under observation, 10% 

of them suffer from type 1 diabetes. Epidemiological data shows that 

number of patients will have doubled in number by 2050. Despite 

numerous efforts to identify factors affecting T1DM there the causative 

factor of the disease remains elusive. However, more and more recently 

gathered data suggest that that epigenetic mechanisms are play a key part 

of the development of T1DM. 

T1DM is a result of autoimmunological attack on the pancreas β-cells, 

which are selectively identified and killed by cytotoxic T lymphocytes. 

Development of autoreactive clones of T lymphocytes is dependent on 

primary genetic predisposition (ex. haplotype HLA: DQB1*02-DQA1*0301, 

DQB1*0302-DQA1*0301, DRB1*03-DRB1*04 and polymorphism A/G 

in position +49 of the gene CTLA4) but the clonal expansion of the 

autoreactive T lymphocytes is incited by a signal from destroyed pancreas 

β-cells. Environmental factors like chemicals (ex. heavy metals, pesticides), 

stress, diet and viruses precipitate the dectruction of pancreatic β-cells. 

Environmental factors which were mentioned are also engaged in epigenetic 

modification of genome in the following forms: methylation, demethylation, 

acetylation, de-acetylation, phosphorylation, de- phosphorylation and 

ubiquitination. Separate epigenetic mechanism are activity of microRNAs  

– parts of RNA which modify effectiveness of translation by degrading 

specific messenger RNAs. 

The aim of this work is to summarize the newest data about epigenetic 

modification in the pathogenesis of T1DM taking into account the most 

important known mechanisms as well as possible implementation of this 

knowledge in bio-pharmaceutic industry.  
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Krążące mikroRNA w cukrzycy typu 1 

Piotr Wróblewski , piotr.jakub.wroblewski@gmail.com; Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi; I  Katedra Pediatrii; Klinika Pediatrii, Onkologii, 

Hematologii i Diabetologii; www.umed.pl; 

Paulina Pruszkowska-Przybylska , ppruszkowska@gmail.com; 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; I Katedra Pediatrii; Klinika 

Pediatrii, Onkologii, Hematologii i  Diabetologii; www.umed.pl  

Cukrzyca typu 1 (ang. type 1 diabetes mellitus; T1DM) jest chorobą 

z autoagresji, której przyczyną jest zniszczenie komórek beta wysp 

trzustkowych przez proces autoimmunologiczny zależny od limfocytów T. 

Po uszkodzeniu ponad 90% komórek dochodzi do bezwzględnego 

niedoboru insuliny i rozwoju hiperglikemii, co skutkuje wystąpieniem 

zwykle burzliwych objawów klinicznych. T1DM może pojawić się 

u każdego, jednak najczęściej dotyka dzieci i młodych dorosłych. Szacuje 

się, że obecnie na cukrzycę choruje około 382 mln osób, z czego 10% 

stanowią pacjenci z T1DM. Dane epidemiologiczne wskazują, że liczba ta 

podwoi się do 2050 roku. Niewłaściwe zarządzanie procesem leczenia 

powoduje że, u pacjentów z T1DM rozwijają się poważne powikłania, 

które zmniejszają jakość i długość ich życia. Tylko w 2012 roku, liczba 

zgonów spowodowanych bezpośrednio przez cukrzycę wyniosła 1,5 mln. 

Cukrzycowa kwasica ketonowa (ang. diabetic ketoacidosis; DKA) oraz 

ciężka hipoglikemia (ang. severe hypoglycemia; SHG) to główne 

przyczyny śmiertelności u dzieci i młodzieży z rozpoznaną T1DM. 

Podstawowym wyzwaniem dla pediatrów oraz opiekunów diabetyków jest 

przeciwdziałanie wystąpieniu tych stanów, a także monitorowanie ich 

przebiegu. Rozpoznanie DKA oraz SHG jest relatywnie proste i polega 

na ocenie stężenia glukozy oraz gazometrii krwi.  

T1DM jest związana z wyraźnymi zmianami w profilu mikroRNA 

(miRNA) – cząsteczek niekodującego RNA, które odgrywają istotną rolę 

w regulacji ekspresji genów oraz uczestniczą w wielu procesach pato-

fizjologicznych. miRNA produkowane są wewnątrz komórek, ale są również 

uwalniane na zewnątrz, co umożliwia pomiar ich ekspresji w płynach 

ustrojowych. Zmiany w funkcjonowaniu organizmu wywołane stanem 

patologicznym powodują zaburzenia poziomu ekspresji miRNA, a zmienione 
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profile są charakterystyczne dla danej jednostki chorobowej. Z tego 

względu miRNA jest coraz częściej traktowane jako marker diagnostyczny 

w chorobach neurodegeneracyjnych, nowotworowych, czy układu immuno-

logicznego organizmu. 

Niektóre miRNA uwalniane do krwiobiegu mogą zostać wykorzystane 

do oceny stanu zdrowia pacjentów z T1DM oraz progresji choroby. 

Krążące miRNA mogą stać się w przyszłości narzędziem identyfikacji 

pacjentów w grupie wysokiego ryzyka rozwoju ostrych powikłań T1DM. 

Prawidłowe rozpoznanie zagrożenia może realnie wpłynąć na poprawę 

jakości opieki medycznej i tym samym na zapobieganie wystąpienia 

kolejnych epizodów DKA i HG oraz następstw tych ostrych powikłań T1DM.  

Celem pracy jest usystematyzowanie wiedzy i informacji dotyczących 

zmian w obrębie profili miRNA spowodowanych wystąpieniem T1DM 

oraz jej ostrych powikłań: DKA i SHG. 

The circulating miRNome of type 1 diabetes 

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is an autoimmune disease that results 

from the destruction of pancreatic beta cells due to an autoimmune T cell-

dependent process. After the destruction of more than 90% of the cells, 

the absolute insulin deficiency leads to hyperglycemia. Which manifests 

with turbulent clinical symptoms. T1DM can occur in anyone, but most 

commonly affects children and young adults. It is estimated that diabetes 

currently affects around 382 million people, of which 10% are patients with 

T1DM. Epidemiological data indicate that this number will double by 

2050. Without proper management, patients with diabetes mellitus develop 

serious complications that reduce their quality of life and life expectancy. 

In 2012, an estimated 1.5 million deaths were directly caused by diabetes. 

Diabetic ketoacidosis (DKA) and severe hypoglycaemia (SHG) are major 

causes of mortality in children and adolescents with diagnosed T1DM. The 

primary challenge for pediatricians and caregivers of diabetics is to prevent 

the occurrence of these states, and monitor their progress. Diagnosis 

of DKA and SHG is relatively simple and is based on the assessment 

of glucose levels in blood and measurement of blood gases. 
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T1DM is associated with distinct modifications in the profile 

of microRNAs (miRNAs) - non-coding RNAs that play an important role 

in the regulation of gene expression and participate in many 

pathophysiological processes. miRNAs are produced inside the cells, but 

are also released to the bloodstream, which enables measurement of their 

expression in body fluids. Pathophysiological changes in the human body 

cause disturbances of miRNAs concentration, and these changes are 

characteristic of the disease entity. Therefore, miRNAs are used as a diagnostic 

marker in neurodegenerative diseases, cancers and immune response of the 

body more frequently. 

Some miRNAs are detectable in the serum or plasma and can be used to 

evaluate health status of patients with T1DM and disease progression. 

Circulating miRNAs might soon become a diagnostic tool to identify 

individuals at high risk of developing short term complications of T1DM. 

Proper identification of the hazards can actually lead to improved quality 

of healthcare and thereby prevent the onset of subsequent episodes of DKA 

and HG, and the consequences of these acute complications of T1DM. 

The aim of this work is to present systematically the knowledge and 

information relating to changes in the profiles of miRNAs resulted from 

the occurrence of T1DM and its acute complications: DKA and SHG. 
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Mechanizmy wrodzonej odporności  

– nowy cel dla terapii sepsy? 

Maciej Basczok ,  maciek.b92@o2.pl; Zakład Biologii Patogenów 

i  Immunologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski,  

http://www.uni.wroc.pl 

Przez długi czas naukowcy traktowali wrodzoną odporność jako 

reliktową, prymitywną wręcz gałąź układu immunologicznego, zwłaszcza 

w zestawieniu z bardziej skuteczną i precyzyjną odpornością nabytą. 

W latach dziewięćdziesiątych, po sformułowaniu pojęcia wzorców 

molekularnych związanych z patogenami, a przede wszystkim po odkryciu 

receptora dla jednego z nich – lipopolisacharydu, głównego komponentu 

błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych – coraz więcej uwagi zaczęto 

poświęcać starszemu ewolucyjnie typowi odporności. Z biegiem lat 

okazało się, iż mechanizmy molekularne towarzyszące reakcjom 

odporności wrodzonej są bardziej wyrafinowane i istotne niż pierwotnie 

zakładano. Poznanie tych mechanizmów stwarza nowe możliwości 

terapeutyczne w leczeniu sepsy, której śmiertelność może sięgać nawet 

58%. Sepsa, będąca efektem nadmiernej stymulacji odporności wrodzonej, 

jest ogólnoustrojową reakcją zapalną mogącą prowadzić do niewydolności 

wielonarządowej. Kompleksowe poznanie oddziaływania lipopolisacharydu 

z receptorami rozpoznającymi wzorce molekularne skłania wielu badaczy 

do poszukiwania związków chemicznych działających wybiórczo na różne 

etapy tych interakcji, co pozwoliłoby wyciszyć nadmierną odpowiedź 

immunologiczną, zamiast skupić się na leczeniu objawów. W ostatnich 

latach zaczyna się również dostrzegać związek nieprawidłowo 

funkcjonującej odporności wrodzonej z innymi, de facto niezwiązanymi 

z infekcjami, chorobami, np. chorobą Alzheimera czy dną moczanową. 

Wszystko to pozwala spojrzeć na problematykę stanu zapalnego w nowym 

świetle, co – być może – zaowocuje w przyszłości rozwojem nowych, 

skuteczniejszych metod terapii opartych na leczeniu przyczyn, a nie 

skutków choroby. 
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Mechanisms of the innate immunity  

– novel target for sepsis therapy? 

For a long time scientists were treating innate immunity as a relict, simply 

primitive branch of the immune system, especially in comparison with more 

effective, and precise adaptive immunity. In 90‟s, after the formulation of the 

concept of pathogen associated molecular patterns, and above all upon 

discovery of the receptor for one of them – lipopolysaccharide, the main 

component of the Gram-negative bacteria outer membrane – more and 

more attention was being paid to the evolutionarily older type of immunity. 

Over the years it turned out that molecular mechanisms accompanying 

reactions of the innate immunity are more sophisticated and significant than 

originally assumed. Knowledge of these mechanisms creates new 

therapeutic possibilities in the treatment of sepsis, which mortality rate 

might reach even 58%. Sepsis, as being an effect of the excessive 

stimulation of the innate immunity, is a systemic inflammatory response 

which may provide into multi-organ failure. Comprehensive knowledge 

of lipopolysachcaride interactions with pattern recognition receptors has led 

many researchers to looking for chemical substances that may act 

selectively in various stages of such interactions, what would allow 

to silence excessive immune response of the human organism, instead 

of focusing on symptoms curing. In the last few years, the link between 

incorrectly functioning innate immunity, and other diseases, apparently 

unrelated with infections, for example Alzheimer's disease or gout, begins 

to be recognized. All of that allows to look in a new light at the issues 

of inflammation, what in the future, perhaps, will result in development 

of new, more effective methods of therapy based on a treating the causes, 

not the ravages, of the disease. 
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Mutacje genów BRCA1 i BRCA2  

– genetyczne przyczyny dziedzicznego raka 

sutka i dziedzicznego raka jajnika 

Katarzyna Sitarz,  kasia.sitarz93@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Biotechnologów "Mygen", Wydział Biochemii,  Biof izyki 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński  

Skrótami BRCA1 i BRCA2 oznaczone zostały geny, których mutacje 

prowadzą do zwiększonego ryzyka rozwoju raka sutka i raka jajnika. 

Szacuje się, że za od 5% do 10% przypadków zachorowań na raka sutka 

jest wynikiem dziedzicznej predyspozycji. Wśród niektórych populacji, 

m.in. Żydów Aszkenazyjskich, odsetek ten jest większy i wynosi 12-30%. 

Za zjawisko odpowiedzialny jest efekt założyciela. Również populacja 

polska zawiera zwiększoną liczbę nosicielek mutacji. Mutacje genu mogą 

wystąpić w każdym jego miejscu, ale obserwuje się zdecydowanie większą 

częstość zaledwie kilku mutacji. W Polsce są to mutacje c.5382insC, 

c.C61G i c.4153delA, stanowiące 91% wszystkich mutacji genu. Kobiety, 

będące nosicielkami mutacji BRCA1, są obarczone ponad 80-procentowym 

ryzykiem, że w ciągu życia zachorują na raka piersi oraz ryzykiem 

zapadnięcia na raka jajnika szacowanym na około 60%. Nosicielki mutacji 

BRCA2 mają podobne ryzyko zachorowania na raka piersi i bardziej 

umiarkowanie zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika. Geny 

BRCA1 i BRCA2, położone są, odpowiednio, na długich ramionach 

chromosomów 17 i 13. Należą one do grupy genów supresji nowotworów, 

czyli genów, które hamują rozwój nowotworu w komórkach, w których 

działają poprawnie. BRCA1 jest bardzo dużym genem – obejmuje 80 kpz 

DNA i zawiera 24 egzony. Jego mRNA ma 7,8 kpz. Białko składa się 

z 1863 aminokwasów. 

Nosicielki mutacji powinny już od młodych lat wykonywać badania 

przesiewowe, często jednak, po zakończeniu reprodukcji, uzasadnione jest 

poddanie się profilaktycznej mastektomii i zabiegowi usunięcia przydatków. 
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Mutations in BRCA1 and BRCA2  

– genetic causes of hereditary breast cancer 

and hereditary ovarian cancer 

BRCA1 and BRCA2 abbreviations have been identified genes, which 

mutations lead to an increased risk of developing a breast cancer and 

an ovarian cancer. It is estimated that a 5% to 10% of cases of breast cancer 

is due to hereditary predisposition. Among some populations, including 

Ashkenazi Jews, the percentage is larger and amounts to 12-30%. 

The founder effect is responsible for this phenomenon. The Polish 

population also has an increased number of carriers of the mutation. Gene 

mutations can occur in any of place of gene, but is a much greater incidence 

of only a few mutations. In Poland there are mutations c.5382insC, c.C61G 

and c.4153delA, representing 91% of all mutations. Women who carry 

a mutation in BRCA1, are burdened more than 80 percent the risk that 

in their lifetime will develop breast cancer and the risk of developing 

ovarian cancer, estimated at about 60%. BRCA2 mutation carriers have 

a similar risk of developing breast cancer and a more moderately increased 

risk of developing ovarian cancer. Genes BRCA1 and BRCA2 are located 

respectively on the long arms of chromosomes 17 and 13. They belong to 

a group of tumor suppressor genes, or genes which inhibit the growth 

of tumor cells that are functioning correctly. BRCA1 is a very large gene – 

covers 80 kb of DNA and contains 24 exons. The mRNA is 7.8 kb. 

The protein consists of 1863 amino acids. 

Mutation carriers should already be screened from a young age, but often, 

after the end of reproduction, it is reasonable to undergo a prophylactic 

mastectomy and surgery to remove appendages. 
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Mutacje mitochondrialnego DNA  

w chorobach narządu wzroku 

Karolina Kątska , kkatska@wp.p l; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Jan Ostrowski , jasion1@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Celem niniejszej pracy jest omówienie istotnych klinicznie objawów 

ocznych chorób mitochondrialnych i przedstawienie ich molekularnego 

podłoża. Choroby mitochondrialne są grupą klinicznie różnorodnych 

schorzeń spowodowanych mutacjami w jądrowym lub mitochondrialnym 

DNA określonych genów. Choroby mitochondrialne są schorzeniami 

rzadkimi, szacuje się, że zapada na nie 1 na 15 000 osób. Choroby 

te związane są zwykle z tkankami o wysokim zapotrzebowaniu 

energetycznym np. mięśniami szkieletowymi lub układem nerwowym, 

i zazwyczaj obejmują miopatie, encefalopatie oraz neuropatie. Objawy 

oczne chorób mitochondrialnych są częste i obejmują m.in. zaburzenia 

siatkówkowe, plamkowe i nerwu wzrokowego, opadanie powiek a także 

ubytki w polu widzenia. Manifestacje oczne rzadko towarzyszą zazwyczaj 

objawom neurologicznym lub/i układowym. Manifestacja oczna stanowi 

istotny element obrazu klinicznego wielu spośród tych chorób, 

a w szczególności: przewlekła postępująca oftalmoplegia zewnętrzna 

(CPEO), zespół Kearns-Sayre'a (KSS) oraz dziedziczna neuropatia nerwu 

wzrokowego Lebera (LHON). CPEO jest to wolno postępująca choroba 

obejmująca mięśnie zewnętrzne gałki ocznej. Często spotyka się 

obustronne opadanie powiek z następującym ograniczeniem ruchomości 

gałki ocznej we wszystkich kierunkach. Najbardziej znaną postacią 

kliniczną CPEO jest zespół Kearns-Sayre'a. KSS charakteryzuje triada 

objawów: zewnętrzna oftalmoplegia, retinopatia barwnikowa oraz 

zaburzenia przewodzenia w mięśniu sercowym. LHON ujawnia się 

u młodych dorosłych jako postępujące i nieodwracalne uszkodzenie 

nerwów wzrokowych. Cechą charakterystyczną tej jednostki chorobowej 

jest gwałtowny początek, z utratą wzroku najczęściej między 15 a 35 rokiem 

życia. Choroby mitochondrialne są istotnym wyzwaniem diagnostycznym 

ze względu na dużą różnorodność fenotypową. Diagnostyka obejmuje 
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dokładny wywiad genetyczny, biopsję mięśnia z badaniem molekularnym 

DNA wraz z określeniem enzymów mitochondrialnych. Leczenie jest 

objawowe. 

Mutations in mitochondrial DNA  

in ocular diseases 

The purpose of this paper is to discuss the clinically significant ocular 

symptoms of mitochondrial diseases and to present their molecular basis. 

Mitochondrial diseases are clinically diverse group of disorders caused by 

mutations in the nuclear or mitochondrial DNA of certain genes. Mitochondrial 

diseases are rare, it is estimated that they affect 1 per 15 000 people. These 

diseases are associated generally with the tissues with high energy 

requirements, eg . skeletal muscle or nervous system, and typically include 

myopathy, encephalopathy and neuropathy. Ocular symptoms 

of mitochondrial diseases are common and include disorders of retinal, 

macular and optic nerve, ptosis and visual field defects. Ocular features 

are rarely in isolation and may be associated with neurological and/or systemic 

symptoms. Ocular manifestation is an important part of the clinical picture 

of many of these diseases, in particular: chronic progressive external 

ophthalmoplegia (CPEO), Kearns-Sayre syndrome (KSS) and Leber's 

hereditary optic neuropathy (LHON) . CPEO is a slow progressive disease 

involving external muscles of the eye. Patients with CPEO often exhibit initial 

bilateral ptosis followed by limitation of ductions in all directions. Its best 

known subtype is KSS. KSS is characterized by the triad of symptoms such as: 

external ophthalmoplegia, pigmentary retinopathy and cardiac conduction 

block. LHON manifests in young adulthood as a distinctive heredo-

degenerative optic neuropathy. A characteristic feature of the disease is sudden 

onset of vision loss most often between 15 and 35 years old.  

Mitochondrial diseases are a significant diagnostic challenge because of the 

large variety of phenotypic. Diagnosis includes detailed family history, 

biochemical investigations. Treatment of patients with mitochondrial 

disorders is only symptomatic.  
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Naprotechnologia jako metoda oceny płodności 

Natalia Dereń , nataliaderen@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Terapii Genowej,  Wydział Lekarski,  Collegium Medicum im. 

Rydygiera UMK w Toruniu;  

Joanna Woźniak ,  wozniak.jkw@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Terapii Genowej,  Wydział Lekarski,  Colleg ium Medicum im. 

Rydygiera UMK w Toruniu  

Anna Szłapka, annszlapka@gmail,  Studenckie Koło Naukowe Terapii 

Genowej,  Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Rydygiera UMK 

w Toruniu 

Szacuje się, że w Polsce problem niepłodności dotyczy ponad dziesięciu 

procent par starających się o potomstwo. Obecnie prowadzone działania 

kliniczne w tym temacie koncentrują się na metodzie zapłodnienia 

w warunkach sztucznych, a także pokrewnych technikach wspomaganego 

rozrodu. Nie każda para może jednak skorzystać z tego typu rozwiązań. 

Naprotechnologia jest alternatywną metodą leczenia niepłodności, której 

celem jest zidentyfikowanie nieprawidłowości, a następnie skoncentrowane 

leczenie zdiagnozowanego problemu. Metoda ta zajmuje się skutecznie 

także diagnostyką oraz leczeniem w przypadku niepłodności męskiej. 

Wykorzystując główne narzędzie w diagnostyce niepłodności żeńskiej, 

jakim jest Model Creightona™, Naprotechnologia jako metoda leczenia 

niepłodności eliminuje problemy etyczne, co pozwala na szerszą 

dostępność dla wszystkich pacjentów, niezależnie od poglądów. Natomiast 

wykorzystywanie najnowszej generacji sprzętu, m.in. do laparoskopii 

bliskiego kontaktu (ang. Near Contact Laparoscopy), oraz stale 

prowadzone badania nad efektami pracy Naprotechnologów, czynią 

ją nadzieją na kolejne lata dla coraz większej liczby osób mających 

problem z zajściem, a następnie utrzymaniem ciąży. Terapię 

w Naprotechnologii rozpoczynają spotkania z nauczycielem Modelu 

Creightona™. Cykl spotkań trwa zazwyczaj trzy miesiące, po tym czasie 

nierzadko możliwe jest wstępne określenie problemu niepłodności 

małżeńskiej. Jeżeli nie postawiono jednoznacznej diagnozy para korzysta 

z usług specjalistów, głównie ginekologów oraz psychologów. Po ustaleniu 

przyczyny niepłodności następuje skoncentrowane leczenie. Usunięcie 
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stanu chorobowego umożliwia dotychczas niepłodnej parze uzyskanie 

zdrowej ciąży, której przebieg w dalszym ciągu jest monitorowany 

pod okiem specjalistów. 

Naprotechnology as a treatment of fertility 

It is estimated that in Poland, the problem of infertility relates to more than 

ten percent of couples trying to have children. Currently, clinical studies 

on this subject are focused on the method of insemination in artificial 

conditions, and related to another reproductive techniques. Not every 

couple is able to use that kind of methods. NaProTechnology 

is an alternative treatment for infertility, which aims to identify anomalies, 

and then concentrated treatment for the diagnosed problem. This method 

also effectively deals with the diagnosis and treatment for male infertility. 

Using the main tool in the diagnosis of female infertility, which is the 

Creighton Model System ™, NaProTechnology as a treatment for infertility 

eliminates ethical issues, allowing for wider accessibility for all patients, 

where does not matter which kind of philosophy they are following by. 

What‟s more, using of the latest generation of equipment, including 

to „Near Contact Laparoscopy‟, and continuously conducted research 

on the effects of naprotechnologist‟s work, make it the big hope for the 

next years for an increasing number of people who have trouble of getting 

and maintaining pregnancy. NaProTechnology begin therapy with 

the meeting with the teacher of Creighton Model System™. A series 

of meetings usually lasts for three months, after what, it is often possible 

to pre-define the problem of infertility. If there was no possibility for 

diagnose the main problem, couple uses the services of professional 

medicine workers, especially gynecologists, midwives and psychologists. 

After determining the reason of infertility, the team starts determined 

treatment. Removal of the disease state enables pre-infertile couple, 

achieves a healthy pregnancy and the course continues to be monitored 

under the supervision of specialists also. 
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Neurobiologiczne mechanizmy  

uzależnienia od morfiny  

– znaczenie czynników środowiskowych 

Joanna Listos,  a.listos@umlub.pl; Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  ul.  Chodźki 

4a, 20-093 Lublin; www.umlub.pl 

Irena Baranowska-Bosiacka; ika@sci.pum.edu.pl; Katedra i Zakład 

Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin; www.pum.edu.pl  

Maciej Tarnowski; maciejt@pum.edu.pl; Katedra i Zakład Fizjologii, 

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Al. Powstańców Wlkp . 72, 70-111 

Szczecin; www.pum.edu.pl 

Uzależnienia lekowe są chorobą centralnego układu nerwowego, 

wynikającą z długotrwałego przyjmowania substancji uzależniających. 

Wskutek podawania tych substancji dochodzi do zwiększonego wydzielania 

dopaminy w układzie mezolimbicznym, co wpływa na odczuwanie przyjem-

ności (działanie nagradzające). Mimo licznych badań eksperymentalnych, 

prowadzonych na całym świecie nadal nie ma skutecznych metod 

zwalczania uzależnień. Można przypuszczać, że oprócz rodzaju, dawki 

i czasu przyjmowania substancji inne czynniki, np. czynniki środowiskowe, 

mogą wpływać na działanie substancji uzależniających. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena udziału czynników 

środowiskowych (prenatalna ekspozycja na jony ołowiu – Pb2+) na rozwój 

uzależnienia od morfiny u dorosłych szczurów. W badaniach beha-

wioralnych wykazano, że u zwierząt poddanych działaniu Pb2+, objawy 

uzależnienia fizycznego od morfiny (ocena ostrości objawów 

odstawiennych u szczurów i ocena tolerancji na działanie przeciwbólowe 

u szczurów) były silniej wyrażone w porównaniu do zwierząt kontrolnych. 

Po badaniach behawioralnych zwierzęta poddane były dekapitacji w celu 

pobrania struktur mózgu (prążkowie, hipokamp, kora przedczołowa) 

do dalszych badań molekularnych (ocena ekspresji mRNA i białek 

receptorów dopaminowych (D2), purynowych (P2X4 i P2X7), 

adenozynowych (A1) i białek markerów stanów neurozapalnych (Iba1 

i GFAP)). W badaniach molekularnych wykazano, że pod wpływem 

prenatalnej ekspozycji na jony Pb2+ powstają zmiany w ekspresji mRNA 
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i/lub białek badanych receptorów, co może mieć wpływ na nasilenie morfi-

nowych objawów odstawiennych obserwowanych w testach behawioralnych. 

Podsumowując, uzyskane wyniki badań behawioralnych i molekularnych 

potwierdzają udział czynników środowiskowych w powstawaniu uzależnienia 

od morfiny. 

Neurobiological basis of morphine dependence 

– the significance of environmental factors 

Drug dependence is a disease of the central nervous system associated with 

long-term intake of the addictive substance. After administration of these 

substances, an increased release of dopamine in the mesolimbic system 

is observed which induces the feeling of pleasure (rewarding effect). 

Despite numerous experimental studies there are no effective methods 

of therapy of addiction. It can be assumed that in addiction not only do 

the type of substance, the dose and time duration of addictive substance 

affect the addiction but also other factors, eg. environmental factors. 

The aim of the study was to investigate the role of environmental factors 

(prenatal exposure to lead ions - Pb2+) on the development of morphine 

dependence in adult rats. It has been shown in behavioral studies, that 

in prenatally treated with Pb2+ rats, the morphine dependence was more 

pronounced as compared to control animals. After the behavioral studies, 

the animals were subjected to decapitation to collect the brain structures 

(striatum, hippocampus, the prefrontal cortex) for further molecular 

experiments (the evaluation of the expression of mRNA and protein 

of dopamine (D2), purine (P2X4 and P2X7), adenosine (A1) receptors and 

protein markers of neuroinflammation (Iba1 and GFAP)). The molecular 

studies showed that prenatal exposure to Pb2+ ions induced significant 

changes in the expression of mRNA and/or proteins of studied receptors. 

It may be responsible for the intensification of the morphine withdrawal 

symptoms observed in the behavioral tests. 

In conclusion, the obtained in behavioral and molecular experiments 

results, confirm the role of environmental factors in the development 

of morphine dependence.  
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Normy rozwoju fizycznego  

dla chłopców i dziewcząt wiejskich  

z regionu Podkarpacia 

Marta Nowak,  marta.now@onet.eu, Zakład Anatomii Porównawczej 

Kręgowców i Antropologii , Wydział Biologiczno-Rolniczy,  

Uniwersytet Rzeszowski  

Wstęp Procesy wzrastania dzieci i młodzieży stanowią przedmiot 

zainteresowania badaczy zjawisk rozwojowych. W ocenie rozwoju fizycznego 

stosowane są biologiczne układy odniesienia – standardy rozwojowe. 

W praktyce duże znaczenie mają normy populacyjne, wśród których wyróżnia 

się: normy środowiskowe – opracowane dla dzieci wielkomiejskich, 

małomiejskich i wiejskich oraz regionalne – uwzględniające badanych 

z różnych regionów kraju. 

Cel Celem było opracowanie zakresów referencyjnych w postaci siatek 

centylowych pięciu parametrów somatometrycznych dla dzieci wiejskich 

z Podkarpacia. 

Materiał i metody Materiał badawczy stanowią chłopcy i dziewczęta 

wiejskie w wieku 6–19 lat. Badania przeprowadzono w roku szkolnym 

2004/05 na terenie 7 centralnie położonych powiatów województwa 

podkarpackiego. W każdej grupie wieku uwzględniono próbkę statystyczną 

wynoszącą nie mniej niż 3,5 % populacji generalnej, a łączna liczba 

przebadanych wynosi 3696 osób – 1887 chłopców oraz 1809 dziewcząt. 

W badaniach zastosowano 2 metody: pomiarową – opartą na technice 

Martina oraz statystyczne. Wykonano pomiary 5 cech somatometrycznych 

tj. długości: tułowia, kończyny górnej i kończyny dolnej oraz szerokości 

barków i bioder. Obliczono wartości wymienionych parametrów 

z uwzględnieniem podziału na wiek i płeć badanych na poziomie: 3., 10., 

25., 50., 75., 90. oraz 97. centyla z wykorzystaniem wzoru: 

SDUxC pp  , gdzie Cp – wielkość cechy na poziomie p-tego centyla, 

x  – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Up – wielkość 

zmiennej losowej U odczytana z tablicy kwantyli rozkładu normalnego na 

poziomie odpowiedniego centyla. Linie centylowe wygładzono 

z zastosowaniem wyrównywania matematycznego krzywych. 
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Wyniki Otrzymane dane stały się podstawą do skonstruowania siatek 

centylowych 5 badanych cech dla dzieci wiejskich z województwa 

podkarpackiego. Zakresy referencyjne oraz siatki centylowe m.in. dla 

podstawowych parametrów somatometrycznych – wysokości i masy ciała 

zostały opublikowane w monografii Nowak [2011]. Wśród chłopców 

wiejskich z Podkarpacia wielkości długości kończyny górnej i szerokości 

barków obliczone na poziomie poszczególnych centyli są większe 

w badanych grupach wieku w porównaniu z serią rówieśnic. Natomiast 

dziewczęta na ogół osiągają większe wartości centylowe: długości tułowia, 

długości kończyny dolnej oraz szerokości bioder wyłącznie w okresie 

pokwitania na tle chłopców. Ponadto u dziewcząt zaobserwowano 

wcześniejszą stabilizację rozwoju w zakresie wszystkich badanych cech 

morfologicznych w porównaniu z rówieśnikami. Zróżnicowana specyfika 

rozwoju wynika z przynależności badanych do grup płci. Kinetyka 

wzrastania omawianych parametrów jest zgodna z ogólnie znanymi 

w auksologii prawidłowościami rozwojowymi. 

Wnioski Siatki centylowe opracowane na podstawie statystycznie 

reprezentatywnej próby dla populacji chłopców i dziewcząt wiejskich 

z regionu Podkarpacia umożliwiają ocenę wielkości przedstawionych 

parametrów wysokościowych i szerokościowych ciała. 
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Standards of physical development  

for rural boys and girls  

from the Subcarpatian region 

Introduction Processes of growth in children and adolescents are in interest 

of researchers of the developmental phenomena. Biological reference 

systems, growth standards, are used in the assessment of physical 

development. In practice, the population standards are very important, 

including environmental standards – prepared for urban, suburban and rural 

children and regional ones – taking account of those from different regions 

of the country. 

Aim The objective was to prepare the reference ranges in the form 

of percentile charts of five somatometric parameters for rural children from 

the Subcarpathia. 

Material and methods The research material are the rural boys and girls 

aged 6–19 years. The survey was conducted in the school year 2004/05 in 7 

centrally located districts of the Subcarpathian voivodeship. The statistical 

sample of not less than 3.5% of the general population was included in each 

age group, and the total number surveyed individuals is 3,696 – 1,887 boys 

and 1,809 girls. Two methods were used in the study: the measuring one, 

based on Martin techniques, and the statistical one. Five somatometric 

features, i.e. the lengths of the trunk, upper extremity and lower extremity, 

and the widths of the shoulders and hips were measured. The values 

of these parameters with the division into age and sex of the examined 

individuals on the level of the 3rd, 10th, 25th, 50th, 75th, 90th and 97th 

percentile were calculated by using the following formula: 

SDUxC pp  , where Cp – the value of the feature on the level of p-th 

percentile, x - the arithmetic mean, SD – the standard deviation, Up – the 

value of the random variable U read from the array of the quantile normal 

distribution on the level of the appropriate percentile. The percentile lines 

were smoothed by using the mathematical equalization of curves. 

Results The obtained data were the basis for constructing the percentile 

charts of 5 surveyed somatometric features for the children in the rural 
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areas from the Subcarpathian voivodeship. The reference ranges and the 

percentile charts, including the basic somatometric parameters – the body 

height and weight, were published in the monograph Nowak [2011]. The 

values of the upper extremity length and the width of shoulders calculated 

on the level of particular percentiles in the rural boys from the Subcarpathia 

are higher in the studied age groups in comparison with the series of their 

peers. Whereas, the girls generally have larger percentile values of the 

length of the trunk, the lower extremity length and the width of hips only at 

puberty in comparison with the boys. Moreover, the earlier developmental 

stabilization of all the examined morphological features in comparison with 

their peers was observed among the girls. The varied specificity of growth 

stems from the membership of the surveyed persons to sex groups. 

The developmental kinetics of the discussed parameters is consistent with 

the generally known developmental rules in auxology. 

Conclusions The percentile charts prepared on the basis of a statistically 

representative sample of the population of the rural boys and girls from 

the Subcarpathian region allow to assess the size of the lengthwise and 

width body dimensions. 
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Nowa protezka ucha środkowego  

– symulacyjny dobór membrany 

Katarzyna Banasiak , banasikatarzyna@gmail.com; Wydział 

Mechatroniki, Politechnika Warszawska,http://www.mchtr.pw.edu.pl/ 

dr hab. inż. Monika Kwacz,  m.kwacz@mchtr.pw.edu.pl; Politechnika 

Warszawska  

prof.  dr hab. inż. Wiktor Gambin , w.gambin@mchtr.pw.edu.pl; 

Politechnika Warszawska 

W niniejszej pracy przedstawiono symulacyjną optymalizację 

parametrów geometrycznych i materiałowych nowej komorowej protezki 

ucha środkowego. Opisano także patologię aparatu przewodzącego ucha 

środkowego z uwzględnieniem sposobów leczenia schorzenia jakim jest 

otoskleroza. Zaprezentowano obecnie stosowane protezy ucha środkowego 

wraz z wynikami poprawy słuchu po wykonaniu zabiegu stapedotomi. 

Przedstawiono konstrukcję nowej komorowej protezki ucha środkowego 

oraz zaprezentowano zasadę jej działania.  

Zilustrowano model geometryczny stworzony w oprogramowaniu CAD 

– Inventor 2015. Zastosowanie metody elementów skończonych (MES) 

pozwoliło na zbadanie przemieszczeń membrany wykonanej z PDMS 

i dobranie jej grubości zgodnie z założonymi wymaganiami. Pokazano 

własne badania symulacyjne przeprowadzone z wykorzystaniem oprogra-

mowania ABAQUS. Otrzymane wyniki dla membrany o grubości 0,15mm 

porównano z wynikami pomiarów eksperymentalnych wykonanych 

w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki (Kwacz i wsp.,2015).  

Pokazano symulacyjne charakterystyki siła-przemieszczenie dla mem-

brany protezki komorowej i eksperymentalnie wyznaczoną charakterystykę 

dla fizjologicznego więzadła obrączkowego. Charakterystyki analizowano 

w fizjologicznym zakresie przemieszczeń strzemiączka (0-100 nm). Po 

przeprowadzeniu testu statystycznego, którym była analiza regresji, 

zaobserwowano 99,8% zbieżności z danymi eksperymentalnymi. Na tej 

podstawie stwierdzono bardzo dobre dopasowanie danych świadczące o 

prawidłowym doborze grubości membrany (0,15 mm). W niniejszej pracy 

optymalizacji poddano jedynie membranę, podczas gdy protezka składa się 

z dwóch dodatkowych elementów, tarczki oraz komory. Nie było 
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konieczności zmiany początkowych ustaleń konstrukcyjnych żadnego 

z tych elementów, ponieważ poprzez dobranie odpowiedniej grubości 

membrany udało się uzyskać zadowalającą zbieżność z danymi ekspery-

mentalnymi. Dokładnie opisano każde z wykorzystanych podczas pracy 

środowisk oraz zaproponowano technologie wykonania membrany 

z PDMS z wyko-rzystaniem techniki Spin-coating.  

We wnioskach stwierdzono, że aby sprawdzić czy symulacyjnie 

dobrana grubość spełnia wszystkie założenia należy, zgodnie z opisanymi 

wytycznymi materiałowymi i konstrukcyjnymi wykonać prototyp 

i przeprowadzić badania ekperymentalne. Konieczne jest także szczegółowe 

opracowanie technologii wykonania membrany oraz jej połączenia 

z komorą i tarczką. Efektem końcowym badań powinno być opracowanie 

konstrukcji nowej protezki strzemiączka, która rozwiąże problem 

niedostatecznego pobudzenia do drgań płynu perylimfatycznego, co ma 

miejsce w przypadku protezek tłoczkowych. 
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New middle ear prosthesis  

– Simulation selecting a membrane 

This thesis presents simulation results of the geometrical and material 

parameters for a new chamber middle ear prosthesis. The thesis shows also 

one of the ossicles pathology called otosclerosis and its treatment methods. 

Middle ear prostheses which are currently used are presented together with 

the results of hearing improvement after the stapedotomy surgery. Design 

of the new chamber middle ear prosthesis and its working principle has 

been described. 

The model of the prosthesis geometry was created using the CAD  

– Inventor 2015 software. The finite element method was used to calculate 

displacement of the prosthesis membrane under load applied to the 

prosthesis plate. It was assumed that the membrane is made of poli-di-

methylo-siloxane (PDMS).It was also assumed that the simulation force-

displacement characteristics for the membrane should be the same as the 

experimental force-displacement characteristic for the normal stapes 

annular ligament. 

The ABAQUS software was used to perform the simulation Results 

obtained for the membrane of the 0.15-mm thickness showed the best 

convergence (99.8%) with the experimental results published in the 

literature. These characteristics were analyzed for the physiological range 

of the stapes displacements (0-100nm). It was concluded that the 0.15-mm 

PDMS membrane is the best choice for the new chamber stapes prosthesis. 

In this thesis, only the membrane thickness was optimized. 

Additionally, the method for manufacturing membranes was proposed. This 

method is based on the spin-coating technique.  

The next step is to build a prototype and perform experimental 

investigation of the membrane stiffness. In addition, it is necessary 

to determine all parameters of the manufacturing process for the new 

prosthesis. It is expected that new chamber stapes prosthesis can solve the 

problem of insufficient perilymph stimulation existing after using 

commercial piston stapes prostheses.   
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Obiektywna ocena procesów przetwarzania 

słuchowego za pomocą fali P300 

mgr Agnieszka Kasperczuk , agnieszka.kasperczuk@wp.pl; Studium 

doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk 

Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego, ul . S. Staszica 4, 20-081 

Lublin 

dr hab. Antonii Niedzielski,  Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk 

Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego, ul. S. Staszica 4, 20 -081 

Lublin 

Zaburzenia słuchu nie ograniczają się wyłącznie do obwodowych 

uszkodzeń słuchu czyli ucha środkowego, wewnętrznego i nerwu 

słuchowego. Audiologia diagnozuje również patologiczne procesy 

przetwarzania dźwięków na poziomie kory mózgowej. Obiektywnym 

badaniem pozwalającym na ocenę uwagi badanego oraz zdolności 

przetwarzania informacji słuchowej jest fala P300, która jest endogennym 

potencjałem wywołanym wydarzeniem poznawczym. Istnieje możliwość 

wykonania testów behawioralnych oceniających przetwarzanie słuchowe 

jednak mają one pewne ograniczenia związane m.in. z motywacją osoby do 

badania, poziomem koncentracji, pamięcią, zdolnościami ekspresji języka. 

Obiektywne badania pozbawione są powyższych ograniczeń i dają lepsze 

możliwości diagnostyczne. Zaletą badań obiektywnych jest możliwość 

badania: małych dzieci nie potrafiących aktywnie współpracować oraz 

dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i motorycznymi. Rejestracja fali 

P300 służy do badania procesów zaangażowanych w opracowanie bodźca 

dźwiękowego (automatycznej reakcji na bodziec, procesu rozpoznania i 

kategoryzacji bodźca o istotnym znaczeniu). Prawidłowa latencja z jaką 

fala P300 widoczna jest w odpowiedzi wywołanej, waha się w granicach 

220-380 ms- dostarcza nam ona informacji o czasie poświęconym na 

opracowanie bodźca (odkodowanie, rozpoznanie, klasyfikowanie), zaś 

amplituda fali świadczy o rozmiarach struktur zaangażowanych w procesy 

poznawcze.  Odpowiedzi o obniżonej amplitudzie lub wydłużonej latencji 

świadczą o zaburzeniach w przetwarzaniu informacji słuchowej- czyli o 

nieprawidłowościach w przetwarzaniu słuchowym na poziomie 

neuronalnym nie wynikających z zaburzeń funkcji poznawczych i 

językowych. Problemy z przetwarzaniem słuchowym mogą zaburzać 

prawidłowy proces uczenia się za pomocą słuchu i skutkować obniżonymi 
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wynikami szkolnymi. Dlatego tak ważne jest wykrycie zaburzeń 

przetwarzania słuchowego u dzieci rozpoczynających edukację. Możliwie 

wczesna interwencja pozwoli na zastosowanie odpowiednich metod  

rehabilitacyjnych i reedukacyjnych. 

An objective assessment processes auditory 

processing using the P300 wave 

Hearing disorders are not limited to peripheral hearing loss or the middle 

ear and internal auditory nerve. Audiology also diagnosed pathological 

processes sound processing at the level of the cerebral cortex. An objective 

test to the test to evaluate attention and auditory processing capability is the 

wave P300, which is an endogenous potential induced cognitive event. You 

can perform behavioral tests assessing auditory processing but they have 

some limitations, among others, with the motivation  people to study the 

level of concentration, memory, language expression skills. Objective tests 

are devoid of the above limitations and yield better diagnostic capabilities. 

The advantage is the possibility of objective research studies: small 

children who can not actively cooperate and children with neurological 

disorders and motor skills. Registration wave P300 is used to study 

processes involved in the development of a sound stimulus (automatic 

reaction to stimulus, the process of identifying and categorizing the 

stimulus of significance). The correct latency of P300 wave which is visible 

in response induced , is in the range 220-380 ms. It provides us with 

information about the time spent on the development of a stimulus ( 

decoding , identification , classification ) and the wave amplitude indicates 

the size of the structures involved in cognitive processes . 

 Replies reduced amplitude or latency extended testify disorders in 

information processing  auditory - or irregularities in the processing of 

auditory at the neural level are not due to cognitive impairment and  

language. Auditory processing problems may interfere with the normal 

process of learning by hearing and result in reduced school performance. It 

is therefore important to detect auditory processing disorders in children 

starting education. Possibly early intervention will allow the use of 

appropriate methods of rehabilitation and re-education. 
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Ocena jakości życia wśród młodych osób 

aktywnych i nieaktywnych fizycznie  

– doniesienie wstępne 

Sylwia Kiełbasa , sylwiakielbasa@op.pl, Katedra Nauk 

Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl 

Natalia Kaźmierczak , Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Joanna Brzozowska , Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Antoni Niedzielski , Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Wprowadzenie: Zgodnie z definicją WHO jakość życia to spostrzeganie 

przez jednostkę jej pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów 

wartości w jakich żyje oraz w relacji do jej celów, oczekiwań, standardów 

i zainteresowań. Jakość życia jest efektem relacji między realizacją 

i stopniem zaspokojenia własnych potrzeb a wymaganiami i zasobami 

otoczenia. Aktywność fizyczna to wszelki ruch ciała będący wynikiem 

skurczu mięśni, którego skutkiem jest zwiększenie wydatku energetycznego 

powyżej poziomu podstawowego. Jest to zarówno zawodowe uprawianie 

sportu, tzw. rekreacyjna aktywność fizyczna, aktywność fizyczna w domu 

(wykonywanie obowiązków domowych), jak i aktywność związana 

z transportem. Do cech charakterystycznych aktywności fizycznej zalicza 

się odpowiednią intensywność, czas jej trwania i częstotliwość. 

Podejmowanie aktywności fizycznej w codziennym życiu przynosi 

korzyści nie tylko zdrowotne, ale również społeczne i psychologiczne. 

Cel pracy: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy subiektywną 

oceną jakości życia a aktywnością fizyczną wśród młodych osób.  

Materiał i metody: Narzędzie badawcze składało się z dwóch części  

– pierwszą stanowił autorski kwestionariusz ankiety dotyczący samooceny 

stanu zdrowia i opisu podejmowanej aktywności fizycznej, natomiast drugą 

standaryzowany kwestionariusz Brief Inventory of Thriving (BIT) służący 

do badania dobrostanu psychicznego. Badanie przeprowadzone zostało 

w okresie luty-kwiecień 2015 r. Wzięło w nim udział 368 osób. 
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Wnioski: Osoby aktywne fizycznie wyżej oceniają jakość swojego życia 

niż osoby nieaktywne fizyczne. Osoby aktywne fizycznie częściej deklarują 

posiadanie jasno określonego celu w życiu, charakteryzują się większym 

optymizmem w ocenie swojej przyszłości, w większym stopniu 

są przekonane o możliwości osiągnięcia swoich celów. 

Quality of life among young  

physically active and physically inactive people 

– preliminary report 

Background: According to the WHO definition, quality of life is the 

perception of individual of his position in the context of culture and value 

systems in which he lives and in relation to his objectives, expectations, 

standards and interests. The quality of life is the result of the relationship 

between realization and the degree to which his needs are satisfied and 

requirements and environmental resources. Physical activity is any body 

movement resulting from muscle contraction that results in an energy 

expenditure above the basic level. It can be a professional sport activity, 

recreational activity, physical activity at home (household duties) and also 

the activity connected with transport. Characteristics of physical activity 

are appropriate intensity, duration and frequency. Physical activity in daily 

life brings benefits not only to health but also social and psychological. 

Aim: The aim of this study was to evaluate the relationship between 

subjective assessment of quality of life and physical activity among young 

people. 

Material and methods: Research tool consisted of two parts – an author-

made questionnaire for self-assessment of health status and description 

of physical activity and standardized Brief Inventory of Thriving (BIT) 

to measure a broad range of psychological well-being constructs. 

The research was conducted in the period February-April in 2015 on 

a group of 368 respondents.  

Conclusions: Physically active people better assess their quality of life than 

physical inactive persons. Physical active people more often declare to have 

a clearly defined purpose in life. They are more optimistic in assessing their 

future and more convinced of the possibility of achieving their goals.  
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Ocena wiedzy kobiet  

na temat szczepień ochronnych  

i ich bezpieczeństwa w okresie ciąży 

Maciej Grad, maciej-grad@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Adrianna Krupa , adriannakrp@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patolo gii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Monika Majcher,  majcher.m9@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

WSTĘP 

Szczepienia ochronne stały się jedną z najpopularniejszych oraz 

najbardziej skutecznych form profilaktyki chorób zakaźnych. Dzięki 

ciągłemu postępowi w tej dziedzinie nauki, zdołano wyeliminować wiele 

chorób. Jednakże, stosowanie szczepień w populacji ciężarnych budzi wiele 

kontrowersji. Niewiele przyszłych matek uświadamia sobie, że immunizacja 

w czasie ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich poważnych chorób 

zakaźnych. Oprócz tego, dochodzi do przezłożyskowej transmisji 

przeciwciał co zapewnia ochronę w okresie pierwszych 6 miesięcy życia 

dziecka. Bardzo ważna staje się edukacja i uświadamianie kobiet, że ciąża 

nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepień. 

CEL 

Celem pracy była ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat szczepień 

w okresie ciąży.  

METODYKA 

Badania ankietowe przeprowadzono w Klinice Położnictwa i Patologii 

Ciąży UM w Lublinie, wśród 114 pacjentek, uwzględniając wiek, 

wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz liczbę przebytych ciąż. Oceniano 

wiedzę kobiet dotyczącą szczepień przeciwko grypie, ospie wietrznej, 

różyczce, WZW typu A i B.  
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WYNIKI 

W badanej populacji (26,32%) 30 kobiet zaszczepiło się przynajmniej 

raz w życiu przeciwko grypie, a 18 (15,79%) wiedziało o celowości 

przeprowadzenia takich szczepień w okresie ciąży. 28,07% (32) badane 

kobiety były szczepione przeciwko ospie wietrznej, a jedynie 10 (8,77%) 

kobiet posiadało wiedzę o celowości kontroli tych przeciwciał przed 

planowana ciążą. W badanej populacji 101 (88,6%) kobiet posiadało nabytą 

odporność przeciwko różyczce. Wsród badanej grupy 50 (43,86%) kobiet 

zostało zaszczepionych przeciwko WZW typu B, a 19 (16,67%) WZW 

typu A, u żadnej ciężarnej nie było to działanie związane z planowaną 

ciążą. 15,79% kobiet deklarowało posiadanie wiedzy na temat szczepień 

ochronnych w okresie ciąży. Przeważająca większość kobiet aktywnie 

podchodząca do tematu immunizacji w okresie ciąży mieszkała w mieście 

i posiadała wyższe wykształcenie, oraz była w pierwszej ciąży.  

WNIOSKI 

Wykształcenie kobiet oraz miejsce zamieszkania może mieć wpływ na 

dostęp do informacji oraz możliwości dokonania szczepień ochronnych. 

Wprowadzenie obowiązkowej kontroli przeciwciał przeciwko różyczce 

w 1. trymestrze ciąży znacznie spopularyzowało temat szczepień w okresie 

ciąży, ale wiedza kobiet na ten temat jest ciągle niewystarczająca. 

Assessment of knowledge  

of pregnant women  

on immunization during pregnancy 

INTRODUCTION 

Vaccinations become one of the most popular and most effective forms 

of prevention of infectious diseases. Due to continuous advances in the 

field of science, been able to eliminate many diseases. However, the use 

of vaccination in a population of pregnant raises a lot of controversy. Just a 

few expectant mothers realize that immunization during pregnancy reduce 

their risk of serious infectious diseases. Besides, there is a transplacental 

transmission of antibodies which provide protection in the first six months 

of life. It is very important to educate and raise awareness of women that 

pregnancy is not an absolute contraindication to vaccination. 



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Wystąpienia Ustne 

 

80 

 

TARGET 

The aim of this study was to assess the knowledge of pregnant women 

about immunization during pregnancy. 

METHODOLOGY 

Surveys were conducted in the Department of Obstetrics and Pathology 

of Pregnancy Medical University of Lublin. It included 114 patients and 

their age, education, place of residence and number of pregnancies. 

They assessed the knowledge of women regarding vaccination against 

influenza, chickenpox, rubella, hepatitis A and B. 

RESULTS 

In the study population of 30 (26.32%) women vaccinated against influenza 

at least once in their life, and 18 (15.79%) knew about the advisability 

of carrying out such vaccination during pregnancy. 32 (28.07%) examined 

women were vaccinated against varicella, and only 10 (8.77%) of women 

had knowledge about the desirability of controlling these antibodies before 

the planned pregnancy. In the study population 101 (88.6%) of women had 

acquired immunity against rubella. Among the study group of 50 (43.86%) 

women were vaccinated against hepatitis B, and 19 (16.67%), hepatitis A, 

in any pregnant was not an action related to a planned pregnancy. 15.79% 

of women claimed to have had knowledge about immunizations during 

pregnancy. The vast majority of women actively takes up the topic 

of immunization during pregnancy lived in the city and had a university 

degree, and was the first pregnancy. 

MAIN CONCLUSIONS 

Education of women and the place of residence may have an impact 

on access to information and opportunities to make vaccinations. 

The introduction of mandatory control of antibodies against rubella in the 

first trimester of pregnancy greatly popularized vaccination during 

pregnancy, but women's knowledge on this subject is still insufficient. 
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Ocena wpływu monocytów CD16-pozytywnych 

na odpowiedź przeciwnowotworową  

u chorych na przewlekłą białaczkę 

limfocytową (PBL) 

mgr Wioleta Kowalska , wioleta.kowalska91@gmail.com, Katedra 

i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział z Oddziałem 

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

mgr Małgorzata Waldowska , malgorzatawaldowska@gmail.com, 

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej,  II Wydział z Oddziałem 

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

dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak , agnieszka.bojarska-

junak@umlub.pl, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział 

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl 

Założenia i cel pracy: Nomenclature Committee of the International 

Union of Immunologic Societies (IUIS) wprowadził w oparciu o ekspresję 

markerów powierzchniowych CD14 i CD16 nową nomenklaturę, grupującą 

monocyty w trzy subpopulacje. Komórki cechujące się wysoką ekspresją 

CD14 oraz brakiem cząsteczki CD16, definiowane są jako monocyty 

klasyczne (CD14++CD16-), stanowią one większość monocytów krwi 

obwodowej (~90%). Pośród monocytów z ekspresją CD16 wyróżniamy 

monocyty pośrednie CD14++CD16+ oraz monocyty nieklasyczne 

CD14+CD16++. Prawdopodobnie subpopulacja monocytów pośrednich 

stanowi grupę komórek, które w tkankach objętych stanem zapalnym lub 

zmienionych nowotworowo ulega polaryzacji do makrofagów TAM 

(Tumor Associated Macrophage), które mogą wykazywać silne 

właściwości przeciwzapalne. Monocyty o fenotypie CD14+ HLA-DR-/low 

pobudzają proliferację limfocytów T regulatorowych (Treg) oraz 

powodując zaburzenia w dojrzewaniu komórek dendrytycznych. 

Celem pracy była ocena ekspresji cząsteczki HLA-DR oraz CD163 wśród 

monocytów CD16-pozytywnych.  

Pacjenci i metodyka badań: Badaniami objęto grupę 20 chorych na PBL 

oraz 10 zdrowych dawców. Materiał do badań stanowiła krew obwodowa. 

Subpopulacje monocytów zostały wyznakowane przy pomocy przeciwciał 
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monoklonalnych anty-CD14 FITC, anty-CD16 PE (BD Pharmingen) oraz 

anty-CD163 PE-Cy5 i anty-HLA-DR PE-Cy5 (BioLeegend). Komórki 

poddawano ocenie w cytometrze przepływowym (FACSCalibur, BD).  

Wyniki:  

U chorych na PBL wykazano istotnie wyższy odsetek monocytów 

z ekspresją CD16 w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,05). Odsetek 

monocytów wykazujących ekspresję markera powierzchniowego CD163 

był istotnie statystycznie wyższy pośród subpopulacji monocytów 

pośrednich (mediana: 63,70%), w porównaniu do odsetka monocytów 

nieklasycznych CD163+ (mediana: 5,12%). (p<0,01). Ponadto wykazano, 

że odsetek komórek z ekspresją HLA-DR pośród monocytów pośrednich 

(mediana: 96,77%) był istotnie wyższy od odsetka komórek 

CD14+CD16++HLA-DR+, który obserwowano pośród monocytów 

nieklasycznych (mediana: 73,36%) (p<0,001).  

Wnioski:  

Pośród subpopulacji monocytów pośrednich obserwuje się wysoki 

odsetek komórek z ekspresją CD163 i jest on wyższy od tego 

obserwowanego pośród monocytów nieklasycznych. Wysoka ekspresja 

CD163 na monocytach pośrednich może sugerować właściwości 

immunosupresyjne i pronowotworowe tych komórek. CD163 wykazuje 

zdolność hamowania aktywacji oraz proliferacji limfocytów T. Ponadto, 

u chorych na PBL pośród subpopulacji monocytów nieklasycznych 

obserwuje się największy odsetek komórek z brakiem lub niską ekspresją 

HLA-DR (HLA-DR-/low), co sugeruje, iż te komórki posiadają obniżoną 

zdolność do stymulacji układu immunologicznego. Prawdopodobnie 

zaburzony jest proces prezentacji antygenów limfocytom T-pomocniczym. 

Można przypuszczać, że monocyty z wysoką ekspresją CD163 oraz niską 

HLA-DR stanowią subpopulację o właściwościach przeciwzapalnych, 

wykazującą zdolność do zahamowania odpowiedzi przeciwnowotworowej. 
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The importance of CD16-positive monocytes 

in anti-tumor responses in patients  

with chronic lymphocytic leukemia (CLL) 

Introduction and the aim of the study: 

Nomenclature Committee of the International Union of Immunologic 

Societies (IUIS) introduced a new nomenclature for monocytes, dividing 

them into three subpopulations based on the expression of surface markers: 

CD14 and CD16. Cells with high expression of CD14 and a lack of CD16 

constitute a majority of peripheral blood monocytes (90%) and are called 

classical monocytes (CD14++CD16-). Monocytes with CD16 expression 

state either intermediate monocytes CD14++CD16+ or nonclassical 

monocytes CD14+CD16++. Probably subpopulation of intermediate 

monocytes are a group of cells that can polarize in inflamed or malignant 

tissue into TAM macrophages (Tumor Associated Macrophages). 

Monocytes with CD14+ HLA-DR -/low phenotype stimulate 

the proliferation of T regulatory lymphocytes (Treg) and cause disorder 

in maturation of dendrites cells. The aim of the study was to assess 

the expression of HLA-DR molecules and CD163 among monocytes 

CD16-positive.  

Material and Methods: 

Peripheral blood samples were obtained from a group of 20 patients 

with CLL and 10 healthy ones. Monocytes‟ subpopulations were marked 

with monoclonal antibodies anti-CD14 FITC, anti-CD16 PE (BD 

Pharmingen), anti-CD163 PE-Cy5 and anti-HLA-DR PE-Cy5 (BioLegend). 

Cells were analysed by flow cytometry (FACSCalibur, BD).  

Results: 

CLL-patients expressed significantly higher percentage of CD16+ 

monocytes than patients in a control group (p<0,05). The percentage of 

monocytes with CD163 marker was significantly higher among sub-

population of intermediate monocytes (mediana: 63,70%), in comparison to 

the percentage of nonclassical monocytes CD163+ (mediana: 5,12%) 

(p<0,01). Furthermore, we also showed that the percentage of cells with 
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HLA-DR expression among intermediate monocytes (mediana: 96,77%) 

was significantly higher than the percentage of CD14+CD16++HLA-DR+ 

cells, observed among nonclassical monocytes (mediana: 73,36%) 

(p<0,001). 

Conclusions: 

Subpopulation of intermediate monocytes possess high expression 

of CD163, which is higher than that observed in nonclassical monocytes. 

High expression of CD163 on intermediate monocytes may suggest 

immunosuppressive and antitumor properties of these cells. Moreover 

in a group of CLL patients the highest percentage of cells among 

nonclassical monocytes lack or poorly express HLA-DR (HLA-DR-/low), 

what suggests their reduced ability for stimulating the immune system. 

Probably the process of antigen presentation to T helper lymphocytes 

is damaged. We may assume that monocytes with high expression 

of CD163 and low HLA-DR possess anti-tumor properties and the ability 

to inhibit anti-tumor response. 

  



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Wystąpienia Ustne 

 

85 

 

Otrzymywanie i badania in vitro  

hybrydowych nanosfer polilaktydowych  

z chlorofenezyną 

Agnieszka Przybysz , aprzybysz@ch.pw.edu.pl; Laboratorium 

Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Warszawska, www.lpt.ch.pw.edu.pl;  

Agnieszka Gadomska-Gajadhur,  agadomska@ch.pw.edu.pl; 

Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Warszawska, www.lpt.ch.pw.edu.pl;  

Paweł Ruśkowski ,  pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl; Laboratorium 

Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Warszawska, www.lpt.ch.pw.edu.pl;  

Współczesne badania nad lekami, poza poszukiwaniem nowych substancji 

aktywnych farmaceutycznie (z ang. Active Pharmaceutical Ingredient, API) 

skupiają się nad sposobami ich efektywnego i bezpiecznego podawania. 

Wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe spowodował konieczność 

opracowania systemów o kontrolowanym czasie uwalniania terapeutyku, 

tzw. DDS (z ang. Drug Delivery Systems).  

Istnieją różne rodzaje DDS. Wśród nich można wyróżnić nano- 

i mikrosfery polimerowe oraz proleki wielkocząsteczkowe. Sfery, w których 

matrycą są proleki biodegradowalnych polimerów, zawierające dodatkowo 

rozproszoną substancję aktywną (sfery hybrydowe) są podwójnym 

systemem o kontrolowanym czasie uwalniania. 

Jednym z biodegradowalnych polimerów, które mogą tworzyć matrycę 

hybryd jest polilaktyd (PLA). Otrzymuje się go z naturalnych surowców 

odnawialnych, a produkty jego degradacji są nietoksyczne. Jest dopuszczony 

do zastosowań medycznych. Chlorofenezyna (3-(4-chlorofenoksy)propan-

1,2-diol) jest lekiem bakterio- i grzybostatycznym. Została dopuszczona do 

zastosowań w kosmetyce jako konserwant w stężeniu do 0,3%wag. 

Metodą emulsyjną z odparowaniem rozpuszczalnika otrzymałam sfery 

hybrydowe zawierające chlorofenezynę rozproszoną w matrycy z proleku 

PLA-chlorofenezyna. Zbadałam wpływ parametrów procesu na rozmiar 

otrzymywanych sfer. Średnicę cząstek mierzyłam z użyciem metody 

dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Następnie zoptymalizowałam 
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proces otrzymywania sfer z użyciem matematycznych metod planowania 

doświadczeń. Otrzymałam równanie regresji opisujące zależność rozmiaru 

sfer od parametrów procesu. Adekwatność równania potwierdziłam 

również doświadczalnie. 

Przeprowadziłam badania in vitro mające na celu potwierdzenie 

aktywności antymikrobiologicznej otrzymanych hybryd w stosunku 

do czystej API oraz określenie profilu uwalniania. Aktywność wobec 

wszystkich zbadanych grzybów strzępkowych została zachowana. 

Aktywność wobec bakterii i drożdży w kilku przypadkach zanikła. 

Badania potwierdziły możliwość zastosowania polilaktydowych 

nanosfer hybrydowych jako systemów leków o kontrolowanym czasie 

uwalniania. Profil uwalniania jest odpowiedni, a aktywność wobec 

grzybów strzępkowych zachowana. Uzyskane adekwatne równanie regresji 

pozwala na otrzymanie sfer o zadanym rozmiarze. Badane cząstki mogłyby 

mieć zastosowanie np. w leczeniu grzybicy skórnej. 
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Preparation and in vitro studies of hybrid 

polylactide spheres with chlorphenesin 

Modern drug research focuses not only on seeking new Active 

Pharmaceutical Ingredients (API) but also on finding new, more efficient 

and safer delivery. Increasing chronic disease morbidity led to Drug 

Delivery Systems (DDSs) development.  

There are many types of DDSs, among them are nano- and microspheres 

and macromolecule prodrugs. Spheres made of biodegradable polymeric 

prodrugs with additional API dispersed (hybid spheres) are double drug 

delivery systems.  

One of biodegradable polymers, which can form hybrids‟ matrix 

is polylactide (PLA). It is produced from natural renewable resources and 

products of its degradation are non-toxic. It is also approved for medical 

aplications. Chlorphenesin (3-(4-chlorophenoxy)propanane-1,2-diol) 

is bacterio- and fungistatic drug. It is approved to use in cosmetics 

as a preservative in a concentration below 0,3%mass.  

In my research I prepared spheres made of prodrug PLA-chlorphenesin 

with additional chlorphenesin dispersed, using emulsification-solvent 

evaporation method. I studied the influence of process parameters on size 

of obtained spheres. I used Dynamic Light Scattering (DLS) method 

to measure spheres‟ diameter. Then I optimized the process using 

mathematical methods of desing of experiments. I also established 

regression equation witch describes the influence of process parameters on 

spheres‟ size. I checked its adequacy experimentally.  

I performed in vitro research to find out whether the hybrid spheres are still 

active towards microorganisms and to determine release profile. Antifungal 

activity preserved, although antibacterial activity in some cases did not.  

Research shows that hybrid nanospheres can be used as drug delivery 

system. Release profile is adequate and antifungal activity preserved. 

Adequate equation of regression will lead to preparation of spheres with 

required size. Hybrid PLA-chlorphenesin spheres can be used in skin 

mycosis treatment.  
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Otyłość i aktywność fizyczna u ciężarnych  

– wpływ na przebieg ciąży i porodu 

Monika Majcher,  majcher.m9@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Maciej Grad, maciej-grad@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Adrianna Krupa , adriannakrp@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Otyłość to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, 

przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne. 

Obecnie stanowi narastający problem zdrowia publicznego również 

u kobiet w wieku rozrodczym, utrudniając zajście w ciążę oraz będąc 

przyczyną powikłań u matki i płodu. Według statystyk otyłość u ciężarnej 

można zdefiniować w trojaki sposób: masa ciała przed zajściem w ciążę 

powyżej 90 kg; masa ciała podczas pierwszej wizyty przekracza 110-120% 

należnej masy ciała i BMI w czasie ciąży powyżej 30 kg/m2. Otyłość 

predysponuje do wystąpienia podczas ciąży przede wszystkim cukrzycy 

ciężarnych, nadciśnienia tętniczego, częstszych stanów zapalnych dróg 

moczowych, krwawień i porodów przedwczesnych. Zbyt duża waga 

ciężarnej powiązana jest również ze wzrostem częstości rodzenia dzieci 

o dużej masie ciała, co może prowadzić do wystąpienia u niego 

w późniejszym wieku otyłości oraz rozwoju czynników ryzyka chorób 

układu krążenia. W badaniach otyłych kobiet ciężarnych zaobserwowano 

także ryzyko zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, 

zapalenie pęcherzyka żółciowego, raka błony śluzowej macicy oraz piersi. 

Odnośnie powikłań podczas porodu, częściej dochodzi do kończenia ciąży 

drogą cesarskiego cięcia głównie z powodu wystąpienia nadciśnienia, stanu 

przedrzucawkowego oraz problemów ze znieczuleniem ciężarnej. Badania 

na temat fizjologii ciąży i porodu wykazują, że umiarkowana aktywność 

fizyczna zwiększa wydolność krążeniowo-oddechową, siłę mięśniową, 

i zakres ruchomości stawów, szczególnie biodrowych i kręgosłupa, 



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Wystąpienia Ustne 

 

89 

 

jednocześnie zmniejszając ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej 

i żylaków odbytu. Ma wpływ również na ogólne dobre samopoczucie 

i wpływa pozytywnie na sen. Aktywne fizycznie ciężarne charakteryzuje 

mniejszy przyrost masy ciała o około 5kg w porównaniu z kobietami, które 

w czasie ciąży nie podejmowały żadnej aktywności ruchowej. W badaniach 

wykazano znaczne skrócenie czasu porodu u kobiet, które deklarowały 

aktywność fizyczną w czasie trwania ciąży. Ponadto stwierdzono pozytywny 

wpływ ćwiczeń na płód, który przyzwyczaja się do krótkotrwałego, 

okresowego zmniejszenia przepływu krwi przez łożysko podczas skurczów 

macicy. Ćwiczenia w czasie ciąży powinny być krótkie (15-30 minut), 

regularne (kilka razy w tygodniu) o intensywności dostosowanej do 

kondycji ciężarnej sprzed ciąży. 
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Obesity and physical activity in pregnant 

women and how they affect the course  

of pregnancy and delivery 

Obesity is a medical condition in which excess body fat has accumulated to 

the extent that it may have a negative effect on health, leading to reduced 

life expectancy and/or increased health problems. Currently is known 

as a serious problem of world's public health, including women in their 

reproductive age, being the cause of complications during pregnancy 

for the mother and the baby. Obesity in pregnant women can be defined 

in three ways: body weight before the pregnancy exceeds 90kgs; body 

weight during the first medical appointment exceeds 110-120% of expected 

body weight and BMI during pregnancy over 30kgs per m2. Obesity can 

predispose developing gestational diabetes, hypertension, inflammations 

of urinary tract, bleedings and preterm delveries. Obese pregnants usually 

give birth to macrosomic babies, which can result in child's obesity 

in the future. According to statistics, during pregnancy may occur fetus 

growth inhibition, inflammation of the gall bladder and even breast 

or uterus cancer. Caesarian section is provided more often for obese 

prengants due to hypertension, preeclampsia and difficulties with 

anesthesia. Studies show, that moderate physical activity during pregnancy 

results in improving cardiovascular capacity, muscles strength, joints 

movability and decreases risk of developing gestational diabetes and 

hemorrhoids. Physical activity also improves mental condition of pregnant 

women and leads to decreasing weight gain even by 5kgs. The studies 

prove also shortening of the labour time and they positively affect the 

condition of the baby. 
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Pielęgnacja ogrodu jako jedna z form 

aktywności fizycznej seniorów 

Alicja Pazur, alapaz@wp.pl, Wydział Wychowania Fizycznego, 

Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki,  Akademia 

Wychowania Fizycznego w Warszawie  

Celem niniejszej pracy jest prześledzenie rodzajów aktywności 

fizycznej preferowanej przez seniorów. 

Materiał i metody: Badaniami objęto 220 osób. Wykorzystano 

kwestionariusz własnego pomysłu dotyczący aktywności fizycznej ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywności działkowej.  

Wyniki: w sezonie aktywność działkową podejmowało około 53% 

respondentów, w zimie prawie 44 % przyznaje, iż nie podejmuje żadnej 

aktywności fizycznej, a z domu wychodzi tylko do sklepu, lekarza lub na 

rehabilitację. 60 % kobiet i prawie 73 % mężczyzn przyznało, iż w sezonie 

wiosenno-jesiennym bywa na działce kilka razy w tygodniu, ok. 7 %kobiet 

i prawie 4 % mężczyzn odwiedza swoją działkę mniej niż jeden raz w 

miesiącu. Seniorzy deklarowali, iż odwiedzają swoje działki również zimą. 

Wnioski: Ogródki działkowe są ważną częścią życia seniorów. Uprawa 

działki może stanowić ważny element w stylu życia osób w wieku 

poprodukcyjnym i jest często motywatorem do aktywniejszego spędzania 

czasu. Praca na działce powoduje, iż seniorzy chętniej opuszczają domy. 

Aktywność działkowa seniorów przynosi wiele korzyści dla ich zdrowia 

fizycznego i psychicznego. Zasadne więc byłoby rozpowszechniane wiedzy 

o tym fakcie wśród osób w wieku poprodukcyjnym i stwarzanie im 

możliwości do takiego spędzania czasu.  
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Gardening as a form  

of physical activity of seniors 

The aim of this study is to investigate types of physical activity preferred 

by seniors. 

Materials and methods: The study involved 220 people. Questionnaire 

of my own creation was used in research concerning physical activity with 

particular emphasis on gardening activity. 

Results: in vegetation period gardening activity at plots was undertaken by 

about 53% of the respondents. Almost 44% admitted to not doing any 

physical activity in the winter season and only leaving the house to go 

shopping, visit a doctor, or to go to the rehabilitation. 60% of females and 

roughly 73% of males confirmed that they visited their allotments few 

times a week in the spring and autumn season. Around 7% of females and 

approximately 4% of males visited their plots less than once a month. 

Seniors declared that they also visit their allotments in winter. 

Conclusions: Plots are an important part of life of seniors Plant cultivation 

can be an important element of lifestyle for people in retirement age and 

is often a motivation for more active leisure. Work on the allotment makes 

seniors more willing to leave their homes. Gardening activity is beneficial 

for physical and mental health of older people. Therefore, it would be 

reasonable to disseminate knowledge about this fact among people 

in retirement age, providing them with opportunities for such leisure. 
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Porównanie występowania mutantów C. difficile 

opornych na bakteriofagi i antybiotyki 

Przemysław Trzepiński , ptrzepinski@10g.pl; Katesra Biofizyki 

Ogólnej, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Janet Nale,  jn142@leicester.ac.uk; Department of Infection, 

Immunity and Inflammation; Medical Sciences Building; University 

of  Leicester; Leicester 

Martha Clokie,  mrjc@leicester.ac.uk; Department of Infection, 

Immunity and Inflammation; Medical S ciences Building; University 

of  Leicester; Leicester 

Clostridium difficile jest Gram-dodatnią laseczką przetrwalnikującą, 

która stanowi czynnik etiologicznym rzekomobłoniastego zapalenia jelit 

oraz biegunek związanych z podawaniem antybiotyków. Choroby związane 

z C. difficile objawiają się m.in. obfitymi biegunkami, gorączką oraz bólem 

w dolnej części jamy brzusznej. Rozwój choroby może doprowadzić do 

sepsy z niewydolnością wielonarządową 

Podstawowym sposobem leczenia infekcji wywoływanych przez 

C. difficile jest antybiotykoterapia oparta na podawaniu metronidazolu, 

a w przypadku braku powodzenia – wankomycyny. Ten schemat leczenia 

może jednak prowadzić do selekcji paciorkowców wankomycynoopornych 

– stanowiących poważny problem epidemiologiczny. Ponadto konwencjonalne 

leki nie wykazują skuteczności przeciwko przetrwalnikom drobnoustroju, 

powodując wysokie ryzyko nawrotu choroby. Obiecującą alternatywą jest 

fagoterapia, wykorzystująca wirusy (bakteriofagi) zjadliwe wobec C. difficile. 

Charakteryzują się one wąskim zakresem gospodarzy (ograniczonym do 

konkretnych szczepów), wobec czego nie prowadzą do wyjałowienia 

układu pokarmowego, ułatwiającego kiełkowanie przetrwalników patogenu. 

Natomiast ze względu na całkowicie odmienny mechanizm zabijania 

bakterii, nie wywierają też presji selekcyjnej na drobnoustroje 

antybiotykooporne. Wpisując się w nurt badań, dążących do opracowania 

nowych terapii zakażeń wywoływanych przez C. difficile podjęto próbę 

porównania częstości nabywania przez ten patogen oporności na 

antybiotyki i bakteriofagi. 
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W badaniu zastosowano trzy fagi należący do rodziny Myoviridae, do 

podtypów Medium Sized Myoviridae (fagi Φ12 i Φ12e) i Long-Tailed 

Myoviridae (fag Φ7h) oraz stosowane w praktyce klinicznej antybiotyki  

– metronidazol i wankomycynę. Porównywano częstość występowania 

mutantów opornych na dany czynnik selekcyjny (antybiotyk lub baktriofag) po 

24 godzinach w hodowli płynnej.  

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy częstością 

mutantów opornych na faga Φ12e, wankomycynę oraz metronidazol 

(p=1,00 dla dowolnie wybranych dwóch częstości z trzech wspomnianych), 

a także pomiędzy częstością mutantów opornych na fagi Φ12 i Φ7h 

(p=1,00). Częstość występowania mutantów opornych na fagi Φ12 i Φ7h 

była niższa w sposób istotny statystycznie od częstości mutantów opornych 

na faga Φ12e (odpowiednio p=0,000740 i p=0,000947) oraz od częstości 

mutantów o obniżonej wrażliwości na wankomycynę (p=0,000342 

i p=0,000422) oraz metronidazol (p=0,017541, p=0,020653). 

Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić, że oporność na zastosowane 

preparaty bakteriofagowe u C. difficile nie rozwija się szybciej niż 

oporność na metronidazol i wankomycynę. Fagoterapia może zatem 

w przyszłości stanowić dobrą alternatywę dla stosowania antybiotyków, 

posiadającą jej zalety a jednocześnie pozbawioną jej wad. 

The comparison of bacteriophage  

– and antibiotic-resistant C. difficile mutants 

Clostridium difficile is a Gram-positive spore-forming bacillus which is an 

ethilogical pseudo-membranous colitis and antibiotic associated diarrhea. 

The symptoms od Clostridium difficile associated diseases are diarrhea, 

fever and pain in lower abdomen.The diseases may lead to sepsis and 

multi-organ failure. 

Basic way of treatment of C. difficile infections is antibiotic therapy 

involving metronidazole or, if it does not work – vancomycin. However, 

this treatment can select vancomycin resistant Enterococci – microbes 

causing serious epidomiological problem. Moreover, the drugs are not 

effective against C. difficile spores, thus there is high risk of recurrence. 

Interesting alternative is phage therapy using viruses (bacteriophages) 

attacking C. difficile. They have narrow host range (usually specific virus 
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is active against a few specific strains), therefore they do not kill commensal 

bacteria in alimentary tract which leads facilitate of germination of the 

spores. Due to different mechanism of action they also do not cause the 

selective pressure on antibiotic resistant strains. In this study comparison 

between rates of acquiring phage- and antibiotic resistance by C. difficile 

was attempted to do.  

In the study three phages of Myoviridae belonging to Medium Sized 

Myviridae (Φ12 and Φ12e phages) and Long Tailed Myoviridae (Φ7h 

phage) subtypes and clinically used antibiotics - metronidazole and 

vancomycin were used. The frequencies of mutants resistant to selective 

agent (phage or antibiotic) in 24h liquid culture were compared. 

No significant differences betwen frequency of Φ12e resistant mutant and 

antibotic resistant mutants (p=1.00 for any two compared frequencies 

among mentioned ones) and between frequencies of Φ12 and Φ7h resistant 

mutants (p=1,00) were observerd. Frequencies of Φ12 and Φ7h resistant 

mutants were significantly lower than frequencies of Φ12e resistant mutants 

(p=0,000740 and p=0,000947 respectively), vancomycin l resistant mutants 

(p=0,000342 and p=0,000422) and metronidazole resistant mutants 

(p=0,017541 and p=0,020653). 

According to the results of this study, C. difficile does not acquire phage-

resistance faster than the restitance to used drugs – vancomycin and 

metronidazole. Therefore phage therapy can become good alternative for 

antibiotics showing their advantages and being free of their limits. 
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Prawne i etyczne aspekty terapii genowej 

Barbara Krzyżewska ,  bkrzyzewska@gamil.com, Wydział Prawa 

i  Administracji, www.wpia.uw.edu.pl, Wydział Filozofii i Socjologii,  

Instytut Filozofii , www.f ilozofia.uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski  

Medycyna, jak i biotechnologia szybko się rozwijają, co bezsprzecznie 

stanowi ogromne osiągnięcie człowieka, ale budzi też problemy oraz kreuje 

pytania w sferze normatywnej. Takimi sferami są prawo i etyka, które 

pozostają wtórne do rozwoju wyżej wymienionych dziedzin. Celem 

wystąpienia jest zarysowanie normatywnej sytuacji terapii genowej, jej 

regulacji prawnych oraz przedstawienie problemów etycznych. 

W kwestii terapii genowej istotne jest normatywne opisanie statusu 

ludzkiego genomu, przedstawienie rodzajów ingerencji genetycznych 

(takich jak: terapia somatyczna, terapia germinalna, genetyczne 

ulepszanie), zaprezentowanie aktualnych polskich regulacji prawnych 

i wskazanie wartych implementacji norm prawa międzynarodowego. 

Etyka, a raczej bioetyka, w kontekście terapii genowej zajmuje się 

problemem granicy ingerencji w ludzki genom, naukową niepewnością 

terapii ze względu na wysokie ryzyko kliniczne, problemem 

sprawiedliwości dystrybutywnej. Poza tym bioetyka rozważa w tej sferze 

różne argumenty, takie jak: argument z odgrywania roli Boga (playing 

God), argument z równi pochyłej, argument z odpowiedzialności za przyszłe 

pokolenia. 

Prawo powinno być gwarantem bezpieczeństwa i zachowania standardów 

w odniesieniu zarówno do terapii genowej, jak i innych czynności 

medycznych. Istotna jest tu, oprócz regulacji poszczególnych procedur 

medycznych, ochrona informacji genetycznej, która jest zaliczana do tzw. 

danych wrażliwych, a co za tym idzie ochrona autonomii pacjenta. 

Zarówno prawo, jak i etyka w odniesieniu do medycyny, opierają się na 

czterech zasadach, są to: zasada nieszkodzenia, dobroczynności, szacunku 

dla autonomii oraz zasada sprawiedliwości. Zaprezentowanie tematu ma 

odpowiedzieć na pytanie czy zasady te są stosowane i czy wartość, która 

scala środowisko medyczne i biomedyczne, czyli zdrowie jest dobrze 

chroniona. 
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Legal and ethical aspects of gene therapy 

Medicine and biotechnology are developing rapidly, which is of course 

a tremendous human achievement, but it also raises problems, and creates 

questions in the normative sphere. Such spheres are law and ethics, which 

remain secondary to the development of the above-mentioned fields. The 

aim of the presentation is to outline the normative situation of gene therapy, 

its regulations and to present ethical problems. 

It is important, with regard to gene therapy, to describe normative status 

of the human genome, to present the types of the genetic interference (such 

as somatic therapy, germline therapy, genetic improvement) and to present 

the current Polish law regulations and an indication norms of international 

law which are good to implement. 

Ethics, rather bioethics, in the context of gene therapy has a problem 

of limit interference in the human genome, the scientific uncertainty 

of treatment because of the high clinical risk and the problem of distributive 

justice. Besides, bioethics consider various arguments, such as the argument 

from playing God, the argument of the slippery slope and the argument 

which is about responsibility for the future generations. 

The law should be a guarantor of safety and of the standards for both: gene 

therapy and other medical procedures. Besides adjusting various medical 

procedures, protection of genetic information, which is known as sensitive 

data, and therefore the autonomy of the patient. 

Both, law and ethics, in the context of medicine, are based on four 

principles such as: the principle of doing no harm, beneficence, respect for 

autonomy and the principle of justice. The aim of presentating the subject 

is to answer the question of whether these principles are applied and 

whether the value that merges the medical and biomedical community 

(health) is well protected. 
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Przeciwgrzybowa i przeciwprątkowa 

aktywność ekstraktów  

z Pelargonium zonale i Sida hermaphrodita 

Kinga Lewtak, kinga.lewtak@gmail.com; Zakład Anatomii i Cytologii 

Roślin, Instytut Biologii i Biochemii, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl;  

Marta Fiołka , mfiolka@poczta.onet.pl; Zakład Immunobiologii, 

Instytut Biologii i Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie,  www.umcs.pl;  

Jolanta Rzymowska , jolanta.rzymowska@am.lublin.pl; Katedra 

i Zakład Biologii z Genetyką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl;  

Radosław Keller, r.keller@wp.pl; Laboratorium Analityczne Wydziału 

Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

www.umcs.pl;  

Ewa Szczuka,  ewa.szczuka@poczta .umcs.lublin; Zakład Anatomii 

i  Cytologii Roślin, Instytut Biologii i Biochemii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl;  

Rośliny są od wieków stosowane jako źródła tradycyjnych leków 

i farmaceutyków. Pelargonia pasiasta (Pelargonium zonale) jest znaną 

rośliną ozdobną należącą do rodzaju Pelargonium (Geraniaceae). Gatunki 

z rodziny Geraniaceae są wysoko cenione ze względu na ich lecznicze 

właściwości, znana jest również przciwdrobnoustrojowa aktywność ich 

ekstraktów skierowana przeciwko bakteriom i grzybom. Ślazowiec 

pensylwański (Sida hemaphrodita) jest wysoką wieloletnią rośliną zielną 

należącą do rodziny ślazowych. Znane jest medyczne zastosowanie roślin 

należących do rodzaju Sida, dodatkowo badania potwierdzają, że ślazowiec 

zawiera substancje aktywne podobne tych, które występują w żywokoście, co 

wskazuje na jego potencjalne wykorzystanie w przemyśle farmaceutycznym. 

Celem badań była analiza działania ekstraktów otrzymanych z łodyg 

podkwiatowych pelargonii pasiastej i nasion ślazowca pensylwańskiego na 

komórki Candida albicans i Mycobacterium smegmatis oraz określenie 
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cytotoksyczności ekstraktów względem komórek prawidłowych – fibro-

blastów skóry mysiej. 

Ekstrakty roślinne zostały przygotowane z łodyżek i nasion w buforze 

fosforanowym. Zmiany morfologiczne oraz zmiany w aktywności 

metabolicznej i przeżywalności komórek C. albicans i M. smegmatis były 

analizowane przy użyciu metod cytochemicznych, mikroskopowych 

i spektroskopowych. W celu określenia cytotoksyczności ekstraktów na 

fibroblasty stosowano test MTT. 

Ekstrakt z P. zonale wykazywał wpływ na morfologię i aktywność 

metaboliczną komórek C. albicans. Zmiany morfologiczne obejmowały: 

uszkodzenia ściany komórkowej, deformacje powierzchni komórki oraz 

nieprawidłowości w rozmiarze i kształcie komórek grzybowych. 

Przeciwprątkowa aktywność ekstraktu z łodyżek została potwierdzona 

poprzez obniżenie przeżywalności i zmiany morfologiczne prątków po 

działaniu ekstraktu. 

Ekstrakt z S. hermaphrodita istotnie obniżał aktywność metaboliczną 

komórek C. albicans. Analizy mikroskopowe wykazały, że komórki po 

inkubacji z ekstraktem były powiększone, zdeformowane i wykazywały 

zaburzenia podziału. W przypadku komórek M. smegmatis ekstrakt 

z nasion powodował zależne od dawki obniżenie przeżywalności oraz 

uszkodzenia w obrębie ściany komórkowej skutkujące zmianami 

w kształcie komórek. Badanie struktur molekularnych ścian komórkowych 

M. smegmatis za pomocą powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii 

Ramana (SERS) wykazało różnice w intensywności pików kores-

pondujących z węglowodanami, białkami i lipidami ścian komórek 

hodowli kontrolnej oraz po działaniu ekstraktu.  

Cytotoksyczność ekstraktu z pelargonii względem fibroblastów 

wynosiła 30% po 72 godzinach inkubacji, podczas gdy ekstrakt z nasion 

ślazowca nie wykazywał działania cytotoksycznego. 

Ekstrakty charakteryzowały się porównywalnymi właściwościami 

przeciwdrobnoustrojowymi jednakże brak cytotoksyczności w przypadku 

ekstraktu z nasion S. hermaphrodita predysponuje go do badań 

aplikacyjnych. 
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Antifungal and antimycobacterial activity 

of extracts from Pelargonium zonale  

and Sida hermaphrodita 

Plants have been used as a source of traditional medicine and pharma-

ceutical drugs for centuries. Pelargonium zonale is known ornamental plant 

belonging to the Pelargonium spp. (Geraniaceae) genus. Species from the 

Geraniacea family are highly valued for their curative properties and its 

extracts have been revealed to show significant antimicrobial activity 

against a wide range of bacteria and fungi. Virginia mallow (Sida 

hermaphrodita) is a tall perennial herb of the mallow family. Plants from 

sida genus are known because of its usage in treatment of various diseases. 

Moreover, S. hermaphrodita contains substances similar to medical 

comfrey so could be used in the pharmaceutical industry. 

The aim of our research was to analyse the action of the extracts obtained 

from flower stalks of Pelargonium zonale hort. and from seeds of 

S. hermaphrodita, on Candida albicans and Mycobacterium smegmatis 

cells and to determine the cytotoxicity against normal cells – mouse skin 

fibroblasts. 

Plant extracts were prepared from seeds and stalks in the phosphate buffer. 

Changes in the morphology, metabolic activity and viability of C. albicans 

and M. smegmatis cells were analysed using cytochemical, microscopic and 

spectroscopic methods. Cytotoxicity of extracts against fibroblasts was 

determined using the MTT assay. 

The extract from P. zonale influenced on C. albicans cell morphology and 

cell metabolic activity. The morphological changes include cell wall 

damage, deformations of cell surfaces, and abnormalities in fungal cell 

shape and size. Antimycobacterial activity of P. zonale extract was 

confirmed by decrease of cells viability and SEM observations 

of morphological changes of mycobacterial cells after exposure to the 

extract. 

S. hermaphrodita extract significantly decreased the metabolic activity of 

C. albicans cells. Microscopic analysis showed also that fungal cells treated 
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with the extract were swollen, deformed and exhibited disturbances in the 

cell division. In the case of M. smegmatis, seed extract caused dose-

dependent reduction of the mycobacterial cells viability and damaged to the 

cell walls resulting in the cell shape changes. The analysis of molecular 

structures of the M. smegmatis cell walls using surface-enhanced Raman 

spectroscopy (SERS) showed differences in the intensity of the peaks 

corresponding to carbohydrates, proteins and lipids of the cell walls in the 

control culture and after treatment with the extract. The cytotoxicity of the 

P. zonale extract on fibroblasts was 30% after 72 hours of incubation, 

whereas S. hermaphrodita extract showed no cytotoxic effect.  

The extracts were characterized by comparable antimicrobial properties, 

however, no cytotoxicity for S. hermaphrodita seed extract predisposes it to 

application studies. 
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Retrospektywna metaanaliza istotności 

klinicznej modyfikowalnych czynników ryzyka 

udaru niedokrwiennego mózgu 

Angelika Dobrowolska , angeldob24@gmail.com; Katedra i Klinika 

Neurologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Dariusz Baranowski , baranowskidarek@gmail. com; Katedra i Klinika 

Neurologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

Robert Karpiński ,  robert.karpinski@pollub.edu.pl; Koło Naukowe 

Technologii Materiałów, Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska  

Karolina Bielecka-Saluk,  karolina-bielecka@o2.pl; Międzyuczelniane 

Studenckie Koło Naukowe Studentów Socjologii Medycyny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Udar niedokrwienny mózgu jest jednocześnie problemem medycznym 

i społecznym. Statystycznie stanowi drugą, po chorobie niedokrwiennej 

serca, przyczynę zgonów na świecie (trzecią w Polsce). Szacuje się, że co 

2 sekundy jedna osoba na świecie doznaje udaru mózgu, w Polsce dochodzi 

do tego co 8 minut. Problem dotyczy nie tylko osób starszych, ale także 30-sto 

i 40-sto latków. Udar niedokrwienny mózgu jest główną przyczyną trwałej 

niepełnosprawności u osób po 40 r.ż., co skutkuje konsekwencjami socjal-

nymi i ekonomicznymi (wykluczenie zawodowe, konieczność zapewnienia 

stałej opieki). Z powodu dużej umieralności, a także wysokiego współ-

czynnika niepełnosprawności problem leczenia i profilaktyki udaru mózgu 

jest w Polsce szczególnie istotny. 

Najważniejsze poddające się modyfikacji czynniki ryzyka udaru mózgu 

to choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, nadciśnienie 

tętnicze, cukrzyca, dyslipidemia. Rzadziej za wystąpienie udaru odpowiadają 

zaburzenia krzepliwości krwi.  

Wykrywanie i leczenie modyfikowalnych czynników ryzyka udaru 

niedokrwiennego mózgu może ograniczyć liczbę udarów w populacji oraz 

korzystnie wpływać na przebieg zachorowania, zmniejszając stopień 

inwalidztwa i śmiertelność poudarową.  

Celem pracy była retrospektywna metaanaliza istotności klinicznej 

czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu w kontekście pierwotnej 



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Wystąpienia Ustne 

 

103 

 

i wtórnej jego profilaktyki. Została przeprowadzona na podstawie danych 

statystycznych populacji pacjentów hospitalizowanych w pierwszej 

połowie 2015 r. w Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii SPSK 4 

w Lublinie. 

Retrospective meta-analysis  

of clinical significance modifiable risk factors 

for ischemic stroke 

Ischemic stroke is both a medical and social problem. Statistically is the 

second, after ischemic heart disease, the cause of death worldwide (third 

in Poland). It is estimated that every two seconds one person in the world 

suffers stroke, Poland reaches what 8 minutes. The problem concerns not 

only the elderly, but also the 30-and 40-year olds. Ischemic stroke is the 

leading cause of permanent disability in the people over age 40, resulting 

in social and economic consequences (exclusion unions, the need to 

provide permanent care). Due to the high mortality rate and a high rate 

of disability problem of the treatment and the prevention of stroke 

in Poland it is particularly important. 

The most important modifiable factors making the risk of stroke is ischemic 

heart disease, atrial fibrillation, hypertension, diabetes, dyslipidemia. Less 

likely to have a stroke are responsible for blood clotting disorders. 

Detection and treatment of modifiable risk factors for stroke can reduce the 

number of strokes in the population, and favourably affect the course of the 

disease, reducing the degree of disability and mortality post-stroke. 

The aim of the study was a retrospective meta-analysis of the clinical 

significance of risk factors for stroke in the context of the primary and 

secondary prevention. It was based on statistical data of the population 

of patients hospitalized in the first half of 2015. In a stroke unit Department 

of Neurology Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin. 
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Ryzyko zgonu z powodu stresu zimna i gorąca 

– prognoza do roku 2100 

Krzysztof Błażejczyk ,  k.blaz@twarda.pan.pl, Instytut Geograf ii 

i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN;  

Anna Błażejczyk , anna@blazejczyk.eu, Bioklimatologia. Pracownia 

Bioklimatologii i Ergonomii Środowiskowej;  

Jarosław Baranowski ,  j .bar@twarda.pan.pl, Instytut Geograf ii 

i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

Skrajne warunki termiczne są odpowiedzialne za nieoczekiwane zgony. 

Problem ten dotyka wszystkich obszarów naszego globu, w tym także 

Polski. Największe ryzyko występuje w przypadku osób starszych, po 

65 roku życia. Przyczyn zwiększonej umieralności w wysokiej i niskiej 

temperaturze powietrza należy upatrywać w obciążeniu organizmu reakcjami 

termoregulacyjnymi w celu dostosowania gospodarki cieplnej do panujących 

warunków otoczenia. W zimnych warunkach podstawowymi mecha-

nizmami termoregulacji są: obniżenie temperatury skóry oraz zmniejszenie 

peryferycznego przepływu krwi. Zmniejszają one tempo oddawania ciepła 

z wnętrza ciała do otoczenia i w pewnym stopniu zabezpiecza przed jego 

nadmiernym wychłodzeniem. Efektami ubocznym tych procesów są: 

wzrost ciśnienia krwi, który w skrajnych sytuacjach może być 

niebezpieczny dla zdrowia, oraz osłabienie reakcji obronnych organizmu 

i zwiększenie podatności na infekcje chorobowe. W okresie znacznego 

deficytu ciepła ma miejsce zmniejszenie dopływu krwi do swych skrajnych 

części organizmu (stopy, dłonie, uszy, twarz), co prowadzi do odmrożeń. 

Dodatkowym zagrożeniem związanym z zimnym otoczeniem jest 

zwiększone tempo oddawania ciepła do otoczenia, co powoduje 

wychładzanie organizmu, które może prowadzić do śmierci. 

W wysokiej temperaturze otoczenia dla zabezpieczenia organizmu 

przed przegrzaniem, którego skutkiem może być udar cieplny lub trwałe 

uszkodzenie struktur białkowych wewnątrz komórek, uruchamiany jest cały 

zespół reakcji autonomicznych. Następuje rozszerzenie peryferycznych 

naczyń krwionośnych oraz wzrost skórnego przepływu krwi, który 

odprowadza nadmiar ciepła z wnętrza ciała ku jego powierzchni. Efektem 

ubocznym tych procesów jest obniżenie ciśnienia tętniczego i zwiększenie 
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tętna. W wysokiej temperaturze powietrza uaktywniane są też gruczoły 

potowe, co może prowadzić do odwodnienia organizmu. Wymienione 

procesy termoregulacyjne silnie obciążają pracę serca i całego układu 

krwionośnego, prowadząc niekiedy do jego całkowitej niewydolności. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie historycznego rysu badanego 

zagadnienia oraz sformułowanie prognozy możliwych zmian umieralności 

z powodu stresu zimna i gorąca do roku 2100. Problem ten jest szczególnie 

ważny w kontekście obserwowanych zmian klimatu. 

Risk of death due to cold and heat stress  

– projection to the year 2100 

Extreme thermal conditions are responsible for unexpected deaths. The 

problem is actual all over the world, including Poland. The greatest risk 

is observed in elderly group (> 65 years). The cause of increased mortality 

at high and low air temperature is overloading of an organism by 

thermoregulatory reactions which lead to adapt to oppressive ambient 

conditions. In cold the main adaptation processes are: decreasing of skin 

temperature and reduction of peripheral blood flow. They reduce amount 

of heat loss and protect against organism overcooling. The negative effects 

of such processes are: increase in blood pressure and decrease in immune 

abilities which lead to frequent infections. In very low temperatures the 

frostbite risk of extremities occurs. Additionally, low ambient temperature 

accelerate heat loss from the body leading to organism overcooling. In high 

temperature the most critical conditions can cause heat stroke and 

destruction of cells‟ structure. However, thermoregulation centre activate 

specific adaptation processes as increase in peripheral blood flow (to help 

increased heat expenditure from the body) and intensive sweating. The last 

process can lead to dehydration risk. All adaptation processes can overload 

circulatory system leading to its dysfunctions. The aim of the paper 

is to present historical cold and heat stress mortality data in Poland and 

projections of such situations to the year 2100. The proposed problem 

is very important in the contexts of observed changes of climate. 
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Suplementacja mineralno-witaminowa  

wśród kobiet ciężarnych  

– powszechność i ocena wiedzy 

Maciej Grad, maciej-grad@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Adrianna Krupa , adriannakrp@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Monika Majcher,  majcher.m9@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

WSTĘP 

Odpowiednie dbanie o prawidłowe dostarczanie do organizmu poszcze-

gólnych składników mineralno-witaminowych zawartych zarówno w co-

dziennej diecie oraz w postaci suplementów diety, jest bardzo istotne dla 

zdrowia człowieka i jego prawidłowego rozwoju. Współczesna wiedza 

umożliwia na dokładne określenie roli poszczególnych składników 

mineralno-witaminowych w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu oraz 

skutków wynikających z ich niedostatecznej podaży. Szczególną sytuacją, 

w której niedobór składników mineralno-witaminowych jest niebezpieczny, 

to ciąża, w trakcie której, przy ich braku, może dojść do poważnych wad 

rozwojowych zagrażających życiu i zdrowiu dziecka. Do prawidłowego 

rozwoju płodu niezbędne są np. kwas foliowy, witamina D3 czy też jod. 

CEL 

Celem pracy była ocena wiedzy oraz powszechność stosowania 

suplementacji mineralno-witaminowej wśród kobiet ciężarnych. 

METODYKA 

Badania ankietowe przeprowadzono w Klinice Położnictwa i Patologii 

Ciąży UM w Lublinie, wśród 114 pacjentek, uwzględniając wiek, 

wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz liczbę przebytych ciąż. Oceniano 

wiedzę kobiet dotyczącą suplementacji kwasem foliowym, jodem, witaminą 

D3 oraz kwasem dokozoheksaenowym (DHA). 

WYNIKI 
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W badanej populacji 57 (50%) kobiet stosowało preparaty mineralno-

witaminowe przed ciążą, z czego 36 (31,58%) zażywało kwas foliowy. 

95,61% (109 ciężarnych) w trakcie trwanie ciąży zażywało kwas foliowy, 

a 33,33% (38 badanych) znało prawidłową dawkę. Większość kobiet 

z badanej populacji wie (79,82%), co jest skutkiem niedoboru kwasu 

foliowego. W badanej populacji witamina D3 była suplementowana wśród 

46 (40,35%), a jod wśród 42 (36,87%) kobiet. Głównym źródłem 

informacji na temat suplementacji mineralno-witaminowej jest lekarz – dla 

kwasu foliowego 83,33%, dla jodu i witaminy D3 28,07%. Kwas 

dokozheksaenowy (DHA) suplementowało 53,51% (61) badanych kobiet, 

a 61,4% (70) zamierza podawać go swojemu dziecku. 71,93% (82) badane 

kobiety wiedzą, że najpoważniejszym skutkiem niedoboru DHA jest 

nieprawidłowy rozwój układu nerwowego. Przeważająca większość kobiet 

aktywnie podchodząca do tematu suplementacji w okresie ciąży mieszkała 

w mieście i posiadała wyższe wykształcenie, oraz była w pierwszej ciąży.  

GŁÓWNE WNIOSKI 

Wykształcenie kobiet oraz miejsce zamieszkania może mieć wpływ na 

dostęp do informacji na temat suplementacji mineralno-witaminowej oraz 

jej stosowania. Informowanie przez lekarza oraz wszelkie kampanie 

prozdrowotne o suplementacji mogą mieć wpływ na częstość stosowania 

suplementacji mineralno-witaminowej wśród badanej populacji. 
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Mineral and vitamin supplementation  

among pregnant women  

– prevalence and evaluation of knowledge 

Introduction 

Adequate delivery into the body some components of mineral-vitamin 

supplements contained in the diet and dietary supplements is very 

important for human health and his proper growth. Contemporary 

knowledge allows for the precise role of the individual components 

of mineral-vitamin in the functioning of the human organism and the 

consequences of their inadequate supply. A special situation in which 

a deficiency of vitamin and mineral ingredients is dangerous is pregnancy, 

during which their absence could lead to severe malformations threatening 

the life and health of a child. For proper development of the fetus are 

necessary for example folic acid, vitamin D3 or iodine. 

Target 

The aim of the study was to assess knowledge and common use of vitamin 

and mineral supplementation among pregnant women. 

Methodology 

A survey conducted in the Department of Obstetrics and Pathology 

of Pregnancy Medical University of Lublin, among 114 patients, taking into 

account age, education, place of residence and the number of pregnancies. 

They assessed the knowledge of women regarding supplementation with folic 

acid, iodine, vitamin D3 and docosahexaenoic acid (DHA). 

Results 

In the study, 57 (50%) women used mineral-vitamin supplements before 

pregnancy, of which 36 (31.58%) had used folic acid. 95.61% (109 pregnant) 

during the pregnancy were taking folic acid and 33.33% (38 respondents) 

knew the correct dose. Most women with fresh study population (79.82%), 

which is a deficiency of folic acid. In the population vitamin D3 was 

supplemented among the 46 (40.35%), and iodine of 42 (36.87%) women. The 

main source of information about vitamin and mineral supplementation 
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is a doctor – for folic acid 83.33%, for iodine and vitamin D3 28.07%. 

Docosahexaenoic acid (DHA) was supplemented by 53.51% (61) of the 

surveyed women, and 61.4% (70) is going to give it to their child. 71.93% (82) 

studied women know that the most serious deficiency of DHA is abnormal 

development of the nervous system. The vast majority of women who actively 

took up the topic of supplementation during pregnancy lived in the city and 

had a university degree, and was the first pregnancy. 

Main conclusions 

Education of women and the place of residence may have an impact 

on access to information about vitamin and mineral supplementation and its 

taking. Information given by a doctor or any health-related campaigns 

about supplementation may affect the frequency of use vitamin and mineral 

supplements among study population. 
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Synteza i ocena aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej  

nowych pochodnych 1,2,4-triazolo-3-tionu 

Kinga Paruch , kiinga93@o2.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego 

z Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

Paweł Patrejko, treja92@o2.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego 

z Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

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

Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki 

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

W ciągu ostatnich lat częstość występowania zakażeń bakteryjnych 

wzrosła na całym świecie, z powodu oporności mikroorganizmów. Dlatego 

też, synteza nowych czynników przeciwbakteryjnych o nowych mecha-

nizmach działania stała się pilną potrzebą w celu zapobiegania rozwojowi 

multi-lekoopornych infekcji. 

Związki organiczne zawierające układy heterocykliczne nadal przyciągają 

zainteresowanie naukowców ze względu na ich szeroki zakres działań 

biologicznych. Wśród różnych pięcioczłonowych układów heterocyklicznych 

istotną rolę odgrywają pochodne 1,2,4-triazolu, ponieważ posiadają szereg 

różnych działań farmakologicznych i stanowią elementy strukturalne wielu 

bioaktywnych związków. Dlatego też prezentowana praca omawia syntezę 

i ocenę aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowej serii podstawionych 

pochodnych tiosemikarbazydu i 1,2,4-triazolu. 

Tytułowe związki zostały zsyntetyzowane w syntezie dwuetapowej. 

W pierwszym kroku hydrazyd kwasu 3-hydroksy-2-naftoesowego został 

poddany reakcjom z odpowiednimi izotiocyjanianami, które doprowadziły 

do otrzymania nowych pochodnych tiosemikarbazydu. Następnie nowe 

pochodne 1,2,4-triazolu zostały zsyntetyzowane przez reakcję cyklizacji 

odpowiednich pochodnych tiosemikarbazydu w środowisku zasadowym. 

Struktura chemiczna wszystkich otrzymanych związków została potwierdzona 

przy pomocy analizy spektralnej. 
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Zsyntetyzowane związki zostały przebadane w kierunku ich aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej w warunkach in vitro za pomocą metody mikro-

rozcieńczeń według wytycznych European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST) oraz Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) wobec panelu wzorcowych, klinicznych i saprofitycznych 

szczepów mikroorganizmów, obejmujących 7 szczepów bakterii Gram-

dodatnich, 6 szczepów bakterii Gram-ujemnych i 3 gatunki grzybów 

z rodzaju Candida spp. 

Na podstawie wartości parametrów minimalnego stężenia hamującego 

(MIC) wykazano, że niektóre z testowanych związków wykazały wysoką 

aktywność przeciwbakteryjną w stosunku do bakterii Gram-dodatnich. 
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Synthesis and antimicrobial activity evaluation 

of new 1,2,4-triazole-3-thione derivatives 

During last years, the incidence of microbial infections has increased all 

over the world as a result of microbial resistance. Due to this reason, the 

synthesis of new antimicrobial agents with novel mechanisms has become 

an urgent need to prevent multidrug resistant infections. 

Organic compounds incorporating heterocyclic ring systems continue 

to attract interest due to their wide range of biological activities. Among 

different five-membered heterocyclic systems 1,2,4-triazoles and their 

derivatives have gained importance as they possess a wide range of various 

pharmacological activities and constitute the structural features of many 

bioactive compounds. Therefore this study presents the synthesis and 

antimicrobial activity evaluation of a new series of substituted 

thiosemicarbazide and 1,2,4-triazole derivatives. 

Titled compounds were synthesized in two step synthesis. In the first step 

3-hydroxy-2-naphthoic hydrazide was subjected to reactions with appropriate 

isothiocyanates which led to obtain new thiosemicarbazide derivatives. 

Then new 1,2,4-triazole derivatives were synthesized by cyclization 

reaction of corresponding thiosemicarbazide derivatives in the alkaline 

medium. Chemical structure of all obtained compounds was confirmed by 

spectral analyses. 

The synthesized compounds were in vitro screened for antimicrobial 

activity using the broth microdilution method according to European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) and 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines against 

a panel of reference and clinical or saprophytic strains of microorganisms, 

including 7 Gram-positive bacteria strains, 6 Gram-negative bacteria strains 

and 3 fungi strains belonging to yeasts Candida spp. 

On the basis of Minimal Inhibitory Concentration (MIC) values, it was 

shown that some of the tested compounds showed high activity against 

Gram-positive bacteria.  
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Wewnątrznaczyniowe leczenie  

niepękniętego tętniaka wrzecionowatego, 

zlokalizowanego w dystalnym odcinku tętnicy 

szyjnej wewnętrznej – opis przypadku  

z zastosowaniem nowego flow-diverter'a 

Tomasz Roman , tomek.gov@gmail.com, Zakład Radiologii 

Zabiegowej i Neuroradiologii,  UM Lublin, www.umlub.pl  

Justyna Markowicz-Roman , markowicz_j@o2.pl, Katerda i Zakład 

Immunologii, UM Lublin, www.umlub.pl  

Agnieszka Szymczyk , agusia_szymczyk@wp.pl, Samodzielna 

Pracownia Transplantologii Klinicznej i Klinika Hematoonkologii 

i  Transplantacj i Szpiku, UM Lublin, www.umlub.pl  

Pacjentka lat 62 zgłosiła się do poradni neurologicznej z nasilonymi 

bólami głowy oraz stopniowo pogarszającą się ostrością wzroku w oku 

prawym. W wykonanych badaniach CT i Angio-CT uwidoczniono 

wrzecionowatego tętniaka dystalnego odcinka prawej tętnicy szyjnej 

wewnętrznej. Ze względu na progresję objawów klinicznych w stosunkowo 

krótkim czasie (3 miesiące), zakwalifikowano pacjentkę do leczenia 

wewnątrznaczyniowego. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym. 

Uzyskano dostęp dotętniczy z nakłucia prawej tętnicy udowej wspólnej 

metodą Seldinger‟a, wprowadzając 6F śluzę naczyniową. Selektywnie 

zacewnikowano prawą tętnicę szyjną wewnętrzną, wykonując angiografię 

subtrakcyjną w projekcjach przednio-tylnej, bocznej, skośnych oraz 

rotacyjnej z rekonstrukcją 3D. Uwidoczniono znanego tętniaka 

wrzecionowatego prawej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Uzyskano projekcje 

robocze. Przeprowadzono następnie mikrocewnik Headway 27 dystalnie do 

worka tętniaka. W kolejnym etapie wszczepiono dwuwarstwowy flow-

diverter FRED, uzyskując w kontrolnej angiografii przedłużające się 

zakontrastowanie worka tętniaka. W kontrolnym badaniu angiograficznym 

po 6 miesiącach worek leczonego tętniaka nie wypełniał się środkiem 

cieniującym, obserwowano rekonstrukcję pokrytego flow-diverter‟em 

odcinka prawej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Klinicznie uzyskano stopniowe 

ustąpienie bólów głowy oraz zahamowanie postępującego dotychczas 
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pogorszenia ostrości wzroku w oku prawym. W okresie 5 dni przed 

zabiegiem oraz 5 miesięcy po pacjentka przyjmowała standardową dawkę 

150 mg ASA oraz 75 mg clopidogrelu/24h.  

Flow divertery FRED stanowią alternatywę dla stosowanych dotychczas 

wewnątrzczaszkowych stentów kierunkowych. Opisywany przypadek 

potwierdza w obserwacji krótkoterminowej ich skuteczność w leczeniu 

niepękniętego tętniaka wrzecionowatego, zlokalizowanego w dystalnym 

odcinku tętnicy szyjnej wewnętrznej. 
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Endovascular treatment  

of unruptured fusiform brain aneurysm, 

located on distal part of internal carotid artery 

– case report with use of new flow diverter 

device 

A 62-year old female patient was submitted to neurological clinic with 

increasing headaches and progressive loss of visual acuity in right eye. The 

CT and Angio-CT studies confirmed presence of unruptured fusiform 

aneurysm, located on distal part of right internal carotid artery. Considering 

relatively fast progression of neurological symptoms (three months), 

patient was qualified for endovascular treatment. The procedure was 

performed in general anesthesia. The femoral arterial access was gained 

by puncturing right common femoral artery using standard coaxial 

techniques. The 6F introducer sheath was inserted in the groin. The right 

internal carotid artery was selectively catheterized and transcatheter 

subtraction angiography was performed. The anterio-posterior, lateral, 

oblique and rotational projections were acquired, with subsequent 3D 

reconstructions. The working imaging projections were prepared. In next 

step, a Headway 27 microcatheter was placed distally to the aneurysm sac. 

The two-layer flow-diverter FRED was then deployed and implanted in the 

aneurismal part of right internal carotid artery. Following control 

angiography showed prolonged contrast filling of the aneurysm. In follow-

up angiography 6 months after the procedure no aneurysm was observed, 

with normal reconstruction of treated part of the internal carotid artery. 

Clinical improvement was also observed: severe headaches were no longer 

reported and the visual acuity loss progression stopped. Five days before 

the procedure and 5 months after patient was taking oral double 

anticoagulation treatment – 150 mg ASA and 75 mg clopidogrel/25h. 

FRED flow-diverters are an alternative option for currently used 

intracranial flow redirection devices. Reported case is an example of their 

successful application in treatment of unruptured fusiform internal carotid 

artery aneurysm.  
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Wirusy onkolityczne  

jako potencjalna alternatywa  

w leczeniu nowotworów złośliwych 

Maciej Gawroński ,  m.gawronski@vp.pl;Studenckie Koło Naukowe 

Terapii Genowej,  Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy,  www.cm.umk.pl; 

Arkadiusz Goede , arkadiusz_goede@wp.pl;Studenckie Koło Naukowe 

Terapii Genowej,  Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy,  www.cm.umk.pl;  

Tomasz Wandtke, tomasz_wandtke@wp.pl;Studenckie Koło Naukowe 

Terapii Genowej,  Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy,  www.cm.umk.pl  

Wstęp: Dynamiczny rozwój medycyny, biologii molekularnej i inżynierii 

genetycznej nie rozwiązał jak dotąd problemu zachorowań na nowotwory 

złośliwe, które są jednym z największych wyzwań współczesnej nauki. Co 

więcej, obecnie stosowane terapie leczenia nowotworów bardzo często 

zawodzą i wiążą się z szeregiem niepożądanych skutków ubocznych. 

Dlatego też poszukuje się innowacyjnych metod leczenia nowotworów, 

które stanowiłyby uzupełnienie i bezpieczną alternatywę dla obecnie 

stosowanych strategii. Dlatego szczególnym zainteresowaniem cieszy się 

wykorzystanie wirusów onkolitycznych, czyli wirusów zmodyfikowanych 

genetycznie, które selektywnie infekują i wybiórczo mnożą się 

w komórkach nowotworowych. Charakteryzują się wysokim tropizmem do 

komórek nowotworowych, szybkim tempem proliferacji, a także zdolnością 

do lizy zainfekowanych komórek, a ich użycie stymuluje antynowo-

tworową odpowiedź układu immunologicznego. Cząsteczki zmodyfiko-

wanych wirusów mogą także stanowić nośnik dla leków antynowo-

tworowych, czy też genów samobójczych i terapeutycznych. 

Cel pracy: Ocena przydatności wirusów onkolitycznych w leczeniu 

nowotworów złośliwych 

Materiały i metody: Analiza dostępnych danych literaturowych 
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Wyniki: Dzięki usunięciu genów odpowiedzialnych za dezaktywację 

w zainfekowanych komórkach białek pP53 i Rb stworzono wektory 

adenowirusowe ONYX-015 i Ad5delta24, posiadające zdolność do replikacji 

jedynie w komórkach nowotworowych. Wykorzystano je w próbach 

klinicznych leczenia raka okrężnicy, szyjki macicy, jajnika, wątroby 

i trzustki. Zastosowanie u pacjentów cierpiących na nowotwory głowy 

i szyi wektora ONYX-015 skutkowało w 10% przypadków całkowitą 

regresją choroby, a w 62% zahamowało jej rozwój. Wektor ten trafił do 

III fazy badań klinicznych leczenia powyższych nowotworów. W wektorach 

adenowirusowych CV787 i TRAD, w miejsce promotorów wirusa 

wstawiono promotor dla specyficznego antygenu prostaty (PSA), uzyskując 

specyficzność tkankową. Wektor CV787 jest obecnie w II fazie badań 

klinicznych leczenia raka prostaty. Wykazano także synergizm terapii 

wirusami onkolitycznymi i chemioterapii. Stworzono także wektory na 

bazie wirusa opryszczki (HSV), namnażające się tylko w komórkach 

nerwowych takie jak: wektor G207 (II faza badań klinicznych), czy 

rRp450, które znalazły zastosowanie w leczeniu nowotworów mózgu. 

Wnioski: Wirusy onkolityczne to różnorodna grupa wirusów, które 

selektywnie infekują i niszczą komórki nowotworowe przy jednoczesnym 

oszczędzaniu komórek prawidłowych. Ich prosta budowa pozwala na 

niemal dowolną modyfikację ich genomu. Dowiedziono skuteczności 

i bezpieczeństwa stosowania omawianych wirusów, z których wiele trafiło 

do II i III fazy badań klinicznych, w szczególności w połączeniu ze 

standardowymi strategiami terapeutycznymi. Dzięki unikalnym właści-

wościom i relatywnie niskim kosztom produkcji wektory te wydają się 

atrakcyjnym narzędziem terapeutycznym i potencjalnie mogą w przyszłości 

stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych metod. 
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Oncolytic viruses as potential alternative  

in the treatment of malignant tumors 

Introduction: The dynamic development of medicine, molecular biology 

and genetic engineering has not solved the problem of cancer diseases, 

which are one of the greatest challenges of modern science. Furthermore 

currently used anti-cancer therapies are often ineffective and are associated 

with a number of undesirable side effects. Therefore, there is an urgent 

need to find innovative cancer treatments that would be a complement and 

safe alternative to currently used therapeutic strategies. That is why there 

is particular interest in using oncolytic viruses – genetically modified 

vectors, that selectively infect and multiply only in cancer cells. They are 

characterized by a high tropism for cancer cells, high proliferation rate and 

the ability to lyse infected cells. Moreover, their usage stimulates anti-

tumor immune response. Modified viral vectors may also act as a trans-

porter of anticancer drugs or suicide and therapeutic genes. 

Aim of work: Evaluation of oncolytic viruses usefulness in the treatment 

of malignant tumors. 

Materials and Methods: Analysis of the available literature data. 

Results: By removing the genes responsible for the inactivation of pP53 

and Rb proteins in infected cells, adenoviral vectors, ONYX-015 and 

Ad5delta24,which have the ability to replicate only in cancer cells, were 

developed. They were used in clinical trials in treatment of colon, cervical, 

ovarian, liver and pancreas cancer. Application of ONYX-015 vector 

in patients with head and neck cancer in 10% of cases resulted in complete 

regression, and in 62% of cases inhibited development of the disease. 

Currently ONYX-015 in in the phase III clinical trial. Genetic 

modifications in the CV787 and TRAD adenoviral vectors involving 

insertion of prostate-specific antigen (PSA) promoter in place of viral 

promoter resulted in high tissue-specificity of those vectors. CV787is 

currently in the phase II clinical trial for prostate cancer treatment. Synergy 

between viral therapy and chemotherapy has also been shown. Vectors 

based on herpes simplex virus (HSV), capable to proliferate only in nerve 
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cells such as vector G207 (phase II clinical trial) or rRp450 were created 

and are currently used in the treatment of brain tumors. 

Conclusions: Oncolytic viruses are diverse group of viruses that selectively 

infect and destroy cancer cells while saving normal cells. Due to their 

simple construction it is possible to modify their genome in almost any 

way. Efficacy and safety of usage of those vectors has been proved, 

especially when such approach was combined witch standard 

chemotherapy. Many of aforementioned viruses are currently in phase II 

and III clinical trials. Due to unique properties and relatively low 

production costs, these vectors appear to be an attractive therapeutic tool 

and a potential alternative to currently used methods in the future. 
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Wiskosuplementacja stawu kolanowego  

– leczenie czy placebo? 

Jacek Maksymiuk , jacek.maksymiuk84@gmail.com, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,  

Robert Karpiński ,  robert.karpinski@pollub.edu.pl,  Koło Naukowe 

Technologii Materiałów Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska,  

Wiskosuplementacja czyli iniekcja do stawu wysokocząsteczkowego 

kwasu hialuronowego to jedna z metod leczenia dolegliwości bólowych 

stawów kolanowych wynikających z uszkodzenia chrząstki. Dolegliwości 

bólowe stawów kolanowych są częstym problemem najczęściej u ludzi 

w średnim i podeszłym wieku lecz coraz częściej występują także 

u dojrzewającej młodzieży. Przyczyny są różnorodne i zależne od wielu 

czynników takich jak przebyte urazy lub choroby, stosowane leki, nałogi, 

uwarunkowania genetyczne ale także warunki pracy i poziom aktywności 

fizycznej. Do zmian może dojść w obrębie chrząstki stawowej, więzadeł, 

łąkotek lub mięśni odpowiedzialnych za ruch w stawie. Leczenie 

w schorzeniach stawu kolanowego jest uzależnione od rodzaju i wielkości 

uszkodzenia struktur w stawie a także wieku i aktywności pacjenta.  

W naszej prezentacji skupimy się na zastosowaniu wiskosuplementacji 

w leczeniu dolegliwości wynikających ze zmian w obrębie chrząstki stawowej. 

Przedstawimy podstawowe problemy dotyczące chrząstki stawu kolanowego 

oraz sposoby leczenia zachowawczego i operacyjnego. Porównamy stosowane 

obecnie metody zachowawczego leczenia ze szczególnym uwzględnieniem 

iniekcji dostawowych z użyciem kwasów hialuronowych, osocza bogato 

płytkowego a także glikokortykosteroidów. Omówimy techniki wykonywania 

iniekcji dostawowych. Postaramy się przybliżyć problem kiedy i u jakiego 

pacjenta zastosować wiskosuplementację aby leczenie było skuteczne 

i pozwoliło na osiągnięcie wymaganych rezultatów. 
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Viscosupplementation of the knee  

– treatment or placebo? 

Viscosupplementation is one of the methods of treatment of a knee joint 

pain resulting from damage to the cartilage, during that procedure the 

hyaluronic acid is injected directly into knee joint‟s synovial fluid. Pain 

in the knee joints is a common problem, most often affecting middle-aged 

and elderly population but increasingly occurring in adolescence. Many 

intrinsic and extrinsic factors are involved such as a history of trauma 

or illness, medications, addictions, genetics but also working conditions 

and level of physical activity. Changes can occur within articular cartilage, 

ligaments, menisci or muscles responsible for movement in the joint. 

Treatment of diseases of the knee is dependent on the type and size 

of damage to structures in the joint as well as the patient's age and activity. 

In our presentation, we will focus on the use of viscosupplementation in the 

treatment of disorders arising from changes in the articular cartilage. 

We will present major problems for the cartilage of the knee joint and 

methods of conservative and surgical treatment. Current methods 

of conservative treatment with special emphasis on the use of intra-articular 

injections of hyaluronic acid, platelet-rich plasma and corticosteroids will 

be confronted. In addition techniques of intra-articular injections will 

be presented. Furthermore we will try to focus on specific population group 

and appropriateness of timing for a viscosupplementation treatment 

to possibly find best management strategy option. 
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Właściwości przeciwnowotworowe  

kwasu glicyretynowego i jego pochodnych 

Dominik Langer , dominik_langer@wp.pl; SKN Badań Strukturalnych, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 

www.ump.edu.pl;  

Ewa Tykarska, etykarsk@ump.edu.pl; Katedra i Zakład Technologii 

Chemicznej Środków Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, www.ump.edu.pl  

Przegląd poświęcony jest problemowi tworzenia nowych leków 

przeciwnowotworowych opartych na bazie kwasu glicyretynowego. Kwas 

glicyretynowy główny metabolit glikozydu triterpenowego kwasu 

glicyryzynowego jest jednym z najważniejszych ciał czynnych 

wyizolowanych z korzenia lukrecji gładkiej. Kwas glicyretynowy wykazuje 

szerokie spektrum właściwości biologicznych między innymi działa 

przeciwnowotworowo, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciw-

zapalnie, przeciwwrzodowo, hepatoprotekcyjnie czy neuroprotekcyjnie. Co 

więcej w ciągu ostatnich kilku lat badania wykazały, że kwas glicy-

retynowy i jego pochodne hamują wzrost różnych linii komórek 

nowotworowych poprzez indukcję apaptozy. Dodatkowo kwas glicyrety-

nowy zastosowany razem z kamptotecyną, mitomycyną c czy doksorubicyną 

wykazuje synergizm działania.  

Bodowa chemiczna kwasu glicyretynowego oparta jest na penta-

cyklicznym rdzeniu, zawierającym trzy grupy funkcyjne, którymi są grupa 

hydroksylowa C-3, karbonylowa C-11 i karboksylowa C-30. Badania 

ostatnich lat wykazały, że modyfikując cząsteczkę GE poprzez wprowadzanie 

podstawników o rosnącej lipofilności do grupy karboksylowej można 

zwiększać działanie cytotoksyczne otrzymanych pochodnych w stosunku 

do linii komórek nowotworowych czerniaka, tarczycy, płuc, jajnika 

i innych. Interesującym aspektem strukturalnych modyfikacji GE jest 

synteza pochodnych będących elementem nośników wykorzystywanych 

w terapii celowanej. GE posiada specyficzne receptory na błonie 

komórkowej hepatocytów. Dlatego synteza pochodnych, które stanowią 

zewnętrzną warstwę nośników leków przeciwnowotworowych w terapii 

celowanej pozwala zwiększyć ilość leku docierającego do komórek 
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wątroby oraz obniżyć efekty niepożądane w stosunku do innych tkanek. 

Podczas prezentacji zostaną omówione prawdopodobne mechanizmy 

działania przeciwnowotworowego GE i jego pochodnych jak również 

perspektywa zastosowania GE i jego analogów w terapii celowanej. 

Anticancer properties  

of glycyrrhetinic acid and its derivatives 

The review is devoted to the problem of creating new antitumor drugs 

based on glycyrrhetinic acid (GE). GE, the main metabolite of a triterpene 

glycoside glycyrrhizic acid (GA) and is one of the most important 

pharmacologically active components isolated from glycyrrhiza glabra 

roots.. GE exhibit wide spectrum of biological properties including 

anticancer, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, antiulcer, hepato-

protective, or neuroprotecive. Moreover in the past few years studies have 

been shown that GE and its derivatives suppress growth various human cell 

lines by causing apoptosis. In additional GE exhibit a synergistic 

therapeutic effect with camptothecin, mitomycin c, and doxorubicin.  

The chemical structure of GE consists of a pentacyclic triterpene core 

which contains three functional groups, which are hydroxyl group at C-3, 

a carboxyl group at C-30 or a ketone functional group at C-11. Recent 

studies have been shown that introducing lipophilic residues into the 

carboxylic functional group allows to increase the antitumor activity 

of glycyrrhetinic acid derivatives against melanoma, thyroid, ovarian, lung 

and others cancer cell lines. An interesting aspect of the beneficial 

structural changes of GE seem to be synthesized targeted drug delivery 

carriers surfaced modified with GE. GE has specific receptors on rat 

hepatocytes membrane. Therefore synthesized targeted drug delivery 

carriers surfaced modified with GE allows increase their uptake by liver 

cells and may be decrease risk of side effects caused by antitumor drugs 

on non-target tissues. During the presentation will be discussed possible 

mechanisms of antitumor effect of GE and its derivatives as well as the 

prospect of their application in targeted therapy. 

  



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Wystąpienia Ustne 

 

124 

 

Wpływ czynników środowiskowych 

na występowanie płaskostopia u dzieci 

Natalia Borowska , natalia_0412@wp.pl; Koło naukowe: Tech -Med 

Team, Wydział Inżynierii Mechanicznej,  Uniwersytet Technologiczno -

Przyrodniczy im. J .  i J. Śniadeckich w Bydgoszczy  

Wstęp: 

Płaskostopie występuje zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Rzadko 

jest wadą wrodzoną, a najczęściej nabytą. Przeciwdziałanie powstawaniu 

tego schorzenia u dzieci oraz wzrost świadomości rodziców jest istotne ze 

względu na wywierany wpływ na postawę ciała człowieka. Odpowiednio 

wczesne wdrożenie terapii może wpłynąć na poprawę funkcjonowania, 

zmniejszenie kosztów rehabilitacji i leczenia aparatu ruchu w późniejszym 

okresie życia. 

Cel: 

Celem badań było określenie związku między cechami stylu życia, 

obuwiem a wynikami uzyskanymi od dzieci w zakresie wysklepiania stóp 

oraz parametru środka ciężkości. 

Materiały i metody: 

Badaniami była objęta 80-osobowa grupa dzieci w wieku od 7 do 8 lat, 

uczęszczających do wybranej szkoły podstawowej w Bydgoszczy. 

W badaniu uzyskano informacje dotyczące stylu życia, wcześniejszych 

badań i wad postawy u dzieci oraz wstępnie określono wiedzę rodziców 

dotyczącą wad stóp. Określono wzrost i masę ciała badanych dzieci oraz 

wykonano badania przy pomocy platformy dynanometrycznej RSscan oraz 

platformy stabilometrycznej Alfa firmy Technomex.  

Wyniki 

Badania wstępne dowodzą istnienia zróżnicowania pod względem 

wyników dotyczących długości ścieżki oraz pola powierzchni ścieżki, 

uzyskanych z platformy stabilometrycznej. Występuje związek między 

brakiem obecności wad stóp oraz zwiększoną aktywnością fizyczną 

a istotnie rzadszym występowaniem płaskostopia i lepszymi rezultatami 

dotyczącymi wyników z platformy stabilometrycznej. Potwierdzono 

częstsze pojawianie się wad postawy i kończyn dolnych u dzieci z wadami 

stóp w porównaniu do dzieci zdrowych. 
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The influence of environmental factors  

on the occurrence of flatfoot in children 

Introduction 

Flatfoot occurs both – in adults and children. It is rarely a birth defect; 

however, the most commonly acquired. Preventing the formation of this 

disorder in children and increased awareness of parents is essential because 

of impacts on the human body posture. The appropriate implementation 

of the early treatment may improve functioning, reduce the costs 

of rehabilitation and treatment of the locomotor system later in life. 

Objective 

The purpose of the research was to determine the relationship between the 

characteristics of a life style and the type of shoes, and the results obtained 

from children in terms of defects of the foot and the center of gravity. 

Materials and methods 

The research included a group of 80 children aged from 7 to 8 years, 

attending a chosen primary school in Bydgoszcz. 

In the study information about lifestyle, previous studies and posture 

defects in children and preliminarily described parents knowledge of the 

foot defects were obtained. The height and body weight of the tested 

children were specified and the tests were performed using the „RSscan‟ 

platform and the Alpha platform by the Technomex company. 

 The results  

Preliminary studies indicate the occurrence of diversification in terms 

of results on the length of the path and a surface area of the path, obtained 

from the Alpha platform. There is a link between the lack of feet defects 

and increased physical activity, and significantly rarer existence of flatfoot 

and better results relating to the results of the Alpha platform. The presence 

of more frequent posture defects and lower extremities were confirmed 

in children with feet defects compared to healthy children. 
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Wpływ karbenoksolonu na aktywność 

przeciwdrgawkową wybranych klasycznych 

leków przeciwpadaczkowych w teście drgawek 

psychoruchowych 6 Hz u myszy 

Barbara Miziak , basia_86@op.pl, Katedra i Zakład Patof izjologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.http://umlub.pl/  

Edyta Glazer-Sawicka, edytasawickaglazer@gmail.com, Katedra 

i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.http://umlub.pl/  

Paweł Gryta , pawel.gryta@10g.pl,  Katedra i Zakład Patofizjologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.http://umlub.pl/  

Stanisław Jerzy Czuczwar , czuczwar.stanislaw@pan.pl, Katedra 

i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.http://umlub.pl/,  Zakład Fizjopatologii In stytutu Medycyny Wsi 

w Lublinie 

Padaczka jest drugim co do częstości (zaraz po udarze) schorzeniem 

neurologicznym. U około 30% pacjentów z padaczką obserwuje się brak 

zadowalających wyników terapeutycznych. Celem obecnego projektu 

badawczego było poszukiwanie nowych metod leczenia napadów 

padaczkowych z zastosowaniem leków przeciwpadaczkowych oraz 

antagonisty synaps elektrycznych – karbenoksolonu w modelu 6 Hz 

u myszy. 

Metody: Dorosłym samcom myszy podawano karbenoksolon w dawkach 

100 i 150 mg/kg w kombinacji z następującymi lekami przeciwpadacz-

kowymi: kwasem walproinowym w dawkach 60-200 mg/kg w kombinacji 

z karbenoksolonem (100 mg/kg) oraz w dawkach 40-160 mg/kg 

w kombinacji z karbenoksolonem (150 mg/kg); karbamazepiną w dawkach 

12,5-50 lub 6,25-50 mg/kg w kombinacji z karbenoksolonem (100 lub 

150 mg/kg). Z kolei fenobarbital został podany w zakresie dawek 5-10 lub 

2,5-10 mg/kg w kombinacji z karbenoksolonem odpowiednio w dawkach 

100 mg/kg lub 150 mg/kg. Aktywność drgawkową wywołano stymulacją 

prądem o częstotliwości 6 Hz, wykorzystując elektrody rogówkowe. 

Kryterium oceny aktywności drgawkowej były: znieruchomienie, kloniczne 
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skurcze mięśni żuchwy, drgawki miokloniczne przednich łap oraz 

uniesienie ogona – ww. objawy obserwowane przez co najmniej 25 sekund. 

Neurotoksyczność została zbadana za pomocą testu komina (oceniającego 

koordynację ruchową) oraz testu biernego unikania (określającego wpływ 

na pamięć długoterminową). 

Wyniki: Karbenoksolon (w dawkach 50-100 mg/kg) nie wpływał 

w stopniu istotnym na próg drgawkowy u myszy. Karbenoksolon w dawce 

150 mg/kg zwiększał potencjał przeciwdrgawkowy kwasu walproinowego 

u myszy. W pozostałych przypadkach nie wykazano istotności statystycznej 

wpływu karbenoksolonu na działanie leków przeciwpadaczkowych. Nie 

wykazano neurotoksycznego działania karbenoksolonu w kombinacjach 

z lekami przeciwpadaczkowymi. 

Wnioski: Powyższe dane wskazują, iż karbenoksolon może wzmacniać 

działanie przeciwdrgawkowe kwasu walproinowego. 
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The influence of carbenoxolone  

on the anticonvulsant activity  

of some classical antiepileptic drugs  

in 6 Hz psychomotor seizures in mice 

Epilepsy is one of the most common, second to stroke, disorders of the 

central nervous system and around 30% of patients with epilepsy are not 

sufficiently controlled. The aim of this study was to search for the new 

treatment methods of seizures with the use of antiepileptic drugs 

in combination with an antagonist of gap junctions – carbenoxolone in 6 Hz 

psychomotor seizures in mice. 

Methods: Adult male Swiss mice were administered carbenoxolone 

(at doses of 100 and 150 mg/kg) in combination with antiepileptic drugs: 

valproate administered in combinations with carbenoxolone (100 mg/kg) 

at a dose range of 60- 200 mg/kg, while valproate, when combined with 

carbenoxolone (150 mg/kg), was given at doses of 40-160 mg/kg; 

carbamazepine combined with carbenoxolone (100 or 150 mg/kg) was 

administered in the range of 12.5-50 or 6.25- 50 mg/kg, respectively. 

As regards phenobarbital, it was administered in the dose range of 5-10 

or 2.5-10 mg/kg when combined with carbenoxolone, 100 or 150 mg/kg, 

respectively. Seizure activity was induced by 6 Hz current, delivered 

through corneal electrodes and the criteria for the occurrence of seizure 

activity were immobility, jaw and forelimb clonus, twitching of the 

vibrissae and elevated tail lasting for at least 25 s. Neurotoxicity was 

examined in the chimney test (evaluating motor coordination) and in the 

passive avoidance task (long-term memory). 

Results: Carbenoxolone (at doses of 50- 100 mg/kg) had no significant 

effect on the seizure threshold. Carbenoxolone at a dose of 150 mg/kg 

significantly enhanced the anticonvulsant activity of valproate in mice. 

As regards other antiepileptic drugs, carbenoxolone remained ineffective. 

The neurotoxic effects were not observed. 

Conclusion: These date indicate that carbenoxolone may potentiate the 

anticonvulsant activity of valproate.  
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Wpływ promieniowania UV  

na właściowści antyoksydacyne  

ektraktu z Matricaria chamomilla 

Sylwia Jarco , sy-jar@tlen.pl, Katedra i Zakład Biofizyki,  Jedności 8, 

41-200 Sosnowiec, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w 

Katowicach 

Paweł Ramos , pramos@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biof izyki,  

Jedności 8, 41-200 Sosnowiec, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach  

Barbara Pilawa , bpilawa@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki,  

Jedności 8, 41-200 Sosnowiec, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet M edyczny 

w Katowicach  

Rumianek (Matricaria chamomilla) to jedną z najbardziej popularnych 

roślin leczniczych. Surowcem zielarskim są wysuszone koszyczki. 

Rumianek zawiera dużą ilość olejku eterycznego bogatego m.in. 

flawonoidy, witamina C i liczne sole mineralne. Rumianek pospolity ma 

właściwości przeciwzapalne, rozkurczające mięśnie gładkie, przyspieszające 

gojenie się ran, przeciwbakteryjne i neutralizujące toksyny bakteryjne. 

Koszyczki rumianku stosuje się wewnętrznie w skurczach i stanach 

zapalnych żołądka i jelit. Zewnętrznie stosuje się roztwory z rumianku przy 

stanach zapalnych skóry i błon śluzowych, bakteryjnych schorzeniach 

skóry i jamy ustnej, ranach, oparzeniach i owrzodzeniach, alergiach 

skórnych, stanach zapalnych dróg oddechowych (w postaci inhalacji) oraz 

w ginekologii.  

Celem pracy było zbadanie jaki wpływ ma promieniowanie UV na 

właściwości antyoksydacyjne ekstraktu z rumianku. Jako wzorca wolnych 

rodników użyto 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu (DPPH). Jako technikę 

badawczą wybrano spektroskopię elektronowego rezonansu paramagne-

tycznego (EPR) na pasmo X (9.3 GHz). 

Przeprowadzony eksperyment wykazał, że promieniowanie UV zmienia 

właściwości antyoksydacyjne ekstraktu z rumianku. Pomiar kinetyki 



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Wystąpienia Ustne 

 

130 

 

oddziaływania ekstraktu z rumianku z DPPH prowadzony był w odstępach 

5 minutowych przez okres 60 minut.  

Badania oddziaływania ekstraktu z rumianku poddanego działaniu 

promieniowania UV z wzorcowym wolnym rodnikiem (DPPH) przy użyciu 

spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) 

wykazały, że ekstrakt z rumianku ma działanie antyoksydacyjne. 

Naświetlanie ekstraktu promieniowaniem UV zmniejsza zdolności anty-

oksydacyjne rumianku.  

Podziękowania 

Badania były finansowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach. 
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Effect of UV irradiation  

on antioxidative properties  

extract with Matricaria chamomilla 

Chamomile (Matricaria chamomilla) is one of the most popular medicinal 

plants. Herbal raw material is dried baskets. Chamomile contains a large 

amount of essential oil rich include flavonoids, vitamin C and multiple 

minerals. Chamomile has anti-inflammatory properties, smooth muscle 

relaxants, wound-healing, antibacterial and neutralize bacterial toxins. 

Baskets of chamomile are used internally in spasms and inflammation 

of the stomach and intestines. Externally applied extract with chamomile 

of inflammation of the skin and mucous membranes, skin and bacterial 

diseases of the oral cavity, wounds, burns and ulcers, skin allergies, 

inflammation of the respiratory tract (by inhalation) and gynecology. 

The aim of the study was to investigate the effect of UV irradiation is at its 

antioxidant properties of chamomile extract. As a model of used free 

radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). As a research technique 

selected electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) X-band 

(9.3 GHz). An experiment showed that UV irradiation changes the 

antioxidant properties of chamomile extract. Measurement of the kinetic 

interaction extract of chamomile with DPPH was carried out at intervals 

of 5 minutes for 60 minutes. 

Study of the effects of the extract of chamomile subjected to UV irradiation 

with a reference free radical (DPPH) using electron paramagnetic 

resonance spectroscopy (EPR) showed that chamomile extract has 

antioxidant activity. UV irradiation extract reduces the antioxidant capacity 

of chamomile. 
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Wpływ promieniowania UV  

na właściwości antyoksydacyjne  

ekstraktu z Mentha piperita 
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Mięta pieprzowa (Mentha piperita) to roślina należąca do jasnotowatych. 

Jest spontanicznym mieszańcem międzygatunkowym mięty nadwodnej 

i zielonej. Bylina ta bytuje na glebach świeżych, ciężkich i o znacznej 

wilgotności. Ekstrakty oraz olejki miętowe znalazły szerokie zastosowanie 

w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Liście mięty powodują 

wydzielanie żółci, usprawniają pracę żołądka, wątroby i dróg żółciowych. 

Olejek miętowy działa uspokajająco oraz antyseptycznie. Stosowany przy 

nieżytach gardła i nosa. Mięta, jako roślina przyprawowa i miododajna 

gości na stołach wielu kuchni świata. Ze względu na mentol, mięta jest 

używana do produkcji past do zębów i kosmetyków. 

Celem pracy było zbadanie wpływu promieniowania UV na 

właściwości antyoksydacyjnych ekstraktu z mięty pieprzowej przy 

zastosowaniu wzorca wolnych rodników DPPH i wykorzystaniu spektro-

skopii EPR na pasmo X produkcji RADIOPAN (Poznań, Polska). 

Zaobserwowano obniżenie właściwości antyoksydacyjnych ekstraktu 

mięty po naświetlaniu go promieniowaniem UV. Kinetykę oddziaływania 

prowadzono co 5 minut przez okres 60 minut. W trakcie oddziaływania 

ekstraktu mięty z DPPH (standaryzowany wzorzec wonnych rodników) 

ustaliła się stała kinetyka oddziaływania. 

Badania oddziaływania ekstraktów mięty naświetlanej promieniowaniem 

UV z DPPH przy wykorzystaniu spektroskopii elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego (EPR) wykazały, że ekstrakt z mięty ma działanie 
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antyoksydacyjne. Naświetlanie ekstraktów promieniowaniem UV obniża 

właściwości antyoksydacyjne mięty pieprzowej.  

Podziękowania 

Badania były finansowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach. 

Effect of irradiation  

on antioxidative properites  

extract with Mentha piperita 

Peppermint (Mentha piperita) is a plant belonging to the family 

of flowering plants. Interspecies hybrid is a spontaneous aquatic mint and 

green mint. This perennial exists in soil of fresh, heavy and large humidity. 

Extracts and mint oils are widely used in the pharmaceutical and cosmetic 

industries. Mint leaves cause the secretion of bile, improve functioning 

of the stomach, liver and bile ducts. Peppermint oil are calming and 

antiseptic. It is used in catarrh of the throat and nose.  

Peppermint, as a honey plant and spice so, guests on the tables of many 

cuisines of the world. Because of menthol, is used in the manufacture 

of toothpastes and cosmetics. The aim of this study was to investigate the 

effect of UV irrradiation on the antioxidant properties of Mentha piperita 

extract using standard free radical DPPH and the use of electron 

paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) an X-band produced by 

RADIOPAN Firm (Poznań, Poland). 

It was observed reduction antioxidant properties of Mentha piperita after 

UV irradiation. The kinetics of the interaction was measured every 

5 minutes for 60 minutes. During interaction Mentha piperita extract with 

DPPH (standardized model of free radicals) established  a permanent 

kinetic impact. 

Study of the effects of mint extract UV irradiated with DPPH using 

electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) showed that the 

extract of Mentha piperita is an antioxidant. UV irradiation peppermint 

extracts reduces antioxidant properties. 
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Wpływ struktury wewnętrznej  

rusztowań komórkowych na ich właściwości 
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W ostatnich latach odnotowano znaczące osiągnięcia w zakresie 

rozwoju inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Nowoczesne 

rozwiązania, jakim są rusztowania komórkowe (ang. scaffolds), umożliwiają 

uzupełnienie i odbudowanie uszkodzonych tkanek i narządów. Nadrzędnym 

celem staje się wówczas odtworzenie struktury i funkcji zdefektowanych 

elementów organizmu.  

Projektowanie rusztowań tkankowych jest trudnym, interdyscypli-

narnym zadaniem powierzonym inżynierom, lekarzom i biologom. 

Skafoldy muszą spełniać szereg wymogów biologicznych, mechanicznych, 

i tych związanych z przepływem masy (np. substancji odżywczych 

i produktów metabolicznych). Nowoczesne produkty inżynierii tkankowej 

są doskonałą alternatywą zarówno dla naturalnych i sztucznych przeszcze-

pów, jak i dla stałych implantów. Liczne prace badawcze nad modyfikacją 

rusztowań tkankowych prowadzą do udoskonalenia stosowanego 

biomateriału oraz struktury wewnętrznej i konstrukcji rusztowania, co 

zapewni odpowiednią adhezję i rozwój komórek, a także niezbędną 

wytrzymałość. Ulepszając rusztowanie tkankowe eliminuje się ryzyko 

powikłań w trakcie procesu leczenia i zwiększa komfort pacjenta. 

Projektując rusztowanie należy wziąć pod uwagę jego zastosowanie 

i dobrać odpowiedni materiał oraz architekturę wewnętrzną skafoldu. 

Mówiąc o architekturze wewnętrznej dostosowuje się między innymi takie 

parametry jak: grubość włókna, ułożenie włókien między sobą, sposób ich 

rozmieszczenia, powierzchnię łączeń włókien w przylegających do siebie 

warstwach oraz porowatość otwartą. Sterując tymi parametrami mamy 

wpływ zarówno na właściwości biologiczne, jak i mechaniczne. 
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The influence of internal architecture 

of scaffolds on their properties 

In recent years there have been significant achievements in the field 

of tissue engineering and regenerative medicine. Scaffolds are modern 

solutions that enable completion and restoration of damaged tissues and 

organs. The overall aim then becomes restoring of the structure and 

function of defective parts of the human body. 

Designing scaffolds is a difficult interdisciplinary task for engineers, 

doctors and biologists. Scaffolds must meet a number of requirements such 

as biological and mechanical requirements and also those related to the 

mass flow (for example nutrients and metabolic products). Modern tissue 

engineering products are an excellent alternative for natural and artificial 

grafts, but also for permanent implants. Several studies of the modification 

of scaffolds have been carried out in order to improve applied biomaterial 

and the internal structure and architecture of the scaffold. Final aim 

is to provide adequate adhesion and growth of cells, and the necessary 

strength. By the scaffold improvement the risk of complications during 

treatment is eliminated and patient comfort increases. 

The key issue in scaffold designing is its final application. Therefore, the 

chosen material and the internal architecture of the scaffold need to be 

adjusted. The internal architecture means in that sense such parameters 

as the thickness of the fibre, their arrangement with each other in one layer 

and in adjacent layers, the surface area between contacted fibres and 

an open porosity. By impacting these parameters biological and mechanical 

properties of the tissue engineering product can be fully controlled. 
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Wpływ środków abrazyjnych 

wykorzystywanych w profilaktyce 

stomatologicznej 

Zofia Kula,  kula.zofia@wp.pl,  Instytut Inżynierii Materiałowej,  
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Inżynierii Materiałowej,  Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka  

Obecnie na rynku mamy szeroką gamę past do higieny jamy ustnej. 

Producenci prześcigają się w pomysłowości i oferują nam pasty w różnych 

kolorach, opakowaniach, smakach czy zapachach. W zależności od 

zastosowania, pasty posiadają różne materiały ścierne. Najczęściej jako 

materiał abrazyjny w pastach stosuje się silikat (SiO2), węglan wapnia 

(Calcium Carbonate) oraz hydroksyapatyt (Hydroxyapatite). W pastach 

wybielających współczynnik ścieralności powinien być wyższy niż 

w typowych pastach profilaktycznych. Większość past do zębów czyści 

zęby mechanicznie z osadu nazębnego. W tym celu dodaje się substancje 

ścierne w postaci różnych drobinek, kuleczek czy granulek. O skutecznym 

usuwaniu płytki bakteryjnej decyduje w dużej mierze środek ścierny 

(abrazyjny), dlatego warto przeanalizować jaki wpływ ma rodzaj środka 

abrazyjnego na szkliwo zębów. 

Rygorystyczne standardy ADA określają bezpieczny przedział abrazyjności 

mierzony w jednostkach RDA. Przy nadwrażliwości i zaawansowanych 

chorobach przyzębia zalecane są niższe wartości RDA (około 50 RDA). 

Ścieralność past określana jest najczęściej współczynnikiem RDA 

(Radioactive Dentin Abrasion), którego wyznaczanie odbywa się poprzez 

szczotkowanie daną pastą napromieniowanej, zawierającej radioaktywny 

fosfor zębiny. Ścieralności pasty dla szkliwa przez oznaczenie współczynnika 

REA (Radioactive Enamel Abrasion). 

Przez niewłaściwe używanie past o dużym współczynniku RDA można 

uszkodzić szkliwo, spowodować ubytki abrazyjne, odsłonić szyjki zębów 

powodując nadwrażliwość. 
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The impact of abrasives  

used in dental prophylaxis 

Currently on the market we have a wide variety of pastes for dental 

hygiene. Manufacturers outdo each other in creativity andoffer us the paste 

in a variety of colors, packaging, flavors and fragrances. Depending on the 

application, pastes have different abrasive materials. The most common 

abrasive materia in pastes are silicate (SiO2), calcium carbonate (calcium 

carbonate) and hydroxyapatite (Hydroxyapatite).  

The attrition rare bleachnig pastes should be higher than typical 

prophylacticpastes. Most toothpastes clean teeth mechanically plaque.  

In order to achieve it abrasive material is added in the form of different 

particles, beads or granules. The effective removal of bacterial plaque 

is determined to a large extent by an abrasive, so it is worth analyzing the 

impast of the type of abrasive on tooth enamel.  

Rigorous standards of the ADA define a safe interval abrasiveness 

measured in units of the RDA. With high sensitivity and periodontal 

disease the recommended RDA values are lower (approximately 50 RDA) 

.Abrasive pastes is the most common factor determined by the RDA 

(Radioactive Dentin Abrasion), the determination is performed by brushing 

a given irradiated paste containing radioactive phosphorus dentin. Paste for 

enamel abrasion by determining the ratio REA (Radioactive Enamel 

Abrasion). 

By improper use of pastes having a high coefficient RDA can damage tooth 

enamel, cause losses abrasive, reveal the neck of the teeth causing 

sensitivity. 
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Zachowania wobec jedzenia  

i obraz ciała u kobiet w ciąży 

Natalia Kaźmierczak , n.kazmierczak@o2.pl , Katedra Nauk 

Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl 
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W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie liczby osób zwracających 

uwagę na swój sposób odżywiania. W dużej mierze wynika to ze 

współczesnej kultury, która kreuje szczupłą sylwetką, jako jedyny 

obowiązujący kanon piękna, będący jednocześnie synonimem zdrowia, 

kontroli i siły. Powoduje to, że ponad 70% dziewcząt i młodych kobiet 

deklaruje, że jest na diecie, a ponad połowa z nich przyznaje, że stosuje 

głodówki. Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja i bulimia rozpoznawane 

są u około 0,5-1% kobiet.  

Zjawisko to nie ominęło także kobiet ciężarnych, które chcą wyglądać 

atrakcyjnie w trakcie trwania ciąży i tuż po niej. Charakteryzuje się ono 

głodzeniem, nadmierną koncentracją na własnym wyglądzie bądź też 

obsesją na punkcie ”zdrowego” odżywiania w czasie ciąży i nazywane jest 

pregoreksją (z ang. pregnancy – ciąża i anorexia – anoreksja). Pregoreksja 

nie została uwzględniona w kryteriach ICD-10 (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems) ani DSM-V 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). W przypadku 

spełnienia kryteriów anoreksji u kobiety ciężarnej rozpoznaje się anoreksję 

(jadłowstręt psychiczny) bądź też inne zaburzenia odżywiania, jeżeli 

zostaną spełnione odpowiednie kryteria. Zaburzenie to powoduje poważne 

konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia matki, ale także i dziecka, 

a mimo to problem ten jest praktycznie w Polsce nieporuszany.  

Celem pracy było przeanalizowanie obrazu ciała u kobiet w ciąży 

i podejmowanych przez nie zachowań zdrowotnych oraz próba ustalenia 

jaki odsetek badanych kobiet może być narażony na wystąpienie 

zaburzenia odżywiania zwanego progoreksją. 
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Eating behaviors and the overall body image 

among pregnant women 

In recent years there has been an increase in the number of people drawing 

attention to their diet. To a large extend it is caused by the modern culture, 

which perceives a slim silhouette as the only valid canon of beauty, also 

synonymous with health, control and power. Due to this 70% of girls and 

young women declares to be on a diet and over half of them admits 

to going on hunger strikes. Eating disorders such as anorexia and bulimia 

are recognized in approximately 0.5-1% of women. 

This phenomenon also concerns pregnant women who want to look 

attractive during and after pregnancy. It is characterized by starvation, 

excessive concentration on their appearance or an obsession with “healthy” 

nutrition during their pregnancy; defined as pregorexia (from English 

a combination of “pregnancy” and “anorexia”). Pregorexia was not 

included in the ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems) nor DSM-V (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) criteria. When the criteria for anorexia are 

met by pregnant women they are diagnosed with anorexia (anorexia 

nervosa) or other eating disorder (depending on the symptoms). This 

disorder causes severe consequences not only to the health and life of the 

mother but also the child, and yet this problem is practically unnoticed 

in Poland. 

The aim of this research was to examine the body image of pregnant 

women and the undertaken eating decisions in an attempt to determine what 

percent of them may be exposed to the occurrence of progorexia. 
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– nadzieja w leczeniu stwardnienia 

zanikowego bocznego 
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Stwardnienie zanikowe boczne jest postępującą chorobą neurodegene-

racyjną, prowadzącą do wybiórczego uszkodzenia górnego i dolnego 

neuronu ruchowego. Przyczyna powstawania zmian chorobowych nie jest 

jeszcze dobrze poznana. Schorzenie to prowadzi do osłabienia i porażenia 

mięśni oraz do narastającej niewydolności oddechowej, a w konsekwencji 

do śmierci. 

Celem pracy jest przedstawienie obrazu klinicznego choroby na 

przykładzie pacjenta ze stwardnieniem zanikowym bocznym oraz wskazanie 

nowych możliwości terapii schorzenia na postawie literatury naukowej. 

Kobieta, lat 58, została przyjęta do Kliniki Neurologii z powodu 

osłabienia siły kończyn górnych i dolnych, mięśni brzucha bardziej 

nasilone po stronie prawej, opadanie stopy prawej oraz drżenie i zaniki 

mięśni języka. Pacjentka miała wykonane badanie elektromiograficzne 

(EMG). Stwierdzono zaawansowaną neuropatię ruchowo-czuciową typu 

aksonalno-demielinizacyjnego – obecność zmian tego typu może sugerować 

stwardnienie zanikowe boczne. Po wykluczeniu przeciwwskazań i uzyskaniu 

zgody od chorej wykonano nakłucie lędźwiowe celem wykluczenia 

występowania zmian charakterystycznych dla innych jednostek 

chorobowych branych pod uwagę w diagnostyce różnicowej. Zastosowano 

leczenie objawowe i pacjentka w stanie ogólnym dobrym i neurologicznie 

stabilnym została wypisana do domu ze skierowaniem do Poradni 

Rehabilitacyjnej. 
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Obecnie nie istnieje skuteczne leczenie przyczynowe w terapii 

stwardnienia zanikowego bocznego. Nadzieję na zmianę obecnego stanu 

rzeczy przynosi wprowadzanie terapii komórkowej z zastosowaniem 

komórek macierzystych. Komórki macierzyste są to komórki mające 

potencjalnie nieograniczoną zdolność proliferacji oraz różnicowanie się do 

inny typów komórek. Według niektórych badań naukowych, stwierdzono 

że terapia komórkami macierzystymi umożliwia regenerację uszkodzonych 

neuronów, co skutkuje poprawą stanu pacjenta i zahamowaniem postępu 

choroby. 

Mimo olbrzymiego postępu w nauce, stwardnienie zanikowe boczne 

pozostaje wciąż jedną z groźniejszych jednostek chorobowych. Związane 

jest to z brakiem ukierunkowanego leczenia przyczynowego, dlatego też 

należy kłaść duży nacisk na prowadzenie badań naukowych nad etiologią 

choroby mających na celu opracowanie skutecznych terapii. 
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The application of cell therapy  

– the hope for treating amyotrophic 

lateral sclerosis 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative 

disease leading to selective destruction of upper and lower motor neuron. 

The factors causing ALS are still unknown. The disease leads to muscle 

weakness, increasing respiratory insufficiency and in consequence to the 

death of affected person. 

 The aim of this sheet is to present clinical course of the disease on the 

example of the patient with amyotrophic lateral sclerosis and to indicate 

new methods of therapy based on scientific literature.  

 Woman, 58 years old, was admitted to the Clinic of Neurology due 

to progressive weakening of upper and lower limbs, abdominal muscles, 

mainly affecting right side of the body, right foot drop, tremor and atrophy 

of lingual muscles. Patient had an electromyographic examination (EMG), 

which showed advanced sensomotor neuropathy, axon-demyelisation type 

– these type of changes might suggest the presence of ALS. After excluding 

all the contraindications and obtaining the consent, the patient had lumbar 

puncture done in order to preclude other diseases considered in differential 

diagnosis. The symptomatic treatment was used and the patient, 

neurologically stable, was discharged from hospital with the referral 

to rehabilitation. 

Nowadays there is no causal treatment of amyotrophic lateral sclerosis. The 

hope for changing this state bring introduction of new cell therapy using 

brood cells. The mother cell is a cell having potentially unlimited ability 

to proliferate and differentiate into other cells. According to some research, 

it is stated that this therapy enabled destructed or dead nerves to regenerate 

and, in consequence, alleviate all the symptoms of the disease. 

Despite huge scientific progress, ALS still remains one of the most 

dangerous diseases, because of the lack of focused causal treatment. That 

is why the pressure should be exerted on conducting research into etiology 

of the disease and creating successful therapy.  
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Znaczenie antagonisty oreksynowego 

w rozwoju sensytyzacji morfinowej u myszy 

Małgorzata Łupina , lupina.malgorzata@gmail.com; Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl;  

Joanna Listos,  a.listos@umlub.pl; Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

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

Sylwia Talarek ,  sylwia.talarek@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl; 

Morfina i inne opioidy wykazują działanie nagradzające, które prowadzi 

do uzależnienia fizycznego. Jest to powszechny problem, jednak do tej 

pory nie wprowadzono skutecznej farmakoterapii. Obecnie prowadzonych 

jest wiele eksperymentów, które mają na celu poszukiwanie efektywnych 

metod leczenia osób uzależnionych. Niedawno poznany układ oreksynowy 

wykazuje właściwości neuromodulujące, które są intensywnie badane 

w celu wykorzystania ich w farmakoterapii uzależnień. Dotychczasowe 

badania eksperymentalne wskazują na istotne zaangażowanie układu 

oreksynowego w procesie uzależnienia. Miarą uzależnienia fizycznego jest 

proces sensytyzacji. Jest to nasilenie reakcji organizmu na dawkę substancji 

w wyniku jej przewlekłego, ale sporadycznego podawania. Sensytyzacja 

jest ściśle związana z powrotem do nałogu, nawet po długim okresie 

abstynencji. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu antagonisty receptorów 

oreksynowych OX1 - SB-334867 (20,0 mg/kg, ip) na rozwój sensytyzacji 

na efekty lokomotoryczne myszy wywołanej przewlekłym, sporadycznym 

podawaniem morfiny. Rozwój sensytyzacji u myszy uzyskano poprzez 

przewlekłe, ale sporadyczne podanie morfiny (5 razy w odstępach  

72-godzinnych). Następnie badano wpływ antagonisty receptorów oreksy-

nowych OX1 – SB-334867 – na rozwój sensytyzacji na efekty lokomoto-

ryczne wywołane podawaniem morfiny, u myszy. 

Przeprowadzone eksperymenty wskazują, że antagonista układu oreksy-

nowego, SB-334867, hamuje rozwój wyżej wymienionej sensytyzacji, co 
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ma wpływ na zmniejszenie zachowań poszukiwawczych (drug-seeking 

behaviour) u zwierząt. Uzyskane wyniki mogą mieć istotny wpływ na 

opracowanie nowszych, bardziej skutecznych rozwiązań w terapii 

uzależnienia od związków opioidowych. 

The significance of the orexin antagonist  

in the development  

of morphine sensitization in mice 

Morphine and the other opioids induce the rewarding effect, which leads 

to physician addiction. It is a common problem, but there is no effective 

pharmacotherapy. Currently, lots of experiments are conducted in order 

to search for the effective treatment of addiction. The orexin system, which 

has been already known, induces neuromodulatory effects in the central 

nervous system. These properties are extensively investigated in order 

to use orexin tools in the pharmacotherapy of addiction. So far, literature 

data have shown a significant involvement orexin system in the process 

of addiction. Sensitization is closely associated with physician addiction. 

It is an increased organism reaction to a dose of abuse substance as a result 

of the chronic, but occasional administration. Sensitization is connected 

with relapse, even after long periods of abstinence. 

The aim of this study was to investigate the influence of orexin OX1 

receptors antagonist – SB-334867 (20.0 mg / kg, ip) on the development of 

sensitization to locomotor effects induced by sporadic administration of 

morphine, in mice. The development of sensitization of mice was obtained 

by chronic, but intermittent administration of morphine (5 times every  

72-hour). Afterwards, the influence of orexin OX1 receptor antagonists  

– SB-334867 – was tested in context of the development of morphine 

sensitization to the locomotor effects, in mice. 

The obtained results indicate that the orexin antagonist, SB-334867, 

inhibited the development of the morphine sensitization, which may be 

responsible for the reduction of drug-seeking behavior in animals. These 

results may play a significant impact on the development of more effective 

solutions for the treatment of opioid addiction. 
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Aktywność transkrypcyjna genów CD73, 

CD105 i CD90 w komórkach macierzystych  

tkanki tłuszczowej 

Aleksandra Skubis , aleksandra.skubis@med.sum.edu.pl ,  Department 

of  Molecular Biology School of Pharmacy with the Division 

of  Laboratory Medicine in Sosnowiec , Medical University of Silesia;   

Bartosz Sikora, Department of Molecular Biology School 

of  Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec ,  

Medical University of Silesia;   

Małgorzata Kimsa,  Department of Biochemistry School of Medicine 

in Katowice, Medical Universi ty of Silesia;   

Jolanta Adamska,  Department of Molecular Biology School 

of  Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec ,  

Medical University of Silesia;  

Marek Kostrzewski, Society of Silesian Veterinary Policlinic, 

Chorzow, Poland; 

Urszula Mazurek , Department of Molecular Biology School 

of  Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec ,  

Medical University of Silesia  

Komórki macierzyste są obecnie jednym z najważniejszych i najbardziej 

interesujących obszarów nauki. Wykazują one nielimitowany potencjał do 

samoodnowy oraz różnicowania się w wiele typów komórek. Jednym ze 

źródeł mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) jest tkanka 

tłuszczowa. Komórki te charakteryzują się właściwościami multi-

potentnymi co oznacza, że potrafią różnicować się w komórki listka 

zarodkowego, z którego pochodzą. W przypadku komórek ADSC 

(ang. Adipose Derived Stem Cells) mają one zdolność różnicowania się do 

komórek mezodermalnych. Jednak liczne badania potwierdzają, że ADSC 

w odpowiednich warunkach potrafią różnicować się również w kierunku 

komórek ektodermy oraz endodermy. MSC posiadają również inne cechy 

charakterystyczne: adherencja do plastiku, zdolność do różnicowania 

w kości, mięśnie oraz komórki tkanki tłuszczowej i w trakcie wzrostu 

tworzą kolonie przypominające fibroblasty. Dodatkowo obserwuje się 
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ekspresję kilku charakterystycznych antygenów powierzchniowych: CD105, 

CD90 i CD73. Endoglina (CD105) jest składnikiem receptora czynnika 

TGF-beta (ang. Transforming growth factor-beta). Gen CD90 opisywany 

również jako Thy-1 koduje białko zaangażowane w adhezję oraz 

komunikację miedzy wieloma rodzajami komórek. CD73 zwana również 

ekto-5'-nukleotydazą koduje białko powierzchniowe zakotwiczone 

w błonie, zaangażowane w konwersje AMP do adenozyny.  

Identyfikacja markerów mezenchymalnych komórek macierzystych 

może być oceniana z wykorzystaniem ilościowej reakcji łańcuchowej 

polimerazy z odwrotną transkrypcją (Q RT-PCR). Celem medycyny 

regeneracyjnej jest różnicowanie ADSC w różne typy komórek celu 

przeprowadzania naprawy uszkodzonych lub chorych narządów. 

Prawdopodobnie mogą być one różnicowane w kierunku komórek 

epitelialnych m.in rogówki. Byłby to ratunek dla osób niedowidzących 

z powodu dysfunkcji rogówki. Niestety proces ten jest możliwy tylko 

w momencie poznania mechanizmów molekularnych różnicowania ADSC. 

To pozwoliłoby na zaplanowanie dokładnej metody wykorzystywanej 

w terapii komórkami macierzystymi. 
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Transcriptional activity  

of CD73, CD105 and CD90 genes  

in adipose derived stem cells 

Stem cells are one of the most interesting and important areas of research. 

They have unlimited potential for self-renewal and develop into various 

cell types. The adipose derived stem cells (ADSC) are derived from 

adipose tissuse. They have multipotent properties however ADSC can 

differentiate into endodermal and ectodermal cells in appropriate 

conditions. Mesenchymal stem cells (MSC) exhibit characteristic features: 

adherence to plastic, ability to differentiate into bone, muscle and fat and 

formation of fibroblast-like colonies. They also have expression several cell 

surface antigens eg. CD105, CD90 and CD73. Endoglin (CD105) 

is a component of the transforming growth factor-beta (TGF-beta) receptor 

(TGF-betaR) complex. CD90 also known as Thy-1 cell surface antigen 

(THY1). The encoded protein is involved in cell adhesion and cell 

communication in numerous cell types. CD73 is a 70-kD, glycosyl-

phosphatidylinositol (GPI) anchored cell surface protein that is encoded 

by NT5E gene, also known as ecto-5′-nucleotidase. 

Identification of mesenchymal markers can be evaluated with quantitative 

reverse transcription-PCR (RT-qPCR) analysis. Regenerative medicine 

intends to differentiate ADSC along specific lineage pathways to effect 

repair of damaged or failing organs. They could be probably used 

in differentiation into epithelial cells od cornea. It would help in blind disease 

therapy. Unfortunately it is associated with study molecular mechanism 

of ADSC differentiation. It allows to plan method of differentiation which 

could be used in stem cells therapies. 
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Analiza barwy DOPA-melaniny  

w oparciu o model przestrzeni barw RGB  

i metodę EPR – uproszczony model barwy 

czerniaka melanotycznego 
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Jagiellońskiego w Krakowie,  www.wbbib.uj.edu.pl  

Czerniaka (łac. melanoma malignum) zaliczamy to heterogennej grupy 

złośliwych nowotworów skóry. Jego etiologia związana jest z uszkodzeniem 

(np. w wyniku nadmiernej ekspozycji skóry na promieniowanie UV) 

komórek melanocytów naskórka, odpowiedzialnych za produkcję barwnika 

– melaniny, w wyniku czego dochodzi do nadmiernej proliferacji 

wadliwych komórek pigmentowych. Czerniaki zwykle wykazują pewien 

stopień pigmentacji, chociaż zdarzają się formy amelanotyczne (bezbarwne).  

Obecne metody diagnostyki czerniaka opierają się na dermatoskopii, 

obserwacji zmian skórnych, ocenie ich kształtu, wielkości i barwy, oraz 

wykonaniu biopsji, co wiąże się z dużym stresem i dyskomfortem dla 

pacjenta. Pobrany fragment można poddać analizie metodą elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPR), wykorzystującej trwały paramag-

netyzm melanin, umożliwiającej uzyskanie informacji na temat ilości 

i jakości tych amorficznych biopolimerów w preparacie.  

Melaniny zwykle występują w formie kopolimerów, składających się 

z czarno-brązowej eumelaniny oraz żółto-czerwonej feomelaniny, przy 
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czym drugiemu typowi pigmentu przypisuje się właściwości promujące 

powstawanie reaktywnych form tlenu w tkance, co pogarsza rokowania. 

W niniejszej pracy wykorzystujemy uproszczony model pigmentacji 

czerniaka: ślady pozostałe po nakropieniu na jasnym tle zawiesiny 

syntetycznego analogu eumelaniny – DOPA-melaniny (DMa), otrzymanej na 

drodze autooksydacyjnej. Model ma na celu przybliżyć istniejące zależności 

między jasnością obserwowanej barwy a stopniem melanizacji. Następnie, 

w programie ImageJ przeprowadziliśmy analizę obrazu nakropień DMa pod 

kątem rozkładu średnich wartości RGB i procentowego udziału barw 

składowych; czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wyniki skorelowano 

z parametrami widm EPR dla różnych stężeń DMa mierzonych w tempe-

raturze pokojowej i ciekłego azotu. Dobór stężeń odzwierciedlał 

prawdopodobne stężenia pigmentu, określone dla melanotycznych komórek 

mysiego czerniaka B16 na podstawie amplitud ich widm EPR.  

Obecnie kładzie się nacisk na rozwój metod nieinwazyjnych mogących 

wspomóc diagnostykę nowotworów skóry. W naszych badaniach dążymy 

do ścisłego, ilościowego wyrażenia barwy zmienionej tkanki i skorelowania jej 

ze stopniem jej melanizacji, potencjalnie umożliwiając dokładniejszą ocenę 

złośliwości zmiany nowotworowej. Kolejnym krokiem będzie włączenie do 

modelu cysteinylDOPA-melaniny, czyli syntetycznego odpowiednika 

feomelaniny, aby lepiej oddawał charakter melanizacji czerniaków skóry. 

Analysis of the observed DOPA-melanin hues 

using RGB color space model and EPR 

spectroscopy – a simplified model  

of melanoma pigmentation 

Melanoma belongs to a heterogeneous group of malignant skin tumors. Its 

etiology has been attributed to an uncontrolled proliferation of transformed 

melanocytes in the epidermis, where these cells are responsible for the 

production of dark skin pigment – melanin. Excessive exposure to UV light 

has been recognized as one of the most important risk factor of melanoma 

development. Most of melanoma cancers demonstrate some degree 

of pigmentation, however rare, amelanotic forms are also encountered. 
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In clinical practice dermatoscopic assessment of pigmented lesions 

is currently the fundamental non-invasive diagnostic method of melanomas, 

where features such as shape, size and color of the altered skin section are 

being estimated. More accurate methods include biopsy, causing additional 

stress and discomfort in patients. Pigmented lesion samples can be also 

analyzed with electron paramagnetic resonance spectroscopy, providing 

qualitative and quantitative information about its melanization, due 

to paramagnetic properties of melanins. 

Melanins usually occur as copolymers, consisting of both, brown to black 

eumelanin, and yellowish-red pheomelanin, whereas the second type 

is presumed to promote oxidative stress in the tissue, thereby increasing 

cancer‟s malignancy. 

In the present paper we use a simplified model of dark melanoma 

pigmentation, a synthetic analogue of eumelanin – DOPA-melanin (DMa), 

synthesized under autooxidative conditions, and its solutions applied 

(dripped) in small volume to a bright surface. The aim of this model 

is to resemble the existing relationship between the observed colors 

of pigmented lesions and its melanin concentration. Using ImageJ software, 

we have performed an image analysis of a series of DMa solutions 

of different concentrations, therefore different brightness, in order to express 

the distribution of their average RGB values and the participation of each 

color component (red, green, blue). Our results were compared with EPR 

spectra parameters of different DMa solutions, recorded in liquid nitrogen 

and at ambient temperature; the dilution range of DMa was likely to reflect 

the actual eumelanin content in B16 cells (a mouse model of human 

melanoma). 

Currently there is a great emphasis on the development of non-invasive 

diagnostic methods for skin cancers. The idea of our research is to be able 

to quantitatively express the observed color of pigmented lesion and 

correlate it with the degree of its melanization, potentially allowing a more 

accurate assessment of its malignancy. Further investigation will incorporate 

cysteinylDOPA-melanin – a synthetic equivalent of pheomelanin – because 

of its better reflection of the actual nature of melanoma pigmentation.  
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Medyczny w Katowicach 

Spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) 

zastosowano do badań wolnych rodników w klomifenie poddanym 

sterylizacji termicznej. Prawidłowo wykonany proces sterylizacji powinien 

prowadzić do niszczenia mikroorganizmów w substancji leczniczej, ale 

równocześnie struktura chemiczna leku oraz jego działanie terapeutyczne 

nie powinno być modyfikowane w tym procesie. Warunki sterylizacji 

termicznej ściśle określają Normy.  

Celem niniejszej pracy jest określenie koncentracji i właściwości 

wolnych rodników w lek poddanym sterylizacji termicznej. W literaturze 

naukowej nie znaleziono informacji o badaniach metodą EPR wolnych 

rodników w klomifenie.  

Analizy EPR dla klomifenu wykonano 20 minut po sterylizacji. Pomiary 

EPR wykonano w temperaturze pokojowej z wykorzystaniem spektrometru 

Firmy RADIOPAN (Poznań, Poland) z częstotliwością promieniowania 

mikrofalowego 9.3 GHz (Pasmo X). częstotliwość promieniowania mikro-

falowego rejestrowano miernikiem MCM101 (EPRAD, Poznań, Polska). 

Widma EPR rejestrowano w postaci pierwszej pochodnej w zakresie mocy 

mikrofalowej od 2.2 mW do 70 mW. Dla widm EPR wyznaczono 

współczynnik rozszczepienia spektroskopowego g, amplitudę (A), inten-

sywność integralną (I) oraz szerokość linii (ΔBpp).  



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Postery Naukowe 

 

154 

 

Koncentrację wolnych rodników (N) wyznaczono jako: N = Nu[(WuAu) 

/Iu]x[I/(WAm)], gdzie: Nu – liczna centrów paramagnetycznych w ultra-

marynie, W i Wu są wzmocnieniami dla próbki i ultramaryny, A i Au są 

amplitudami sygnału rubinu dla próbki i ultramaryny, I i Iu są inten-

sywnościami integralnymi dla próbki i ultramaryny. a m jest masą próbki. 

Jako wzorce koncentracji wolnych rodników zastosowano ultramarynę 

i kryształ rubinu. 

Widm EPR nie obserwowano dla wyjściowych próbek leku nie 

ogrzewanego. Zgodnie z oczekiwaniami wolne rodniki nie występują 

w leku niesterylizowanym. Widma EPR rejestrowano dla wszystkich 

próbek leku sterylizowanego. Widma EPR wykazywały złożony charakter, 

a ich asymetria zależała od mocy mikrofalowej. Wolne rodniki są 

rozmieszczone w leku sterylizowanym jednorodnie.  

Podziękowania 

Badania były finansowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach. 

EPR studies of free radicals  

in thermally sterilized clomifene 

Electron paramagnetic resonance (EPR) examination of free radicals 

formed in clomifene thermally sterilized according to pharmaceutical 

norms was performed. Heating of powdered clomifene sample was done 

according to Polish Norms for thermal sterilization at the following 

conditions (T – temperature, t – time): T = 160
o
C and t = 120 minutes,  

T = 170
o
C and t = 60 minutes, and T = 180

o
C and t = 30 minutes. EPR 

analysis for clomifene was done 20 minutes after sterilization. EPR 

measurements were performed for the sterilized samples at room 

temperature. The spectra were measured by the use of RADIOPAN 

(Poznań, Poland) spectrometer with microwave frequency 9.3 GHz (X-band). 

Microwave frequency was measured by MCM101 recorder (EPRAD, 

Poznań, Poland). EPR spectra were recorded as first derivative lines with 

magnetic modulation 100 kHz in the range of microwave power from 

2.2 mW to 70 mW. The following parameters were determined: g-factor, 

amplitudes (A), integral intensities (I), and linewidth (ΔBpp) of the EPR 

spectra. Free radical concentration (N) was determined as follow: N = Nu 
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[(WuAu)/Iu]x[I/(WAm)], where: Nu - the number of paramagnetic center 

in ultramarine, W and Wu are the receiver gains for sample and 

ultramarine, A and Au are the amplitudes of ruby signal for the sample and 

ultramarine, I and Iu are the integral intensities for the sample and 

ultramarine, and m is the mass of the sample. Ultramarine and a ruby 

crystal were used as the references during measurements of free radical 

concentration. 

EPR spectrum was not obtained for the non-heated sample. Asymmetrical 

EPR lines were measured for the studied heated drug. Properties and free 

radical concentration in heated clomifene during storage of this sample was 

studied. Free radicals exist in clomifene after heating of the sample. Free 

radicals – tissues interactions may be accompanied by toxic effects 

in organisms, so thermal sterilization is rather rejected as sterilization 

process of clomifene. Influence of microwave power on lineshape, 

amplitudes and linewidth of EPR spectra were described. Continuous 

microwave saturation of EPR lines point out that slow spin-lattice 

relaxation processes exist in the heated clomifene.  
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jako modulatory aktywności plazminy in vitro 

Bartłomiej Pasiński , bar.pasinski@gmail.com; 

Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joannak@biol.uni.lodz.pl;  

Paweł Nowak,  pnowak@biol.uni. lodz.pl; Katedra Biochemii Ogólnej, 

Wydział Biologi i i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,  

www.biol.uni. lodz.pl/biochogl;  

Barbara Moniuszko-Szajwaj , bszajwaj@tlen.pl; 

Anna Stochmal , asf@iung.pulawy.pl; Zakład Biochemii i Jakości 

Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –  Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pulawy.pl  

Bufadienolidy stanowią grupę polihydroksy-C-24 steroidów oraz ich 

glikozydów, wykazujących właściwości kardiotoniczne, podobne do 

kardenolidów (glikozydów nasercowych). Poza aktywnością zbliżoną do 

działania glikozydów naparstnicy, wpływ bufadienolidów na fizjologię 

układu sercowo naczyniowego, w tym funkcjonowanie układu hemostazy 

jest bardzo słabo poznany. 

Prezentowana praca obejmuje ocenę wpływu bufadienolidów pochodzenia 

roślinnego (frakcji bufadienolidowej, izolowanej z K. daigremontiana) na 

enzymatyczne funkcje plazminy in vitro. Plazmina, kluczowy enzym 

fibrynolizy, odpowiada za usuwanie złogów fibryny i utrzymanie płynności 

krwi. Aktywność fibrynolityczna krwi podlega ścisłej fizjologicznej 

regulacji, a osłabienie potencjału fibrynolitycznego krwi stanowi bardzo 

ważny czynnik, który może przyczyniać się do wystąpienia zakrzepicy. 

Jako proteaza serynowa, plazmina może być potencjalnym celem dla 

różnego pochodzenia inhibitorów, także tych pojawiających się w krążeniu 

jako efekt stosowanych terapii ziołoleczniczych. 

Doświadczenia przeprowadzane były przy użyciu syntetycznego 

substratu chromogennego dla plazminy (S-2251, H-D-Val-Lys-pNA·2HCl) 

i obejmowały pomiary aktywności enzymu prowadzone metodą kinetyczną. 

Uzyskane wyniki wskazują, że w zależności od zastosowanego stężenia, 

bufadienolidy mogą w różny sposób modulować aktywność wyizolowanej/ 
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oczyszczonej plazminy. W zakresie stężeń 0,05-5 µg/ml aktywność 

enzymu była w niewielkim stopniu zwiększona, podczas gdy wyższe 

stężenia bufadienolidów (25-50 µg/ml) znacząco hamowały amidolityczną 

aktywność plazminy. Analizy kinetyki reakcji (wykonane metodą Line-

weavera-Burka) sugerują, że związki zawarte w badanej frakcji 

bufadienolidowej mogą działać jako akompetycyjne inhibitory plazminy. 

Natomiast doświadczenia dotyczące wpływu frakcji bufadienolidowej na 

plazminę znajdującą się w osoczu krwi, nie wykazały istotnego 

statystycznie hamującego wpływu badanych związków – prawdopodobnie 

na skutek interakcji bufadienolidów z innymi składnikami osocza krwi. 

Stąd też niezbędne są dalsze badania w celu ustalenia mechanizmów 

oddziaływania tych substancji ze składnikami osocza. 

Badania współfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (nr UMO-

2012/05/B/NZ9/00812). 

Bufadienolides from Kalanchoe daigremontiana 

(mother-of-thousands)  

as modulators of plasmin activity in vitro 

Bufadienolides are a group of polyhydroxy C-24 steroids and their 

glycosides, displaying cardioactive properties similar to cardenolides 

(cardiac glycosides). Besides the “digitalis-like” activity, effects of 

bufadienolides on physiology of the cardiovascular system, including 

functions of the haemostatic system are poorly recognized.  

The presented work includes the evaluation of effects of plant-derived 

bufadienolides (i.e. the bufadienolide fraction, isolated form K. 

daigremontiana) on enzymatic functions of plasmin in vitro. Plasmin, a key 

enzyme of fibrinolysis, is responsible for removing of fibrin deposits and 

maintaining of blood fluidity. The fibrinolytic efficacy of blood plasma is 

strictly regulated, and the impaired efficacy of pro-fibrinolytic potential of 

blood may be an important factor contributing to thrombosis. As a serine 

proteinase, plasmin may be a potential target for different inhibitors of 

various origins, including substances occurring in the circulation as an 

effect of the used herbal medications. 
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Experiments were conducted with the use of a synthetic chromogenic 

substrate (S-2251, H-D-Val-Lys-pNA·2HCl) and covered the 

measurements plasmin activity, performed by a kinetic protocol. The 

obtained results indicate that bufadienolides may modulate the amidolytic 

activity of isolated enzyme in a different way, dependently on the used 

concentrations. At the concentration range of 0.05-5 µg/ml the enzymatic 

activity was slightly enhanced, while higher concentrations of 

bufadienolides (25-50 µg/ml) significantly inhibited the amidolytic activity 

of plasmin. Analyses of reaction kinetics (performed by the Lineaweaver-

Burke linearization) suggest that components of the examined 

bufadienolide fraction may act as uncompetitive inhibitors of plasmin. On 

the other hand, in experiments on blood plasma, bufadienolide fraction did 

not influence amidolytic activity of plasmin, probably due to possible 

interactions of these compounds with other proteins of blood plasma. Thus, 

the further studies are needed to elucidate the mechanisms of bufadienolide 

interactions with plasma components. 

This work was supported by the grant from the National Science Centre 

(UMO-2012/05/B/NZ9/00812). 
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W ramach pracy przeprowadzono uproszczoną analizę wytrzyma-

łościową elementów stabilizatora metodą elementów skończonych (MES), 

która miała za zadanie wytypowanie obszarów o największych wartościach 

naprężeń. Na podstawie uzyskanych wyników dobrano materiały wyko-

rzystywane na poszczególne jego elementy, dla których w dalszej kolejności 

przeprowadzono badania własności wytrzymałościowych. Efektem 

końcowym prowadzonych badań było wytworzenie prototypu stabilizatora 

do leczenia kurzej klatki piersiowej. 

Do analizy numerycznej metodą elementów skończonych wykorzystano 

oprogramowanie Inventor Professional 2015. Zamodelowano uproszczony 

model geometryczny łuku kośćca odcinka piersiowego klatki piersiowej 

o szerokości 100 mm (E=7500 MPa, υ=0,3) oraz model stabilizatora 

zewnętrznego do leczenia kurzej klatki piersiowej składający się z łuku 

przedniego (aluminium H24: E=69000 MPa, υ=0,33), elementu uciskającego 

(polimetakrylan metylu E=2450 MPa, υ=0,375) oraz wkrętów mocujących 

(E=200000 MPa, υ=0,3).  

Do dyskretyzacji elementów analizowanego układu oraz nadania 

warunków brzegowych odwzorowujących zjawiska zachodzące w układzie 

rzeczywistym wykorzystano oprogramowania ANSYS Workbench v15 

oraz elementy typu SOLID187. Zakres przeprowadzonej analizy 

obejmował: wyznaczenie stanu przemieszczeń, odkształceń i naprężeń 
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zredukowanych w poszczególnych elementach układu stabilizator – kość 

w zależności od zadanego przemieszczenia. Na podstawie uzyskanych 

wyników stwierdzono, że największa wartość przemieszczenia l wystąpiła 

w środkowej części łuku stabilizatora pod elementem uciskającym 

w kierunku osi „z” i wyniosła 0,49 mm. Stwierdzono również, że przy 

przemieszczeniu powyżej l=2,5 mm, naprężenia zredukowane przekraczają 

wartość wytrzymałości na rozciąganie, która dla aluminium H24 wynosi 

Rm=123 MPa. 

Następnie na podstawie wyników analizy numerycznej wytypowano 

trzy grupy materiałów na poszczególne elementy stabilizatora: aluminiową 

blachę o grubościach: 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm do konstrukcji łuków 

stabilizujących, paski poliuretanowe jako paski zapadkowe oraz pasy 

polipropylenowe na ramiączka. Dla odpowiednio przygotowanych próbek 

przeprowadzono statyczną próbę rozciągania przy użyciu maszyny 

wytrzymałościowej firmy MTS Criterion model 45 z oprogramowaniem 

TestWorks. Na podstawie uzyskanych wyników dla próbek z aluminium 

stwierdzono, że najkorzystniejszym rozwiązaniem spełniającym istotną rolę 

w konstrukcji na łuk przedni oraz tylni stabilizatora jest blacha aluminiowa 

o grubości 1,5 mm, której wytrzymałość na rozciąganie wyniosła Rm=124 

MPa. Dla pozostałych elementów wartości te wynosiły odpowiednio: dla 

pasów poliuretanowych Rm=18 MPa oraz polipropylenowych Rm=52 MPa. 

Dla tak wytypowanych materiałów efektem końcowym było wykonanie 

fizycznego modelu stabilizatora zewnętrznego przy jednoczesnym 

zmniejszeniu kosztów uwzględniając materiał oraz usługi produkcyjne 

w porównaniu do stabilizatorów innych firm. Wyników tego typu badań do 

tej pory nie opublikowano. 

  



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Postery Naukowe 

 

161 

 

Selection of mechanical properties  

of materials used in components  

of stabilizer for pectus carinatum treatment 

As a part of the work a simplified strength analysis of the stabilizer with the 

use of finite element method (FEM) was carried out. On the basis of the 

obtained results materials for the individual parts of the stabilizer have been 

chosen. For these parts mechanical experimental studies were carried out. 

Result of the research was to produce a prototype of the stabilizer for 

pectus carinatum treatment.  

Numerical analysis was carried out by means of Inventor Professional 

2015. A simplified geometric model of a chest of a width of 100 mm  

(E = 7500 MPa, υ = 0.3) was applied. Furthermore model of the pectus 

bracing consisting of a front bow (aluminum H24: E = 69000 MPa,  

υ = 0.33, a pressing device (polymethylmethacrylate E = 2450 MPa,  

υ = 0.375) and fastening screws (E = 200 000 MPa, υ = 0.3). 

Meshing of the analyzed elements SOLID187 of the system and boundary 

conditions reflecting phenomena in a real system was carried out with the 

use of the ANSYS Workbench v15. The scope of the analysis consisted of: 

determination of the state of displacements, strains and equivalent stresses 

in the various components of the stabilizer depending on the applied 

displacement. Based on the results, it was found that the greatest 

displacement value l was located in the middle of the arc stabilizer under 

the pressing device in the direction of the axis "z" and was equal to 

0.49 mm. It was also found that for displacements above l=2.5 mm 

equivalent stresses exceeded the tensile strength which for aluminum H24 

is Rm=123 MPa. 

Next on the basis of the numerical analysis results three groups of materials 

for individual elements of the stabilizer were selected: aluminum sheet 

of 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm thickness for the construction of stabilizing 

arches; polyurethane belts as ratchet straps and polypropylene as shoulder 

straps. For the properly prepared samples static tensile test using the MTS 

Criterion Model 45 testing machine was performed. 
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On the basis of the obtained results it was concluded that the most 

favorable solution is aluminum sheet of 1.5 mm thickness, for which tensile 

strength is Rm = 124 MPa. For other items, the recorded values were: for 

the polyurethane belt Rm=18 MPa and polypropylene Rm= 52 MPa. 

For such selected materials as the end result it was to manufacture 

a physical model of the external stabilizer taking into account the cost 

as well as material and production services stabilizers in comparison to 

other companies. The results of such studies have not yet been published. 
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Ślepota spowodowana zaburzeniami funkcji rogówki nadal stanowi 

poważny problem medyczny. Pomimo rozwoju medycyny regeneracyjnej, 

nie ma skutecznej metody leczenia dwustronnego niedoboru komórek 

macierzystych rąbka rogówki. Występuje niedobór rogówek dla prze-

szczepów. Alternatywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie świńskich 

komórek rogówki. Opublikowane prace wskazują na to, ze ksenotrans-

plantacja rogówki pochodzącej od świni może zostać wykorzystana 

klinicznie. Antygen Gal jest odpowiedzialny za indukcję reakcji przeszczep 

przeciw gospodarzowi. Udowodniono, że antygen Gal jest praktycznie 

nieobecny w świńskiej rogówce. 
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LESCs (ang. limbal epithelial stem cells) są komórkami wyizolowanymi 

z rąbka rogówki. Cienka warstwa pomiędzy rogówką a twardówką oka jest 

miejscem, które jest bogate w te komórki. Komórki te odgrywają potężną 

rolę w naturalnej rekonstrukcji uszkodzonej rogówki. Są odpowiedzialne za 

właściwą wydajność tej części oka. Niestety nie ma w pełni określonych 

markerów powierzchniowych LESCs. Część badań sugeruje, że cytokeratyna-

3 (CK3), cytokeratyna-12 (CK12), ABCG-2 charakteryzują epitelialne 

komórki macierzyste rąbka rogówki. Innym ważnym markerem jest białko 

P63 kodowane przez gen TP63, które jest obecne w tkankach epitelialnych. 

Pomimo problemów w identyfikacji, innym problemem jest oczyszczenie 

i hodowla tych komórek w warunkach in vitro. Przyszłe badania mogą 

poprawić obecną wiedzę na temat LESCs, a to z kolei może pozwolić na 

wykorzystanie tych komórek macierzystych w terapii. 

W tych badaniach przedstawiamy wyniki poziomu ekspresji dwóch 

markerów molekularnych sugerowanych przez literaturę. Ekspresję TP63, 

ABCG-2 zmierzono dzięki metodzie Q-RT-PCR w komórkach macierzystych 

rąbka rogówki zebranych z hodowli in vitro. Komórki były hodowane 

w standardowej pożywce DMEM z dodatkiem 10% FBS. 
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The expression  

of porcine limbal epithelial stem cells markers 

Blindness caused by disorders of cornea function are still serious problem 

of medicine. Despite development of regenerative medicine there is no 

treatment for bilateral limbal stem cell deficiency. There is lack of corneal 

allografts for transplantation. Alternative solution might be use of porcine 

corneal cells. Published papers showed that xenotransplantation of cornea 

obtained from pigs could be used for clinical applications. Gal antigens are 

responsible for induction of graft versus host reaction. It was proven that 

Gal antigen is almost absent in porcine cornea. 

LESCs are cells insulated from corneal limbus. The thin layer between 

cornea and sclera of eye is the rich place of stem cells. Those cells play 

a huge role in cornea reconstruction. They are responsible for proper 

efficiency of that part of eye. Unfortunately, there are not fully specified 

surface markers of LESCs. Some research suggests that cytokeratin-3 

(CK3), cytokeratin-12 (CK12), ABCG-2 characterize limbal epithelial stem 

cells. Another significant marker is protein P63 encoded by TP63 gene, 

which is present in epithelial tissues. Despite problems with identification, 

another problem is to purify and culture them at in vitro conditions. Future 

research may improve present knowledge about LESCs and thus, this will 

allow to use them in stem cells therapy.  

In this study we present the results of two molecular markers expression 

suggested by literature. The expression of TP63 and ABCG-2 was 

examined by the use of Q-RT-PCR method in limbal epithelial stem cells 

collected from in vitro culture. Cells were cultivated in standard medium 

DMEM with 10% of fetal bovine serum. 
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Jeżyna popielica (Rubus caesius L.) zaliczana jest obok np. agrestu, 

aronii, maliny, czarnej porzeczki, poziomki czy winogrona do owoców 

jagodowych. Ze względu na jej powszechne występowanie na terenie 

Europy, a także łatwość włączenia jej do naszej diety, jest uznawana za 

jedną z roślin o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych. 

Doniesienia o stosowaniu w medycynie ludowej roślin z rodzaju Rubus 

pochodzą już ze starożytności, a mieszkańcy takich krajów jak Grecja czy 

Chiny używali owoców, łodyg, korzeni, liści, nasion i kwiatów w celach 

leczniczych, np. w biegunkach, stanach zapalnych czy chorobach skóry. Do 

dziś w medycynie tradycyjnej jeżyna popielica wykorzystywana jest do 

leczenia wielu schorzeń w postaci wywarów, naparów, okładów czy maści. 

Przypisuje się jej działanie przeciwgorączkowe (suszone owoce), napotne 

(wywar z liści pomaga w anginie, przeziębieniu, nieżycie górnych dróg 

oddechowych), wzmacniające organizm (napar z młodych liści wspomaga 

leczenie anemii), moczopędne (odwar z korzeni), ściągające, przeciwzapalne 

(napar z liści stosowany w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej 

i gardła). 

Opisane właściwości wiążą się z obecnością w jeżynie popielicy wielu 

związków aktywnych biologicznie. Większość badań skupia się na ich 

zawartości w owocach jeżyny. Wyróżnia się w nich np. kwasy fenolowe, 

flawonoidy (antocyjany, flawanole, flawonole), taniny (proantocyjaniny, 

ellagitaniny, gallotaniny), stilbeny, lignany, triterpeny, sterole, sole 

mineralne (wapnia, selenu, cynku) i witaminy (A, C, E). Składniki te mają 

właściwości antyoksydacyjne, dodatkowo redukują mutagenne zmiany 

w DNA i wspomagają jego naprawę. Wiele badań naukowych dowiodło 
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przeciwnowotworowego działania ekstraktów z jeżyny na linie raka jelita 

grubego, raka piersi oraz raka jamy nosowo-gardłowej, a także ich 

przeciwcukrzycowego, przeciwzapalnego i moczopędnego działania. 

Jeżyna popielica jest więc rośliną o dużym potencjale ochronnym, jej 

spożycie nie niesie za sobą żadnych efektów ubocznych, a stosowanie wraz 

z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może przyczynić się do 

zmniejszenia ich dawek i zwiększenia skuteczności leczenia. Największym 

zaś plusem i wskazaniem wzbogacenia diety w te powszechnie dostępne 

owoce jagodowe są ich niezaprzeczalne walory smakowe. 

Dewberry (Rubus caesius L.)  

as a plant of various pro-health effects 

Dewberry (Rubus caesius L.) ranks among the gooseberry, chokeberry, 

raspberries, black currants, strawberries or grapes to berries. Because of its 

prevalence in Europe, as well as easiness to integrate it into our diet, it is 

considered to be one of the plants with potential health-promoting 

properties. 

Reports of usage of plants of the genus Rubus in folk medicine dates back 

to the ancient times, and residents of countries such as Greece and China 

used the fruit, stems, roots, leaves, seeds and flowers for medicinal 

purposes, eg. in diarrhea, inflammation and skin diseases. Up to the present 

time in traditional medicine the dewberry is used to treat many diseases 

in the form of decoctions, infusions, poultices or ointments. This is 

attributed to its antipyretic (dried fruit), diaphoretic (decoction of the leaves 

helps in the treatment of tonsillitis, colds, catarrh of the upper respiratory 

tract), strengthening the body (an infusion of young leaves helps in the 

treatment of anemia), diuretics (decoction of the roots), astringent, anti-

inflammatory (infusion of leaves used in inflammation of the mucosa of the 

mouth and throat) effects. 

The described properties are related to the presence many biologically 

active compounds in the dewberry. Most research focuses on the content 

of biocompounds in the fruit of dewberries. We can distinguish among 

them eg. phenolic acids, flavonoids (anthocyanins, flavanols, flavonols), 

tannins (proanthocyanins, ellagitannins, gallotannins), stilbenes, lignans, 
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triterpenes, sterols, minerals (calcium, selenium, zinc) and vitamins (A, C, E). 

These components have antioxidant properties, further they reduce the 

mutagenic DNA modification and support its repair. Many research studies 

have demonstrated antitumor efficacy of the extracts of dewberries on the 

colon cancer, breast cancer and nasopharyngeal cancer cell lines, and anti-

diabetic, anti-inflammatory and diuretic effects of these extracts. 

Therefore dewberry is a plant with a great protective potential, its 

consumption does not carries the side effects, and the use with non-

steroidal anti-inflammatory drugs can help to decrease the dose of them and 

increase the effectiveness of treatment. The biggest plus and an indication 

of the diet enrichment of these widely available berries is their undeniable 

great taste. 
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Kobalamina i kwas foliowy  

jako nośniki kompleksów rutenu(II) 

o potencjalnych właściwościach 

przeciwnowotworowych 

Magdalena Procner , magdalena.procner@doctoral.uj.edu.pl; Wydział 

Chemii, Uniwersytet Jagielloński,  www.chemia.uj.edu.pl;  

Łukasz Orzeł , orzel@chemia.uj.edu.pl; Wydział Chemii,  Uniwersytet 

Jagielloński, www.chemia.uj.edu.pl;  

Dorota Rutkowska-Żbik, nczbik@cyf-kr.edu.pl; Instytut Katalizy 

i Fizykochemii Powierzchni, Polska Akademia Nauk, www.ik -

pan.krakow.pl,  

Grażyna Stochel , stochel@chemia.uj.edu.pl; Wydział Chemii, 

Uniwersytet Jagielloński, www.chemia.uj.edu .pl; 

Leki oparte na kompleksach metali mają istotne znaczenie w terapii 

antynowotworowej. Pomimo upływu lat, cisplatyna nadal odgrywa 

wiodącą rolę w leczeniu wielu rodzajów nowotworów. Niestety jej 

stosowanie jest ograniczone ze względu na silne efekty uboczne, które 

wynikają z niskiej selektywności w stosunku do komórek szybko 

proliferujących. Z uwagi na ograniczenia w stosowaniu cisplatyny i jej 

analogów, nadal poszukuje się nowych metalofarmaceutyków o większym 

powinowactwie do komórek nowotworowych. Jedną z najbardziej 

interesujących alternatyw wydają się być kompleksy rutenu(II/III), 

oferujące nowe perspektywy w leczeniu nowotworów. Poprawa 

selektywności i biodystrybucji stosowanych cytostatyków może zostać 

osiągnięta przez utworzenie adduktu nośnik – lek. Obecnie uważa się, że 

obiecującymi nośnikami substancji terapeutycznych mogą być witaminy 

potrzebne do wzrostu komórek nowotworowych. 

Celem pracy było zbadanie możliwości utworzenia trwałych połączeń 

kompleksów rutenu(II/III) z potencjalnymi nośnikami transbłonowymi 

(cyjanokobalamina, kwas foliowy), o zwiększonym powinowactwie do 

komórek nowotworowych. W ramach pracy przeprowadzono syntezę 

adduktów nośnik – potencjalny lek, analizę produktów oraz wyznaczono 

stałe trwałości otrzymanych kompleksów. Badania były prowadzone 
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z wykorzystaniem elektronowej spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej oraz 

techniki HPLC. Metodami modelowania molekularnego (DFT) określono 

parametry geometryczne i termodynamiczne produktów. Dodatkowo 

zbadano wpływ przyłączanego kompleksu rutenu na przestrzenne 

rozmieszczenie łańcuchów bocznych pierścienia korynowego, co może 

mieć istotny wpływ na możliwość rozpoznania adduktu przez komórki 

nowotworowe. 

Cobalamin and folic acid as carriers 

for ruthenium complexes  

with potential chemotherapeutic activity 

Drugs based on metal complexes play an important role in antitumor 

therapy. Despite the passage of time, cisplatin still plays a leading role 

in the treatment of many types of cancer. Unfortunately, its applicability 

is limited due to the strong side effects, which result from non-selective 

effect on rapidly proliferating cells, including normal cells. Therefore, there 

is a need for developing new metallopharmaceuticals with improved 

selectivity of action. Ruthenium(II/III) complexes seem to be alternative for 

cisplatin, because they offering new perspectives in the treatment of cancer. 

Improving the selectivity and biodistribution of chemotherapeutic drugs 

can also be achieved by forming a carrier – drug adduct. It is now believed 

that vitamins necessary for the tumor cell growth can be promising carriers 

of therapeutic agents.  

The aim of the study was to investigate the possibility to obtain a stable 

complexes of ruthenium(II) with a potential transmembrane carriers 

(cyanocobalamin, folic acid) with increased affinity to the tumor cells. 

Carrier – potential drug adducts were synthesized under various 

experimental conditions. The stability constants were estimated on the basis 

of the kinetic analysis. The products were characterized by spectroscopic 

(UV-Vis, fluorescence) and chromatographic techniques (HPLC). The 

geometric and thermodynamic parameters of the obtained complexes were 

determined using molecular modeling methods (DFT). In addition, the 

influence of the ruthenium moiety on the spatial arrangement of the side 

substituents in corrin ring was analyzed, which may have a significant 

effect on the ability to identify adduct by tumor cells. 
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Kwas kynureninowy  

– przeciwnowotworowy składnik alkoholi 

Adam Dobrowolski , adam94dobrowolski@wp.pl;  

Maciej Paluszkiewicz , m_pal@wp.pl;  

Monika Turska , turskamk@gmail.com;  

Jakub Pelak,  jakub.pelak@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Wstęp 

Nadmierne spożycie alkoholu jest jednym z czynników ryzyka rozwoju 

niektórych nowotworów układu oddechowego i pokarmowego. Wydaje się, 

że wyeliminowanie alkoholu z diety powinno znacząco obniżyć liczbę 

nowych zachorowań na wymienione wyżej nowotwory. 

Kwas kynureninowy (KYNA) jest metabolitem tryptofanu uzyskiwanym 

w szlaku kynureninowym. Liczne badania wskazują na jego działanie 

antyproliferacyjne, antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. 

W naszych poprzednich badaniach wykazaliśmy, że KYNA jest 

składnikiem jedzenia, roślin, oraz ziół. Poza tym wykazano, że KYNA jest 

produkowany przez drożdże, które są używane przy produkcji piwa. Mając 

na uwadze, że rośliny i zioła są stosowane do produkcji napojów 

alkoholowych, celem tego badania było wykazanie zawartości KYNA 

w popularnych napojach alkoholowych. 

Materiał i metody 

Przebadano 14 rodzajów alkoholi. KYNA został wyizolowany na żywicy 

jonowymiennej Dowex 50, a następnie oznaczony na chromatografie 

HPLC z detekcją fluorometryczną. Zawartość KYNA została wyrażona 

w µg/100 ml. 

Wyniki 

KYNA został wykryty we wszystkich przebadanych napojach 

alkoholowych. Najwyższe wartości KYNA oznaczono w miodzie pitnym 

(11.79 µg/100 ml). Niższe wartości KYNA oznaczono w piwie kaktusowym 

(2.84 µg/100 ml) i wódce ziołowej (1.63 µg/100 ml), podczas gdy najniższe 
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wartości KYNA oznaczono w czystej wódce (0.07 µg/100 ml), whisky 

(0.06 µg/100 ml), oraz w koniaku (0.06 µg/100 ml). 

Wnioski 

Zawartości KYNA w przebadanych alkoholach różnią się między sobą. 

Mając na uwadze przeciwnowotworowe właściwości KYNA można 

założyć, że jeśli nie wyeliminowanie, to zastąpienie czystej wódki, whisky, 

czy koniaku wódką ziołową, piwem kaktusowym, a szczególnie miodem 

pitnym mogłoby przyczynić się do obniżenia zapadalności na nowotwory 

układu pokarmowego i oddechowego. Co więcej, powinno rozważyć się 

dodanie KYNA do alkoholi w celu profilaktyki nowotworowej u osób, 

które nie mogą zaprzestać spożywania alkoholu. 

An anti-ulcerative alcohol component  

– kynurenic acid 

Introduction 

Excessive consumption of alcohol is one of risk factors of some respiratory 

and digestive system neoplasms. It seems that eliminating alcohol from diet 

should significantly decrease the number of new cases of cancers 

mentioned above. 

Kynurenic acid (KYNA) is a metabolite of tryptophan obtained in 

a kynurenine pathway. Numerous researches show its anti-proliferative, 

antioxidant, anti-ulcerative, and anti-inflammatory properties. In our 

previous studies we demonstrated that KYNA is a component of food, 

plants and herbs. In addition, it was presented that KYNA is produced by 

yeast which are highly used in alcohol production process. Bearing in mind 

that plants and herbs have been used to prepare alcoholic beverages, the 

aim of this study was to determine the content of KYNA in popular 

alcoholic drinks. 

Material and methods 

14 different alcohols were chosen. KYNA was isolated on an ion exchange 

resin Dowex 50. An eluate was subjected to a high liquid performance 

chromatography (HPLC) and then detected fluorometrically. The content 

of KYNA was expressed in µg/100 ml. 
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Results 

KYNA was detected in all kinds of studied alcoholic beverages. The 

highest amount of KYNA was detected in mead (11.79 µg/100 ml). Lower 

content of KYNA were detected in cactus flavour beer (2.84 µg/100 ml) 

and herb-infused vodka (1.63 µg/100 ml), whereas the lowest amount 

of KYNA was detected in pour vodka (0.07 µg/100 ml), whisky 

(0.06 µg/100 ml) and in cognac (0.06 µg/100 ml). 

Conclusions 

The content of KYNA in tested alcohols differs from one another. Bearing 

in mind its anti-ulcerative properties it can be assumed, that if not 

eliminating, then replacing pure vodka, whisky or cognac with herb-infused 

vodka, cactus flavour beer and particularly with mead, might contribute 

to lower gastrointestinal and respiratory cancer incidence rates. Moreover, 

adding KYNA into alcohols for cancer prevention should be taken into 

consideration among people who cannot stop drinking alcohol completely. 
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Metoda spektroskopii czasowo-rozdzielczej 

jako mało inwazyjna technika  

służąca do badania białek osocza 

Alicja Janicka,  alicjajanicka@wp.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe 

Biofizyki przy Zakładzie Biof izyki  

Anna Cwynar, anna.cwynar@vp.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej  

Blanka Ziomkowska , blanka@cm.umk.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biofizyki  

Natalia Jeglińska , Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział 

Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biofizyki  

Tomasz Wybranowski , tomaszwybranowski@cm.umk.pl  

Osocze to bezkomórkowy supernatant krwi otrzymany po jej odwirowaniu. 

Białka osocza pełnią m.in. funkcje homeostatyczne oraz odpowiadają za 

proces krzepnięcia. U ludzi przewlekle chorych obserwuje się udział stresu 

oksydacyjnego, który może zostać odzwierciedlony poprzez czas życia 

fluorescencji białek osocza. 

Celem pracy było badanie czy spektroskopia czasowo-rozdzielcza może 

zostać użyta do pomiaru stresu oksydacyjnego za pomocą pomiaru czasu 

życia fluorescencji białek osocza. 

W niniejszej pracy badane były czasy życia fluorescencji białek osocza 

(albumina, tyrozyna, i fenyloalanina) pochodzącego od 21 zdrowych osób. 

Badane osocze pozyskano z krwi pełnej z żyły łokciowej pobranej na 

EDTA jako antykoagulant. Materiał biologiczny (krew pełna) został 

zwirowany 5min/3000obr. na min., oddzielone osocze zostało ponownie 

poddane wirowaniu 15min/5000obr. na min. Przygotowane w ten sposób 

osocze, poddano ultrafiltracji w przeznaczonym do tego celu urządzeniu 

Centrifree ®. Tak przygotowany materiał podlegał analizie za pomocą 

spektroskopii czasowo rozdzielczej. Wykonano pomiary życia fluorescencji 

białek osocza mierzone przy wzbudzeniu długości fali 280nm i emisji 
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360nm, przy różnym rozcieńczeniu oraz przy różnej masie cząsteczkowej 

białek występujących w osoczu. 

Uzyskane wyniki przedstawiają różne czasy fluorescencji dla białek 

osocza. W niniejszych badaniach wyróżnia się dwa czasy fluorescencji dla 

fenyloalaniny, jeden dla tyrozyny oraz dwa dla albuminy. Zjawisko 

występowania dwóch czasów fluorescencji np. dla albuminy, może być 

związane z występowaniem izomerów rotacyjnych związku tryptofanu. 

Otrzymano odmienne czasy życia fluorescencji białek osocza przy 

różnej masie cząsteczkowej oraz przy różnym rozcieńczeniu. Czas życia 

fluorescencji białek osocza okazał się krótszy w próbce, gdzie rozcień-

czenie było niższe. Średni czas życia fluorescencji uzależniony był od 

składu białek znajdujących się w nim. 

The method of time-resolved spectroscopy 

as minimally invasive techniques  

aiming to study plasma proteins 

Plasma is the acellular supernatant of blood obtained after centrifugation. 

Plasma Proteins perform, among others, homeostatic functions and are 

responsible for clotting. With chronically ill humans the proportion 

of oxidative stress can be observed and reflected by the fluorescence 

lifetime of the plasma proteins. 

The purpose of this study is whether the time-resolved spectroscopy may 

be used to measure oxidative stress by measuring the fluorescence lifetime 

of the plasma proteins. 

In this study the subjects were fluorescence lifetimes plasma proteins 

(albumin, tyrosine, and phenylalanine) derived from 21 healthy people. 

Tested serum was obtained from the whole blood from a vein in the arm 

EDTA as an anticoagulant. The biological material (whole blood) was 

briefly centrifuged 5min / 3000 rotations per min., the separated plasma 

was again subjected to centrifugation 15min / 5000 rotations per minute. 

Prepared in this way plasma was subject to ultrafiltration in the dedicated 

device Centrifree ®. Thus prepared material was analyzed using time 

resolved spectroscopy. Measurements of the fluorescence life of plasma 

proteins measured with wavelength of 280nm and emission 360nm, 
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at various dilution rates and in different molecular weight of proteins found 

in plasma. 

The results show different time of plasma proteins fluorescence. In the 

present study, there are two times of fluorescence for phenylalanine, 

tyrosine and one to two for albumin. The phenomenon of e.g., two times 

for fluorescence albumin may be associated with the presence of rotational 

isomers of tryptophan. 

There were different results obtained the fluorescence lifetimes of the 

plasma proteins with different molecular weights and with different 

dilutions. The lifetime of the fluorescence of the plasma proteins was 

shorter in the sample, where the dilution is lower. The average lifetime 

of fluorescence was dependent on the composition of the proteins found in it. 
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Mikroflora jelitowa a cukrzyca typu 2 

Klaudia Komendacka , klaudiakomendacka@gmail.com; Studenckie 

Koło Naukowe Mikrobiologów "Eza", Wydział Rolnic twa i Biologii,  
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Gospodarstwa Wiejskiego 

Kamil Wachol , kamilwachol@yahoo.com; Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów "Eza", Wydział Rolnictwa i Biologii, Samodzielny 

Zakład Biologii  Mikroorganizmów, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego 

Joanna Banasiewicz,  joanna_banasiewicz@sggw.pl,  Wydział 

Rolnictwa i Biologii, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

Symbioza mikroflory jelitowej i organizmu człowieka odbywa się na 

wielu płaszczyznach i u osób zdrowych ma głównie pozytywny wpływ na 

metabolizm. Problem zaczyna się przy otyłości czy cukrzycy typu 2. 

Wówczas obserwuje się niekorzystne zmiany w oddziaływaniach 

mikrobiomu jelit z organizmem jego ludzkiego gospodarza. 

Obecnie głównym wyzwaniem jakie stoi przed lekarzami i biologami 

jest lepsze zrozumienie znaczenia i roli mikroflory jelitowej (nazywanej 

przez badaczy „nowym organem w obrębie ludzkiego organizmu”) 

w rozwoju cukrzycy typu 2 (ang. type 2 diabetes, T2D). T2D jest chorobą, 

w której obserwuje się przewlekłą hiperglikemię spowodowaną 

insulinoopornością tkanek obwodowych i/lub niewystarczającym 

wytwarzaniem insuliny przez komórki β trzustki.  

Odkryto, że receptory Toll-podobne (ang. Toll-like receptors, TLR) 

występują z większą częstotliwością u pacjentów z T2D niż u zdrowych 

pacjentów, a ponadto są czynnikiem wspomagającym insulinooporność. 

Badania na myszach wskazały zależność pomiędzy zaburzeniem 

rozpoznawania wzorów molekularnych na komórkach mikroorganizmów 

przez TLR5 a skłonnością do zwiększonego łaknienia, rozregulowania 

działania interleukiny-1β i w konsekwencji do insulinooporności. Ponadto 

zauważono, że po przeszczepieniu mikroflory jelitowej myszy z niedoborem 

TLR5 myszom posiadającym ten wzorzec, mysz zdrowa zaczęła przejawiać 

ten sam zmieniony profil metaboliczny. Sugeruje to, iż mikroflora jelitowa 
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może stanowić kluczowy czynnik wpływający na rozwój insulino-

oporności, w konsekwencji prowadzącej do cukrzycy typu 2. 

Podsumowując, postęp w mikrobiologicznych technikach sekwencjo-

nowania 16S rRNA i metagenomicznej analizie DNA prowadzi do 

lepszego zrozumienia znaczenia i roli mikroflory jelit w rozwoju cukrzycy 

typu 2. Badania te mogą pomóc w określeniu znaczenia bakterii przewodu 

pokarmowego jako potencjalnego celu terapeutycznego w leczeniu otyłości 

i cukrzycy. 
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The human gut microbiome  

and type 2 diabetes 

The symbiosis of gut microbiome and human body takes place on various 

levels and in healthy organisms it mainly has a positive impact 

on metabolism. Complications begin in case of obesity or type 2 diabetes. 

Negative changes in interaction between gut microbiota and organism of its 

human host can then be observed. 

Currently, the main challenge doctors and biologists are facing is better 

understanding of the meaning and role of gut microbiome (also referred 

to by scientists as „new organ within the human body‟) in the development 

of type 2 diabetes (T2D). T2D is a disease characterised by a chronic 

hyperglycemia caused by peripheral insulin resistance and/or insufficient 

production of insulin by pancreatic β-cells. 

It has been discovered that Toll-like receptors (TLR) are more common 

in case of patients suffering from T2D than in case of the healthy ones, and 

that they are a factor enabling insulin resistance. Tests on mice have 

displayed a correlation between a disorder in recognition of molecular 

formula on cells of microorganisms by TLR5 and tendency to increased 

apetite, malfunctioning of interleukin-1 beta (IL-1β) and, as a result, insulin 

resistance. Moreover, it has been noticed that after transplantation of gut 

microbiota of mice with shortage of TLR5 into mice displaying such set 

of symptoms, the healthy mice start to show the same altered metabolomic 

profile. It suggests that gut microbiome may be a key factor in the 

development of insulin resistance, which eventually leads to type 2 

diabetes. 

In summary, progress in techniques of microbiological sequencing of 16S 

rRNA and analysis of metagenomic DNA fragments leads to a better 

understanding of the meaning and role of gut microbiome in the 

development of type 2 diabetes. The studies may help in establishing the 

meaning of bacteria of gastrointestinal tract as a potential therapeutical goal 

in obesity and diabetes treatment. 
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Mikroskopowa ocena  

zaburzeń czynności płytek krwi  

w autoimmunizacyjnych chorobach tarczycy 

Małgorzata Tomczyńska , tm@biol.uni. lodz.pl; Katedra Biochemii 
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Celem badań była cyfrowa analiza stanu czynnościowego płytek krwi 

u osób chorych na autoimmunizacyjne choroby tarczycy (ang. autoimmune 

thyroid diseases AITD): Gravesa-Basedowa i Hashimoto. Obrazowanie 

płytek krwi w stanie spoczynkowym oraz po aktywacji fizjologicznymi 

agonistami (ADP, kolagen) przeprowadzono za pomocą mikroskopii 

konfokalnej. Do analizy funkcjonalności populacja płytek krwi została 

odpowiednio znakowana monoklinalnymi przeciwciałami przeciw 

antygenowi płytkowemu CD61. 

W patogenezie AITD występuje niekompetentna odpowiedź układu 

immunologicznego skierowana przeciwko własnym tkankom, której 

towarzyszy przewlekły stan zapalny. Kluczowe znaczenie ma nietolerancja 

na własne tkanki wywoływana zakłóceniem funkcji limfocytów T.  

Badania dowodzą, że u osób z AITD proces autoimmunizacyjny 

podtrzymywany jest dzięki cytokinom prozapalnym wydzielanym przez 

limfocyty, co oddziałuje na czynność innych komórek, w tym płytek krwi. 

W przebiegu AITD zaobserwowano zmiany liczebności płytek krwi, ich 

rozmiarów i skróconą żywotność. Dane literaturowe sugerują, że 

przeciwciała przeciwtarczycowe w AITD mogą reagować z płytkami krwi, 

powodując niszczenie tych komórek w wyniku aktywacji układu 

fagocytarnego lub bezpośredniej reakcji immunologicznej. Sugeruje się 

również, że w stanach zapalnych wzmocniona jest infiltracja limfocytów 

Th, które wiążą w dużym stopniu selektynę-P obecną na powierzchni 
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pobudzonych płytek krwi, która jest kluczową cząsteczką adhezji 

i markerem aktywacji płytek krwi. Zarówno płytki krwi jak i leukocyty 

zawierają receptory dla fibrynogenu odpowiednio GPIIb/IIIa i CD11/CD18. 

Ich obecność może zwiększać zdolności adhezyjne obu typów komórek. 

Zarówno na płytkach krwi jak i limfocytach występują receptory CD40, 

a ich aktywacja stanowi pomost pomiędzy odpowiedzią humoralną, 

a komórkową. W stanach zapalnych poziom CD40L jest podwyższony 

w obrębie tworzących się koniugatów płytkowo-limfocytarnych. Przypuszcza 

się, że agregaty te mogą stanowić pośredni etap w rozwoju stanu zapalnego 

w obrębie śródbłonka. Procesy adhezji koniugatów do komórek śródbłonka 

przyczyniają się do inicjacji reakcji prozapalnej. Jednak wciąż niewiele 

informacji jest dostępnych na temat agregatów płytkowo-limfocytarnych 

w AITD. Wiele niewyjaśnionych aspektów sprawia, że wciąż istotna 

pozostaje ocena płytkowej odpowiedzi zapalnej w ATID.  

Przeprowadzona analiza wskazuje, że w warunkach in vivo płytki krwi 

obwodowej pacjentów z AITD, w szczególności z chorobą Gravesa-Basedowa 

wykazują wyraźnie zwiększoną aktywność prokoagulacyjną. Badania 

z użyciem typowych fizjologicznych agonistów płytek wykazały, że 

charakteryzują się one również podwyższoną reaktywnością w odpowiedzi na 

działanie ADP i kolagenu. Obserwowane zaburzenia czynności płytek krwi 

manifestują się tworzeniem agregatów homo- i hetero komórkowych, 

odgrywających kluczową rolę m.in. w rozwoju miażdżycy, której patogeneza 

związana jest z przewlekłym stanem zapalnym. 

  



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Postery Naukowe 

 

182 

 

The confocal laser scanning microscopy  

for the assessment  

of platelets activity disturbances  

in autoimmune thyroid diseases 

The aim of the studies was analysis of platelet function in patients with 

autoimmune thyroid disease (AITD): Graves' disease and Hashimoto's 

Thyroiditis. Confocal laser scanning microscopy was used to imaging 

platelets in physiological conditions and during activation by physiological 

agonists (ADP, collagen). Platelets were marked using monoclonal 

antibody directed against Integrin beta-3 (CD61 antigen).  

Pathogenesis of AITD an incompetent immune response directed against its 

own tissues and accompanied by a chronic inflammation is observed. 

A crucial role plays an intolerance of own tissue caused by disruption 

of T cells function. 

The study shows that autoimmune process is supported by proinflammatory 

cytokines secreted by lymphocytes, which affect the activity of other cells, 

including platelets. In AITD the changes in number, size and shortened 

lifespan of platelets are observed. The data suggest that antithyroid 

antibodies can interact with platelets and cause their destruction in AITD. 

The source of this process is activation of the phagocyte system or a direct 

immune response. It has been suggested that in the inflammatory 

conditions the infiltration of Th cells is increased. Th cells are responsible 

for binding to selectin-P the main marker of platelet activation and 

adhesion which is present on the surface of activated platelets. Platelets and 

white blood cells posses receptors for fibrinogen: GPIIb/IIIa and 

CD11/CD18, respectively, which increase the adhesion ability of both 

types of cells. Moreover, platelets and lymphocytes interact through surface 

receptors CD40. Their activation by ligand CD40Lis a connector between 

humoral immune and cellular response. Under inflammatory conditions 

level of soluble CD40 ligand is increased within the platelet-lymphocyte 

conjugates. It is believed that these aggregates may be one step in the 

development of inflammation within the endothelium. The initiation of the 

inflammatory may be the result of conjugate adhesion to the endothelial 
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cells. Relatively little information is available on the platelet-lymphocyte 

interactions in AITD. Unexplained aspects of platelet inflammatory 

response in ATID requires further study. 

Our research shows that platelet pro-coagulant in vivo activity 

is significantly increased in patients with AITD, in particular with Graves' 

disease. Furthermore, we found the increased reactivity of blood platelets 

in response to common physiological agonists: ADP and collagen. Platelets 

dysfunction manifested by the formation of homo- and hetero-aggregates 

which may play a main role in the development of atherosclerosis 

associated with the pathogenesis of the chronic inflammation. 
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Modyfikowane fotosensybilizatory 

tetrapirolowe do terapii fotodynamicznej 

nowotworów (PDT) 

Barbara Pucelik , pucelik@chemia.uj.edu.pl, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Wydział Biochemii, Bi ofizyki 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Grażyna Stochel , stochel@chemia.uj.edu.pl; Wydział Chemii, 

Uniwersytet  Jagielloński, Kraków  

Janusz Dąbrowski , jdabrows@chemia.uj.edu.pl;Wydział Chemii,  

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, www.chemia.uj.edu.pl  

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest nowatorską metodą leczenia 

nowotworów, zwłaszcza w aspekcie praktyki klinicznej. PDT umożliwia 

wybiórcze niszczenie nowotworu bez uszkodzenia tkanek zdrowych 

leżących w najbliższym otoczeniu obszarów zmienionych chorobowo. 

Wymaga trzech podstawowych elementów osobno nietoksycznych: 

fotosensybilizatora, tlenu rozpuszczonego w tkance oraz światła 

o odpowiedniej mocy i długości fali dopasowanej do pasm absorpcji 

fotosensybilizatora. Jej przeciwnowotworowa aktywność wynika z działania 

trzech mechanizmów: bezpośredniej śmierci komórek (via apoptoza i/lub 

nekroza), uszkodzeniu okołoguzowych naczyń krwionośnych oraz 

stymulacji układu odpornościowego. Grupą najlepiej poznanych i zbadanych 

fotosensybilizatorów są porfiryny i ich zredukowane pochodne, czyli 

chloryny oraz bakteriochloryny. W ostatnim czasie duże nadzieje 

terapeutyczne wiąże się z przede wszystkim z pochodnymi bakteriochloryn. 

Unikalna pozycja tej grupy fotosensybilizatorów wynika głównie z silnej 

absorpcji w zakresie okna fototerapeutycznego. Bakteriochloryny posiadają 

pasmo absorpcji o wysokich molowych współczynnikach absorpcji 

w zakresie bliskiej podczerwieni (λ=740-780 nm), dzięki czemu zdolność 

przenikania promieniowania przez tkanki jest znacznie większa niż 

w przypadku pozostałych fotosensybilizatorów tetrapirolowych. W pracy 

wyznaczono oraz porównano właściwości spektroskopowe, fotofizyczne 

i fizykochemiczne modyfikowanych halogenowych związków tetrapiro-

lowych w kontekście ich zastosowania jako potencjalnych fotosensybili-

zatorów do terapii fotodynamicznej (PDT). Wyznaczone właściwości 
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testowanych związków stały się podstawą do przeprowadzenia dalszych 

badań biologicznych, zarówno na hodowlach komórkowych in vitro (CT26, 

A549, 2H11), jak również na zwierzęcym modelu eksperymentalnym 

in vivo (myszy BALB/c obarczone nowotworem CT26). Badania nad 

efektem fotodynamicznym analizowanych układów wykazały ich 

zróżnicowaną fotocytotoksyczność wobec komórek nowotworowych. 

Obserwowane zależności wynikają przede wszystkim z różnic w udziale 

danego mechanizmu fotosensybilizacji (fotoreakcje typu I vs. fotoreakcje 

typu II), które związane są z rodzajem fotogenerowanych in situ 

reaktywnych form tlenu (ROS). Wyniki wykonanych doświadczeń in vitro 

i in vivo dostarczyły informacji na temat mechanizmów oddziaływania 

fotosensybilizatorów względem komórek nowotworowych. Pozwoliły 

również na zbadanie wybranych czynników komórkowych, naczyniowych 

oraz immunologicznych związanych z terapią fotodynamiczną, a także 

określenie znaczenia wyboru i konieczności optymalizacji zastosowanych 

protokołów terapeutycznych w taki sposób, aby jeszcze bardziej zwiększyć 

skuteczność terapii prowadzącej do uzyskania całkowitego sukcesu 

terapeutycznego. 

Praca realizowana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 

(NCN) nr 2013/11/D/ST5/02995 

Modified Tetrapyrrolic Photosensitizers  

for Photodynamic Therapy of Cancer 

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

treatment modality of cancers for selective tumor destruction without 

damaging surrounding healthy tissues that requires the combination 

of three elements: a photosensitizer, visible or near-infrared light, and 

oxygen. None of these is individually toxic, but together they initiate 

a photochemical reaction that culminates in the generation of a highly 

cytotoxic reactive oxygen species (ROS). Anti-tumor effects of PDT derive 

from three inter-related mechanisms: direct cells killing by ROS via 

apoptosis or necrosis, tumor-associated vascular damage and activation 

of anti-tumor immune response. Most of the photosensitizers investigated 

for PDT are porphyrins and their derivatives (chlorins, bacteriochlorins). 

A group of these compounds, which extensively absorb light in the NIR are 
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bacteriochlorins. These are macrocyclic systems in which two of the four 

pyrrole rings are reduced. They demonstrate intense absorption bands 

in "phototherapeutic window", attributable to the range of near infrared, 

where the endogenous pigments and water poorly absorb light and photons 

in this range are non-toxic and penetrate tissues over 1 cm. In this work 

synthetic meso-substituted halogenated porphyrins and their reduced 

derivatives (bacteriochlorins) modified with a sulfonamide or other 

appropriate groups were investigated as a potential photosensitizers. These 

compounds are characterized by intense absorption in the near-infrared, 

low fluorescence quantum yield, photostability, long triplet lifetimes and 

high singlet oxygen quantum yields or oxygen-centered radicals. Our 

studies also reported that structural modifications of tetrapyrrolic ring 

would alter cellular uptake, toxicity in the dark and photophysical 

properties to give desirable photodynamic efficacy. The spectroscopic and 

photochemical studies were carried out to understand and explain not only 

the mechanisms of photochemical processes involving these compounds, 

but also the biological mechanisms included photoinduced cell death, 

which are based on the generation of reactive oxygen species (ROS). The 

improved phototoxicity of selected compounds reveal that halogenated 

porphyrins and their tetrahydro- derivatives are promising PDT-agents and 

are worth further investigations, especially in vivo (BALB/c mice bearing 

CT26 tumors).  

A structural comparison of studied photosensitizer indicates that 

modification of the macrocycle has significant effect on the overall 

properties and biological activity. Our work also fine tunes these 

halogenated photosensitizers for further studies related to optimization PDT 

protocols. The results show that these complexes can be efficient and 

relevant for PDT application. 

Acknowledgements: The presented results were financed by the National 

Science Center (NCN) within the grant no 2013/11/D/ST5/02995. 
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Narażenie ludzi na aerozol bakteryjny 

występujący w powietrzu atmosferycznym 

Gliwic w okresie wiosennym 

Ewa Brągoszewska , Ewa.Bragoszewska@polsl.pl; Katedra Ochrony 

Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,Politechnika 

Śląska,  

Michał Kowalski , Michal.Kowalski@polsl.pl; Katedra Ochrony 

Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,Po litechnika 

Śląska,  

Józef Pastuszka , Jozef.Pastuszka@polsl.pl; Katedra Ochrony 

Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,Politechnika 

Śląska 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza są niezwykle istotne dla 

całej populacji ludzkiej ze względu na ich bardzo złożone oddziaływania 

zdrowotne zarówno infekcyjne, toksyczne jak i alergiczne. W pracy 

przedstawiono wyniki badań analizy jakościowej i ilościowej aerozolu 

bakteryjnego występującego w powietrzu atmosferycznym na terenie 

Gliwic w okresie wiosennym, przy jednoczesnym monitoringu warunków 

meteorologicznych, takich jak: temperatura i wilgotność powietrza, 

ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru. Aerozol bakteryjny pobierany 

był przy użyciu sześciostopniowego impaktora Andersena ze średnicami 

odcięcia 7.0; 4.7; 3.3; 2.1; 1.1; 0.65 μm (Tisch Environmental, USA) oraz 

jednostopniowego impaktora AirIdeal (bioMérieux Marcy-l'Etoile, France). 

Określono przebieg stężeń całkowitych aerozolu bakteryjnego w powietrzu 

atmosferycznym Gliwic w okresie wiosennym oraz jego rozkład ziarnowy. 

Wykazano, że średnie stężenie aerozolu bakteryjnego w okresie wiosennym 

w powietrzu atmosferycznym Gliwic było rzędu 10² CFU/m³. Główny pik 

stężeń rozkładu ziarnowego znajdował się w przedziale wielkości bakterii 

od 3.3 do 4.7 μm (frakcja ta wnika do tchawicy i oskrzeli głównych). 

Przeprowadzono także identyfikację gatunkową wybranych prób, która 

wykazała, że dominującą grupą bakterii występującą w powietrzu 

atmosferycznym Gliwic w okresie wiosennym były pałeczki Gram-

dodatnie tworzące endospory. W pracy oszacowano wielkość dobowej 

dawki żywych bakterii wchłanianych z powietrza atmosferycznego przez 
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tzw. statystyczną osobę dorosłą oraz wyznaczono wielkość dawki dobowej 

dla poszczególnych grup bakterii wyizolowanych z powietrza 

atmosferycznego Gliwic w okresie wiosennym. 

Human exposure to bacterial aerosol  

occurring in the atmospheric air  

of Gliwice in the spring season 

Microbiological contamination of air is extremely important for the general 

population because of their complex health impact of both infectious, toxic 

or allergenic. The aim of this work is to present the results of qualitative 

and quantitative analysis of bacterial aerosols present in atmospheric air in 

Gliwice in the spring season, simultaneously monitoring the meteorological 

conditions, such as temperature and humidity, atmospheric pressure, wind 

speed. The samples of airborne bacteria were collected using 6-stage 

Andersen cascade impactor with aerodynamic cutoff diameters 7.0; 4.7; 

3.3; 2.1; 1.1; 0.65 μm (Tisch Environmental, USA) and 1-stage impactor 

Air Ideal (bioMérieux Marcy-l'Etoile, France). The course of the total 

bacterial aerosol concentrations in the outdoor air of Gliwice in the spring 

season and its size distribution was determined. It has been found that the 

average concentration of bacterial aerosol in the spring in the atmospheric 

air Gliwice was the order 10² CFU/m³ . The main peak of the size-

distributions was located in the bacteria size range from 3.3 to 4.7 µm (this 

fraction penetrates into the trachea and main bronchi). It was also carried 

out to identify of the species of selected samples, which showed that the 

dominant group of bacteria present in the outdoor air of Gliwice in the 

spring season were Gram-positive forming endospores. The study also 

estimated the size of the daily dose of viable bacteria absorbed from 

atmospheric air by statistical adult and determination of the size of the daily 

dose for different groups of bacteria isolated from atmospheric air Gliwice 

in the spring. 
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Naturalne związki fenolowe wybranych 

koniczyn – ocena wpływu na proces 

wykrzepiania osocza oraz aktywację płytek 

krwi in vitro 
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Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –  Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pulawy.pl  

Aktywność biologiczna naturalnych związków fenolowych stanowi 

bardzo aktualne zagadnienie w naukach biomedycznych. Dostępna 

literatura dostarcza danych na temat antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych, 

przeciwnowotworowych oraz kardioprotekcyjnych właściwości tych 

substancji. Koniczyny (Trifolium) stanowią bardzo obiecujące źródło 

związków fenolowych, zarówno ze względu na różnorodność substancji 

syntetyzowanych przez te rośliny, jak i ze względów ekonomicznych  

– niskie koszty uzyskiwania surowca zielarskiego. Ponadto, rośnie liczba 

doniesień potwierdzających znaczący potencjał leczniczy koniczyn, będący 

wynikiem m.in. działania przeciwutleniającego i fitoestrogenowego. 

Rośliny te są bogate we flawonoidy, izoflawony, kwasy fenolowe czy 

klowamidy. 

Celem pracy była ocena wpływu ekstraktów z wybranych gatunków 

koniczyn na właściwości koagulologiczne osocza oraz aktywację płytek 

krwi w warunkach in vitro. Oceniano działanie następujących gatunków 

koniczyn: T. alexandrinum, T. hybridum, T. fragiferum, T. incarnatum, 

T. pallidum, T. resupinatum var. resupinatum, T. resupinatum var. majus, 

T. scabrum oraz T. pratense. Przeprowadzone doświadczenia obejmowały 

oznaczenia wpływu frakcji fenolowych z badanych 9 gatunków koniczyn 

(w stężeniach 1-50 µg/ml) na proces polimeryzacji fibrynogenu w osoczu 
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krwi, indukowany odczynnikiem aktywującym wewnątrzpochodny szlak 

krzepnięcia (Dapttin). Ponadto, wykonano badania porównawcze wpływu 

frakcji fenolowych (5 µg/ml) oraz argatrobanu w stężeniach 0,5 i 0,05 µg/ml 

(lek przeciwzakrzepowy) na tworzenie skrzepu i fibrynolizę w osoczu (test 

CFF). Przeciwpłytkowe działanie frakcji fenolowych badano monitorując 

proces aktywacji kaskady kwasu arachidonowego (pomiar generowania 

aldehydu malonowego) w płytkach krwi stymulowanych trombiną.  

Oznaczenia polimeryzacji fibryny wykazały istotny statystycznie wpływ 

wszystkich badanych gatunków (w pełnym zakresie badanych stężeń). 

Najsilniejsze zahamowanie stwierdzono w próbkach osocza traktowanych 

preparatami z T. alexandrinum, T. incarnatum, T. pallidum, T. resupinatum 

var. resupinatum, T. resupinatum var. majus. Ponadto, pomiary tworzenia 

i fibrynolizy skrzepu wskazują, że preparaty z T. fragiferum oraz T. pallidum 

charakteryzowały się efektywnością inhibicji porównywalną z argatrobanem 

stosowanym w stężeniu (0,5 i 0,05 µg/ml). Ocena właściwości 

przeciwpłytkowych badanych frakcji fenolowych wykazała natomiast 

istotny statystycznie wpływ T. alexandrinum, T. hybridum, T. incarnatum, 

T. pallidum oraz T. pratense.  

Podsumowanie: Związki fenolowe obecne w koniczynach wpływają na 

właściwości koagulologiczne osocza krwi oraz na aktywność płytek in 

vitro. Planowane są dalsze prace badawcze umożliwiające dokładniejsze 

poznanie mechanizmów wpływu ekstraktów z koniczyn na aktywność 

układu hemostazy. 

Praca finansowana ze środków statutowych Katedry Biochemii Ogólnej, 

Uniwersytet Łódzki (506/1136) oraz z 7 Programu Ramowego UE (FP7-

KBBE-2011-5-289277, projekt OSCAR). 
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Natural phenolic compounds of the selected 

clovers – evaluation of the impact on the 

process of plasma coagulation  

and platelet activation in vitro 

Biological activity of natural phenolic compounds is a very topical issue 

in biomedical sciences. The available literature provides multiple data 

about antioxidant, anti-inflammatory, anticancer and cardioprotective 

activity of these substances. Clovers (Trifolium) can be a promising source 

of phenolic compounds, both in regard to a wide diversity of substances 

that are synthesized by these plants, and also from the economic reasons  

– low cost of herbal material. Furthermore, the number of new publications 

confirming therapeutic potential of clovers, being a result of antioxidant 

and fitoestrogenic properties, has been growing. These plants are rich 

in flavonoids, isoflavones, phenolic acid and clovamides. 

The aim of this study was an evaluation of the effects of plant extract from 

the selected clover species on coagulative properties of blood plasma and 

activation of blood platelets in vitro. Actions of the following clover 

species were evaluated: T. alexandrinum, T. hybridum, T. fragiferum, 

T.incarnatum, T. pallidum, T. resupinatum var. resupinatum, T. resupinatum 

var. majus, T. scabrum and T. pratense. Influence of phenolic fractions 

from 9 species of clovers (at concentrations of 1-50 µg/ml) on the process 

of blood plasma fibrinogen polymerization, induced by an activator of the 

intrinsic pathway of blood coagulation (Dapttin) has been studied. 

A comparative evaluation of the impact of the examined phenolic fractions 

(5 µg/ml) and argatroban (an anti-thrombotic drug), used at concentrations 

of 0.5 and 0.05 µg/ml, on clot formation and fibrinolysis (the CFF test) was 

also performed. Antiplatelet activities of the phenolic fraction were studied 

monitoring the activation of arachidonic acid cascade (measured as the 

generation of malonyldialdehyde) in thrombin-stimulated platelets. 

Measurements of fibrin polymerization have revealed a statistically 

significant effect of all tested species (at full range of the tested 

concentrations) – the strongest inhibitory effect had: T. alexandrinum, 

T. incarnatum, T. pallidum, T. resupinatum var. resupinatum, T. resupinatum 
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var. majus. Additionally, the CFF tests have demonstrated that the 

preparations from T. fragiferum and T. pallidum displayed a comparable 

inhibitory efficiency to argatroban (0.5 and 0.05 µg/ml). Evaluation of the 

antiplatelet properties of the examined extracts revealed a statistically 

significant effect of T. alexandrinum, T.hybridum, T. incarnatum, 

T. pallidum and T. pratense. 

Conclusions: Phenolic compounds that are present in clovers affect the 

coagulative properties of blood plasma and platelet activity in vitro. The 

further studies are planned, in order to elucidate the main mechanisms 

of influence of clover extracts on activity of the hemostatic system. 

The work was supported by the statutory finance of the Department 

of General Biochemistry, University of Lodz (506/1136) and by the 7th 

Framework Program of European Community, OSCAR (Contract No. FP7-

KBBE-2011-5-289277). 
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Ocena wpływu warstwy polimerowej (PLGA) 

na proces degradacji metalowego podłoża 

Magdalena Grygiel -Pradelok, magdalena.grygiel-pradelok@polsl.pl, 

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział 

Inżynierii Biomedycznej,  Politechnika Śląska, www.ib.polsl.pl;  

Janusz Szewczenko ,  janusz.szewczenko@polsl.pl, Katedra 

Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii 
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i  Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 

Politechnika Śląska, www.ib.polsl.pl;  

Magdalena Antonowicz , magdalena.antonowicz@polsl.pl,  Katedra 

Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii 

Biomedycznej, Politechnika Śląska, www.ib.polsl.pl 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu środowiska korozyjnego 

na proces degradacji implantów metalowych pokrytych warstwą 

biodegradowalnego polimeru. Na podstawie przeprowadzonej analizy 

danych literaturowych można stwierdzić, że dotychczas nie analizowano 

tego typu zagadnień. Oceniano odporność korozyjną metalowego podłoża 

po długotrwałej ekspozycji na środowisko korozyjne oraz ilość produktów 

degradacji. Ponadto przeprowadzono obserwacje makroskopowe 

powierzchni próbek. 

Do badań wytypowano próbki ze stopu tytanu Ti6Al4V ELI oraz 

Ti6Al7Nb o składzie chemicznym, strukturze i własnościach mecha+nicznych 

zgodnych odpowiednio z normami ASTM F136-08e1 oraz ISO 5832-11. 

Próbki metalowe poddano obróbce wstępnej (szlifowaniu, utlenianiu 

anodowemu), następnie naniesiono powłokę biodegradowalnego polimeru. 

Zastosowano biodegradowalny poli(D,L-laktyd-ko-glikolid) składający się 

w 85% z kwasu mlekowego i 15 % z kwasu glikolowego, o 20% stężeniu. 

Badania odporności na korozję wżerową w roztworze Ringera 

wykonano metodą potencjodynamiczną. Badania przeprowadzono dla 

próbek po 90 - dniowej ekspozycji na środowisko korozyjne. Ilość jonów 

przenikających do roztworu określano z wykorzystaniem metody emisji 

atomowej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-AES. Obserwacje makro-
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skopowe próbek po badaniach korozyjnych przeprowadzono z wykorzys-

taniem mikroskopu stereoskopowego. 

Na podstawie obserwacji makroskopowych zaobserwowano niejedno-

rodność warstwy polimerowej oraz uszkodzenia mechaniczne próbek 

powstałe przed nałożeniem PLGA. Powierzchnia próbek po długotrwałej 

ekspozycji na środowisko korozyjne wykazała wzrost, względem stanu 

wyjściowego, liczby uszkodzeń warstwy PLGA niezależnie od rodzaju 

podłoża. Naniesienie warstw polimerowych na podłoże metalowe 

spowodowało wzrost odporności na korozję wżerową oraz obniżenie 

kinetyki degradacji metalowego podłoża, wyznacznikiem czego było 

stężenie jonów metali przenikających z podłoża do środowiska 

zewnętrznego. Długotrwała ekspozycja w środowisku korozyjnym nie 

zainicjowała zmian korozyjnych na próbkach, co świadczy o dobrych 

właściwościach ochronnych polimerowej warstwy PLGA. 

Podsumowując, stwierdzono, że warstwa polimeru PLGA wpływa na 

poprawę odporności korozyjnej stopów tytanu Ti6Al4V i Ti6Al7Nb oraz 

ogranicza przenikanie jonów metali do roztworu symulującego środowisko 

organizmu ludzkiego. Zastosowanie warstwy polimerowej powoduje 

poprawę biotolerancji badanych biomateriałów metalowych.  

W dalszej kolejności zostaną przeprowadzone badania wpływu warstwy 

polimerowej na odporność korozyjną stali CrNiMo oraz ocena własności 

mechanicznych biodegradowalnych warstw polimerowych na biomateriałach 

metalowych. Planuje się również badania degradacji polimeru. 
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Influence of biopolymer layer (PLGA) 

on degradation process of metal substrate 

The paper presents results of influence of a corrosive environment 

on degradation process of metal implants coated with a biodegradable 

polymer layer. Based on analysis of literature data it can be said that this 

type of issues has not been analysed. Metal ion concentration in solution 

and corrosion resistance of metal substrate were evaluated after prolonged 

exposure to the corrosive environment. In addition, a macroscopic 

observation of the samples surfaces were conducted.  

Ti6Al4V ELI and Ti6Al7Nb titanium alloys samples were used in the tests. 

Their chemical composition, structure and mechanical properties met the 

requirements of ASTM F136-08e1 and ISO 5832-11 standards 

respectively. Prior to polymer coating the surfaces of titanium alloys were 

ground and additionally subjected to anodic oxidation. Metal substrates 

were coated with biodegradable layer of poly(D,L-lactide-co-glycolide) 

composed of 85% lactic acid and 15% glycolic acid, at 20% concentration 

by the dip-coating method.  

Resistance to pitting corrosion in the Ringer‟s solution was tested by the 

potentiodynamic method. Tests were conducted for samples after 90-day 

exposure to the corrosive environment. Metal ion concentration in the 

solution was measured with use of inductively coupled plasma – atomic 

emission spectrometry (ICP-AES). The surface observation of the samples 

before and after corrosion study was analysed using stereoscopic 

microscope. 

Based on the microscopic observations heterogeneity of the polymer layers 

and mechanical damage of samples arose prior the PLGA application were 

observed. Surface samples after long term exposure to the corrosive 

environment showed an increase (in relative to initial state) number 

of PLGA‟s layer damage independently from the type of metal substrate. 

The increase in resistance to pitting corrosion and reduction of degradation 

kinetics were caused by application of the polymeric layers on the metal 

substrate. This is confirmed by low concentration of metal ions penetrating 

from substrate to the external environment. Long term exposure in the 
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corrosive environment did not initiate the changes of corrosion on samples, 

so this indicates good protective properties of the PLGA polymer layer. 

In conclusion, it was found that the polymer layer positively influences 

corrosion resistance of the Ti6Al4V and the Ti6Al7Nb alloys. Furthermore, 

the amount of metal ions released to the solution simulating the 

environment of a human body was reduced. Application a polymer layer 

improved biocompatibility of the studied biomaterials. 

Subsequently, a study of influence of polymer layer on corrosion resistance 

of stainless steel will be carried out. Evaluation of mechanical properties 

of biodegradable polymeric layers on metal biomaterials will be performed 

as well. Studies of polymer degradation are also planned. 
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Opinia społeczeństwa  

na temat Medycznej Marihuany 

Adrianna Wielgo , adriannawielgo93@gmail.com WZP Zakład Polityki 

Zdrowotnej,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl 

Karolina Krzywonos , karolinakrzywonos@o2.pl,  Zakład Polityki 

Zdrowotnej,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl 

Wstęp : 

Od wieków marihuana była specyfikiem używanym w medycynie 

ludowej. Współcześnie wiele badań potwierdza lecznicze właściwości 

marihuany: w łagodzeniu objawów jaskry, bólów związanych ze stwardnie-

niem rozsianym, znoszeniu złego samopoczucia podczas chemioterapii 

nowotworów i pobudzaniu apetytu u chorych na AIDS. Jednocześnie 

zawarte w marihuanie kannabinoidy mają też szereg działań szkodliwych.  

O lecznicze właściwości marihuany spierają się naukowcy na całym 

świecie. Bo, wbrew pozorom, najwięcej kontrowersji budzą nie silnie 

uzależniające opiaty, używane do łagodzenia ostrych bólów, ale właśnie 

marihuana. 

Celem pracy jest zbadanie opinii respondentów na temat stosowania 

medycznej marihuany. 

Metodą, którą użyłyśmy było przeprowadzenie anonimowej autorskiej 

ankiety wśród pacjentów POZ oraz w Internecie .Wyniki zostały poddane 

analizie statystycznej. 

Wyniki : 

W badaniu wzięło udział 498 respondentów. Z analizy badań wynika, 

że ponad połowa osób uważa,że marihuana na właściwości lecznicze. 

Respondenci swój poziom wiedzy na jej temat określają w 45 % na mały 

i bardzo mały. Aż 61 % badanych twierdzi,że wie co to jest medyczna 

Marihuana. 58 % respondentów uważa,że w przypadku zalegalizowania 

medycznej marihuany NFZ powinien pokrywać część kosztów związanych 

z leczeniem a 60 % jest za zalegalizowaniem medycznej Marihuany 

dostosowania tylko i wyłącznie pod opieką lekarza. Ponad 60% badanych 

uważa,że medyczna Marihuana w przyszłości będzie powszechnie 
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stosowana w medycynie. Aż 95 % respondentów odpowiedziało 

niepoprawnie na pytanie kto jest światową potęgą w stosowaniu medycznej 

Marihuany.  

Wnioski : 

Temat medycznej Marihuany jest w Polsce znany. Informacje na ten 

temat respondenci uzyskują poprzez media oraz od znajomych natomiast 

swój poziom wiedzy w większości określają na niski. Leczenie Marihuaną 

w Polsce jest uznawane za kontrowersyjne jednak w zdecydowanej 

większości respondenci skorzystali by z tego typu terapii w razie potrzeby.  

Respondent’s opinion for Medical Marihuana 

Since ages marijuana was a medication used in folk medicine. Nowadays 

many tests confirm therapeutic properties of marihuana; in relieving 

symptoms of glaucoma, pain connected with multiple sclerosis, bearing 

malaise during chemotherapy of tumors, and whets appetite for people 

suffering AIDS. In the same time cannaboids in marihuana have many 

negative side effects. 

Marihuana, treated by many as a dangerous drag, is considered 

as beneficial remedy helping in healing MS, glaucoma, tumor or AIDS. 

Scientists all around the world are arguing over medicinal properties 

of marihuana. In spite of appearances most controversial are not highly 

addicting opiates, but the marihuana itself. 

Objective: 

The main goal of the dissertation is to investigate respondent‟s opinion 

of using medical marihuana. 

Method: 

Anonymous and authorial survey conducted among POZ patients and 

on the internet. Results were examined with usage of statistical analysis. 

Results: 

Survey was carried among 399 respondents. More than half of the respon-

dents thinks, that marihuana has got healing properties. About 47% of the 

respondents considers their level of knowledge as poor and very poor. 60% 
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of surveyed claims that they know what medical marihuana is. 25% 

of respondents thinks that there is no lethal dose of Marihuana and 60% 

thinks that medical marihuana should be legalized but only under control 

of the physician. 60% of respondents claims that medical marihuana will 

be freely used in future medicine.  

Conclusions: 

Topic of medical marihuana is well known in Poland. Respondents gather 

information about medical marihuana from media and among 

acquaintances, but they evaluate their level of knowledge as poor. Medical 

therapy with marihuana is considered as controversial, but in large 

proportion respondents would use this kind of treatment if possible.  
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Projekt koncepcyjny kasku do korekcji czaszki 

Adrian Dubicki , adrian.dubicki@wp.pl; Katedra Inżynierii 

Materiałowej i Biomedycznej,  Wydział Mechaniczny, Politechnika 

Białostocka, www.pb.edu.pl  

Kaski korekcyjne stają się coraz częściej stosowaną metodą leczenia 

deformacji ułożeniowych czaszki. Rosnącą popularność zawdzięczają 

swojej skuteczności i nieinwazyjności. Znaczący jest również fakt dążenia 

współczesnego społeczeństwa do idealnego wyglądu. 

Ze względu na czas użytkowania kasku, ważnym elementem jest 

komfort. Codzienne korzystanie z kasku przez 23 godziny na dobę, 

a w szczególności mając na uwadze że pacjentami są dzieci, powoduje 

konieczność postawienia ortezie licznych wymagań. Zamysłem tej pracy 

jest połączenie wiedzy medycznej z techniczną, w celu uzyskania 

zadowalających efektów leczenia przy jednoczesnym zapewnieniu jak 

największego kom¬fortu w trakcie terapii kaskiem korekcyjnym. 

W pracy skoncentrowano się na rozwiązaniu problemu dokładnego 

dopasowania kasku do pacjenta, zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, 

skróceniu oraz usprawnieniu diagnozy i wykonania kasku. W tym celu 

w projekcie przedstawiono ścieżkę wykonania kasku przy wykorzystaniu 

inżynierii odwrotnej (trójwymiarowe skanowanie głowy), oprogramowania 

CAD wykorzystanego do zaprojek-towania odpowiedniego kształtu kasku 

oraz technologii szybkiego prototypowania (wydruk 3D). 

Zaprezentowana w pracy propozycja projektu kasku oraz sposobu jego 

wykonania pozwala na poprawienie komfortu korzystania z kasku, 

zmniejszenie czasu i zwiększenie łatwości jego wykonania oraz umożliwia 

łatwe naniesienie ewentualnych poprawek. 

Dodatkowo, w części teoretycznej pracy omówiono anatomiczną 

budowę czaszki ludzkiej, podstawowe rodzaje deformacji oraz przyczyny 

ich powstawania. W pracy zawarto również opis diagnozy, oceny poziomu 

deformacji, stykowe i bezstykowe metody pomiaru oraz metody korekcji 

deformacji takie jak zabiegi operacyjne i ortezy. 

Rozwój techniki i medycyny będzie skutkował powstaniem coraz 

nowszych metod korekcji i rozwoju już istniejących. W świetle obecnego 

stanu techniki, zaproponowany projekt kasku i proces jego wykonania 

spełnia stawiane oczekiwania.  
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Conceptual project of the head shaping helmet 

Head shaping helmets are becoming more common method of treatment for 

skull deformities. Its popularity is growing because such helmets are very 

efficient and non-invasive. Also significant is the fact, that people 

in modern society aspire to have ideally shaped bodies. 

Due to the time of helmet usage, its comfort is very important. Daily use 

of a helmet 23 hours a day, and especially the fact, that patients are kids, 

causes the need to put many different requirements to this particular 

orthosis. Intention of this dissertation is to combine the medical and 

technical knowledge, in order to achieve positive treatment effects and the 

same time to provide maximum comfort during the head shaping helmet. 

The dissertation will help to solve the problem of an exact match of the 

helmet to the patient, provide the ample ventilation, speed up and improve 

the diagnosis and produce the helmet. For this purpose the project 

illustrates the helmet execution path using the reverse engineering (three-

dimensional scan of the head), CAD software for designing the proper 

shape of the helmet and rapid prototyping technology (3D printing). 

Proposal of the helmet project and the method of its execution presented 

in this dissertation allows to improve the comfort of helmet usage, reduce 

the time of its execution and facilitate it and also helps to apply some 

corrections in an easy way. 

In addition, the anatomical structure of human skull, basic types 

of deformities and their causes are described in the theoretical part of the 

dissertation. In this dissertation also many other subjects are presented, 

such as: description of diagnosis, assessment of the deformities level, 

contact and contactless methods of measuring, deformities correction 

methods (surgeries and orthosis). 

Development of technology and medicine will result in the creation of new 

methods of body and head shaping and in improvement of the existing 

ones. In the current state of the technology, the proposed helmet project and 

the method of its production meet the expectations.  
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Przetaczanie koncentratów 

krwinek czerwonych  

u pacjentów chorych na nowotwory 

Kamila Czubak , kamila_czubak@vp.pl; Ha lina Małgorzata 

Żbikowska,  zbikow@biol.uni.lodz.pl; Katedra Biochemii Ogólnej,  

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) o hematokrycie 65-75% 

uzyskuje się po usunięciu większości osocza z jednej jednostki krwi pełnej. 

Niedokrwistość występująca w przebiegu chorób nowotworowych, 

m.in. chłoniaków, szpiczaka mnogiego, raka głowy i szyi, raka płuc, czy 

raka szyjki macicy oraz gruczołu krokowego, przyczynia się do 

zwiększonej śmiertelności pacjentów. Niedokrwistość w chorobie 

nowotworowej pogarsza jakość życia pacjentów, utrudnia i opóźnia 

rozpoczęcie skutecznej chemio- lub radioterapii oraz nasila oporność guza 

na radioterapię. Patogeneza niedokrwistości w chorobach nowotworowych 

związana jest z ostrą lub przewlekłą utratą krwi, upośledzeniem 

wytwarzania krwinek czerwonych oraz ich hemolizą. Wskazaniem do 

przetoczenia KKCz jest wystąpienie klinicznych objawów niedokrwistości, 

tj. bóle wieńcowe, tachykardia oraz niewydolność krążenia. Leczenie 

niedokrwistości u chorych na nowotwory jest częścią złożonego leczenia 

wspomagającego, które powinno się rozpocząć przy osiągnięciu 

krytycznego poziomu hemoglobiny 7,0-9,0 g/dl (norma w krwi zdrowego 

dorosłego człowieka 11,0 - 17,5 g/dl). 

W niektórych przypadkach możliwe jest zastępowanie wielokrotnych 

przetoczeń KKCz dzięki stosowaniu leków stymulujących erytropoezę 

(ang. ESA, erythropoiesis stimulating agents). Przyjmowanie ESA 

wskazane jest w przypadku pacjentów z niedokrwistością, którzy 

poddawani są chemioterapii. W przypadku, gdy stężenie hemoglobiny 

w krwi przekracza 12 g/dl w związku ze wzrostem ryzyka wystąpienia 

zakrzepicy nie powinno się stymulować procesu erytropoezy. U chorych na 

nowotwory, którzy wymagają wielokrotnego przetaczania składników krwi 

wskazane jest stosowanie ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek 

czerwonych (UKKCz) ze względu na zmniejszone ryzyko wystąpienia 

niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. W celu zapobiegania potrans-
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fuzyjnej chorobie przeszczep przeciwko biorcy (ang. Transfusion-Associated 

Graft versus Host Disease; TA-GvHD) u pacjentów cierpiących na chorobę 

Hodgkina oraz leczonych analogami puryn bezwzględnie stosuje się 

napromienianie komórek dawką 25–50 Gy (promieniowanie γ lub X). 

Próby określenia wytycznych do stosowania leczenia składnikami krwi 

w przypadku różnych typów niedokrwistości towarzyszących chorobom 

nowotworowym trwają od wielu lat. Jak dotąd nie ustalono jednoznacznego 

stanowiska w tej kwestii. 
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Transfusion of packed red blood cells  

in cancer patients 

Packed red blood cells (RBCs) is obtained by removing most of the plasma 

from one unit of whole blood. The hematocrit (Htc) of this blood 

component is between 65% and 75%. Anaemia is a common complication 

in cancer patients which strongly decreases the quality of their lives, 

inhibits and delays the beginning of effective chemo- or radiotherapy, and 

increases tumor resistance to radiotherapy. It was found that anaemia 

contributes to increased mortality in patients with lymphoma, multiple 

myeloma, head and neck cancer, lung cancer, cervical cancer and prostate 

cancer. The pathogenesis of anaemia in cancer patients is associated with 

acute or chronic blood loss, impaired production of red blood cells and their 

haemolysis. Coronary pain, tachycardia and congestive heart failure are 

clinical symptoms of anaemia which are indications for RBC transfusion. 

Critical haemoglobin concentration is between 7,0-9,0 g/dl (normal adult 

range: 11,0 - 17,5 g/dl). 

Erythropoiesis stimulating agents (ESA) enable to avoid transfusion 

of RBCs and ensure the quality of patients‟ lives. ESA is indicated for 

patients with anaemia undergoing the chemotherapy. In cases where 

haemoglobin concentration in blood exceeds 12 g/dl erythropoiesis should 

not be stimulated by ESA due to increased risk of thrombosis. In cancer 

patients, who require multiple RBCs transfusions, the use of leucodepleted 

red blood cells is recommended to reduce the risk of adverse reactions. 

Currently, irradiation of red blood cells, at the dose of 25-50 Gy, remains 

the only available method for preventing Transfusion-Associated Graft 

versus Host Disease (TA-GvHD). Irradiation of blood products is 

recommended in patients with Hodgkin‟s disease and patients treated with 

purine analogues.  

Attempts to establish guidelines for use of blood components in case 

of different types of cancer associated anaemia have been in progress for 

many years. Any firm position on this issue has not been established yet. 
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Rola metaloproteinaz w progresji nowotworu 

Katarzyna Kaławaj , katarzyna.kalawaj@op.pl; Zakład Wirusologii 

i  Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl  

Adrianna Dudek , annairda2711@gmail.com; Zakład Wirusologii 

i  Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl  

Macierzowe metaloproteinazy (MMP) to grupa wielodomenowych 

enzymów proteolitycznych, należących do endopeptydaz, zawierających 

w charakterystycznym dla nich centrum katalitycznym jon cynku. Są 

zbudowane co najmniej z domeny katalitycznej i prodomeny. 

Metaloproteinazy są zdolne do degradacji i przebudowy białek przestrzeni 

pozakomórkowej (extracellular matrix – ECM) i błony podstawnej. Enzymy 

te wytwarza większość komórek organizmu, tj.: leukocyty, makrofagi, 

komórki śródbłonka, fibroblasty oraz komórki nowotworowe. Są one 

syntetyzowane w postaci pre-proenzymów i uwalniane przez komórki jako 

proenzymy (proMMPs). Dotąd zidentyfikowano 28 metaloproteinaz, które 

mogą występować w postaci wolnej lub zakotwiczonej w błonie komórkowej. 

MMPs podzielono na pięć grup: kolagenazy, żelatynazy, stromelizyny, 

matrylizyny, MMPs błonowe. 

Metaloproteinazy biorą udział w progresji nowotworu poprzez 

degradację ECM, umożliwiając wzrost, migrację i inwazję komórek 

nowotworowych, powstawanie przerzutów odległych oraz angiogenezę 

w obrębie guza. Enzymy te są syntetyzowane przez komórki wielu 

nowotworów. 

Wśród metaloproteinaz, głównie MMP-2 i MMP-9 odgrywają 

najistotniejszą rolę w inwazji i przerzutowaniu komórek guza ze względu 

na zdolność tych enzymów do degradacji kolagenu typu IV, głównego 

składnika błony podstawnej naczyń i macierzy zewnątrzkomórkowej. 

Konsekwencją tego procesu jest migracja komórek nowotworowych, 

umożliwiająca wzrost guza i tworzenie się przerzutów odległych. 

W rozwoju nowotworu i powstawaniu przerzutów istotne znaczenie ma 

proces angiogenezy, w którym MMPs kontrolują aktywność czynników 

proangiogennych oraz biorą udział we wzroście komórek śródbłonka. 
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The role of matrix metalloproteinases  

in tumor progression 

Matrix metalloproteinases are a group of proteolytic, multidomain enzymes 

belonging to endopeptidases which contain in the center catalytic zinc ion. 

They are built with at least the catalytic domain and the prodomain. 

Metalloproteinases are able to degrade proteins and remodeling the 

extracellular space (extracellular matrix - ECM) and basal membrane. 

These enzymes are produced by most cells of the body, ie.: leukocytes, 

macrophages, endothelial cells, fibroblasts and tumor cells. They are 

synthesized as pre-proenzymes and released by the cells as proenzymes. 

So far 28 of metalloproteinases have been identified. They can be present 

in free form in cells or can be anchored to the cellular membrane. MMPs 

are divided into five groups: collagenases, gelatinases, stromelysins, 

matrilysins, MMPs of cellular membrane. 

Metalloproteinases are involved in tumor progression via degradation of the 

ECM, enabling growth, migration, and invasion tumor cells, distant 

metastasis and angiogenesis in the tumor. These enzymes are synthesized 

by the cells of many cancers. 

Among metalloproteinases, primarily MMP-2 and MMP-9 plays the most 

important role in invasion and metastasis of tumor cells because of the 

ability of these enzymes to degrade collagen type IV, the main component 

of the basal membrane and extracellular matrix. The consequence of this 

process is the migration of tumor cells, allowing tumor growth and the 

formation of metastasis. The tumor growth and metastasis is essential to the 

process of angiogenesis, wherein the MMP control the activity 

of angiogenic factors and are involved in the growth of endothelial cells. 
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Substancje o właściwościach 

antyoksydacyjnych w żywności 

Katarzyna Sitarz,  kasia.sitarz93@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Biotechnologów "Mygen",  Wydział Biochemii,  Biof izyki 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński  

Antyoksydanty (przeciwutleniacze) są substancjami, które chronią 

organizmy żywe przed niekorzystnym skutkiem działania wolnych rodników, 

wytwarzanych jako produkt uboczny w wielu procesach metabolicznych. 

Przeciwutleniacze spowalniają proces starzenia się organizmu. W kontekście 

organizmu człowieka wyróżniamy dwie grupy antyoksydantów: endogennne, 

czyli te, które produkowane są przez organizm, niewymagające dostarczania 

z zewnątrz oraz substancje, które powinny zostać dostarczone w diecie, 

nazywane antyoksydantami egzogennymi. Spożywanie produktów bogatych 

w antyoksydanty jest korzystne dla ogólnego stanu zdrowia. Liczne badania 

naukowe wykazały, iż spowalniają one proces starzenia się, zmniejszają 

ryzyko chorób cywilizacyjnych, takich jak: choroby krążenia, cukrzyca 

i nowotwory oraz korzystnie wpływają na działanie układu immuno-

logicznego. Przeciwutleniacze znajdziemy przede wszystkim w takich 

pokarmach jak: świeże warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, a także 

zielona oraz czarna herbata.  

Ważne jest, aby przeciwutleniacze dostarczać wraz z pożywieniem, 

a nie w suplementach, ponieważ, zgodnie z najnowszymi badaniami, 

przedawkowanie antyoksydantów, zamiast wzmocnić organizm, może 

poważnie go osłabić. Dzieje się tak, ponieważ wolne rodniki, w małych 

dawkach, działają jak szczepionka, która chroni komórki przed 

uszkodzeniami. Zachwianie fizjologicznego poziomu oksydantów sprawia, 

że organizm gorzej radzi sobie z dużymi szkodliwymi dawkami wolnych 

rodników, np. podczas choroby. 
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Antioxidants in edibles 

Antioxidants (antioxidants) are substances that protect living organisms 

from the adverse effect of free radicals produced as a byproduct in 

a number of metabolic processes. Antioxidants slow down the aging 

process. In the context of the human body there are two groups 

of antioxidants: endogenic, meaning those which are produced by the body, 

which do not deliver from the outside and substances which should be 

supplied in the diet, called exogenous antioxidants. Consuming foods rich 

in antioxidants is beneficial for overall health. Numerous scientific studies 

have shown that they can slow down the aging process, reduce the risk 

of lifestyle diseases such as cardiovascular disease, diabetes and cancer and 

have a positive effect on the immune system. We can find a lot of 

antioxidants in foods such as fresh vegetables and fruits, whole grains, and 

green and black tea. 

It is important that antioxidants provide with food rather than supplements, 

because, according to recent studies, an overdose of antioxidants, rather 

than strengthen the body, can seriously weaken it. This is because the free 

radicals in small amounts, act as a vaccine that protects cells against 

damage. If you eat a lot of healthy food, you don‟t need any supplements. 

The deterioration of physiological levels of oxidants makes the body less 

cope with large doses of harmful free radicals, for example during illness. 

Poster will demonstrate that compounds with antioxidative properties are 

included in the food and give basic information about them. 
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Szlak z udziałem białka UPR (ang. unfolded 

protein response) zaangażowany w indukcję 

autofagocytozy w gruczolakoraku jelita grubego 

Martyna Bednarczyk , martyna.bednarczyk@outlook.com; Katedra 

i Oddział Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego, 

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

Urszula Mazurek , umazurek@sum.edu.pl; Katedra i Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl;  

Małgorzata Muc-Wierzgoń , mwierzgon@sum.edu.pl; Katedra 

i Oddział Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego, 

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

Głównym zadaniem białka UPR jest przywrócenie homeostazy 

komórek, zahamowanie syntezy białek oraz indukcja autofagocytozy. Za 

inicjację UPR odpowiadają trzy transbłonowe receptory: ATF6, IRE1 oraz 

PERK, które w warunkach homeostazy związane są z białkiem 

opiekuńczym. Aktywacja PERK zmniejsza szybkość syntezy białka 

w wyniku fosforylacji czynnika translacji eIF2α. Fosforylacja eIF2α 

zwiększa translację mRNA dla ATF4 (czynnika transkrypcyjnego indu-

kującego ekspresję genów zaangażowanych w metabolizm aminokwasów, 

reakcje antyoksydacyjne, apoptozę, autofagię i GADD34). GADD34 

hamuje aktywność PERK poprzez defosforylację eIF2α. UPR redukuje 

więc ilość białek w ER na wielu płaszczyznach, wpływając na procesy 

transkrypcji, translacji oraz degradacji białek. 

W aufofagocytozie zależnej od białek opiekuńczych, uczestniczy 

receptor LAMP3. Jego ekspresja indukowana jest m. in. niedotlenieniem. 

Ulega nadekspresji w wielu rodzajach nowotworów, bierze również udział 

w autofagii – podczas jego niedoboru autofagia jest osłabiona. Autofagia 

może być mechanizmem, dzięki któremu komórki przezwyciężają 

stresujące warunki; przetrwanie w warunkach stresujących (np. nie-

dotlenienie) może zachodzić za pośrednictwem ścieżki UPR. 

Celem niniejszego badania było porównanie profilu ekspresji genu 

LAMP3 w nowotworze jelita grubego w różnym stopniu zaawansowania.  
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Analiza profilu ekspresji genów LAMP3 była wykonywana przy użyciu 

mikromacierzy of HG-U133A (Affymetrix, Santa Clara, CA). Wyznaczanie 

genów różnicujących przeprowadzono z wykorzystaniem Infrastruktury 

PL-Grid (http://www.plgrid.pl/). 

Analizując profil stężenia mRNA LAMP3 stwierdzono, że gen kodujący 

to białko ulega nadekspresji w gruczolakoraku jelita grubego, niezależnie 

od stopnia zaawansowania gruczolakoraka: p = 6.866942E-4. Wartość 

parametru FC – wskazującego log2 różnicy sygnałów fluorescencji 

pomiędzy porównywanymi grupami wynosiła K2 vs K = -1.0977846 oraz 

NSZ vs K = 1.784912 i WSZ vs K = 1.7770386 . 

Wnioski: Zmiany molekularne wyprzedzają zmiany fenotypowe. 

Nadekspresja aktywności transkrypcyjnej genu LAMP3 nie zależy do 

stopnia zaawansowania gruczolakoraka. 

Pathways using UPR (Unfolded Protein 

Response) involved in the induction  

of autophagy in adenocarcinoma of the colon 

Main task of the the UPR is to restore protein homeostasis of cells, 

inhibition of protein synthesis and induction autophagy. Three 

transmembrane receptors: ATF6, IRE1 and PERK are responsible for the 

initiation of the UPR. These receptors are associated with the chaperone 

under homeostasis. Activation of PERK decrease in the rate of protein 

synthesis by the phosphorylation of the translation factor eIF2α. 

Phosphorylation eIF2α increase translation of the mRNA ATF4 

(a transcription factor that induces the expression of genes involved in 

amino acid metabolism, antioxidant response, apoptosis, autophagy and 

GADD34). GADD34 inhibits the activity of PERK through depho-

sphorylation eIF2α. In this way, the UPR reduces the amount of protein 

in the ER, affecting the processes of transcription, translation, and protein 

degradation. 

The autophagy-dependent chaperone involved LAMP3 receptor. Its 

expression is induced for example hypoxia. It is overexpressed in many 

types of cancer, is also involved in autophagy – during his deficiency 

autophagy is impaired. Autophagy may be the mechanism by which cells 
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overcome stressful conditions; survival under conditions of stress 

(eg. hypoxia) can be mediated UPR path. 

The aim of this study was to compare the expression profile of LAMP3 

in colon cancer specimens in different clinical stages of cancer.  

The analysis of the expression profile of LAMP3 was performed using 

oligonucleotide microarrays of HG-U133A (Affymetrix, Santa Clara, CA). 

Appointment of differentiating genes was performed with the use of the 

PL-Grid Infrastructure (http://www.plgrid.pl/).  

The results showed that the gene encoding the LAMP3 is overexpressed 

in colon adenocarcinoma, regardless of the clinical stage of cancer:  

p = 6.866942E-4. 

The value of FC, which shows log2 fluorescence signal difference between 

the groups that were compared to K2 was vs K = -1.0977846 and LCS vs 

K = 1.784912, and HCS vs. K = 1.7770386. 

Conclusions: Molecular changes ahead of phenotypic changes. Overexpression 

of the transcriptional activity gene LAMP3 does not depend on the clinical 

stage adenocarcinoma. 
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Światło jako narzędzie służące do analizy 

wpływu pH na powinowactwo analogów 

kamptotecyny do albuminy  

– głównego białka osocza 

Alicja Janicka ,  alicjajanicka@wp.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe 

Biofizyki przy Zakładzie Biof izyki  

Anna Cwynar, anna.cwynar@vp.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej  

Blanka Ziomkowska , blanka@cm.umk.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biofizyki  

Tomasz Wybranowski , tomaszwybranowski@cm.umk.pl, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład 

Biofizyki  

Kamila Jozajtis , Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział 

Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biofizyki  

Pochodne związków kamptotecyny jako inhibitory topoizomerazy I, 

wykazują silne działanie przeciwnowotworowe. Analogi te, potrafią 

jednak, silnie związać się z białkami osocza co w przypadku związania się 

formy nieaktywnej z albuminą powoduje utratę antynowotworowych 

właściwości tych związków. 

Celem pracy była próba określenia wpływu pH roztworu na wiązanie się 

oraz powinowactwo albuminy-głównego białka osocza z kamptotecyną 

i 10-hydroksykamptotecyną. 

Do badania wykorzystana została liofilizowana albumina ludzka, 

a także kamptotecyna o stężeniu 0,2mM rozpuszczona w PBS-ie oraz 10-

hydroksykamptotecyna o stężeniu 2mM rozpuszczona w DMSO. Do 

rejestracji widma oraz pomiaru anizotropii użyto spektrofluorymetru PTI. 

Wyznaczone zostały stałe powinowactwa. 

Cechą charakterystyczną każdej substancji są jej widma fluorescencji. 

W związku z tym przedstawione zostały fluorescencyjne widma formy 

laktonowej oraz karboksylowej zarówno dla kamptotecyny oraz 10-



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Postery Naukowe 

 

213 

 

hydroksykamptotecyny w przygotowanych roztworach albuminy oraz PBS-

u. Zarejestrowano zmiany fluorescencji anizotropii zależne zarówno od 

czasu jak i od stężenia albuminy. Przedstawione zostały również stałe 

powinowactwa do albuminy badanych związków. 

Anizotropia fluorescencji w czasie ukazuje, że laktonowa forma 

kamptotecyny ulega wolniejszej hydrolizie czyli wolniej przechodzi 

w formę karboksylową związku. Forma karboksylowa kamptotecyny 

wykazuje najwyższe powinowactwo do albuminy co nieuchronnie 

związane jest z zanikiem właściwości przeciwnowotworowych. 
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Light as a tool for analysis  

of the effect of pH on the affinity  

of camptothecin analogues albumin-main 

plasma proteins 

Derivatives of the camptothecin compounds as a topoisomerase I inhibitor 

show a strong antitumor effect. These analogs, however, can strongly bind 

to plasma proteins which in case of an inactive form bound to albumin 

causes a loss of antitumor properties of these compounds. 

The purpose of this study was an attempt to determine the effect of pH 

on the binding and affinity of albumin-main plasma proteins to camptothecin 

and 10-hydroxy camptothecin. 

The test used was freeze-dried, human albumin, and camptothecin at 

a concentration of 0,2mM and dissolved in PBS and 10-hydroxy-

camptothecin at a concentration of 2mM dissolved in DMSO. To register 

spectrum and anisotropy measurement spectrofluorimeter PTI was used. 

Affinity constants have been determined. 

A characteristic feature of each substance is its fluorescence spectrum. 

Therefore, the fluorescent lactone and carboxylic spectrum is shown both 

for camptothecin and 10-hydroxycamptothecin in the prepared solutions 

of albumin, and PBS. Registered changes in fluorescence anisotropy 

dependent on both the time and the concentration of albumin. Also constant 

affinity to albumin of tested compounds was disclosed. 

Fluorescence anisotropy in time shows that the lactone form 

of camptothecin in subject to a slower hydrolysis what is passes more 

slowly in the form of a carboxyl compound. Carboxyl camptothecin has the 

highest affinity for albumin what is inevitably associated with the loss 

of anti-cancer properties. 
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Terapie przeciwnowotworowe 

z wykorzystaniem bakterii i ich wektorów 

Monika Dyńda , mon.dynda@gmail.com, Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Schorzenia nowotworowe są jednymi z najczęstszych ludzkich 

przypadłości, których występowanie zazwyczaj nie jest uwarunkowane 

wiekiem. Istnieją natomiast dowody na korelację występowania różnego 

typu mutacji spontanicznych oraz indukowanych działaniem mechanicznych 

i chemicznych czynników mutagennych a rozwojem komórek nowo-

tworowych.  

Aktualnie stosowane terapie przeciwnowotworowe są bardzo wynisz-

czające dla organizmu ludzkiego. Zalicza się do nich chemioterapię, czyli 

stosowanie cytostatyków działających niekorzystnie nie tylko na komórki 

nowotworowe, ale i na pozostałe zdrowe, radioterapię i/lub immunoterapię. 

Cechą wspólną tych wszystkich metod jest brak specyficzności wobec 

samego nowotworu, niszczone są wszystkie komórki, w tym odpor-

nościowe. Konsekwencją jest zazwyczaj zniszczenie flory bakteryjnej 

organizmu oraz pozbawienie go bariery ochronnej w postaci aktywnego 

układu odpornościowego i ogólne osłabienie organizmu. 

Jednym z nowszych kierunków badań jest zastosowanie bakterioterapii, 

czyli wykorzystanie określonych gatunków bakterii w celu niszczenia 

nowotworów. W ostatnich kilku latach obiecujące wyniki badań uzyskano 

na modelach zwierzęcych, podczas eksperymentalnej terapii bakteriami 

z rodzaju Clostridium, Listeria, Pseudomonas czy Salmonella. Pozytywne 

skutki uzyskano zarówno przy samodzielnym stosowaniu szczepów 

bakteryjnych w różnych postaciach, jak i przy ich współdziałaniu 

z terapiami standardowymi. 

W przypadku C. novyi zrekombinowano pozbawiony toksyczności 

szczep, który jako bezwzględny beztlenowiec namnaża się w beztlenowym 

mikrośrodowisku guzów litych. Natomiast L. monocytogenes została użyta 

do skonstruowania szczepionki z żywymi, atenuowanymi bakteriami, które 

mają za zadanie wzbudzać odpowiedź humoralną organizmu i skierować ją 

przeciwko komórkom nowotworowym. Szczepionka była testowana 

między innymi u kobiet w zaawansowanym stadium raka szyjki macicy. 
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Podobne działanie wykazuje P. aeruginosa, która działa immunostymu-

lująco na organizm gospodarza. Zastosowanie w terapii nowotworowej 

znalazł również specjalnie zmodyfikowany szczep BN10, który wydziela 

ramnolipidy działające toksycznie na komórki białaczki promielocytarnej. 

Obiecujące wyniki badań uzyskano również w przypadku S. typhimurium, 

a konkretnie szczepu VNP20009, który wykazuje nekrotyczne działanie 

w przypadku czerniaka złośliwego oraz szczep VNP/SipB skonstruowany 

przez polskich naukowców, który przyniósł pozytywne efekty u myszy 

z gruczolakiem, a nawet całkowitą eliminację nowotworu. 

Anti-tumor therapies with application 

of bacteria and their vectors 

Cancers are one of the most common diseases, which prevalence is not 

usually determined by patient‟s age. It‟s proofed that there is a correlation 

between occurrence of spontaneous mutations as well as mutation caused 

by chemical or mechanical factors and development of tumor cells. Present 

cancer therapies are very harmful to human organisms. We can mention 

some examples like chemotherapy which is based on using cytostatic which 

destroy tumor cells and normal cells as well. There are also other examples 

like radiotherapy and immunotherapy. The mutual feature of all these 

therapies is the fact that there are not specific to tumor cells and as a result 

other cells like for example important immune cells are also destroyed. 

Consequently the immune system doesn‟t work properly, organism 

is deprived of natural microflora and as a whole is weak. 

 One of the latest research is focused on using bacteria to kill tumor cells 

and this operation is called bacteriotherapy. Over the past few years, some 

experiments have been conducted on animal cell cultures. During this 

experimental therapy bacteria like Clostridium, Listeria, Pseudomonas 

or Salmonella have been used and the results have appeared to be 

promising. Positive effect have been evoked not only by using only bacteria 

strains in different stages but also by using bacteria in cooperation with 

conventional therapies.  

During examination of C. novyi new recombinant strain was created and 

this strain was deprived of toxic features. This strain as obligate anaerobe 
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was able to proliferate in anaerobic microenvironment of solid tumors. 

On the other hand L. monocytogenes was used to create vaccine. This 

vaccine contained alive, attenuated bacteria and the aim of this vaccine was 

to activate humoral immune response against cancer cells. This treatment 

was tested among women with late stadium of cervical cancer. Similar 

action can be observed in therapy with P. aeruginosa, which has 

immunostimulating influence on human organism. The strain of 

P.aeruginosa BN10 is also used in cancer therapy. This strain excrete 

ramnolipids, which can be toxic to promyelocytic leukemia cells. The 

examination of S. typhimurium ended with some promising results 

especially examination of strain called VNP20009. This strain was 

observed to cause necrosis of malignant melanoma cells. Another examined 

strain VNP/SipB, which was created by Polish scientists was tested on mice 

and it was effective in lung adenoma, even some mice fully recovered from 

this type of cancer. 
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Terapie przeciwzapalne  

– nowy cel w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych 

Dominika Lach ; dominika.lach@biol.uni.lodz.pl; Katedra Biochemii 

Ogólnej, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, Uniwesrytet Łódzki,  

www.biol.uni. lodz.pl;  

Michał Bijak; mbijak@biol.uni. lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwesrytet Łódzki,  

www.biol.uni. lodz.pl;  

Joanna Saluk; saluk@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwesrytet Łódzki,  

www.biol.uni. lodz.pl;  

Choroba niedokrwienna serca jest zespołem objawów chorobowych 

stanowiących najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. Szczególnie 

niebezpieczną jej konsekwencją jest ostry zespół wieńcowy (OZW) 

charakteryzujący się znacznym ograniczeniem lub ustaniem przepływu 

krwi w tętnicach wieńcowych. Pomimo ciągłego unowocześniania 

standardów leczenia interwencyjnego i farmakologicznego w OZW 

nawracające niedokrwienia mięśnia sercowego i śmiertelność pacjentów 

pozostają na wysokim poziomie. Z tego względu nadal potrzebne jest 

opracowywanie bardziej skutecznych metod zapobiegania i leczenia OZW. 

W tym celu konieczne jest lepsze poznanie molekularnych mechanizmów 

OZW. Patofizjologia OZW najczęściej polega na erozji i pękaniu blaszki 

miażdżycowej, co prowadzi do zaczopowania tętnicy wieńcowej. Drugi 

mechanizm występowania OZW jest związany z niekontrolowaną 

aktywacją układu krzepnięcia. Najnowsze badania wskazują na istotną rolę 

aktywnych procesów zapalnych w patofizjologii OZW. Celem niniejszej 

pracy jest przedstawienie najnowszych danych na temat potencjalnych 

terapii przeciwzapalnych u pacjentów z OZW. 

Leki przeciwzapalne stanowiące potencjalny cel terapii OZW różnią się 

zarówno mechanizmem, jak i obszarem działania i mogą wykazywać 

działanie uogólnione lub też działać bardziej specyficznie. Do leków 

blokujących układ immunologiczny należy kolchicyna, która stosowana 

jest głównie u osób z dną moczanową. Dokładny mechanizm działania 

alkaloidu nie jest znany. Wiadomo, że kolchicyna powoduje degranulację 
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wewnątrzkomórkowych lizosomów. Lek ten obecnie poddawany jest 

II fazie badań klinicznych. Podczas randomizowanych badań wykazano, że 

jej przyjmowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia OZW w porównaniu 

z placebo i może również wpływać na zmniejszenie obszaru zawału 

mięśnia sercowego. Sugeruje się, że ze względu na hamowanie aktywacji 

granulocytów obojętnochłonnych kalchicyna może znaleźć zastosowanie 

w leczeniu OZW. Natomiast inhibitor proteazy serynowej – VT-111a 

powoduje obniżenie poziomu troponiny w krwi w porównaniu do placebo. 

Pozytywne wyniki I fazy badań pozwoliły na dopuszczenie go do dalszych 

testów klinicznych. Badaniom poddano również inne inhibitory: 

losmapimod – inhibitor kinazy p38, daraplapid i vareslapid – inhibitory 

fosfolipazy A2, jednakże nie wykazano istotnych różnic w porównaniu do 

próby kontrolnej. Ponadto trwają badania przeciwciał monoklonalnych 

skierowanych przeciwko interleukinie 1β: gevokizumab jest w fazie badań 

przedklinicznych, a canacinumab w trakcie II fazy badań klinicznych. 

Anti-inflammatory therapies  

– a new target for the treatment  

of acute coronary syndromes 

Ischemic heart disease (IHS) is a syndrome of symptoms which are the 

most common cause of death in the world. The especially dangerous 

consequence of IHS is acute coronary syndrome (ACS) that is charac-

terized by a significant reduction or cessation of blood flow in the coronary 

arteries. Despite the continuous upgrading of standards of interventional 

and pharmacological treatment in ACS recurrent myocardial ischemia and 

mortality of patients remain at a high level. For this reason, still need 

to develop more effective methods of prevention and treatment of ACS. For 

this purpose, it is necessary to better understand the molecular mechanisms 

of ACS. The pathophysiology of ACS usually consists of erosion and 

rupture of atherosclerotic plaques, leading to coronary artery obstruction. 

The second occurrence of ACS is associated with uncontrolled activation 

of the coagulation system. Recent studies point to the important role of 

active inflammatory processes in the pathophysiology of ACS. The aim 

of this study is to present the latest data on the potential anti-inflammatory 

therapy in patients with ACS. 
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Anti-inflammatory drugs, which are a potential target for the therapy 

of ACS, are different due to the mechanism or activity area, and they may 

have general or specific action. The drug that blocks the immune system 

is colchicine, which is mainly used in patients with gout. The exact 

mechanism of its action is not known. It is known that colchicine causes 

degranulation of intracellular lysosomes. This drug is currently undergoing 

phase II clinical trials. Randomized studies have demonstrated that its 

administration reduces the risk of ACS compared with placebo, and may 

also decrease the area of myocardial infarction. It is suggested that 

kalchicyna due to its ability to inhibition of neutrophil activation, may be 

used in the treatment of ACS. Another drug currently being tested, serine 

protease inhibitor – VT-111a, reduces the level of troponin compared to 

placebo. Promising results of a phase I clinical trials caused a further tests 

in the second phase. Tested are also other inhibitors: losmapimod  

– an inhibitor of p38, daraplapid and vareslapid – inhibitors of phospholipase 

A2, however, no significant difference were observed compared to control. 

Moreover, currently under investigation are monoclonal antibodies directed 

against interleukin-1β. Gevokizumab is in preclinical development, and 

canacinumab is during phase II clinical trials. 
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Właściwości i rola wybranych białek 

powierzchniowych bakterii Fusobacterium 

nucleatum w procesach patogenezy  

nowotworu jelita grubego 

Piotr Kołodziej ,  pk103@onet.eu, Koło Naukowe Chemików "Jeż", 

http://knch.chem.uni.wroc.pl , Wydział Chemii,  Uniwersytet 

Wrocławski ,  http://www.chem.uni.wroc.pl/  

Fusobacterium Nucleatum jest beztlenową bakterią Gram-ujemną 

znajdującą się we florze fizjologicznej górnych dróg oddechowych, 

przewodu pokarmowego oraz układu moczowego człowieka. Bakteria ta 

migruje z pierwotnego miejsca kolonizacji jamy ustnej do innych 

narządów. Przedostanie się Fusobacterium nucleatum do płynu 

owodniowego i łożyska u kobiet w ciąży jest przyczyną przedwczesnego 

porodu. Dotychczasowe badania na zwierzętach udowodniły, że 

Fusobacterium Nucleatum znajdująca się we krwi kolonizuje łożysko 

i aktywuje receptor TLR4 (Toll-like receptor 4) pośredniczący w reakcjach 

zapalnych łożyska będących przyczyną przedwczesnych narodzin, a także 

poronień. Fusobacterium nucleatum jest zdolna do wiązania oraz 

atakowania komórek nabłonka i śródbłonka. Jej właściwości chorobotwórcze 

przyczyniają się do występowania ropni wierzchołkowych oraz płucnych, 

zapalenia zatok, aspiracyjnego oraz martwiczego zapalenia płuc, zakażenia 

ośrodkowego układu nerwowego (OUN), zapalenia kości, szpiku kostnego, 

a także stawów. Ponadto ostatnie publikacje naukowców badających 

właściwości Fusobacterium nucleatum opisują wpływ tej bakterii na 

rozwój procesu nowotworzenia w obrębie jelita grubego. Wykonano 

badania na myszach wymuszając mutacje punktowe (Apc Min/+). 

Stwierdzono, iż w obecności Fusobacterium nucleatum następuje wzrost 

liczebności guzów nowotworowych. Jednocześnie bakteria ta wnikając 

selektywnie do komórek szpiku kostnego powoduje rozprzestrzenianie się 

guza. Niestety mechanizm działania kancerogennego w opisanym 

przypadku nadal nie jest znany, dlatego kwestia ta jest nadal podejmowana 

w pracach badawczych stanowiąc istotny problem badawczy. Jednym 

z nadal badanych procesów posiadających wpływ na inwazję i roz-

przestrzenianie się komórek nowotworowych w jelicie grubym jest 
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przyleganie bakterii przy pomocy białek adhezyjnych FadA występujących 

na powierzchni Fusobacterium Nucleatum. W efekcie pojawia się zapalenie 

i pobudzenie tworzenia guza nowotworowego. Na istotną rolę tego 

mechanizmu wskazuje fakt, iż u zdrowych osób poziom FadA jest niższy 

niż u osób chorych na nowotwór jelita grubego. Wiedza na temat 

właściwości białek powierzchniowych Fusobacterium Nucleatum stanowi 

zatem szanse na stworzenie związków efektywnie blokujących FadA, 

a także może przyczynić się do wykorzystania adhezyn jako markerów, co 

przyspieszyłoby diagnostykę nowotworów jelita grubego. Powyższa praca 

ma na celu przedstawienie właściwości oraz roli wybranych białek 

powierzchniowych bakterii Fusobacterium Nucleatum w procesach 

patogenezy nowotworu jelita grubego. 

Properties and role of selected surface proteins 

of the Fusobacterium Nucleatum bacteria  

at the pathogenesis processes  

of colorectal cancer 

Fusobacterium Nucleatum is the anaerobic Gram-negative bacteria located 

in the physiological flora of the upper respiratory tract, digestive tract and 

urinary system. The bacteria can migrate from the primary site 

of colonization of the oral cavity to the other parts of human organs. 

Fusobacterium Nucleatum penetrates into the amniotic fluid and placenta in 

pregnant women and causes premature birth. Previous studies in animals 

have shown that Fusobacterium Nucleatum in the blood can colonize the 

placenta and activates TLR4 (Toll-like receptor 4) which is mediating 

inflammatory placenta reactions being the cause of premature birth and 

miscarriage. Fusobacterium Nucleatum is able to bind to and attack cells 

of epithelial and endothelial cells. Its pathogenicity contributing to 

emergence of diseases: pulmonary abscesses, sinusitis, aspiration and 

necrotizing pneumonia, infections of the central nervous system (CNS), 

osteoarthritis, bone marrow and joints. Moreover, recent publications 

of scientists studying the properties of Fusobacterium Nucleatum describes 

the impact of this bacteria on the development process of carcinogenesis 

in the large intestine. Tests were performed on mice forcing point 
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mutations (Apc Min/+). It was found that in the presence of Fusobacterium 

Nucleatum increases the number of tumors. The bacterium penetrating 

selectively into the bone marrow cells results in the spreading of tumor. 

Unfortunately, the carcinogenic mechanism described in this case is still 

not known, and so the issue is still approached in the research work 

represent an important research problem. One of the still studied processes 

have influence for invasion and spread of cancer cells in the large intestine 

is adhering of bacteria with adhesive proteins present at the surface 

of FadA Fusobacterium Nucleatum. In effect, the inflammation and 

stimulation of tumor formation occurs. The important role of this 

mechanism suggested by the fact that in healthy humans level of FadA 

is lower than in patients with colorectal cancer. Knowledge of the 

properties of surface proteins Fusobacterium Nucleatum gives a chance 

to create compounds effectively blocking FadA and can also help to use 

adhesins as markers, which speed up diagnosis of colorectal cancer. The 

aim of this study is to present the properties and the role of selected surface 

proteins of bacteria Fusobacterium Nucleatum in the process of pathogenesis 

of colorectal cancer. 
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Wpływ chininy na aktywność 

przeciwdrgawkową wybranych klasycznych 

leków przeciwpadaczkowych w teście drgawek 

psychoruchowych 6 Hz u myszy 

Barbara Miziak , basia_86@op.pl, Katedra i Zakład Patof izjologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.http://umlub.pl  

Edyta Glazer-Sawicka, edytasawickaglazer@gmail.com, Katedra 

i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.http://umlub.pl 

Paweł Gryta , pawel.gryta@10g.pl,  Katedra i Zakład Patofizjologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.http://umlub.pl  

Stanisław Jerzy Czuczwar , czuczwar.stanislaw@pan.pl, Katedra 

i Zakład Patofizjologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.http://umlub.pl/,  Zakład Fizjopatologii In stytutu Medycyny Wsi 

w Lublinie 

Padaczka należy do jednej z najczęstszych chorób ośrodkowego układu 

nerwowego, dotykając około 1% populacji. Jednakże u około 30% pacjentów 

z padaczką obserwuje się niewystarczające wyniki terapeutyczne, co jest 

przyczyną poszukiwania nowych metod terapeutycznych. Objawy padaczki są 

wynikiem zsynchronizowanych wyładowań komórek nerwowych oraz 

patologicznego rozprzestrzeniania się pobudzenia w tkance mózgowej. Ze 

względu na często występującą lekooporność, tzw. napady częściowe są 

bardzo trudne do leczenia.  

W związku z tym, celem obecnego projektu badawczego była analiza 

wpływu chininy, antagonisty połączeń szczelinowych, na działanie leków 

przeciwpadaczkowych w modelu 6 Hz u myszy, który odpowiada napadom 

częściowym u ludzi. 

Metody: Dorosłym samcom myszy podawano chininę w dawkach 75 

i/lub 100 mg/kg w kombinacji z następującymi lekami przeciw-

padaczkowymi: kwasem walproinowym w dawkach 80-200 mg/kg 

w połączeniu z chininą 100 mg/kg, karbamazepiną w dawkach 12,5-50 

mg/kg w kombinacji z chininą 100 mg/kg, fenobarbitalem w dawkach 2,5-

20 mg/kg w połączeniu zarówno z chininą 75 jak i 100 mg/kg. Następnie 
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w celu wywołania aktywności drgawkowej, zwierzęta były stymulowane 

prądem o częstotliwości 6 Hz (z użyciem elektrody rogówkowych), co 

oceniano na podstawie objawów (znieruchomienie, kloniczne skurcze 

mięśni żuchwy, drgawki miokloniczne przednich łap oraz uniesienie ogona 

– ww. objawy obserwowane przez co najmniej 25 sekund. 

Wyniki: Chinina (w dawkach 75 jak i 100 mg/kg) nie wpływała 

w stopniu istotnym zarówno na próg drgawkowy u myszy, jak również na 

aktywność przeciwdrgawkową badanych leków. 

Wnioski: Powyższe dane wskazują, iż chinina nie wpływa na działanie 

przeciwdrgawkowe ocenianych leków. Tak więc, chinina wykazuje działanie 

neutralne w przypadku jej kombinacji z ww. lekami przeciwpadaczkowymi. 
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The influence of quinine  

on the anticonvulsant activity  

of some classical antiepileptic drugs  

in 6 Hz psychomotor seizures in mice 

Epilepsy is one of the most common diseases of the central nervous system, 

affecting about 1% of the world‟s population. As many as 30% of patients 

with epilepsy are not sufficiently controlled for the inhibition of seizure 

frequency and this is the reason for a search of novel therapeutic 

approaches. Epileptic symptoms are caused by synchronous discharges 

of nerve cells and the proliferation of pathological stimulation throughout 

the brain tissue. Due to a frequent drug resistance, partial seizures are 

extremely difficult to treat. Consequently, the aim of this study was 

to evaluate the impact of quinine, an antagonist of gap junctions, on the 

protective activity of a number of antiepileptic drugs in the 6 Hz seizure 

model, reflecting human partial convulsions. 

Methods: Adult male mice were given quinine in doses of 75 and/or 

100 mg/kg in combinations with antiepileptic drugs: valproate (VPA) 

at doses of 80 - 200 mg/kg in combination with quinine 100 mg/kg, 

carbamazepine (CBZ) at 12.5 - 50 mg/kg when combined with quinine 

100 mg/kg, phenobarbital (PB) at 2.5-20 mg/kg in combination with 

quinine at 75 and 100 mg/kg. Then the animals were subjected to 6 Hz 

current stimuli (delivered through corneal electrodes) and were observed 

for the occurrence of seizure activity (immobility, jaw and forelimb clonus, 

twitching of the vibrissae and elevated tail lasting for at least 25 s).  

Results: Quinine (at 75 and 100 mg/kg) had no significant effect on the 

seizure threshold and did not modify the anticonvulsant activity of the 

studied antiepileptic drugs in mice. 

Conclusion: These data indicate that quinine did not affect the protective 

activity of the studied antiepileptic drugs. Thus, quinine is neutral when 

combined with these drugs. 
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Wpływ propafenonu  

na aktywność przeciwdrgawkową 

okskarbazepiny i lamotryginy  

w modelu maksymalnego wstrząsu 

elektrycznego u mszy 

Monika Popławska , monika.poplawska@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Patof izjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Dorota Wróblewska , oumandy@gmail.com; Katedra i Zakład 

Patof izjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Monika Banach , monika.banach@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Patof izjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Kinga Katarzyna Borowicz , kinga.borowicz@umlub.pl; Katedra 

i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl 

Padaczka i zaburzenia rytmu serca mogą mieć wspólne elementy 

patogenezy. Dodatkowo napady padaczkowe mogą wpływać na 

funkcjonowanie głównych ośrodków autonomicznych prowadząc do 

krótko- i długoterminowych zaburzeń rytmu serca. Nagła niespodziewana 

śmierć w padaczce (SUPED) ma najprawdopodobniej mechanizm 

kardiogenny. Wspólne elementy patogenezy stwarzają podstawy do 

założenia, że leki antyarytmiczne mogą mieć wpływ na występowanie 

napadów oraz wchodzić w interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi. 

Ponadto, liczne badania wykazały przeciwdrgawkowe działanie leków 

antyarytmicznych. Celem tego badania było określnie wpływu propafenonu 

na aktywność przeciwdrgawkową dwóch nowych leków przeciw-

padaczkowych (okskarbazepiny i lamotryginy) w teście maksymalnego 

wstrząsu elektrycznego u myszy. Propafenon w zastosowanych dawkach 

(5 mg/kg; 50 mg/kg; 70 mg/kg) nie wpływał na właściwości 

przeciwdrgawkowe lamotryginy. Z kolei, propafenon w dawkach 40 mg/kg 

i 50 mg/kg istotnie zwiększał przeciwdrgawkowe działanie okskarbazepiny 

zmniejszając jej ED50. Dodatkowo, propafenon sam oraz w kombinacjach 

z badanymi lekami przeciwpadaczkowymi nie zaburzał koordynacji 

ruchowej ani pamięci długoterminowej w teście komina oraz w teście 
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biernego unikania. Podsumowując, o ile otrzymane wyniki doświadczalne 

mogą być ekstrapolowane na praktykę kliniczną, propafenon może być 

rozważany jako odpowiedni lek dla chorych na padaczkę z zaburzeniami 

rytmu serca. Ponadto, łączne stosowanie okskarbazepiny i propafenonu 

może pozwolić na zmniejszenie efektywnej dawki leku przeciwpadaczkowego. 

The effect of propafenone  

on the anticonvulsant action  

of oxcarbazepine and lamotrigine  

in the mouse maximal electroshock model 

Epilepsy and cardiac arrhythmia may have common elements 

of pathogenesis. Furthermore, seizures can affect function of the central 

autonomic control centers leading to short- and long-term alterations 

of cardiac rhythm. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) has most 

likely a cardiac mechanism. Common elements of pathogenesis create 

a basis for the assumption that antiarrhythmic drugs may affect seizure 

phenomena and interact with antiepileptic drugs. Numerous studies have 

demonstrated anticonvulsant effects of antiarrhythmic drugs. The aim 

of this study was to analyse the influence of propafenone on the 

anticonvulsant action of two new antiepileptic drugs (oxcarbazepine and 

lamotrigine) in the maximal electroshock test in mice. Propafenone at doses 

5 mg/kg, 50 mg/kg, 70 mg/kg did not affect the anticonvulsant potency 

of lamotrigine. In contrast, propafenone applied at doses of 40 mg/kg and 

50 mg/kg significantly enhanced anticonvulsant action of oxcarbazepine 

and decreased the ED50 of oxcarbazepine. Additionally, propafenone alone 

or its combinations with the studied antiepileptic drugs did not impair 

either motor coordination or long-term memory in the chimney test and the 

passive-avoidance task, respectively. In conclusion, as far as the obtained 

experimental results can be extrapolated into clinical practice, propafenone 

might be considered as a good candidate drug for epileptic patients with 

cardiac arrhythmia. In addition, the combined use of oxcarbazepine and 

propafenone may allow a reduction in the effective doses of antiepileptic 

drug.  
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Wpływ witaminy C  

na biologiczną aktywność witaminy B12  

– badania mechanistyczne 

Justyna Polaczek , justyna.polaczek@doctoral.uj.edu.pl; Zespół 

Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl;  

Łukasz Orzeł , orzel@chemia.uj.edu.pl, Zespół Fizykochemii 

Koordynacy jnej i Bionieorganicznej, Wydział Chemii,  Uniwersytet 

Jagielloński, www.uj.edu.pl;  

Grażyna Stochel , stochel@chemia.uj.edu.pl;  Zespół Fizykochemii 

Koordynacyjnej i Bionieorganicznej, Wydział Chemii,  Uniwersytet 

Jagielloński, www.uj.edu.pl;  

Rudi van Eldik , rudi.vaneldik@fau.de; Instytut Chemii i Farmacji,  

Uniwersytet w Erlangen-Nuremberg, www. fau.de 

Oddziaływanie pomiędzy Witaminami: C oraz B12 jest interesującym 

problemem zarówno z chemicznego jak i biologicznego punktu widzenia. Jak 

powszechnie wiadomo kwas askorbinowy jako wewnątrzkomórkowy przeciw-

utleniacz może reagować z pochodną witaminy B12 – akwakobal(III)aminą 

tworząc biologicznie czynną zredukowaną formę kobalaminy (CblCo(II), 

Witamina B12r). Pomimo, że wspomniana reakcja została opisana wiele lat 

temu, do tej pory w literaturze nie ma wzmianek na temat wpływu 

witaminy C na inne pochodne Witaminy B12. W naszych badaniach 

skupiliśmy się na reakcjach nitrokobalaminy (CblNO2), jednej z pochod-

nych witaminy B12. Jej oddziaływanie z reduktorami biologicznymi 

np. kwasem askorbinowym jest rozważane w kontekście alternatywnej 

metody powstawania nitrozylkoblaminy (CblNO). Prezentowane badania 

miały na celu uzyskanie kinetycznych i mechanistycznych informacji na 

temat przebiegu tej reakcji w środowisku pH~7. Udowodniono, że w takich 

warunkach jedynym powstającym produktem jest CblCo(II). Wyznaczono 

stałe szybkości reakcji redukcji akwakobalaminy i nitrokobalaminy przez 

Asc w funkcji stężenia jonów NO2-, których wartości wskazują, że 

CblOH2 reaguje z kwasem askorbinowym około 200 razy szybciej niż 

CblNO2. Z tych informacji można wnioskować, że po dodaniu czynnika 
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redukującego do mieszaniny równowagowej składającej się z CblOH2 

i CblNO2, kwas askorbinowy reaguje z akwakobalaminą, natomiast CblNO2 

zgodnie z regułą przekory ulega dysocjacji, a następnie reakcji uwodnienia 

tworząc CblOH2. Nie znaleziono natomiast dowodów na to, że reakcji redukcji 

ulega skoordynowany w nitrokobalaminie jon azotanowy(III). 

Zbadano ponadto wpływ tlenu atmosferycznego na wspomniane 

procesy. Uzyskane rezultaty wskazują na dużą wrażliwość badanych 

reakcji na tlen, gdyż CblCo(II) niemal natychmiast ulega rekosydacji 

tworząc CblOH2 lub CblNO2 w obecności jonów NO
2-

. 

O przydatności tej pracy pod względem biologicznym świadczą ostatnie 

doniesienia dotyczące ważnej roli azotanów(III) w reakcjach redoks białek 

hemowych. Nasze obserwacje, dotyczące spowalniania przez jony 

azotanowe(III) redukcji akwakobalaminy w reakcji z Asc w środowisku pH 

7 są więc kolejnym dowodem na istotną rolę jonów NO
2-

 w kontroli 

procesów redoksowych o znaczeniu biologicznym. 
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Mechanistic aspects of Vitamin C influence 

on biological activity of Vitamin B12 

The interaction between Vitamin B12 derivatives and Vitamin C (Asc) 

is one of the most interesting biological issue. It is known that ascorbate 

as an intracellular antioxidant can react with aquacobal(III)amin (CblOH2) 

and form biologicaly active reductive species of Vitamin B12 (CblCo(II), 

Vitamin B12r). Although the reaction with aquacobal(III)amin was 

described many years ago there is no literature information about 

interactions of Vitamin C with other Cobalamin derivatives. In our work 

we focused on the reactions  

of nitrocobal(III)amin (CblNO2), one of the natural occurring Vitamin B12 

form. The interaction of this species with the reducant was considered 

as the possible way  
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of intracellular formation of CblNO via reduction of CblNO2. The present 

study provides kinetic and mechanistic information on this reaction at pH 

~7. Under this condition, the only product of the reaction is CblCo(II). Rate 

constants for the reduction of CblOH2 and CblNO2 by Asc were 

determined as a function of nitrite concentration. We proved that the 

CblOH2 species react with ascorbate ca. 200 times faster than CblNO2. 

Thus, on addition of the reductant to the equilibrated mixture of CblOH2 

and CblNO2, it reacts rapidly with CblOH2 which in turn is reformed by 

the aquation of CblNO2 and so represents the major reactive species 

in solution. For the reduction of CblNO2 by ascorbate, no direct evidence 

for the reduction of coordinated nitrite could be found. Our results show 

that the studied reactions are extremely oxygen sensitive due to the 

reoxidation of CblCo(II) back to CblOH2 and CblNO2, in the presence 

of nitrite. When the reaction is performed under aerobic or oxygen 

saturated conditions, it is significantly slower due to an induction period 

that involves redox cycling of CblOH2 and CblCo(II) coupled to the 

oxidation of ascorbate as long as oxygen is present in solution. In terms 

of the biological relevance of this work, it has recently been shown that 

nitrite plays an important role in heme proteins-dependent redox reactions, 

and as such can also control the redox behavior of cobalamin. Our 

observation that nitrite can slow down the reduction of aquacobalamin by 

ascorbate by a factor of 200 at pH ~7, due to the efficient formation 

of nitrocobalamin, is really impressive and demonstrates the important role 

of nitrite in controlling biological redox processes. 
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Zjawisko luminescencji jest w przyrodzie powszechne i od dawna jest 

przedmiotem badań naukowych. Można wyróżnić kilka rodzajów 

luminescencji w zależności od sposobu jej powstawania: chemi-

luminescencja, fotoluminescencja, elektroluminescencja, krystalolumi-

nescencja czy tryboluminescencja. Fotoluminescencja jest rodzajem 

luminescencji wywołanej pochłanianiem przez cząsteczki promieniowania 

elektromagnetycznego. Fotoluminescencję dzielimy na fluorescencję 

i fosforescencję. Fluorescencja jest szybkim procesem fotofizycznym, 

zachodzącym w czasie ~10-8 s. Substancjami wykazującymi zjawisko 

fluorescencji wśród związków biologicznie czynnych są między innymi 

aminokwasy aromatyczne, zasady azotowe wchodzące w skład kwasów 

nukleinowych, barwniki roślinne oraz witaminy i hormony.  

Wysoka czułość spektroskopii fluorescencyjnej pozwala na jej 

zastosowania kliniczne. Rutynowo wykonuje się oznaczanie aminokwasów, 

ryboflawiny, tiaminy czy kwasu foliowego we krwi i innych płynach 

fizjologicznych w szczególności, gdy jest dostępna niewielka ilość próbki. 

Jednym z przykładów zastosowania fluorymetrii w biotechnologii jest badanie 

aktywności enzymów. Metoda fluorescencji jest również niezwykle przydatna 

w badaniach biodystrybucji i farmakokinetyki leków zawierających 

fluorofor bądź połączonych z zewnętrznym fluoroforem. Innym 
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zastosowaniem medycznym może być obrazowanie nowotworów, chorób 

immunologicznych, neurologicznych czy cukrzycy. 

Some applications of fluorescence methods 

in biology and medicine 

The phenomenon of luminescence is commonly observed in nature and has 

long been the subject of scientific research. One can distinguish several 

types of luminescence depending on the way of its origin: chemi-

luminescence, photoluminescence, electroluminescence, crystal luminescence 

or triboluminescence. Photoluminescence is the kind of luminescence 

induced by absorption of electromagnetic radiation by molecules. 

Photoluminescence is divided into fluorescence and fosforescence. 

Fluorescence is a fast photophysical process occurring during ~10-8 s. 

Substances showing the phenomenon of fluorescence among biologically 

active compounds include, among others, aromatic amino acids, 

nitrogenous bases composing nucleic acids, plant dyes as well as vitamins 

and hormones.  

High sensitivity of fluorescence spectroscopy allows for its clinical 

applications. Determinations of amino acids, riboflavine, thiamine or folic 

acid in blood and other physiological fluids, are made routinely, 

particularly when a small amount of the sample is available. One 

of examples of the applications of fluorometry in biotechnology is studying 

enzymatic activity. The fluorescence method is also extremely useful 

in studies of the bio-distribution and pharmacokinetics of drugs containing 

fluoroform or bound to the external fluoroform. Another medical 

application may be imaging of neoplasms, immunological and neurological 

diseases, or diabetes. 
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Małgorzata Konopka , gosia_konopka@wp.pl, Instytut Biofizyki, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,  

www.uni.lodz.pl; 

Agnieszka Kuźmińska-Surowaniec, agnkuzminska@gmail.com, 

Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl;  

Izabela Malczyk , malczyk.iza@gmail.com, Instytut Biofizyki, Wydział 

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

W obecnych czasach choroby nowotworowe stanowią jedną z naj-

częstszych przyczyn zgonów. Przerażający jest fakt, iż od ponad 

trzydziestu lat liczba zachorowań na nie stale wzrasta. Ze względu na to 

nowotwory zaliczane są do chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Co raz 

częściej konwencjonalne i od dawna stosowane metody leczenia nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów. Co z kolei spowodowało wzrost 

zainteresowania innowacyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi. 

Przeciwciała monoklonalne znalazły szerokie zastosowanie, jako leki 

onkologiczne. 

Celem pracy jest przedstawienie przeciwciał monoklonalnych 

w kontekście ich wykorzystania, jako alternatywnej metody leczenia raka 

piersi. 

Najczęściej stosowanym przeciwciałem monoklonalnym w leczeniu 

nowotworu piersi jest trastuzumab. Przeciwciało to skierowane jest przeciwko 

receptorowi ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu – HER2, 

otrzymywane jest metodami inżynierii genetycznej na bazie komórek 

chińskiego chomika. Zaliczane jest do grupy przeciwciał humanizowanych, 

ponieważ w dużej mierze zbudowane jest z fragmentów ludzkich przeciwciał, 

a tylko regiony hiperzmienne pochodzą od chomika. Do leczenia 

trastuzumabem kwalifikowani są pacjenci, których zmutowane komórki 

wykazują nadekspresję HER2. Może być stosowane zarówno w stadium 

zaawansowanym choroby jak i w początkowym etapie jej rozwoju, jeśli nie 

istnieją, co do tego poważne przeciwwskazania. Bardzo często trastuzumab 

jest podawany w połączeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi.  
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Niestety terapii trastuzumabem często towarzyszą skutki uboczne. 

Stwierdzono, iż przeciwciało to może działać kardiotoksycznie. Jest to 

niebezpieczne zwłaszcza u osób zmagających się z zaburzeniami pracy 

serca, u których terapia może doprowadzić do zawału, a w konsekwencji 

nawet do śmierci. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych wzrasta u osób 

po 65 roku życia, chorych na cukrzyce, otyłych i u kobiet po menopauzie. 

Terapia trastuzumabem może negatywnie wpływać także na funkcjo-

nowanie pozostałych układów m.in. układu nerwowego, oddechowego, 

moczowego. 

Przeciwciała monoklonalne stanowią nadzieję na poprawę skuteczności 

leczenia nowotworów. Jednak ich stosowanie może spowodować wystąpienie 

skutków ubocznych. Dlatego wciąż trwają badania nad zwiększeniem 

skuteczności ich działania oraz zmniejszeniem ich szkodliwości. 

Monoclonal antibodies  

as a relatively new innovation  

in breast cancer treatment 

Nowadays, the tumour induced diseases are one of the leading causes 

of death. It is shocking that over the past thirty years the incidence rate has 

been constantly growing due to which cancer is considered to be 

a civilisation diseases of the 21st century. More and more often the 

conventional methods which have been used for a long time do not deliver 

the desired results. This in turn brings about the increase in the interest 

in innovative anti-neoplasm therapies. Monoclonal antibodies have become 

commonly used as oncology drugs. The aim of this work is to present 

monoclonal antibodies in the context of their application as an alternative 

method in breast cancer treatment.  

The most commonly used monoclonal antibody in breast cancer treatment 

is trastuzumab. This antibody can target HER2 which is a human epidermal 

growth factor receptor. It is received by means of genetic engineering 

basing on the cells of the Chinese hamster. It belongs to the group 

of humanised antibodies due to the fact that to a large extent they are 

composed of fragments of human anti-bodies and only the variable regions 

come from a hamster. Trastuzumab is used in treatment of approved 
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patients whose mutant cells show HER2 overexpression. It can be applied 

both at the advanced stage of the disease and at the initial stage of its 

development if there are no serious contraindications. Trastuzumab is often 

administered in combination with other anti-neoplasm therapies.  

Unfortunately, the trastuzumab therapy is often accompanied by side 

effects. It has been confirmed that this antibody may have a cardiotoxic 

effect. It is especially dangerous in persons suffering from cardiac disorders 

because the therapy may cause a heart attack and as a consequence even 

death. The risk of side effects increases in patients over the age of 65, 

suffering from diabetes, obese and in women after menopause. The 

trastuzumab therapy may have a negative effect on other systems, among 

others, the nervous, respiratory and urinary systems. 

The monoclonal antibodies mean hope for the improvement in cancer 

treatment effectiveness. However, their application may cause side effects. 

That is why the scientific research aiming at improving their effectiveness 

and lowering the risk of undesired effects is still ongoing. 
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Rozwój stomatologii spowodował duże zmiany w projektowaniu 

i budowie protez, których zadaniem jest uzupełnienie braków zębowych 

oraz zminimalizowanie oddziaływania sił na tkanki miękkie i kości 

żuchwy. Utrata nawet jednego zęba wpływa na cały narząd żucia. 

Nieuzupełnienie braków zębowych może prowadzić do: przesuwania 

i obracania się zębów, wysuwania zębów przeciwstawnych, zaniku kości, 

oraz do powstawania nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych. 

Istnieją dwa podstawowe typy protez zębowych: stałe i ruchome. 

Protezy stałe są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych 

pacjenta, najczęściej za pomocą cementów. Protezy ruchome to 

uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez 

pacjenta. 

Protezy szkieletowe należą do ruchomych uzupełnień protetycznych. 

Wykorzystuje się je w przypadku braków zębowych zbyt rozległych na 

uzupełnienie mostem. Główną ich częścią jest metalowy szkielet 

zaopatrzony w klamry i ciernie, który jest na tyle cienki i zredukowany 

iż praktycznie nie przeszkadza użytkującemu. Ciernie są to wypustki 

opierające się na żujących powierzchniach zębów i przenoszące tym 

samym siły żucia przez zęby i ozębną na kości szczęk. 

Rozwój techniki pozwala na wypracowanie nowych technologii i 

metod modelowania oraz wytwarzania. Coraz popularniejsze jest 

wykonywanie protez szkieletowych metodą CAD/CAM. W tej pracy 

zostaną podjęte próby uzyskania modelu funkcjonalnej protezy 
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szkieletowej zapro-jektowanej w oprogramowaniu CAD z wykorzys-

taniem selektywnego spiekania proszków. 

The use of selective laser sintering (SLS) 

in prosthetic dentistry 

The development of dentistry has caused major changes in the design and 

construction of prostheses, designed to supplement the missing teeth and 

minimizing the impact on the soft tissues and bones of the jaw strength.The 

loss of even a single tooth effect on the masticatory system. 

No supplements missing teeth may lead to the displacement and rotation 

of teeth, eject opposing teeth, bone loss, and to the formation 

of abnormalities in temporomandibular joints in the jaw. 

There are two basic types of dentures: permanent and removable. 

Permanent dentures are permanently fixed to supplement the patient's own 

teeth, most often using cement. Removable dentures is completed taken 

by mouth and removed from the patient. 

A skeletal denture belong to the removable dentures. 

They are used in case of missing teeth too extensive to complete the bridge. 

Their main part is the metal frame fitted with spikes and thorns, which is so 

thin and reduced that practically does not bother the patient. Thorns are 

projections based on the chewing surfaces of the teeth and carrying the 

same forces of chewing through his teeth and periodontium on the jaw 

bones. 

The development of technology allows to develop new technologies and 

methods for modeling and manufacturing. Increasingly popular it is to 

perform partial dentures by CAD / CAM. In this work will be undertaken 

attempts to model the functional prosthesis designed in CAD software 

using selective sintering powders. 

  



II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 

Postery Naukowe 

 

239 

 

Zajedz raka – dieta antynowotworowa  

jako leczenie i profilaktyka  

w chorobach nowotworowych 
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Rak – współcześnie jedna z najczęściej występujących i zróżnicowanych 

chorób cywilizacyjnych. Dotyczy praktycznie wszystkich tkanek i organów 

człowieka, poczynając od nowotworów skóry, przez układ pokarmowy 

aż po układ kostny. Dopada coraz więcej osób, bez względu na wiek, płeć 

czy styl życia. Z wciąż rosnącą częstością obserwuje się go u dzieci, jest 

jedną z czołowych chorób osób starszych, zapadają na niego ludzie w sile 

i kwiecie wieku. 

Mimo rozwijającej się medycyny, umieralność na różne rodzaje raka 

wciąż jest wysoka. Chociaż znacznie ulepszono metody leczenia 

i wydłużono czas przeżywalności po zdiagnozowaniu choroby, do tej pory 

jednak nie wynaleziono skutecznego i bezpiecznego leku do walki 

z szerzącą się plagą nowotworów. Obecnie dostępne środki są nie tylko 

niezbyt efektywne, ale również bardzo wyniszczające i agresywne. 

Powodują wiele skutków ubocznych dla całego organizmu, jednocześnie 

nie gwarantując wygranej w walce o życie. 

Jak w takim razie poradzić sobie w starciu z rakiem? W jaki sposób 

chronić się przed nim, nie dopuścić by nas dopadł? Co zrobić, gdy już 

zaatakował? Czy istnieje bezpieczny sposób na wspomożenie leczenia? Jak 

zwiększyć swoje szanse w bitwie o własne zdrowie i życie?  

Odpowiedzi na te pytania znajdują się… na talerzu. Od dawien dawna 

wiemy, że odpowiednia dieta pomaga nam w zachowaniu zdrowia, 

utrzymaniu odpowiedniej wagi czy dobrego samopoczucia. Nie zdajemy 

sobie jednak sprawy z faktu, iż dobrze dobrane posiłki i rezygnacja 

z niektórych produktów, mogą ustrzec nas przed poważnymi chorobami 

czy nawet uratować nam życie. Które składniki naszej codziennej diety 

mają działanie antynowotworowe? Co powinniśmy jeść, by zmniejszyć 

szanse na zachorowanie? Jak przy pomocy diety wspomagać leczenie 

farmakologiczne i zniwelować uboczne skutki jego stosowania? Te problemy 
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i pytania poruszy poniższa praca, skupiając się na najważniejszych aspektach 

tego niezwykle obszernego tematu. 

Eat your cancer – antitumor diet  

as treatment and prevention in cancer diseases 

Cancer - today one of the most common and diverse civilization diseases. 

Virtually all tissues and human organs, ranging from cancers of the skin, 

the digestive system to the skeletal system. It gets more and more people, 

regardless of age, gender or lifestyle. With ever-increasing frequency, it is 

observed in children, is one of the leading diseases of the elderly, people 

passed by him in the strength and the prime of life. 

Despite the development of medicine, mortality in various types of cancer 

is still high. Although much improved methods of treatment and extended 

survival time after diagnosis of the disease, but so far no known effective 

and safe drug to fight the rampant scourge of cancer. The resources 

currently available are not only not effective but also very debilitating and 

aggressive. They cause many side effects for the whole body, while not 

guaranteeing a win in a fight for a life. 

So how to manage a clash with cancer? How to protect yourself against 

him, not letting him caught you? What he does once attacked? Is there 

a safe way to help treatment? How to increase your chances in the battle for 

your own health and life? 

The answers to these questions can be found on the plate. From time 

immemorial, we know that proper diet helps us to stay healthy, maintain 

proper weight and well-being. However, we are not aware of the fact that 

well-chosen meals and the abandonment of certain products, can protect 

us from serious diseases or even save our lives. Which components of our 

daily diet have an anti-cancer? What should we eat to reduce the chances 

of illness? How with diet help pharmacological treatment and alleviate the 

side effects of its use? These issues and questions raise by this study, 

focusing on key aspects of this extremely vast subject.  
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przepływowej w diagnostyce i monitorowaniu  

leczenia nowotworów układu krwiotwórczego 

A. Konturek,  aniakont@wp.pl; Zakład Biotechnologii Medycznej, 

Wydział Biochemii,  Biof izyki i Biotechnologii,  Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków, Polska  

K. Bukowska-Strakova , k.bukowska-strakova@uj.edu.pl; Zakład 

Biotechnologii Medycznej,  Wydział Biochemii,  Biof izyki 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska; Zakład 

Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii Klinicznej 

i  Transplantologii,  Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski, Kraków, 

Polska 

Cytometria przepływowa jest metodą badawczą umożliwiającą 

wieloparametrową analizę fizycznych i biologicznych (definiowanych na 

podstawie emisji fluorescencji) właściwości komórek. Wykorzystywana 

jest w wielu dziedzinach nauk biologicznych oraz medycznych. Pomiar 

cytometryczny jest szybki i stosunkowo prosty.  

Wraz z postępem techniki i biotechnologii zastosowanie cytometrii 

przepływowej staje się coraz szersze i przyczynia się do rozwoju wielu 

dziedzin nauk biologicznych. Współcześnie cytometria przepływowa 

znajduje zastosowanie nie tylko w laboratoriach naukowych, ale przede 

wszystkim w laboratoriach diagnostycznych. Technika ta pozwala określić 

immunofenotyp komórek płynów ustrojowych organizmu, ważny 

m.in w diagnostyce chorób rozrostowych układu krwiotwórczego (ostre 

i przewlekłe białaczki, chłoniaki, choroba resztkowa – MRD) czy 

niedoborów odporności.  

Wśród nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci najczęściej 

stwierdza się: ostrą białaczkę limfoblastyczną z linii B (ALL-B), z linii T 

(ALL-T) oraz ostrą białaczkę szpikową (AML). W dniu diagnozy, za 

pomocą cytometrii przepływowej, przeprowadza się immunofeno-

typowanie komórek białaczkowych z zastosowaniem przeciwciał mono-

klonalnych sprzęgniętych z fluorochromami. Polega ono na wykrywaniu 

i pomiarze gęstości ekspresji specyficznych antygenów zewnątrz- 

i wewnątrzkomórkowych. Za pomocą odpowiedniego zestawu przeciwciał 
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możliwe jest określenie: linii komórek rozrostowych, stopnia dojrzałości 

czy klonalności komórek białaczkowych. W wielokolorowej analizie 

cytometrycznej materiału od pacjentów z rozrostem hematologicznym, 

pierwszym etapem jest wybranie do dalszej analizy populacji komórek 

patologicznych na podstawie ekspresji antygenu panleukocytarnego 

(CD45) i ziarnistości. Następnie w celu określenia typu komórek 

rozrostowych, stosuje się szczegółowy panel przeciwciał dla antygenów 

liniowo specyficznych, związanych z linią czy określający stopień zróżni-

cowania, co jest konieczne do postawienia odpowiedniego rozpoznania. 

Cytometria przepływowa nie tylko umożliwia precyzyjnie zakwa-

lifikowanie komórek białaczkowych do danego podtypu białaczki na 

podstawie ekspresji antygenów, ale także pozwala na odróżnienie komórek 

patologicznych od prawidłowych na podstawie zaburzeń jakościowych 

w ekspresji antygenów. Zaburzenia te są podstawą oceny tzw.; minimalnej 

choroby resztkowej, czyli oceny liczby komórek białaczkowych, które nie 

uległy całkowitej remisji w trakcie postępowania terapeutycznego.  

Niniejsza praca przedstawia schemat postępowania w analizie cyto-

metrycznej komórek białaczkowych mający na celu ustalenia diagnozy, 

a następnie szczegółowo omawia przedstawienie zasady wykrywania 

resztkowych komórek białaczkowych. 

The use of multi-color flow cytometry  

in diagnosis and monitoring of treatment 

of hematologic malignancies 

Flow cytometry is a method of analysis which enables multiparameter 

analysis of the physical and biological (defined based on fluorescence 

emission ) characteristics of the cells. It is used in many areas of biological 

sciences and medicine. Cytometric measurement is quick and relatively 

simple. 

With advances in technology and biotechnology application of flow 

cytometry are becoming wider and contributes to the development of many 

areas of biological sciences. Nowadays, flow cytometry is used not only 

in research laboratories, but primarily in diagnostic laboratories. This 

technique allows to specify cell immunophenotype fluids of the body, 
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including important in the diagnosis of haematological malignancies (acute 

and chronic leukemias, lymphomas, minimal residual disease – MRD ) 

or immunodeficiency . 

Among hematologic malignancies in children is most frequently found 

in: acute lymphoblastic leukemia line B (B-ALL), line T (T-ALL) and 

acute myelogenous leukemia (AML). On the day of diagnosis, flow 

cytometry, performed immunophenotyping of leukemia cells using 

monoclonal antibodies coupled with fluorochromes. It is based on the 

detection and measurement of the density of expression of specific 

extracellular and intracellular antigens. Using a suitable set of antibodies 

it is possible to determine: proliferative cell lines, level of maturity and 

clonality leukemic cells. The multi-color cytometric analysis of material 

from patients with proliferation of haematological, the first step is to select 

for further analysis of cell populations on the basis of pathological 

panleukocytarnego antigen expression (CD45) and granularity. Then, 

to determine the type of cell proliferative used a panel of antibodies 

specific for antigens specific linearly related to the line and defining the 

degree of differentiation, which is necessary to bring proper identification. 

Flow cytometry not only enables accurate classification of the leukemic 

cells to a particular subtype of leukemia based on antigen expression, but 

also distinguishes pathological from normal cells based on qualitative 

abnormalities in the expression of antigens. These disorders are the basis 

of evaluation of; minimal residual disease, which is assessing the number 

of leukemic cells that did not have complete remission during therapeutic 

intervention. 

This paper presents the workflow in cytometric analysis of leukemic cells 

with a view to establish a diagnosis, and then discusses in detail the 

presentation for the detection of residual leukemic cells. 
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Zastosowanie wybranych metod statystycznych 

dla klasyfikacji nowotworów mózgu, 

identyfikacji zwapnień oraz nowotworowych 

naczyń krwionośnych  

w powiązaniu z chemicznym obrazowaniem 

pierwiastków 
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Science, 30-059 Krakow, Poland; www.agh.edu.pl; www.f is.agh.edu.pl  
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Katarzyna Gronkowska , gronkasia@gmail.com; AGH-University 

of  Science and Technology,Faculty of Physics and Applied Computer 

Science, 30-059 Krakow, Poland; www.agh.edu.pl; www.f is.agh.edu.pl  

Od wielu lat na świecie prowadzone są badania, których celem jest 

lepsze zrozumienie mechanizmów zachodzących w tkankach ośrodkowego 

układu nerwowego zaatakowanych przez choroby nowotworowe. W bada-

niach tych niezwykle pomoc niosą różne metody fizyczne, a w szcze-

gólności badania pozwalające na analizę składu pierwiastkowego lub 

molekularnego tkanek nowotworowych.  

Celem naszych badań było sprawdzenie czy istniejące korelacje 

pomiędzy stężeniami pierwiastków w tkankach nowotworów mózgu 

pozwalają na ich klasyfikację pod względem typu i stopnia złośliwości oraz 

identyfikację struktur morfologicznych w nich występujących, tzn. nowo-

tworowych naczyń krwionośnych i zwapnień. 

Badanymi próbkami były pobierane śródoperacyjnie tkanki nowo-

tworowe mózgu o różnym stopniu złośliwości. 
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Rentgenowska mikroanaliza fluorescencyjna wykorzystująca 

charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie posłużyła do jakościowej 

i ilościowej analizy składu pierwiastkowego próbek. 

Korelacje i klasyfikacja próbek zostały wykonane przy pomocy 

wielowymiarowych metod statystycznych zaimplementowanych w programie 

Statgraphics: analiza klastrowa, analiza głównych składowych oraz analiza 

dyskryminacyjna. 

Otrzymane wyniki wskazują na istotne korelacje pomiędzy koncen-

tracjami pierwiastków, które pozwoliły na klasyfikację nowotworów pod 

względem ich stopnia złośliwości. Silnie liniowe korelacje charak-

teryzowały wybrane obszary próbek, które zawierały zwapnienie lub 

naczynie krwionośne. Analiza porównawcza wykazała różnice stężeń 

pomiędzy tkankami zdrowymi, a chorymi objętymi procesem neo-

plastycznym. Analizy dyskryminacyjna i głównych składowych pozwoliły 

na klasyfikację nowotworów pod względem stopnia złośliwości na 

poziomie powyżej 90% oraz określenie najbardziej znaczących 

pierwiastków w różnicowaniu struktur i samych nowotworów. 
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Application of the statistical methods  

for brain tumor classification, calcification 

and tumor blood vessels identification 

in combination with chemical elemental 

imaging 

For many years the worldwide scientists try to understand the processes 

taking place in central nervous system during the growth of cancer. It was 

found out that a lot of physical methods are helpful, especially those which 

let examine the concentrations of the chemical elements and biomolecules. 

The purpose of our study was verification if existing correlations between 

the minor- and trace elements allow perform classification of the type and 

degree of cancerogenicity of brain tumors and identification of particular 

morphological structures – calcifications and tumor blood vessels.  

Our samples are a different malignancy neoplastic tissues which were taken 

intraoperatively. 

Qualitative and quantitative chemical elemental analysis was feasible 

thanks to used X-ray fluorescence micro spectroscopy (XRF). 

Multivariate statistical analysis: principal components analysis (PCA), 

discriminant analysis and cluster analysis help us examined correlations 

and further classification of brain tumors. 

The result of our investigation shows strong correlations between elements 

which let us classify the samples. Tissues contain calcifications and blood 

vessels was characterized by the strong linear correlations in comparison 

with homogenous tissue. Comparative analysis proved a great difference 

between concentrations of all elements in healthy and neoplasm tissue. 

PCA and discriminant analysis allow out discrimination of tumor type with 

over 90% properly classified cases and exhibit the most significant 

elements in differentation of particular structures. 
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Zbadanie przydatności spektroskopii czasowo-

rozdzielczej do oceny stresu oksydacyjnego 
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i  Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny/Lekarski,  Collegium 

Medicum w Bydgoszczy 
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Blanka Ziomkowska , blanka@cm.umk.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny,Collegium Medicum w Bydgoszczy 
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Natalia Jeglińska ; Studenckie Koło Naukowe Biofizyki, Wydział 
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Fluorescencja jest szybkim procesem fotofizycznym, zachodzącym 

w czasie ~10-8 s. Czas życia fluorescencji – FLT (fluorescence lifetime) 

jest to średni czas jaki przebywa molekuła w stanie wzbudzonym zanim 

powróci do stanu podstawowego. Substancjami wykazującymi zjawisko 

fluorescencji wśród związków biologicznie czynnych są między innymi 

białka. Z analizy widm fluorescencyjnych białek oraz z ich zależności od 

różnych czynników środowiskowych można wyciągnąć szereg ciekawych 

wniosków.  

Cel pracy. Celem niniejszej pracy była ocena możliwości zastosowania 

spektroskopii czasowo-rozdzielczej do badania stresu oksydacyjnego na 

podstawie zmian czasu życia fluorescencji w zależności od stopnia 

oksydatywnych modyfikacji białek. 

Materiał i metody. Do badań użyto preparatu albuminy surowicy 

ludzkiej (HSA) oraz preparatu Chloraminy firmy Sigma-Aldrich. Do 

rejestracji widm absorpcji użyto dwuwiązkowego spektrofotometru V-550 

(Jasco). Czasy życia fluorescencji zbadano za pomocą spektrofotometru 
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fluorescencyjnego Life Spec II (Edinburgh Instruments Ltd) wykorzystując 

metodę czasowo-rozdzielczą. 

Wyniki i wnioski. Zaobserwowano zmiany widm absorbancji albuminy 

pod wpływem chloraminy oraz gwałtowny spadek czasu życia 

fluorescencji albuminy wraz ze wzrostem stosunku chloraminy do tego 

białka. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że czas życia fluorescencji 

ulega skróceniu w wyniku powstałych oksydacyjnych modyfikacji białek. 
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Testing the usefulness  

of time-resolved spectroscopy  

to assess oxidative stress 

Fluorescence is a fast photophysical process that occur during ~10-8 s. The 

fluorescence lifetime – FLT – is the mean time which a molecule covers 

in excited state before it returns to the fundamental state. Among 

biologically active compounds, proteins, among others, are the substances 

showing the phenomenon of fluorescence. One can draw a number 

of interesting conclusions from the analysis of fluorescence spectra 

of proteins and from their dependence on various environmental conditions.  

Objective of the study. The objective of this study was to assess 

possibilities for application of time-resolved spectroscopy to examine 

oxidative stress based on changes in fluorescence lifetime, depending on 

the degree of oxidative modifications of proteins.  

Material and methods. The preparation of human serum albumin (HSA) 

and the preparation Chloramine made by Sigma-Aldrich were used for this 

study. The double beam spectrophotometer V-550 (Jasco) was used 

to register absorption spectra. Fluorescence lifetimes were examined using 

the fluorescence spectrophotometer Life Spec II (Edinburgh Instruments 

Ltd) with the time-resolved method.  

Results and conclusions. Changes in spectra of albumin absorbance under 

the influence of chloramine, as well as a rapid decrease in the fluorescence 

lifetime of albumin were observed along with an increase in the ratio 

of chloramine to this protein. The results explicitly confirm that the 

fluorescence lifetime is shortened as a result of occurred oxidative 

modifications of proteins. 
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Zmiany morfologiczne komórek Candida 

albicans pod wpływem płynu celomatycznego 

Dendrobaena veneta 

Monika Majczak , Paulina Miziak , Katarzyna Tarnawska , Marta Fiołka 

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mikron UMCS, Wydział 

Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie,  Zakład Immunobiologii Instytut Biologii i Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie  

Grzyby z rodzaju Candida zaliczane są do drożdżaków, ale w odpo-

wiednim środowisku wytwarzają również formy wydłużone (strzępki, 

pseudostrzępki). Stały się ważnym czynnikiem etiologicznym groźnych 

zakażeń grzybiczych zwanych oportunistycznymi. Oznacza to, iż dany 

grzyb znajduje się w otoczeniu człowieka, bezobjawowo zajmując skórę 

oraz błony śluzowe zdrowych ludzi, a w pewnych przypadkach wywołuje 

infekcje objawowe. Aby doszło do zakażenia niezbędne są czynniki 

sprzyjające. W przypadku kandydoz można je podzielić na fizjologiczne, 

urazowe, immunologiczne, endokrynologiczne, jatrogenne itp. Dlatego 

wystąpienie infekcji grzybiczej można zaobserwować najczęściej m.in 

u pacjentów z immunosupresją, po przeszczepach lub u pacjentów 

z chorobą nowotworową. Komórki Candida albicans w próbie kontrolnej 

są owalne i mają regularne kształty. Na powierzchni komórek nie widać 

ziarnistości. Pod wpływem działania płynu celomatycznego dochodzi do 

zaburzeń w pączkowaniu oraz grupowania się candidy w większe 

aglomeraty. Powstają komórki olbrzymie z ziarnistościami, a wokół nich 

masy po rozpadzie ścian komórkowych tych komórek.  
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The morphological changes Candida albicans 

cells under the influence  

of coelomic fluid Dendrobaena veneta 

Candida species are classified as of yeasts, but in the right environment also 

produce elongated forms. They have become an important etiologic factor 

threatening fungal infections, called opportunistic infections. This means 

that the fungus is surrounded by human asymptomatic taking the skin and 

mucous membranes of healthy people, and in some cases cause 

symptomatic infections. To become infected are essential contributory 

factors. In the case of Candidiasis can be divided into physiological, 

traumatic, immunological, endocrine, iatrogenic like. Therefore, the 

occurrence of fungal infection most commonly m.in can be observed 

in patients with immunosuppression, transplant or in patients with cancer. 

Cells of Candida albicans in the control are oval and have regular shapes. 

On the cell surface can not see the grain. Under the action of coelomic fluid 

result from abnormalities in budding yeast and grouping into larger 

agglomerates . Giant cells are formed with a grain, and around them the 

substance after the collapse of the cell walls of these cells. 
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