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Aktywność fizyczna w świetle m-zdrowia 

Paulina Kaczor-Szkodny ,  Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; 

Doktoranta w Katedrze Zdrowia  Publicznego na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;  

paulina.kaczor7@wp.pl, tel.: 692 084 231 

Ewa Kawiak-Jawor,  Katedra Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

Teresa B. Kulik,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Zdrowia 

Publicznego 

Anna Pacian , Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Zdrowia 

Publicznego 

Monika Kaczoruk ,  Doktoranta w Katedrze Zdrowia Publicznego na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem życia każdego 

człowieka. Stanowi ważny element codziennego życia. Pojęcie aktywności 

fizycznej nabiera szczególnego znaczenia w przypadku prawidłowego 

rozwoju dzieci, zwłaszcza w wieku szkolnym. Prawidłowe kształtowanie 

postaw zdrowotnych dotyczących aktywności fizycznej przynosi wymierne 

skutki funkcjonowania młodego człowieka w ciągu dalszego życia. Rozwój 

technologii informatycznych daje możliwość śledzenia swojego stanu 

zdrowia i poziomu aktywności fizycznej poprzez wykorzystanie mobilnych 

aplikacji zdrowotnych, jak liczba przebytych kilometrów, czy spalonych 

kalorii. Wykorzystanie aplikacji m-zdrowia staje się coraz bardziej 

powszechne wśród społeczeństwa. Aplikacje umożliwiają większą kontrolę 

na własnym zdrowiem, m. in. poprzez aktywność fizyczną. Z przepro-

wadzonych w 2012 roku badań wynika, iż młodzież w wieku szkolnym 

deklaruje, iż najczęściej preferowaną formą dodatkowej aktywności 

fizycznej jest jazda na rowerze (56,8%). Na dodatkową aktywność fizyczną 

w ciągu dnia, najwięcej osób (33,6%) poświęca 2-3 godziny. Wykorzys-

tanie aplikacji m-zdrowia ułatwia samoocenę poziomu aktywności fizycznej. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, dzieci, młodzież, m-zdrowie 
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Physical activity in the light of m-health 

Physical activity is an indispensable part of everyone's life. It is an important 

part of daily life. The concept of physical activity acquires special 

importance for the proper development of children, especially at school age. 

Proper shaping the attitudes of health related physical activity brings 

measurable effects on the functioning of a young man in the future life. The 

development of information technology provides the ability to track their 

health status and level of physical activity through the use of mobile health 

applications, as the number of kilometers traveled, and calories burned. The 

use of m-health applications is becoming more common among the 

population. Applications allow you greater control over their own health, 

including through physical activity. The conducted in 2012 research shows 

that young people of school age declares that the most preferred form 

of additional physical activity is cycling (56.8%). For additional physical 

activity during the day, most people (33.6%) spends 2-3 hours. The use 

of m-health applications facilitates self-esteem level of physical activity. 

Keywords: physical activity, children, adolescents, m-health 
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Analiza przyzwyczajeń żywieniowych, 

aktywności fizycznej i ryzykownych zachowań 

zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży 

Katarzyna Mendyk ,Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 

Endokrynologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Monika Kowalik,  monika.kowalik01@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe 

przy Klinice Choroby Wieńcowej, Uniwersytet Jagielloński  

Kinga Antos-Latek ,Studenck ie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 

Endokrynologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Konrad Pagacz ,Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 

Endokrynologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Wstęp: Dojrzewanie jest okresem dynamicznie zachodzących zmian 

w wyglądzie jak i zachowaniu młodego człowieka. Charakteryzuje się prze-

obrażeniem budowy ciała oraz kształtowaniem osobowości. Równie istotnie 

jest przyjmowanie postawy wobec płci własnej i przeciwnej oraz przygoto-

wanie do pełnienia konkretnych ról społecznych.  

Cel: Celem pracy jest analiza sposobu żywienia oraz innych nawyków 

i zachowań (palenie papierosów, przyjmowanie suplementów diety, spoży-

wanie alkoholu, odchudzanie) wśród młodzieży wieku 13-17 lat. 

Metody: Badanie ankietowe -366 uczniów między 13 a 17rż. Udział 

dobrowolny i anonimowy. 

Część główna: Regularne ćwiczenia fizyczne wykonuje 59% ankieto-

wanych (częściej dziewczynki – 61,5%). Średnia subiektywna ocena stanu 

zdrowia wśród dzieci wyniosła 7,93 (w skali 1-10). Regularnie poza 

domem jada 58% ankietowanych, a prawie połowa dzieci (49%) spożywa 

słodycze minimum 5 razy w tygodniu. Masę ciała powyżej 97 centyla ma 

16% uczniów, częściej są to dziewczynki mieszkające na wsi (33%). Do 

palenia papierosów przyznaje się 6,5% ankietowanych, a do spożywania 

alkoholu 13%, w obu przypadkach najczęściej są to chłopcy (odpowiednio 

16% i 26%).  

Wnioski: Ankietowane dzieci i młodzież między 13 a 17rż wykazują się 

niską aktywnością fizyczną oraz wieloma nieprawidłowościami w sposobie 

żywienia i stylu życia. Dotyczy to głównie regularnego spożywania 
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posiłków poza domem, jedzenia dużej ilości słodyczy, stosowania używek 

takich jak alkohol czy papierosy. 

Słowa kluczowe: młodzież, styl życia, aktywność fizyczna 

Analysis of eating habits, physical activity 

and risky health behavior 

among children and young people 

Introduction: Puberty is the time of dynamic changes in the appearance and 

behavior of young people. It can be characterized by the metamorphosis 

of the body building and shaping the personality Accepting the same and 

opposite gender and preparating to fulfill specific social roles are equally 

important.  

Aim: The aim of this thesis is to analyze the way of dieting as well as other 

habits and addictions (smoking, supplementation, drinking alcohol, strict 

diet) among teenagers aged 13-17 years old.  

Methods: In the survey -366 students between 13 and 17years old took part 

in the survey. Participation was voluntary and anonymous. 

Main part: Regular physical exercise are done by 59% of respondents (girls 

more often-61,5%). The average subjective The average subjective 

assessment of health status among children was 7.93 (1-10 scale). 58% 

of the respondents eat out regularly and nearly half of the children (49%) 

consume sweets at least 5 times a week. The body weighting above 

97 percentile has 16% of the students, which are more often girls living in rural 

areas (33%). 6,5% of the respondents admitted they smoked cigarettes and 

13% said they drank alcohol. In the both cases these are most often boys 

(16% and 26%).  

Conclusions: The surveyed children and adolescents between 13 and 17 years 

of age are not physically activite and there is a number of irregularities 

in the way of their nutrition and lifestyle. This applies mainly to regular 

consumption of meals outside home, eating large quantities of sweets, the 

use of alcohol or cigarettes. 

Keywords: young people, life style, physic activity  
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Analiza wpływu wybranych cech  

społeczno-demograficznych na zachowania zdrowotne 

w zakresie profilaktyki raka piersi w populacji kobiet 

pracujących z makroregionu lubelskiego 

Urszula Bojakowska , u.bojakowska@o2.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii (SKN),  Uniwersytet Medyczny w Lubl in 

Paweł Kalinowski ,  p.kalinowski@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Marta Kowalska , marta.kowalska@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lu blin 

Wprowadzenie i cel pracy: Rosnąca liczba zachorowań na raka piersi oraz 

negatywne następstwa choroby stały się jednym z największych wyzwań 

w dziedzinie opieki zdrowotnej w skali całego świata. Celem pracy była 

analiza wpływu wybranych cech społeczno – demograficznych na zachowania 

zdrowotne w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet pracujących 

w makroregionie lubelskim. 

Materiał i metody: Narzędziem badawczym była ankieta własnego 

autorstwa, skonstruowana wyłącznie na potrzeby badania. Obejmowała ona 

34 pytania z zakresu wiedzy i zachowań zdrowotnych kobiet. Badania 

przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego.  

Wyniki: Większość kobiet (70,8%) uważała, że najlepszą metodą wykry-

wania raka piersi jest badanie mammograficzne. Kobiety mieszkające 

w dużym mieście znacznie częściej uczęszczały na kontrolne wizyty 

lekarskie, których celem było zbadanie piersi, niż mieszkanki wsi. Kobiety 

z wyższym wykształceniem rzadziej deklarowały umiejętność samobadania 

piersi, a tylko 31,4% wykonywała badanie regularnie. Kobiety z wyższym 

wykształceniem (40%) rzadziej korzystają z badania USG i badania mammo-

graficznego, a mieszkające w dużym mieście częściej niż pozostałe.  

Wnioski: Znaczna część badanych kobiet nie korzysta regularnie z kon-

trolnych wizyt lekarskich, których celem jest badanie piersi. Większość 

kobiet potrafi wykonać samobadanie piersi, jednak mieszkanki dużych 

miast przeprowadzają badanie z większą regularnością. Kobiety  badanej 

grupy wiedzą kiedy i jak często należy wykonywać badanie mammo-
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graficzne. Mieszkanki dużych miast częściej korzystają z badań profilak-

tycznych, a z wyższym wykształceniem rzadziej niż pozostałe. 

Słowa kluczowe: rak piersi, profilaktyka, zachowania zdrowotne 

Analisys of influence of socio-demographic changes 

on health behavior in the field of breast cancer 

prevention among women work in 

lubelskie macro-region 

Background and aim Growing number of breast cancer cases and negative 

succession of the disease have become one of the major challenge in the 

field of healthcare in the whole world. Aim of the work was to analyze 

influence of chosen socio-demographic features on knowledge and health 

behavior in the field of breast cancer among women work in lubelskie 

macro-region. 

Material and methods. A tool - a questionaire - was created particularly for 

that purpose. It contained 34 questions in the field of women's knowledge 

and health behavior and was conducted with diagnostic survey method.  

Results. Most women (70.8%) felt that the best method of detecting breast 

cancer is the mammogram. Women living in big cities, more frequently 

than those living in the countryside, attended control appiontments 

to examine breasts. Women with higher education less often declared their 

ability to breast self-examination, and only 31.4% regularly performs test. 

Women with higher education (40%) less use of ultrasound and 

mammography, and living in a big city often than others. 

Conclusion. A siginificant proportion of respondents do not attend regular 

control appointments to examine their breasts. Most women can perform 

breast self-examination, but living in big cities carry out a survey with more 

regularity. Respondents know when and how often breast check-up should 

be conducted. Residents of big cities often benefit from preventive 

examinations, and higher education less often than others. 

Keywords: breast cancer, prophylaxis, health behaviors 
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Analiza zachowań zdrowotnych 

kobiet z nowotworem piersi – badania wstępne 

Urszula Bojakowska , u.bojakowska@o2.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii (SKN), Uniwersytet Medyczny w Lublin;  

Paweł Kalinowski ,  p.kalinowski@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin;  

Marta Kowalska , marta.kowalska@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Wstęp: Badania epidemiologiczne wykazały, że głównymi czynnikami 

odpowiedzialnymi za powstawanie nowotworów złośliwych w populacji 

ludzkiej są te czynniki środowiska, które wynikają z ludzkich zachowań. 

Cel pracy: Celem pracy była analiza wybranych zachowań zdrowotnych 

kobiet z nowotworem piersi.  

Materiał i metoda: Badaniami objęto 50 kobiet. Narzędziem badawczym 

była ankieta własnego autorstwa, skonstruowana wyłącznie na potrzeby 

badania. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. 

Udział w badaniu był dobrowolny, wszystkim ankietowanym zapewniono 

anonimowość. 

Wyniki: Połowa badanych kobiet uważa, że prowadzi zdrowy styl życia. 

44% uprawia sport tylko okazjonalnie. Przy czym 58% kobiet preferuje 

aktywny wysiłek o małej intensywności. 62% kobiet czasami przeznacza czas 

na realizację własnych przyjemności. Większość nie stosuje urozmaiconej 

diety – 64%. Prawie połowa badanych zgłaszała problemy ze snem. 

82% nie pali i okazjonalnie spożywa alkohol. Po chorobie 90% kobiet 

zachęcało rodzinę do wykonania badań w kierunku wczesnej diagnostyki 

raka piersi. 

Wnioski: Doświadczenie choroby motywuje do propagowania udziału 

w badaniach w najbliższym otoczeniu. Znaczna część badanych nie 

prowadzi zdrowego stylu życia. Jednakże zdecydowana większość 

rezygnuje z palenia tytoniu i picia alkoholu. 

Słowa kluczowe: rak piersi, zachowania zdrowotne, prewencja 

  



I Ogólnopolska Konferencja Naukowa                                                     15 kwietnia 2016 r. 

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia Ustne 
 

22 

 

Analysis of health behaviors  

of women with breast cancer – preliminary study 

Introduction: Epidemiological studies shown that the main factors 

responsible for the formation of malignant tumors in the human population 

are the environmental factors that result from human behavior. 

Aim: The aim of the study was the analysis health behaviors of women 

with breast cancer. 

Material and methods: The study included 50 women. A tool – a questio-

naire – was created particularly for that purpose and was conducted with 

diagnostic survey method. Participation in the research was voluntary and 

anonymity was provided to all respondents. 

Results: Half of women surveyed believe that leading a healthy lifestyle. 

44% practicing sport only occasionally. While 58% of women prefer 

an active effort of low intensity. 62% of women sometimes dedicating time 

to carry out their pleasure. The majority have a varied diet - 64%. Almost 

half of the respondents reported sleep problems. 82% do not smoke and 

drink alcohol occasionally. After the disease 90% of the women encouraged 

the family to perform tests for the early diagnosis of breast cancer. 

Conclusion: Disease experiences motivates to promote the participation 

in research in the immediate vicinity. Much of the respondents did not lead 

a healthy lifestyle. However, the vast majority give up smoking and alcohol 

consumption. 

Keywords: breast, cancer, health behaviours, prevention 
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Awake surgery jako nowoczesna metoda 

bezpiecznej resekcji nowotworów OUN 

Maria Gołębiowska,  lara911@gmail.com I Wydział Lekarski, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Beata Gołębiowska,  Klinika Neurologii Dziecięcej, II  Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Żaneta Brudkowska , Klinika Neurologii Dziecięcej, II Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego coraz częściej stanowią 

poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny w XXI wieku. W dzisiej-

szych czasach stanowią ponad 2,5% zachorowań na nowotwory złośliwe 

u osób dorosłych, oraz 20% nowotworów złośliwych u dzieci. Jednym 

z największych wyzwań dla neurochirurgów są guzy zlokalizowane 

w ważnych obszarach kory mózgowej, odpowiedzialnej min. za lokomocję 

bądź rozumienie i artykułowanie mowy oraz zdolności językowe. Dzięki 

zdobyczom nowoczesnych technik możliwe jest dokładne mapowanie 

korowe w/w obszarów i resekcja miejsc objętych procesem nowotworowym 

z zachowaniem ważnych dla funkcjonowania umiejętności. Dzięki 

połączonym siłom neurochirurgów, anestezjologów i neurologopedów 

powstała awake surgery – metoda służaca do wybudzenia pacjenta podczas 

operacji neurochirurgicznej i wówczas mapowania istotnych struktur mózgu 

indywidualnie do każdego pacjenta.  

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie najnowszych osiągnięć 

z zakresu tej dziedziny, jak również porównanie doświadczenia i dystrybucji 

metody na wszystkich kontynentach. 

Słowa kluczowe: awake surgery, nowotwory CUN, neurochirurgia 
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Awake surgery as a modern method 

of safe resection of CNS tumors 

Tumors of the central nervous system happen to be an increasingly serious 

diagnostic and therapeutic problem in the twenty-first century. Today they 

represent more than 2.5% of cancer cases in adults and 20% of cancers 

in children. One of the biggest challenges for neurosurgeons are tumors 

located in important areas of the cerebral cortex, responsible f.ex. for 

locomotion or understanding and articulation of speech and language skills. 

Thanks to the achievements of the modern techniques it is possible 

to accurately map cortical areas responsible for those functions and resect 

the tumor while maintaining skills important for the functioning in the 

environment. Thanks to the combined forces of neurosurgeons, anesthesio-

logists and speech therapist awake surgery has been established – a method 

to wake the patient during neurosurgical procedures and the do the mapping 

of important brain structures individually for each patient. 

This paper aims to present the latest developments in this field, as well 

as to compare the experience and methods of distribution on all the continents. 

Keywords: awake surgery, CNS tumors, cortical mapping, neurosurgery 
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Choroba Alzheimera  

– schorzenie cywilizacyjne XXI wieku 

Monika Mazurek ,  mazurek.mon@gmail.com, Insytut Psychologii, 

Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński  

Choroba Alzheimera (AD) to jeden z największych problemów w neuro-

logii i neuropsychologii. Jej podstawowe objawy jak utrata pamięci, 

problemy z rozpoznawaniem osób, koncentracją, czy zmiany w zachowaniu, 

które w końcowej fazie całkowicie degradują życie człowieka i przemieniają je 

w koszmar, uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie chorego. Sto lat 

badań nad tą chorobą obfituje w rozliczne badania, dane, artykuły 

naukowe, ale wciąż – mimo setek przebadanych osób – nie znamy jej praw-

dziwej przyczyny, a przede wszystkim, możliwości skutecznych sposobów 

wyleczenia. Wiemy jedynie, że choroba prawdopodobnie ma podłoże 

genetyczne, że w zależności od wieku, w którym się pojawia, przybiera 

różne formy, oraz że istnieją pewne formy metody terapii, które pozwalają 

złagodzić jej przebieg. 

W swoim wystąpieniu pragnę podjąć temat choroby Alzheimera jako 

problemu dzisiejszego świata i wyzwania dla wszystkich zajmujących się 

leczeniem chorób neurodegeneracyjnych, skupić się nad różnorodnymi 

różnorodnych formami formach tego zaburzenia i możliwościami 

możliwościach radzenia sobie z nimi przez chorych. Chcę sprawdzić, czy 

różny początek i przebieg choroby wymaga różnej profilaktyki i odmien-

nych metod jej zwalczania. 

Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, neuropsychologia, demencja 
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Alzheimer's disease  

– civilization's illness of XXI century 

Alzheimer's disease (AD) is one of the biggest problems in neurology and 

neuropsychology. Its primary symptoms as memory loss, problems with 

detection of individual persons, concentrating, or changes in behavior, 

which in the final phase completely degrade human life and transform them 

into nightmare, prevent independent functioning of the patient. One 

hundred years of research on this disease abounds in numerous studies, 

data, scientific articles, but still – despite hundreds of people surveyed – do 

not know its true cause, and above all, the possibility of effective ways 

to cure. All we know is that the disease is probably genetic, that depending 

on the age at which it occurs, takes many forms, and that there are certain 

forms of therapy methods that allow you to alleviate its course. 

In this speech, I would like to take Alzheimer's disease as a problem of today's 

world and challenges for all involved in the treatment of neurodegenerative 

diseases, focus on various forms of various forms of this disorder and 

possibilities of the possibilities to deal with them by patients. I want to check 

a different beginning and course of the disease require different prevention 

and different methods of combating it. 

Keywords: Alzherimer's disease, neuropsychology, demention 
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Czynniki stresogenne, stres a choroby nowotworowe 

Urszula Łopuszańska ,  doktorantka,  Zakład Psychologii Stosowanej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, urszula.lopuszanska@umlub.pl,  

Katarzyna Sidor ,  Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Danuta Podstawka , Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie ,  danutapodstawka@wp.pl  

Marta Makara-Studzińska ,  Zakład Psychologii Stosowanej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, marta.makara-studzinska@umlub.pl 

Od dawna związek między stresem a zapadalnością na niektóre choroby 

był przedmiotem obserwacji, niemniej pierwsze naukowe rozważania 

w tym zakresie pochodzą z lat ’50 ubiegłego wieku, kiedy Hans Seley 

sformułował Ogólny Zespół Adaptacji (GAS). Prowadząc liczne badania 

na zwierzętach stwierdził, że jeśli organizm nie potrafi poradzić sobie ze 

stresem to przechodząc przez kolejne stadia GAS, dochodzi do szeregu 

negatywnych dla zdrowia reakcji wewnątrz organizmu, co w rezultacie 

może prowadzić do zachorowania na poważną chorobę lub do śmierci. 

Pomimo współczesnej krytyki GAS, w dalszym ciągu badania potwierdzają, 

że stres przyczynia się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Według danych 

WHO do najważniejszych z nich zalicza się: nadciśnienie tętnicze, chorobę 

wieńcową oraz nowotwory. Badania naukowe sprawdzające związek 

między stresem a chorobami nowotworowymi nie są jednoznaczne, jedne 

z nich podkreślają, że nie istnieje związek między stresem a zapadalnością 

lub nawrotem choroby nowotworowej, natomiast inne wskazują na istotną 

statystycznie korelację miedzy nasileniem stresu a zapadalnością na raka. 

Jak podkreśla wielu naukowców, planując tego typu analizy badawcze, 

należy uwzględnić kilka czynników takich jak czas zachorowania, metody 

radzenia sobie ze stresem, zmienne psychologiczne i środowiskowe, 

aspekty odporności immunologicznej w dłuższym okresie czasu oraz 

poziom hormonów stresu. 

Słowa kluczowe: stres, style radzenia sobie ze stresem, choroba nowotworowa 
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Stressors, stress and cancer 

The correlation between stress and the maturity of certain diseases was the 

subject of observation for many years, however the first scientific 

considerations in this respect date back to the '50s of the last century when 

Hans Selye formulated the General Adaptation Syndrome (GAS). Leading 

numerous tests on animals he stated that if the organism is not able to cope 

with stress then passing through the successive stages of GAS it will come 

to a number of negative health responses within the organism, which 

consequently may lead to the onset of a serious illness or death. Despite the 

contemporary criticism of GAS, studies still confirm that stress contributes 

to the development of civilization diseases. According to the World Health 

Organization the most important of them include: hypertension, coronary 

heart disease and cancer. Scientific research verifying the link between 

stress and cancer are not clear, some of them emphasize that there 

is no relation between stress and the maturity or recurrence of cancer, while 

other indicate a statistically significant correlation between the severity 

of stress and the maturity of cancer. As pointed out by many scientists, 

when planning this type of research analysis, some factors should be taken 

into account such as disease-onset time, methods of coping with stress, 

psychological and environmental variables, aspects of the immunological 

response in the long term and levels of stress hormones. 

Keywords: stress, coping styles with stress, cancer 
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Dobrodziejstwa cywilizacji 

a ryzyko nadmiernej masy ciała u dzieci 

Teresa Bernadetta Kulik , teresakulik@umlub.pl; Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, Katedra Zdrowia Publicznego  

 Anna Pacian ,  anna.pacian@umlub.pl; Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie, Katedra Zdrowia Publicznego 

Monika Kaczoruk ,  monika.kaczoruk@gmail.com;  Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, Katedra Zdrowia Publicznego  

 Paulina Kaczor-Szkodny ,  paulina.kaczor7@wp.pl;  Katedra Zdrowia 

Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Rozwój cywilizacyjny oprócz wielu niekwestionowanych dobrodziejstw, 

przyniósł również współczesnemu społeczeństwu wyzwanie zdrowotne 

związane z konsumpcyjnym stylem życia, przyczyniającym się do rozwoju 

chorób o podłożu metabolicznym. Jednym z głównych problemów zdro-

wotnych, socjalnych i ekonomicznych społeczeństwa XXI wieku jest 

zaburzenie równowagi między ilością dostarczanej energii a jej wydatko-

waniem, przyczyniające się do rozwoju nadwagi i otyłości. Światowa 

Organizacja Zdrowia alarmuje, że nadmierna masa ciała jest nie tylko 

problemem populacji dorosłych, bowiem na świecie jest ponad 110 mln 

dzieci z nieprawidłową masą ciała.  

Cel pracy: Ocena zachowań zdrowotnych i statusu społeczno-ekono-

micznego rodziny na ryzyko rozwoju nadmiernej masy ciała u dzieci.  

Materiał i metody: W pracy posłużono się analizą piśmiennictwa 

i dostępnej literatury dotyczącej wpływu zachowań zdrowotnych oraz 

statusu społeczno-ekonomicznego rodziny na rozwój nadwagi i otyłości 

w populacji dziecięcej. 

Wyniki: Przyczyny nadmiernej masy ciała u dzieci mogą być różne, 

jednak najczęściej jest to wynik zaniedbań i braku świadomości zdrowotnej 

ze strony dorosłych. Stan zdrowia dziecka w dużej mierze uzależniony jest 

od czynników rodzinnych, stanowiących zarówno podłoże genetyczne, jak 

również istotne uwarunkowanie środowiskowe do rozwoju nieprawidłowej 

masy ciała. Rodzina ma znaczący wpływ na rozwój sposobów spędzania 

czasu wolnego oraz zachowań zdrowotnych dzieci. 
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Wnioski: Zdrowie dorosłego człowieka w znacznej mierze zależy od 

prawidłowego rozwoju w okresie dzieciństwa. W związku z tym należy 

podkreślić potrzebę kształtowania zachowań prozdrowotnych od wczesnego 

dzieciństwa, a nawet w okresie życia płodowego.  

Racjonalne korzystanie z dobrodziejstw cywilizacyjnych przez rodziców 

jest kluczowym elementem zmniejszającym ryzyko rozwoju chorób o podłożu 

metabolicznym wśród najmłodszych. 

Słowa kluczowe: rodzina, nadwaga i otyłość, dzieci 

Using by the family of the benefits civilization 

and risk of the excess body weight at children 

The development of civilization apart from many benefits of the civilization 
also brought contemporary society a health challenge associated with 
a consumer lifestyle. One of the major health problems, social and economic 
societies of the 21st century there are balance disorders between the amount 
brought energy and its reduction-results in the development of overweight and 
obesity. The World Health Organization is warning that the excess body 
weight is not only a problem of the population of adults, because in the world 
there are over 110 million children with abnormal body weight. 

Objectives: Evaluation of health behaviours and the socioeconomic status 
of the family to the risk of the development of the excess body weight 
at children. 

Material and methods: The study was carried by analysis of literature about 
the impact of the health behavior and socio-economic status of the family 
to development of overweight and obesity in children. 

Results: The causes of the excess body weight at children can be different 
however, it is the result of negligence and lack of health awareness 
in parents. The child's health depends on family genetic factors, as well 
as the significant environmental conditioning the development of abnormal 
body weight. The family has a significant impact on the development 
of ways of spending free time, and health behaviors of children. 

Conclusions: Health adult depends on the proper development during 
childhood. There is a need to shape healthy behavior from early childhood 
and even in utero in the period of the fetal life. Rational Using by the 
family benefits of the civilization is a key element to lowering the risk 
of the development of diseases about metabolic among children. 

Keywords: family, overweight and obesity, children 
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Dyskryminacja ze względu na wiek 

w dokumentach UE i w Polsce 

Ewelina Firlej ,  ewefir@wp.pl, Katedra Zdrowia Publicznego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,http://www.umlub.pl  

Teresa Kulik,  teresa.kulik@umlub.pl,Kierownik Katedry Zdrowia 

Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

http://www.umlub.pl  

Streszczenie: Jak pokazują aktualne prognozy ludności GUS na lata 

2014-2050 odsetek osób starszych systematycznie wzrasta. Tendencja 

ta będzie utrzymywać się przez kolejne dekady niosą szereg implikacji dla 

wszystkich krajów europejskich. Wybór podjętej tematyki uzasadniony jest 

aktualnymi trendami demograficznymi, a tym samym wzrostem dyskry-

minacji ze względu na wiek.  

Celem pracy jest analiza wybranych dokumentów odnoszących się do 

dyskryminacji ze względu na wiek w krajach Unii Europejskiej. 

Dyskryminacja ze względu na wiek pojawia się wówczas, kiedy to wiek 

jest głównym wyznacznikiem gorszego traktowania przez innych. Może 

dotyczyć różnych obszarów naszego życia m.in. pracy, opieki zdrowotnej 

czy życia codziennego. Wprowadzenie dyrektywy 200/78/WE ustawiającej 

ogólne warunki równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy znalazło 

swoje odzwierciedlenie w polskim Kodeksie Pracy. Należy zaznaczyć, iż Unia 

Europejska stoi na czele wdrażania prawa antydyskryminacyjnego we 

wszystkich państwach członkowskich, gdzie art. 13 Traktatu nadaje rękojmię 

poszczególnym instytucjom. Unia Europejska opiera się na fundamentalnej 

zasadzie równości rozumianej jako nakaz równego traktowania oraz zakaz 

dyskryminacji. W polskim prawie zakaz dyskryminacji ze względy na wiek 

gwarantuje art. 32 Konstytucji RP. Prezentowana analiza dotycząca zachowań 

typowych dla dyskryminacji stanowi punkt wyjścia do pogłębionych analiz 

dotyczących zapobiegania temu zjawisku. 

Słowa kluczowe: dyskryminacja, osoba starsza, UE 

  



I Ogólnopolska Konferencja Naukowa                                                     15 kwietnia 2016 r. 

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia Ustne 
 

32 

 

Discrimination on grounds of age 

in EU documents and in Poland 

Summary: As shown by the latest population forecasts GUS for the years 

2014-2050 the percentage of older people is steadily increasing. This trend 

will continue for decades to bring a number of implications for all 

European countries. The choice of the subject matter is justified by the 

current demographic trends and thereby an increase in discrimination based 

on age. 

The aim of the study is to analyze selected documents relating 

to discrimination due to age in the European Union. 

Discrimination on grounds of age appears only when the age is a major 

determinant of worse treatment by others. This may involve different areas 

of our lives ex. jobs, health care and everyday life. The introduction of the 

directive 200/78/EC that sets the general conditions for equal treatment 

in employment and occupation reflected in the Polish Labour Code. 

It should be noted that the European Union is at the forefront 

of implementation of antidiscrimination law in all Member States, where 

art. 13 of the Treaty gives the assurance of individual institutions. 

The European Union is based on the fundamental principle of equality, 

understood as on obligation of equal treatment and non-discrimination. 

In the Polish law prohibiting discrimination on grounds of age is guaran-

teed by art. 32 of the Constitution. Presented analysis on the bahaviour 

of typical discrimination is a starting point for indepth analysis on the 

prevention of this phenomenon. 

Keywords: discrimination, older people, EU 
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Efekt halo w psychologii  

– percepcja osób uprawiających sport 

i nieuprawiających sportu 

Milena Marczak , milena.marczak@poczta.umcs.lublin.pl, Instytut 

Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie sposobu oceniania i inter-

pretowania otaczającego nas świata z perspektywy psychologicznej na 

przykładzie percepcji aktywności fizycznej innych osób.  

W XXI wieku uprawianie sportów stało się modą oraz koniecznością. 

Z jednej strony pragniemy posiadać atrakcyjną sylwetkę i być atrakcyjnym 

dla innych, a z drugiej strony siedzący tryb życia oraz zła dieta obniżają 

nasz potencjał zdrowotny. 

W wystąpieniu zostaną zaprezentowane wyniki badań przepro-

wadzonych na młodych dorosłych za pomocą Listy Przymiotnikowej ACL 

(Adjective Check List), która służy do diagnozy osobowości. Wyniki ukazują 

jakie cechy osobowości są przypisywane w sposób automatyczny 

i stereotypowy osobom które uprawiają sport lub nie podejmują danej 

aktywności. Całość zostanie odniesiona do efektu halo, który mówi o tym, że 

mamy tendencję do wnioskowania o innych ludziach na podstawie jednej 

ważnej dla nas cechy o charakterze pozytywnym lub negatywnym. Biorąc 

pod uwagę fakt jakim jest popularność uprawiania sportów w XXI wieku 

warto mieć świadomość, że posiadanie jednej informacji o innej osobie 

(która jest aktywna fizycznie lub nie) może w sposób automatyczny 

i stereotypowy generować naszą ocenę w stosunku do niej. 

Słowa kluczowe: efekt halo, percepcja, aktywność fizyczna 
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Halo effect in psychology – perception of athletes 

and people not practicing sport 

The aim of the presentation is to demonstrate how to evaluate and interpret 

the world around us from a psychological perspective on the example of the 

perception of physical activity of others. 

In the twenty-first century sports has become a fashion and a necessity. 

On the one hand we want to have an attractive figure and be attractive 

to others, and on the other hand, a sedentary lifestyle and poor diet reduces 

our potential for health. 

The speech will present the results of tests carried out on young adults 

using adjectives Lists (ACLs Adjective Check List), which is used 

to diagnose personality. The results show that personality traits are 

assigned automatically and stereotypical people who play sports or do not 

take the activity. The whole will be referred to the halo effect, which says 

that we tend to apply for other people based on one important for 

us qualities of a positive or negative. Given what is the popularity of sports 

in the twenty-first century should be aware that having a single information 

about another person (who is physically active or not) can automatically 

generate and stereotypical our assessment in relation to it. 

Keywords: halo effect, perception, physical activity 



I Ogólnopolska Konferencja Naukowa                                                     15 kwietnia 2016 r. 

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia Ustne 
 

35 

 

Fobia społeczna chorobą cywilizacyjna XXI w.  

– epidemiologia i postępy diagnostyczne. 

Skuteczna terapia dzięki wczesnej diagnostyce 

Anna Knapik ,  aknapik14@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwe rsytet 

Medyczny, www.sum.edu.pl  

Beata Kocyan , beata.kocyan@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwe rsytet 

Medyczny, www.sum.edu.pl  

Streszczenie: Fobia społeczna jest zaburzeniem lękowym coraz częściej 

uznawanym za chorobę cywilizacyjną. Liczba osób dotkniętych tą przypad-

łością wzrasta z roku na rok, w zależności od przynależności do konkretnej 

grupy społecznej, wieku oraz płci może to być od 2-9% populacji ogólnej. 

Dane te mogą być mocno niedoszacowane z uwagi na fakt, że schorzenie 

często jest mylone z nieśmiałośćią lub słabymi umiejętnościami społecznymi. 

Wzrost ilości zachorowań jest nieodłącznie związany z rozwojem cywilizacji 

oraz z nadmiarem stresu, dotykającym wszystkich grup wiekowych. 

Osoby borykające się z fobią społeczną unikają przebywania w miejscach 

publicznych, są zamknięte w sobie, wycofane, a najprostsze czynności stają 

się utrudnione w obecności obcych osób. Oprócz tego występuje szereg 

objawów somatycznych, wśród których dominują zawroty głowy, duszności, 

nadmierna potliwość a także drżenie mięsniowe, nudności i tachykardia. 

Wczesne wdrożenie farmakologii i psychoterapii hamuje rozwój choroby 

i pozwala na podniesienie standardu życia, stąd bardzo istotny jest rozwój 

procesów diagnostycznych. Nieleczona fobia może przyjąć postać 

chroniczną i trwać całe życie.  

Na podstawie dostępnych danych literaturowych został opisany wzrost 

liczby zachorowań a także obecnie stosowane metody diagnostyczne i proses 

terapeutyczny. 

Słowa kluczowe: fobia społeczna, postępy diagnostyczne, choroba cywilizacyjna 
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Social anxiety disorder as a civilisation disease 

of the 21st century: epidemiology 

and diagnostic advancements. 

Effective therapy thanks to early diagnosis 

Abstract: Social phobia is an anxiety disorder which is increasingly 

considered a civilisation disease. The number of sufferers increases year 

by year; depending on a specific social group, age and gender, this can 

be 2-9% of the general population. The data could by highly undervalued 

with regard to the fact that the disorder is often confused with shyness 

or poor social skills. The increase in the number of incidence is closely 

connected with the development of civilisation and excessive stress 

as problems of all age groups.  

People suffering from social anxiety disorder avoid public places, are self-

contained, withdrawn, and the simplest actions become difficult to them 

in the presence of other people. There are also a number of somatic 

symptoms as dizziness, dyspnea, excessive sweating, as well as, muscle 

cramps, retch and tachycardia. Early implementation of pharmaceuticals 

and psychotherapy inhibits the development of the disease and increase the 

standard of living, hence the importance of the development of diagnostic 

processes. Untreated phobia may become chronic and lifetime disease. 

The data found in the literature on the subject were used to describe the 

increase in a number of incidents, as well as, currently applied diagnostic 

methods and treatments. 

Keywords: social anxiety disorder, diagnostic advancements, civilisation disease 
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Gruźlica – od przeszłości do teraźniejszości 

Katarzyna Czerewko , katarzyna.czerewko@interia.pl; Studenckie 

Koło Naukowe Biochemików UMCS, Wydział Biologii i 

Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie  

Gruźlica jest chorobą zakaźną powodowaną przez prątka gruźlicy 

(Mycobacterium tuberculosis). Prątek gruźlicy najczęściej atakuje płuca, 

jednak może również być patogenem układu nerwowego, krwionośnego, 

kostno-stawowego oraz skóry. Według WHO gruźlica jest drugą chorobą na 

świecie będącą przyczyną największej ilości zgonów. Każdego roku stwierdza 

się 8,7 mln nowych zachorowań z czego 1,4 mln przypadków jest śmier-

telnych. W Polsce obserwuje się spadek zachorowalności o ok. 4% rocznie. 

Mycobacterium tuberculosis został odkryty przez Roberta Kocha 

w 18882 roku. Prątek gruźlicy jest bakterią Gram-dodatnią, o kształcie 

pałeczki, wymagającą do rozwoju środowiska tlenowego. Od momentu 

odkrycia przeprowadzono szereg badań pozwalających na poznanie tego 

drobnoustroju oraz na poszukiwanie leków zwalczających prątka.  

Leczenie gruźlicy poprzez zastosowanie leków przeciwgruźliczych 

i przeciwzapalnych. Do głównych związków używanych w terapii zaliczamy: 

streptomycyna, ryfamipicyna, izoniazyd oraz leki drugiego rzutu: chinolony, 

kanamycyna, etionamid. Po mimo tylu dostępnych środków powstają 

szczepy oporne. Jednak naukowcy ciągle dążą do uzyskania nowych, 

lepszych metod leczenia. 

Słowa kluczowe: gruźlica, prątek Kocha, leczenie 
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Tuberculosis – from past to present 

Tuberculosis is an infectious disease caused by the tubercle bacillus 

(Mycobacterium tuberculosis). Mycobacterium tuberculosis usually affects 

the lungs, but can also be a pathogen of the nervous system, blood, bone 

and joint, and skin. According to WHO, tuberculosis is the second disease 

in the world is causing the largest number of deaths. Every year the states 

8.7 million new cases of which 1.4 million cases are fatal. In Poland, the 

observed reduction in the incidence of approx. 4% per year. 

Mycobacterium tuberculosis was discovered by Robert Koch in 18,882 years. 

Mycobacterium tuberculosis is a Gram-positive, rod-shaped, requiring the 

development environment of oxygen. Since the discovery, a number 

of research to explore this organism and the search for drugs to combat 

bacillus. 

Treatment of tuberculosis through the use of anti-TB drugs and anti-

inflammatory. The main compounds used in therapy include: streptomycin, 

ryfamipicyna, isoniazid and second-line drugs: quinolones, kanamycin, 

ethionamide. In spite of all these available resources are created resistant 

strains. However, scientists still strive for new and better treatments. 

Keywords: tuberculosis, Koch's bacillus, treatment 
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Konsekwencje zdrowotne poczucia osamotnienia 

Dominik Borawski ,  dominikborawski@gmail.com 

W literaturze psychologicznej osamotnienie jest opisywane jako poczucie 

społecznej izolacji wynikającej z rozbieżności pomiędzy pożądaną a faktyczną 

jakością posiadanych relacji interpersonalnych bądź jako zespół reakcji na 

deprywację potrzeb związanych z budowaniem intymnych kontaktów 

społecznych. Dotychczasowe badania wskazują na związek pomiędzy 

poczuciem osamotnienia a zdrowiem fizycznym jak i psychicznym. 

Przykładowo wykazano, że samotność wiąże się z różnego rodzaju psycho-

logicznymi problemami w rodzaju: depresji, wycofania społecznego, 

pesymizmu, wrogości i obniżonego poziomu pozytywnej afektywności. 

Subiektywnie postrzegana społeczna izolacja jest istotnym czynnikiem 

ryzyka zapadalności na choroby oraz umieralności w ich następstwie. 

Wśród szerokiego spektrum konsekwencji postrzeganego osamotnienia 

znajdują się:  

 wzmożone oczekiwanie zagrożenia i towarzyszący temu niepokój, 

 problemy z ciągłością snu i zmęczenie w ciągu dnia, 

 wzmożona aktywność tzw. systemu oporu naczyniowego i obniżona 

kontrola impulsów, 

 nasilenie wraz z wiekiem problemów w zakresie funkcjonowania 

poznawczego. 

W artykule podjęto dyskusję nad potencjalnymi mechanizmami 

wywołującymi oraz czynnikami pośredniczącymi w zależnościach 

pomiędzy poczuciem osamotnienia a zdrowiem fizycznym i dobrostanem 

psychicznym. 

Słowa kluczowe: poczucie osamotnienia, zdrowie, dobrostan 
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Physical and mental health effects of loneliness 

In psychological literature loneliness is described as feelings of social 

isolation which come from discrepancy between an individual’s desired and 

actual relationships (Cacioppo I in.,2015) or the reactions to the absence 

of intimate and social needs (Ernst, Cacioppo, 1999). The existing research 

supports a link between loneliness and both mental and physical health.  

For example loneliness is associated with a variety of individual 

psychological difficulties including depression, hostility, pessimism, social 

withdrawal, and low positive affect. Perceived social isolation (loneliness) 

is an important risk factor for morbidity and mortality independent 

of objective social isolationand health behavior. Among the range of effects 

of perceived isolation documented in human adults research are: 

 an increased implicit vigilance for social threats along with increased 

anxiety, 

 increased sleep fragmentation and daytime fatigue;  

 increased vascular resistance and decreased impulse control; 

 increased age-related cognitive decline (Cacioppo & Hawkley 2009) 

The relational factors and possible mechanisms that may contribute to the 

association between perceived isolation and poorer physical and mental 

health are reviewed. 

Keywords: loneliness, Perceived social isolation, Health 
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Leczenie uzależnienia od opioidów  

– teraźniejszość i przyszłość 

Magdalena Duszczenko ; magdaduszczenko@wp.pl; studenckie koło 

naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Ewa Gibuła-Bruzda ,  ewa.gibulabruzda@umlub.pl; Kate dra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Uzależnienie od opioidów postrzegane jest jako jedno z najcięższych 

spośród wszystkich uzależnień. Powodem tego jest duża liczba nierzadko 

śmiertelnych intoksykacji, a także ciężkie powikłania związane z długo-

trwałym nadużywaniem tych środków. Dodatkowo uzależnienie to wiąże się 

ze znaczną kryminogennością wynikającą z konieczności zdobywania dużych 

sum na narkotyki, a także zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym 

i wzrostem liczby zakażeń wirusami przenoszonymi przez krew m. in. 

wirusem HIV czy WZW typu C.  

Leczenie uzależnienia opioidowego jest długotrwałym i trudnym procesem. 

Powszechnie podkreśla się znaczenie kompleksowości oddziaływań 

terapeutycznych, które powinny obejmować farmakoterapię, psychoterapię 

i oddziaływania środowiskowe. W leczeniu uzależnienia opioidowego 

wyróżniamy dwa etapy: detoksykację oraz leczenie odwykowe. Jednym 

z najpopularniejszych sposobów leczenia jest leczenie substytucyjne. Jednak 

mimo ogromnej liczby środków farmakologicznych stosowanych w leczeniu 

tego uzależnienia utrzymanie całkowitej i długotrwałej abstynencji 

w przypadku 75-95% pacjentów okazywało się niemożliwe do zrealizowania. 

W niniejszej pracy zostaną omówione sposoby detoksykacji oraz 

stosowanego leczenia substytucyjnego oraz potencjalne, nowe możliwości 

terapii farmakologicznej. 

Słowa kluczowe: detoksykacja, leczenie substytucyjne, opioidy, uzależnienie 
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Treatment of opioids addiction  

– the present and the future 

Opioids addiction is one of the toughest of all addictions. The reason for 

it is the large number of fatal intoxication, as well as the serious 

complications associated with long-term abuse of these substances. 

In addition, this addiction is associated with significant criminality 

resulting from need to acquire large sums for drugs, as well as disturbances 

in the functioning of society and increase in the number of infections, 

blood-borne viruses e. g. HIV or hepatitis C. 

Treatment of opioid addiction is a long and difficult process. It is generally 

emphasizes the importance of the complexity of therapeutic, which should 

include pharmacotherapy, psychotherapy and environmental impacts. In the 

treatment of opioid addiction we can distinguish two phases: detoxification 

and drug treatment. One of the most common ways of treatment is a rep-

lacement therapy. Despite the numerous pharmacologic agents used in the 

treatment of addiction, the maintenance of an overall long-term abstinence 

for 75-95% of the patients turned out to be impossible to realize.  

In this thesis we will discuss ways of detoxification, substitution treatment 

and potential new possibilities for drug therapy. 

Keywords: detoxification, substitution treatment, opioids, addiction 
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Mechanizm działania nonylfenolu (NP) 

na męskie komórki rozrodcze 

Iwona Sidorkiewicz , iwona.sidorkiewicz@gmail.com; Klinika 

Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

Kamil Zaręba,  Klinika Rozrodczości i Endokrynologii 

Ginekologicznej, Uniwersytecki Szpital Klin iczny, 

www.usk.onestepcloud.pl 

Jan Czerniecki; Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka, 

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, www.pan.olsztyn.pl 

Uprzemysłowienie wiąże się z ekspozycją ludzi na egzogenne związki, 

które mogą zakłócać prawidłowe działanie układu endokrynnego poprzez 

interacje z receptorami hormonów steroidowych. Do tej grupy substancji 

należy nonylfenol (NP) wykorzystywany w przemyśle do producji plastiku. 

Badania sugerują udział m. in. NP w patomechanizmie zaburzania męskiej 

płodności. 

Celem pracy była ocena mechanizmu działania NP na modelu komór-

kowym mysiej linii spermatocytów GC-2. 

Komórki poddano 24-72h ekspozycji na NP. Żywotność komórek GC-2 

zmierzono przy pomocy testu MTT. Zmiany ekspresji genów oceniono 

z użyciem techniki RT-PCR. Wyniki badań poddano analizie statystycznej 

testem One-way ANOVA przy użyciu programu GraphPad PRISM v.5.0. 

Działanie cytotoksyczne zaobserwowano po 24-godzinnej ekspozycji 

na NP w stężeniach występujących w środowisku. Ponadto, wykazano 

efekt proliferacyjny przy dłuższej ekspozycji. Zaobserwowano zmiany 

w ekspresji genów markerów stresu oksydacyjnego i genów związanych ze 

steroidogenezą. Podczas 24h ekspozycji na NP w obecności specyficznych 

inhibitorów i antagonistów zaoserwowano zniesienie działania cytotoksycz-

nego NP po zastosowaniu inhibitora EGFR oraz GPER. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że nawet bardzo niskie 

stężenia NP wywołują zmiany w żywotności komórek. Nasze odkrycia 

dostarczają nowych informacji na temat toksyczności NP, dlatego też należy 

pogłębić badania w celu poznania szczegółowego mechanizmu jego działania. 

Słowa kluczowe: ksenobiotyki, męska niepłodność, industrializacja 
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The mechanism of action of nonylphenol (NP) 

on male reproductive cells 

The industrialization is associated with human exposure to exogenous 

substances that can interfere with the hormonal regulation through 

interaction with steroid hormone receptors. These include nonylphenol 

(NP) used in the industry to produce plastic products. It has been 

hypothesized that NP, as an environmental contaminant, adversely affect 

male reproduction. 

The main objective of this study was to evaluate mechanism of action 

of NP on GC-2 cells, a mouse spermatocyte-derived cell line. 

Cells were exposed to NP for 24-72 h. Cell viability was observed by MTT 

assay and changes in gene expression using RT-qPCR after NP exposure 

were also evaluated. Statistical analysis was performed by One-way 

ANOVA using GraphPad PRISM v.5.0. 

Cytotoxic effect was observed only after 24h NP treatment at concen-

trations found in the environment. Moreover, it was demonstrated the 

growth promoting effect after 72h NP exposure. There were observed 

significant changes in oxidative stress markers and steroidogenic genes 

expression. 24 h exposure to NP in the present of specific inhibitors and 

antagonists revealed that inhibition of EGFR and GPER abolished 

cytotoxic effects of NP. 

These results indicated that even very low concentrations of NP induce 

changes in cell viability. Our findings provide new insights into 

mechanisms underlying toxicity of NP in spermatocytes, although more 

research is needed to fill in the data gaps. 

Keywords: xenobiotics, male infertility, industrialization 
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Niepłodność męska problemem XXI wieku? 

Analiza stylu życia i wykonywanej pracy 

jako czynniki wpływające na pogarszający się 

stan nasienia współczesnych mężczyzn 

Kamil Tkacz , kamil370z@gmail.com, Koło Naukowe Kliniki i Katedry 
Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski 

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

Katarzyna Kutta,  katarzynak130@gmail.com, Koło Naukowe Kliniki 

i  Katedry Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, 

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

Izabella Klajnowicz , izabella.klajnowicz@gmail.com ,  Koło Naukowe 

Kliniki i Katedry Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski 

w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl 

Rafał Lewicki , kaszubeczek@gmail.com, Koło Naukowe Kliniki 

i  Katedry Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, 

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

Wstęp: Już co piąta polska para zmaga się z problemem niepłodności. 

Najczęstszą jej przyczyną wśród płci męskiej jest nieprawidłowy stan 

nasienia, który znacząco pogorszył się wciągu ostatnich kilkunastu lat. 

Cel: Analiza rodzaju wykonywanej pracy i stylu życia mających wpływ 

na stan męskiego nasienia u par leczących się z powodu niepłodności. 

Metodologia: Praca opiera się na wynikach badania ankietowego oraz 

badania nasienia przeprowadzonego wśród pacjentów klinik leczenia 

niepłodności Gyncentrum. W badaniu nasienia oraz w badaniu ankietowym 

wzięło udział 110 mężczyzn. Wyniki zostały opracowane przy pomocy 

programu Statistica 12. Do analizy statystycznej wykorzystano test chi^2, 

a za poziom istotności statystycznej uznano p<0,05. 

Wyniki: Średni wiek badanych wyniósł 33 lata, a wartość BMI 27,4. 

Stwierdzono, że liczba godzin spędzanych dziennie w pozycji siedzącej 

wyniosła średnio 7 godzin, a co czwarty badany jest regularnym palaczem 

tytoniu. Wartość średnia dla koncentracji plemników wyniosła 53,84 mln/ml. 

61% mężczyzn uzyskało prawidłowe wyniki nasienia. Badani, których 

nasienie było niskiej jakości, najczęściej reprezentowali zawód kierowcy, 

górnika, pracownika biurowego i informatyka. 
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Wnioski: Ważna jest świadomość istnienia zawodowych i środowiskowych 

czynnika ryzyka niepłodności męskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na prowadzenie zdrowego stylu życia wśród mężczyzn starających się 

o potomstwo. Ze względu na istotność problemu, badania powinny być 

kontynuowane. 

Słowa kluczowe: niepłodność męska, jakość nasienia, styl życia, wykonywana 

praca 

Male infertility as an acute problem 

of the XXI century?  

Analysis of modern lifestyle and type of job 

as factors which may influence for declining quality 

of male’s sperm 

Introduction: It is estimated that every fifth couple in Poland are in the 

throes of infertility. The most common cause of infertility among male 
is abnormal state of sperm, which significantly worsened over the last 

years.  

Aim: Influence of profession and modern lifestyle on male’s semen quality 
among couples treating because of infertility. 

Methodology: The work is based on the results of the questionnaire and 

examination of semen among 110 Silesian patients who were treated 

at Clinic Gyncentrum. The results were worked using Statistica 12 program. 
For statistical analysis Chi^2 test were performed with p value <0,05 

considered significant.  

Results: The average age of the population was 33 years and BMI 27.4. 
During evaluation was established that middle amount of hours spending 

in sitting position was 7 per day and every fourth patient is a regular 

smoker. The average value of semen concentration was: 53,84 million/ml. 
Respondents who had low quality of semen, most often presented 

professions such as: drivers, miners, office workers and IT technician. 

Conclusion: Healthy lifestyle is an important factor among young men who 

are planning to father a child and the knowledge of certain occupational 
risks and environmental factors in the matter of infertility should be a fact 

taken under consideration overall. Study should be continue to asses this 

issue on larger groups of patients 

Keywords: male infertility, sperm quality, profession, lifestyle 
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Nowy wymiar chorób zakaźnych XXI wieku 

Ewelina Kocur ,  ewelina.kocur@vp.pl; Studium Doktoranckie, Wydział 

Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyc zny w 

Katowicach www.sum.edu.pl  

Joanna Kasznia-Kocot ,  jkkocot@sum.edu.pl; Katedra Epidemiologii i 

Biostatystyki Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

Wstęp: Środowisko, ludzie oraz cywilizacja, którą tworzymy podlegają 

ciągłym zmianom. Przemiany demograficzne, kulturowe, prawne, ekono-

miczne i polityczne mają wpływ na oblicze chorób zakaźnych. Postępująca 

informatyzacja, globalizacja i wyścig technologiczny w bardziej lub mniej 

kontrolowany sposób modyfikują przebieg i występowanie chorób zakaźnych.  

Cel badań: Celem pracy jest ustalenie, co w XXI wieku stanowi o sukcesie 

w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, a co jest zagrożeniem 

i porażką. 

Wyniki: Analiza sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych 

dotycząca ostatnich trzech dekad wykazała, że wraz z rozwojem cywilizacji 

zmieniają się czynniki ryzyka chorób zakaźnych. Skuteczna walka z nie-

którymi zakażeniami bakteryjnymi wywołuje nowe zagrożenia jakimi są 

szpitalne zakażenia patogenami alarmowymi. Wiedza personelu medycznego 

o źródłach zakażenia, czynnikach ryzyka i metodach profilaktyki chorób 

zakaźnych jest niedostateczna.  

Wnioski: Sukcesem XXI wieku jest dobrze funkcjonujący nadzór 

epidemiologiczny i wczesne wykrywanie ognisk epidemicznych. Do nowych 

zagrożeń można zaliczyć szpitalne zakażenia patogenami alarmowymi. 

Porażką jest niedostateczna wiedza personelu medycznego, który powinien 

stanowić wiarygodne źródło wiedzy w zakresie prewencji chorób zakaźnych. 

Słowa kluczowe: choroby zakaźne, zapobieganie, wyzwania epidemiologii 
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A new dimension of the infectious diseases 

of the 21st century 

Summary: The environment, people, and our civilization are subject 

to constant change. Demographic, cultural, legal, economic, and political 

shifts have an impact on the nature of infectious diseases. The progressing 

informatization, globalization, and technological race, in a more or less 

controlled way, alter the course and incidence of infectious diseases. 

Research objective. The aim of the research is to determine which twenty-

first century factors contribute to the successful prevention and eradication 

of infectious diseases, and which are a threat and a failure. 

Results. The analysis of the epidemiological situation of selected infectious 

diseases, covering the past three decades, has shown that the development 

of civilization entails a shift in the risk factors associated with infectious 

diseases. A successful fight with certain bacterial infections triggers new 

hazards in the form of hospitalized patients infected with alert pathogens. 

Medical personnel still has insufficient knowledge about the sources 

of infection, risk factors, and methods of infectious diseases prevention. 

Conclusions. A well-functioning epidemiological surveillance and early 

detection of outbreaks is the success of the twenty-first century. New risks 

may include hospital infections with alert pathogens. One of the failures 

is the insufficient knowledge of medical staff, who should provide a reliable 

source of information on infectious diseases prevention. 

Keywords: infectious diseases, prevention, epidemiology challenges 
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Ocena przydatności VEGF i MMP-9 

w diagnostyce wczesnych stadiów raka piersi 

Monika Zajkowska,  monika@zajkowska.com, Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej, Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

www.umb.edu.pl  

Edyta Katarzyna Głażewska , kasiaglazewska@wp.pl, Samodzielna 

Pracownia Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny 

z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczn y 

w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

Monika Gudowska ,  monika.gudowska@umb.edu.pl, Zakład 

Diagnostyki Biochemicznej, Wydział Farmaceutyczny z oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczn y w Białymstoku, 

www.umb.edu.pl  

Sławomir Ławicki , slawicki@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej, Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

www.umb.edu.pl  

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym, występującym 

u kobiet oraz drugą co do częstości przyczyną zgonu z powodu chorób 

nowotworowych wśród kobiet nie tylko w Polsce, ale również na całym 

świecie. W związku z coraz większą liczbą zachorowań bardzo ważne jest 

ustalenie rozpoznania choroby nowotworowej szczególnie we wczesnym 

stadium nowotworu. 

Grupę badaną stanowiło 60 kobiet z mało zaawansowanym rakiem 

piersi (I i II stopień). Grupę kontrolną stanowiło 30 kobiet zdrowych oraz 

30 kobiet ze zmianami łagodnymi. Badane parametry zostały oznaczone 

w osoczu metodą ELISA, a marker porównawczy (CA 15-3) metodą CMIA.  

Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono, że 

VEGF wykazał wyższe wartości czułości (52%) i swoistości (96%) 

diagnostycznej oraz wartości predykcyjnych wyniku dodatniego (83%) 

i ujemnego (81%) w porównaniu do MMP-9 (odpowiednio 27%, 95%, 

73%, 72%) i CA 15-3 (30%, 95%, 76%, 75%) w I stopniu zaawansowania 

raka piersi. W II stopniu zaawansowania wyniki te były identyczne dla 

VEGF i CA 15-3 (odpowiednio 57%, 96%, 87%, 82%) i wyraźnie wyższe 
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od MMP-9 (37%, 95%, 78%, 77%). Łączna analiza VEGF lub MMP-9 

z CA 15-3 spowodowała wyraźny wzrost czułości diagnostycznej i wartości 

predykcyjnej wyniku ujemnego w obydwu stopniach, jednak najwyższe 

wartości zostały osiągnięte przy łącznej analizie wszystkich trzech 

parametrów, co może stanowić cenne badanie kliniczne pod postacią 

panelu diagnostycznego stosowanego we wczesnej diagnostyce raka piersi. 

Słowa kluczowe: żelatynaza B, panel diagnostyczny, CA 15-3 

Diagnostic utility of VEGF, and MMP-9 

in the diagnosis of breast cancer early stages 

Breast cancer is the most common malignancy occurring in women and the 

second leading cause of their death from cancer among women not only 

in Poland, but also around the world. Due to the increasing number of cases 

it is very important to diagnose cancer, especially in its I stage. 

The study group consisted of 60 women with early breast cancer (stage 

I and II). The control group consisted of 30 healthy women and 30 women 

with benign breast tumor. Tested parameters were determined in plasma 

by ELISA. The comparative tumor marker (CA 15-3) – by CMIA.  

Obtained results showed that VEGF has a higher sensitivity (52%), 

specificity (96%) and predictive value of a positive (83%) and negative 

(81%) test results compared to MMP-9 (27% , 95%, 73%, 72%, 

respectively) and CA 15-3 (30%, 95%, 76%, 75%, respectively) in I stage 

of breast cancer. In II stage, these results were identical for both VEGF and 

CA 15-3 (57%, 96%, 87%, 82%, respectively) and significantly higher than 

MMP-9 (37%, 95%, 78%, 77%, respectively). A pooled analysis of VEGF 

or MMP-9 with CA 15-3 resulted in a increase in diagnostic sensitivity and 

predictive value of a negative test result in both stages, however, the 

highest values were achieved in combined analysis of all three parameters, 

which may be a valuable clinical trial in the form of a diagnostic panel used 

in early diagnosis of breast cancer. 

Keywords: gelatinase B, diagnostic panel, CA 15-3 
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Oczekiwania pacjentów z chorobą nowotworową 

wobec lekarzy 

Anna Kornaś ,  anna.kornas@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Psychologii 

Lekarskiej Katedry Psychiatrii CM UJ 

Zakres realizacji oczekiwań pacjentów jest jednym z elementów oceny 

satysfakcji chorego z otrzymanej usługi medycznej. Stopień spełnienia 

oczekiwań determinuje poziom motywacji chorego do wypełniania zaleceń 

lekarskich oraz podejmowania działań wspomagających proces diagnostyczno-

leczniczy. Oczekiwania pacjentów rozumiane są jako potrzeby chorego, jego 

życzenia lub intencje. W stosunku do personelu medycznego można podzielić 

je na trzy kategorie: czynności instrumentalnych (badania fizykalnego, 

zabiegu, trafnej diagnozy, leczenia), informowania oraz czynności ekspre-

sywnych (wsparcia emocjonalnego, wzbudzenia zaufania, zrozumienia).  

Nowotwory jako choroby cywilizacyjne stanowią istotny problemem 

kliniczny i społeczny. W kontekście sprawowania holistycznej opieki nad 

pacjentem badania oczekiwań u pacjentów z chorobami onkologicznymi 

mają szczególne znaczenie. 

Celem pracy jest przedstawienie definicji i typów oczekiwań jakie 

pacjenci onkologiczni kierują do lekarza oraz metodologii prowadzenia 

badań w tym zakresie. Praca została przygotowana na podstawie analizy 

opublikowanych w bazach MEDLINE i EMBASE wyników badań nad 

oczekiwaniami pacjentów.  

Porównując wyniki analizowanych badań wnioskujemy, iż pacjenci 

onkologiczni deklarują potrzebę wsparcia oraz oczekują informowania 

o prowadzonym leczeniu. Oczekiwania te nakładają na lekarza konieczność 

wypracowania umiejętnej komunikacji dostosowanej do sytuacji na 

każdym etapie procesu diagnostyczno-terapeutycznego jak i do sposobów 

radzenia sobie z chorobą. 

Słowa kluczowe: oczekiwania pacjentów, komunikacja w relacji lekarz-pacjent, 

pacjent onkologiczny 
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Cancer patients expectations of their doctors 

The evaluation of expectations of patients is one of the elements 

of evaluation of patient’s satisfaction from the received medical services. 

The degree to which these expectations are met determinates the level 

of patient’s motivation to complete doctor’s orders and undertake actions 

aiming the diagnostic and therapeutic process. The expectations of patients 

are understood as their needs, wishes, intentions or predispositions. 

In relation to the medical staff these can be divided in three categories: 

instrumental actions (physical examination, accurate diagnosis, treatment), 

informing and expressive actions (emotional support, inspiring trust, 

understanding).  

Cancers as diseases of affluence are a significant clinical and social issue. 

In the context of holistic patient care the research of cancer patient’s 

expectations are of special importance.  

The aim of the work is to present definitions and types of expectations that 

the cancer patients have of their doctors and the methodology of research 

in this field. The work was performed on basis of analysis of publications 

found in MEDLINE and EMBASE databases and concerning results 

of research of patient’s expectations.  

In comparing the different researches we conclude, that the cancer patients 

declare their need of support and expect information regarding their 

treatment. What those expectations require from the doctors, is the 

development of communication skills that are adjusted to the situation 

on every stage of the diagnostic and therapeutic processes as well 

as knowledge of the ways the patients can cope with their disease. 

Keywords: patient expectation, physician-patient communication, cancer patient 
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Prozdrowotne właściwości resweratrolu 

Katarzyna Patejuk , patejuk.katarzyna@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  

Karolina Bielecka-Saluk ,  karolina-bielecka@o2.pl, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  

Karolina Dudek , karolina172727@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  

Kai Wróblewski ,  kai.wroblewski1@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.plStudenck ie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Iga Dudek ,  igunka6@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Kardiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl  

Resweratrol jest substancją występującą w wielu roślinach, z których 

duże jego ilości zawierają orzeszki ziemne, jagody, czerwone wino. Związku 

temu przypisuje się liczne właściwości prozdrowotne takie jak: działanie 

kardioprotekcyjne, przeciwutleniające, antyproliferacyjne oraz sugeruje się, 

iż chroni przed chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie prozdrowotnego wpływu 

resweratrolu. Związek ten odrywa rolę zarówno w zapobieganiu jak 

i leczeniu chorób nowotworowych. Hamuje kancerogenezę na każdym z jej 

etapów na drodze licznych mechanizmów: hamuje powstawanie wolnych 

rodników, hamuje transkrypcję cytochromów P450, jest inhibitorem 

enzymów- między innymi polimerazy DNA. Zwiększa także skuteczność 

chemioterapii i radioterapii. Kardioprotekcyjne działania resweratrolu 

wynikają z kilku mechanizmów: hamuje agregację płytek krwi, 

uszkodzenie kardiomiocytów oraz  pobudza regenerację tkanki mięśnia 

sercowego. Istnieje również wiele dowodów potwierdzających 

antyhiperglikemiczne działanie resweratrolu. W badaniach na zwierzętach, 
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wykazano zwiększoną eskpresję GLUT-4, potencjalny protekcyjny wpływ 

na komórki beta trzustki i poprawę insulinowrażliwości. 

Resweratrol jest naturalnym przeciwutleniaczem o udowodnionych 

właściwościach prozdrowotnych. W przyszłości należy zweryfikować 

korzystny wpływ resweratrolu w badaniach klinicznych, gdyż większość 

właściwości zostało udowodnionych na modelach zwierzęcych. 

Słowa kluczowe: resweratrol, antyoksydanty, zdrowie 

Pro-health features of resveratrol 

Revasterol is a substance that comes very often in various kind of plants, 

a lot of it is present in peanuts, berries and red wine. The compound 

is strongly connected with the fact that it has a pro-health influence on our 

organisms: cardioprotective effects, work as antioxidant as well as have 

antiproliferative effects. It is also known that it prevents from 

neurodegenerative diseases.  

The aim of my work is to present some pro-health features of resveratrol 

that have a great influence on prevention from some neurodegenerative 

diseases as well as has a role in the treatment of some neoplastic diseases. 

Resveratrol stops carcinogenesis and some processes that are connected 

with it to some extend. It inhibit antioxidants that are going to come into 

a being, stops transcription of cytochromes P450 and works as inhibitor 

against some enzymes- for example DNA polymerase. Resveratrol also 

increases effectivity of chemotherapy as well as radiotherapy. 

Cardioprotective effects of resveratrol results from slowing down 

aggregation of blood platelets, damage of cardiomyocytes and stimulate the 

muscle tissue of the heart to faster regeneration. It was also proven 

in literature that resveratrol has some antihyperglycemic effects. It must 

be emphasized that during animal testing, the expression of GLUT-4 was 

very high, also protective effects on pancreatic beta-cells was proven 

as well as resveratrol improves insulin sensitivity.  

Resveratrol is a natural antioxidant with a proven features that have pro-

health influence on our organisms. In the future such an influence must be 

taken into consideration during clinical analysis because most of pro-health 

features and its influence are proven on the animal models. 

Keywords: resveratrol, antioxidants, health 
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Rak piersi – obecne standardy leczenia onkologicznego 

i perspektywy na przyszłość 

Katarzyna Schab ,  kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie , 

www.immunologia.am.lublin.pl  

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ,  

www.patomorfologia.lublin.pl  

Marcin Urbańczuk ,  marcin.urbanczuk@gmail.com; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lubl inie, 

www.umlub.pl  

Nowotwory złośliwe po chorobach układu krążenia stanowią najczęstszą 

przyczynę zgonów w populacji ogólnej i stały się problemem o zasięgu 

społecznym. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy 

u kobiet w Polsce i krajach zachodnich. Szacuje się, że zachorowalność na 

ten nowotwór w naszym kraju sięga około 52/100 000 rocznie. 

Standardowe leczenie onkologiczne raka piersi zależy od typu histo-

logicznego, obecności receptorów na powierzchni komórek guza oraz stopnia 

zaawansowania klinicznego i uwzględnia metody leczenia miejscowego 

(leczenie chirurgiczne, radioterapia) oraz systemowego (chemioterapia, 

hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie). W ciągu ostatnich 

dekad udało się znacząco wydłużyć czas przeżycia pacjentek z rozpoz-

naniem raka piersi, jednak nie dotyczy to wszystkich grup chorych. 

Podejmowanych jest wiele badań klinicznych zmierzających do poprawy 

wyników leczenia pacjentek z rakiem piersi zarówno we wczesnych jak 

i późnych stadiach choroby. W pracy zaprezentowano aktualne standardy 

leczenia onkologicznego raka piersi wraz z danymi o jego skuteczności 

oraz dokonano przeglądu dotychczasowych i obecnie prowadzonych badań 

klinicznych. 

Słowa kluczowe: rak piersi, leczenie systemowe, badania kliniczne 
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Breast cancer – current standards of treatment 

and new perspectives 

Cancers are the second most common cause of mortality in general 

population, giving way only to the cardiovascular diseases. Nowadays they 

are more and more commonly considered a modern-age diseases. Breast 

cancer is the most common malignancy in women in Poland and western 

countries. Its morbidity has been estimated for 52 new cases per 100 000 

annually. Standard oncological therapy of breast cancer depends on the 

histological type, tumor receptor status and finally the clinical stage of the 

disease. The available methods of treatment involve surgery, radiotherapy 

and systemic treatment (chemotherapy, hormonal therapy and targeted 

therapy). Within the past few decades the outcomes of the treatment 

of breast cancer have been improved, however, this goal has not been 

achieved in all groups of patients. There are many clinical trials undertaken 

to improve the outcomes of treatment in patients with early or advanced 

breast cancer. In the paper we review the current recommendations for 

standard oncological treatment in breast cancer patients as well as clinical 

trials. 

Keywords: breast cancer, systemic treatment, clinical trials 
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Rola selenu w zaburzeniach depresyjnych 

Izabela Wach,  wach_izabela@wp.pl;Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Ewa Kędzierska ,  ewa.kedzierska@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl  

Małgorzata Szabla ,  mszabla92@gmail.com; Studenckie Ko ło Naukowe 

przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Depresja jest obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób. 

Według raportów WHO schorzenie to dotyczy około 10-30% kobiet i 7-15% 

mężczyzn, co stanowi około 350 milionów ludzi na całym świecie. Terapia 

depresji jest długotrwała, co wiąże się z występowaniem wielu działań 

niepożądanych, a u dużej części pacjentów – nieskuteczna. Wskutek tego, 

nie ustają prace mające na celu określenie mechanizmów leżących 

u podstaw depresji. 

Od czasu, gdy zwrócono uwagę na rolę stresu oksydacyjnego w chorobach 

neurologicznych, obserwuje się duże zainteresowanie lekami o poten-

cjalnym działaniu antyoksydacyjnym. 

Selen jest śladowym pierwiastkiem, szeroko rozpowszechnionym 

w przyrodzie, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmów 

żywych. Odgrywa istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej, meta-

bolizmie hormonów tarczycy, oraz stanowi ochronę przed stresem oksy-

dacyjnym. Ma on również ogromne znaczenie dla pracy mózgu, chroniąc 

neurony przed degeneracją. Ten korzystny wpływ selenu przypisuje się 

w większości selenoproteinom, do których należy m.in. peroksydaza 

glutationowa. Ponadto, niedobory selenu łączone są z zachowaniami 

depresyjnymi, a suplementacja selenem poprawia nastrój i zmniejsza niepokój. 

Aktualnie prowadzone badania naukowe w dziedzinie medycyny 

poświęcone są możliwości zastosowania selenu w terapii różnych chorób 
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neurologicznych, w tym depresji, w których stres oksydacyjny odgrywa 

znaczącą rolę. 

Słowa kluczowe: depresja, selen, stres oksydacyjny 

The role of selenium in depressive disorders 

Depression is one of the most widely prevalent diseases. According 

to WHO reports, about 10-30% of women and 7-15% of men are afflicted 

by depression in their life-time. It is about 350 million people all over the 

world. Therapy of depression is often ineffective or requires long-term 

treatment, which is connected to the occurrence of many side effects. 

Therefore, there is still a need to look for mechanisms underlying 

depression. 

Since oxidative stress has been proposed as a pathomechanism in brain 

disorders like depression, drugs with potential antioxidant action may 

be interesting candidates for treating such conditions. 

Selenium is an essential trace element for humans and animals, that 

is needed for a broad variety of physiological functions including thyroid 

hormone metabolism, protection against oxidative stress, and immunity 

associated functions. 

Moreover, selenium is crucial for the brain where it protects neurons 

against oxidative damage. Much of this beneficial impact is attributed 

to selenoproteins, among others selenoenzymes like glutathione peroxidase, 

in which Se has its site. Additionally, human nutritional selenium deficiencies 

are related to depressive behaviuor, and selenium supplementation 

improves mood and reduces anxiety. 

Present studies are mostly focused on possibilities of selenium’s use in the 

treatment of various neurological diseases, including depression, where 

oxidative stress plays substantial role. 

Keywords: depression, selenium, oxitedive stress 
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Spektrum opcji terapeutycznych padaczki lekoopornej 

na przykładzie zespołu Doosego  

– od klasycznych leków przecipadaczkowych 

po terapię “medyczną marihuaną” 

Maria Gołębiowska,  lara911@gmail.com, I Wydział Lekarski, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Beata Gołębiowska,  Klinika Neurologii Dziecięcej, II  Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Krystyna Mitosek-Szewczyk , Klinika Neurologii Dziecięcej, II 

Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Już 2500 lat ludzkość mierzy się z niemocą świętego Walentego – chorobą 

towarzyszącą cywilizacji od czasów Starożytnego Egiptu i Persji. Tajemnice 

padaczki od wieków intrygują badaczy, poszukujących panaceum na 

wszystkie jej odmiany. Mimo zrozumienia mechanizmów zachodzących 

w ludzkim mózgu podczas napadu padaczkowego, nadal w licznych 

przypadkach nie udaje się opanować choroby za pomocą tradycyjnych 

metod leczenia.  

Jednym z rzadkich przykładów padaczek lekoopornych jest Zespoł 

Doosego – miokloniczno-astatyczna padaczka, rozpoczynająca się we 

wczesnym dzieciństwie. W większości przypadków, w których nie nastąpi 

samoistna remisja bądź napady zostaną opanowane za pomocą konwen-

cjonalnej terapii, rozwija się lekooporność. Od lat 1960, kiedy to po raz 

pierwszy zostały opisane przypadki MAE przez Hermana Doosego i Rolfa 

Kruse poszukiwane są metody opanowania napadów padaczkowych w tym 

zespole, począwszy od wielolekowych kombinacji klasycznych leków 

przeciwpadaczkowych, diety ketogennej, terapii immunoglobulinami 

i wszczepienia stymulatora nerwu błędnego, po terapię medyczną marihuaną. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadku pacjenta z zespołem 

Doosego oraz nowoczesnych opcji terapeutycznych na przykładzie tej 

padaczki lekoopornej. 

Słowa kluczowe: padaczka, lekooporność, zespół Doosego 
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The spectrum of therapeutic options 

for drug resistant epilepsy  

– example of Doose syndrome  

– from classical anti-epileptic drug therapy 

to the "medical marijuana" 

For 2,500 years mankind vie with Valentine’s disease – disease associated 

with our civilization since the time of Ancient Egypt and Persia. Secrets 

of pilepsy for centuries intrigued researchers looking for a cure for all of its 

varieties. Despite the understanding of the mechanisms happening in the 

human brain during a seizure, still in many cases we fail to control the 

epileptical seizures by using traditional methods of treatment. 

One of the rare examples of drug resistant epilepsies is Doose syndrome  

– mioclonic-astatic epilepsy that begins in early childhood. In most cases, 

where there will be no spontaneous remission or seizures are controlled by 

conventional therapy, drug resistance develops. Since 1960, when first 

cases of MAE were described by Herman Doose and Rolf Kruse we have 

been looking for methods to control seizures in this syndrome, ranging 

from multi-drug combination of classical antiepileptic drugs, ketogenic diet 

therapy, immunoglobulines, stimulation of the vagus nerve, and the modern 

“medical marijuana” therapy. 

The aim of this study is to present a patient with Doose syndrome and 

modern therapeutic options on the example of this multi drug resistant 

epilepsy. 

Keywords: epilepsy, drug-resistance, Doose syndrome 
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Stres i jego wpływ na funkcjonowanie dzieci 

w wieku szkolnym 

Anna Bodajko-Grochowska ,  annabodgroch@gmail.com Klinika 

Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital 

Dziecięcy w Lublinie  

Anna Bednarek ,  bednarekanna@o2.pl , Katedra i Zakład 

Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Ewa Markut-Miotła ,  evita.m@gazeta.pl ,  Klinika Chorób Płuc 

i  Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie  

Wprowadzenie: Stres uczniów jest problemem społecznym, z którym 

spotyka się nauczyciel, rodzice oraz pielęgniarka środowiska nauczania 

i wychowania. Zestresowane dzieci mają trudności w szkole, a równocześnie 

problemy emocjonalne i psychosomatyczne.  

Cel pracy: Identyfikacja źródeł stresu i jego wpływ na rozwój fizyczny 

i psychospołeczny dzieci w wieku 7-10 lat.  

Materiał i metody: W badaniu przeprowadzonym w 2011r. wzięło 

udział 100 uczniów uczęszczających do I-IV klasy szkoły podstawowej 

w Ostrówku, w województwie lubelskim.  

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędzie badawcze 

stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Do obliczeń użyto program Exel.  

Wyniki: Za powszechne stresory w szkole dzieci uznały: brak przygo-

towania do zajęć (100% uczniów w wieku 8 lat; 61,5% dzieci w wieku 10 lat), 

niezapowiedziane sprawdziany (100% uczniów w wieku 8 lat), odpytywanie 

przed grupą (100% dzieci w wieku 8 lat) oraz publiczne wystąpienia 

(100% uczniów 8-letnich). Jako źródło stresu w domu uczniowie wskazali: 

sprzeczki i awantury (50% uczniów 8-letnich) oraz brak zainteresowania ze 

strony rodziców czy alkoholizm (53,8% uczniów 10-letnich).  

W każdej z powyższych sytuacji dzieci reagowały przyspieszonym 

rytmem serca, bólami głowy lub brzucha. Uczniowie radzili sobie ze stresem 

spędzając czas przed komputerem, telewizorem lub słuchając muzyki.  

Wnioski: Stres wywiera istotny wpływ na rozwój fizyczny i psycho-

społeczny uczniów, a za główne jego źródła należy uznać szkołę i dom. 

Słowa kluczowe: źródła stresu, dzieci w wieku szkolnym, prewencja 
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Stress and its effect on the functioning 

of school age children 

Introduction: Stress of students is a social problem faced by the teacher, the 

parents and the nurse of education environment. Stressed children have 

difficulty in school as well as emotional and psychosomatic problems. 

Aim of the study was to identify the sources of stress and its impact on the 

physical and psychosocial development of children aged 7-10 years. 

Methods: The study was conducted in 2011 and involved 100 pupils 

attending I-IV grade of primary school in Ostrówek, in Lublin province. 

The method of diagnostic survey was used with the original questionnaire 

as a research tool. Calculation was made using the Excel program. 

Results: The most common stressors recognized by school children were: 

the lack of preparation for classes (100% of pupils aged 8 years, 61.5% 

of children aged 10 years), questioning in front of a group (100% 

of children aged 8 years) and public appearances (100% children aged 

8 years). As a source of stress at home, students pointed out: quarrels and 

fights (50% of the students aged 8 years) and lack of interest from parents 

or alcoholism in family (53.8% of students aged 10 years). In each of these 

situations the children responded by tachycardia, headaches or abdominal 

pain. The students coped with stress by spending their time at the computer, 

TV or listening to music. 

Conclusions: Stress has a major impact on the physical and psychosocial 

development of students. School and home environment should be consi-

dered as its main sources. 

Keywords: sources of stress, school-age children, prevention 
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Styl życia fit – trend czy choroba społeczna 

Karolina Pszonak ,  karolinam13@o2.pl, Doktorantka Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego 

Moda na fit to jeden z najgorętszych tematów medialnych w Polsce. 

Społeczeństwo "bombardowane" jest informacjami na temat zdrowia, 

aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania. Jednostka dostaje komu-

nikat – jeżeli nie jesteś fit odstajesz od przyjętego kanonu piękna, nie dbasz 

o zdrowie. Troska o ciało to jeden z najważniejszych współczesnych 

trendów. Wystarczy włączyć internet i zobaczyć jak wiele jest porad nie 

tylko osób ze środowiska medycznego, ale i celebrytów, którzy "sypią" 

złotymi radami. Nie sposób nie zauważyć, że jest to też forma biznesu- 

począwszy od firm farmaceutycznych, a skończywszy na producentach 

ubrań do ćwiczeń fizycznych. Również na portalach społecznościowych 

powstają grupy wsparcia dla osób z nadwagą lub tez tych, którzy po prostu 

chcą coś zmienić w swoim ciele. Jednostki pod wpływem tej społecznej 

presji dążą do ideału, co wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i może 

prowadzić do chorób.Niniejsza prezentacja spróbuje odpowiedzieć na 

pytanie czy moda na fit jest faktycznie trendem społecznym, czy też 

w wyniku tej troski o ciało powstała choroba- ortoreksja, która zostanie 

omówiona. 

Słowa kluczowe: styl życia fit, ciało człowieka, trend społeczny, choroby 

społeczne 
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Fit lifestyle – trend or social disease 

Fit trend is one of the hottest topics of media in Poland. Society 

is "bombarded" by information on health, physical activity, proper nutrition. 

The unit gets information- if you are not fit deviates from the accepted 

canon of beauty, do not care about your health. Caring for the body is one 

of the most important contemporary trends. Just turn on the internet and see 

how much is advice not only people from the medical community, but also 

celebrities who are "pouring down" golden advice. It is impossible not 

to notice that this is also a form of biznes- from pharmaceutical companies 

and ending with the manufacturers of clothes for exercise. Also on social 

networks are formed support groups for people who are overweight or also 

those who simply want to change something in your body. Units under the 

influence of this social pressure aspire to the ideal, which is associated with 

many sacrifices and can lead to diseases.This presentation will try to 

answer the question of whether fashion fit is actually a social trend, or as 

a result of this concern for the body established disease- orthorexia nervosa, 

which will be discussed. 

Keywords: fit lifestyle, human body, social trend, social disease 
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Wplyw napojów energetyzujących  

na układ sercowo-naczyniowy 

Karolina Dudek , karolina172727@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  

Katarzyna Patejuk , patejuk.katarzyna@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  

Karolina Bielecka-Saluk ,  karolina-bielecka@o2.pl, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  

Kai Wróblewski ,  kai.wroblewski1@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.plStudenck ie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Klinice Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Iga Dudek ,  igunka6@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Kardiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl  

Napoje energetyzujące (ED) są przeznaczone dla osób wykonujących 

wzmożony wysilek fizyczny bądź umysłowy. ED nie są zalecane u dzieci, 

kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Napoje te w swym składzie zawierają 

taurynę, witaminy oraz kofeinę w dawce około 30mg/100ml. Na uwagę 

zasługuje fakt, że ED są bardzo popularne wśród młodych ludzi.  

W pracy omówiono wpływ ED na czynność układu krążenia u potencjalnie 

zdrowych osób. Wyniki pokazują, że ED mogą podnosić zarówno skurczowe 

jak i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca oraz poziom 

adrenaliny i noradrenaliny we krwi. Ponadto spożycie tych napojów 

powoduje spadek przepływu mózgowego. Stwierdzono również iż ED 

zwiększają agregację płytek krwi, co może być powodem zwiększonego 

ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.Opisywano także przypadki 

występowania zaburzeń rytmu serca, takich jak tachykardia zatokowa, 

trzepotanie przedsionków, jak i grożnych arytmii komorowych. W literaturze 

znależć można również przypadki zawału mięśnia sercowegoz uniesieniem 

odcinka ST po spożyciu dużych dawek ED. 
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Wydaje się, że pomimo iż sama kofeina nie ma znacznego wpływu na 

wystąpienie miażdżycy, to napoje energetyzujące mogą zwiększać ryzyko 

rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Być może wynika to z interakcji 

pomiędzy poszczególnymi składnikami tych napojów, co należałoby zbadać. 

Sprzedaż ED nie jest w żaden sposób kontrolowana, co może stwarzać 

niebezpieczeństwo dla zdrowia osób je spożywających. 

Słowa kluczowe: energy drink, układ sercowo-naczyniowy, kofeina 

Influence of energy drinks on heart-vessel system 

Energy drinks (ED) are strictly connected with the usage of people that 

work hard physically or mentally. They are not recommended for children, 

pregnant women or breast-feeding women. ED contain taurine, vitamins 

and caffeine in dose around 30mg/100ml. What is more and for what we 

should focus on is the fact that they are very popular among young people.  

In my work I would like to present influence of their activity on heart-

vessel system among health people. Outcomes shows that ED could rise 

spasmodic as well as diastolic heart pressure, rise heart rate and even 

adrenaline and noradrenaline levels. What must be mentioned is the fact 

that consumption of EDs cause low flow of blood through the brain. It was 

also alleged that energy drinks cause a higher aggregation of blood platelets 

what goes with higher risk of blood-vessel system accidents. On the world 

that are some works that emphasize the meaning of ED consumption and 

severe cardiac rhythm abnormalities like sinus tachycardia, atrial flutter 

as well as some severe and very dangerous cardiac arrhythmia. In literature 

also some cases connected with STEMI myocardial infarction was found. 

Those cases were strictly connected with a high dose usage of ED. 

What I must emphasize in my work is the fact that even though caffeine 

have not a great influence on arteriosclerosis, EDs could rise a risk of some 

heart-vessel illnesses and could hasten their development. It is possible that 

interference of various constituents of EDs could cause such an effect – that 

is why that should be investigated. Sell of EDs is not controlled what 

should be considered because of the fact that it can influence the health 

of people who consume them. 

Keywords: energy drink, heart-blood vessel, caffeine 
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Wpływ wybranych zachowań zdrowotnych 

oraz samooceny na występowanie bezsenności 

wśród młodzieży 

Agnieszka Brzozowska ,  agnieszka.brzozowska@umlub.pl; Zakład 
Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medyc znego 

w Lublinie, www.umlub.pl  

Marian Jędrych , marian.jedrych@umlub.pl; Zakład Matematyki 

i  Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

www.umlub.pl  

Dariusz Samborski ,  dusiek160@poczta.onet.pl; Katedra i Zakład 

Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

Funkcjonowanie organizmu człowieka jest uzależnione od wielu czyn-

ników biologiczny jak i środowiskowych. Występowanie zaburzeń snu jest 
częstym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży a także istotnym problemem 

społecznym ze względu na konsekwencje przewlekłej bezsenności.  

Głównym celem pracy była ocena wpływu zachowań zdrowotnych, 
samooceny oraz poziomu lęku na występowanie bezsenności w grupie 

młodzieży studiującej. 

Badaniami objęto 180 osób w wieku od 18 do 28 lat studiujących 
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę 

ankietową. Narzędziami badawczymiwykorzystanymi w badaniach były: 

Skala Samooceny SES MorrisaRosenberga, Kwestionariusz oceny zachowań 
zdrowotnych (IZZ) Z. Juczyńskiego, Skala oceny stresu (PSS 10) w adaptacji 

Z.Juczyńskiego i N. Ogińskiej-Bulikoraz Ateńska Skala Bezsenności (AIS). 

Przeprowadzona analiza wykazała, że ponad połowa ankietowanej 
młodzieży miała objawy bezsenności (53,89%). Stwierdzono, że najczęściej 

młodzież posiada przeciętny poziom zachowań zdrowotnych, (49,44%), zaś 

33,89% badanych wysoki i 16,67% niski. Wykazano, że osoby z bez-
sennością mają istotnie wyższy poziom stresu niż osoby bez objawów stresu, 

(p=0,001) a także, że ankietowani z bezsennością mają niższą samoocenę niż 

badani, którzy nie mieli objawów bezsenności, (p=0,03).Ryzyko wystąpienia 

bezsenności wzrasta wraz z obniżeniem wskaźnika zachowań zdrowotnych 
i wzrostem poziomu stresu. 

Słowa kluczowe: bezsenność, IZZ, Ateńska Skala Bezsenności, Skala Samooceny 

SES Morrisa Rosenberga, PSS 10 
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The influence of selected health behaviors  

and self-assessment on the incidence of insomnia 

in youth 

The functioning of the human body depends on many biological and environ-

mental factors. Sleep disorders are common among children and adoles-

cents and pose a serious social problem due to the consequences of chronic 

insomnia.  

The main objective of the study was to assess the impact of health beha-

viours, self-assessment and the level of anxiety on the incidence of insomnia 

in the group of university students. 

The study involved 180 people aged 18 to 28 years studying at the Medical 

University of Lublin.  

The study used the diagnostic survey method and questionnaire technique. 

The workapplied the following research tools: Rosenberg Self-Esteem 

Scale (SES), Health Behaviour Inventory (IZZ) by Z. Juczyński, Stress 

Evaluation Scale (PSS 10) adapted by Z. Juczyński and N. Ogińska-Bulik 

and the Athens Insomnia Scale (AIS). 

The analysis showed that more than half of the surveyed adolescents had 

symptoms of insomnia (53.89%). It was found that most young people had 

an average level of health behaviours (49.44%), 33.89% had high and 

16.67% low level. It has been shown that individuals with insomnia had 

significantly higher levels of stress than people without symptoms of stress 

(p = 0.001) and that subjects with insomnia had a lower self-esteem than 

subjects who did not have symptoms of insomnia (p = 0.03).The risk 

of insomnia increases with the decrease of the rate of health behaviours and 

an increase of the stress level. 

Keywords: insomnia, IZZ, Athens Insomnia Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale 

(SES), PSS 10 
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Wpływ aktywności fizycznej na ocenę stanu zdrowia 

Monika Kowalik,  monika.kowalik01@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe 

przy Klinice Choroby Wieńcowej, Uniwersytet Jagielloński  

Katarzyna Mendyk ,Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 

Endokrynologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Kinga Antos-Latek ,Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 

Endokrynologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Konrad Pagacz ,Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 

Endokrynologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Wstęp: Wykonywanie ćwiczeń fizycznych, odpowiednich do wieku 

i stanu zdrowia stanowi jeden z istotniejszych elementów zdrowego stylu 

życia. Zbyt mała aktywność zwiększa ryzyko chorób cywilizacyjnych, 

a regularna jest niezbędna do zachowania dobrego stanu zdrowia.  

Cel pracy: Przeanalizowanie współzależności pomiędzy aktywnością 

fizyczną a samooceną stanu zdrowia, wykształceniem i paleniem papierosów 

wśród osób w wieku 16-65 lat.  

Materiał i metody: Użyto ankiet wypełnionych przez osoby wieku od 

16 do 65 (400 osób -K:262, M:138). Udział w badaniu był dobrowolny 

i anonimowy.  

Wyniki: Osoby oceniające stopień swojej aktywności fizycznej 

wysoko(min. 7 w skali 1-10) również tak oceniają stan zdrowia (średnio 

8,28). Ankietowani oceniający stopień aktywności fizycznej niżej (do 4) 

stan zdrowia określają średnio na 6,64. 57,61% osób z wykształceniem 

podstawowym ćwiczy 3 lub więcej razy w tygodniu, wśród osób 

z wykształceniem średnim zawodowym-32,34%. Wśród ćwiczących 3 razy 

w tygodniu, niepalący to 96,41% ankietowanych, a wśród ćwiczących 

2 razy w tygodniu 84,55%.  

Wnioski: Ocena stopnia aktywności fizycznej koreluje z oceną stanu 

zdrowia przez ankietowanych. Im wyżej oceniana była aktywność fizyczna, 

tym lepiej postrzegano stan zdrowia. Ilość wykonywanych ćwiczeń 

fizycznych jest zależna od stopnia wykształcenia respondentów. Wśród 

ankietowanych ćwiczących częściej niż 3 razy w tygodniu rzadziej 

deklarowane jest palenie papierosów. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ocena stanu zdrowia 



I Ogólnopolska Konferencja Naukowa                                                     15 kwietnia 2016 r. 

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia Ustne 
 

70 

 

The impact of physical activity on health condition 

Introduction: Doing physical exercise appropriate to the age and health 

is one of the most vital elements of a healthy lifestyle. Too little activity 

increases the risk of lifestyle diseases. Regular physical activity is essential 

to maintain good health. 

The aim Analyzing the correlation between physical activity and self esteem 

of health, education and cigarette smoking among people aged 16-65 years.  

Materials and methods The questionnaires were completed by people aged 

16 to 65 (400 -Female:262, Male:138). Participation in the questionnaire 

was voluntary and anonymous. RESULTS People describing their physical 

activity as high (min. 7 on the scale 1-10) also describe their health in the 

same way (8,28 on average). Respondents who assess the degree of their 

physical activity as lower (up to 4) the state of their health rate for 6.64. 

57.61% of people with primary education exercise 3 or more times a week. 

Among people with secondary vocational education-32.34%. Among those 

who exercise 3 times a week, non-smokers constitute 96.41% of the 

respondents, and among people exercising two times a week -84.55%.  

Conclusions The perception of degree of physical activity correlates with 

how the respondents perceive good health. The amount of physical exercise 

depends on the education of respondents. Respondents who do exercise 

three times a week rarely smoke. 

Keywords: physics activity, evaluation of medical condition 
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Wpływ wdzięczności na codzienne funkcjonowanie 

kobiet z rakiem piersi 

Joanna Sztachańska ,  jsztachanska@st.swps.edu.pl; SWPS 

Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, 

http://www.swps.pl  

Izabela Krejtz , ikrejtz@swps.edu.pl, SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny w Warszawie, http://www.swps.pl  

John B. Nezlek ,  jbnezl@wm.edu, College of William and Mary, 

Williamsburg, VA, USA, http://www.wm.edu  

Wdzięczność jest rozumiana jako emocja lub orientacja życiowa, 

pozwalająca na docenianie dobrych rzeczy w życiu codziennym. W ostatnich 

latach zaobserwowano rosnącą liczbę badań, które sugerują wpływ 

wdzięczności na zwiększenie poczucia szczęścia i dobrostanu psychicznego. 

Celem badania własnego była weryfikacja hipotezy, że codzienne 

odczuwanie wdzięczności jest skorelowane z wyższym dobrostanem 

psychicznym i subiektywną jakością życia również w grupie pacjentek 

onkologicznych.  

61 kobiet z rakiem piersi wzięło udział w dwutygodniowym badaniu 

dzienniczkowym, w którym opisywały codzienne zdarzenia a także 

wypełniały kwestionariusze dot. m.in. jakości życia, depresji, sposobów 

radzenia sobie ze stresem., Połowa uczestniczek była poproszona o wypisy-

wanie codziennych powodów do wdzięczności. Pretesty i posttesty mierzyły 

m.in. nastrój, lęk i wdzięczność jako cechę. 

Analiza hierarchiczna wykazała, że codzienne odczuwanie wdzięczności 

było pozytywnie skorelowane z poczuciem własnej wartości, pozytywnym 

afektem, dobrostanem psychicznym, odczuwanym wsparciem partnera, zaś 

negatywnie z depresją i obniżonym nastrojem. Analizy porównawcze 

pretestów i posttestów pozwoliły zaobserwować, że po zakończeniu badania 

grupa wdzięczności rzadziej wybiera sposoby radzenia sobie ze stresem 

zorientowane na emocje i unikanie. 

Wyniki sugerują, że wdzięczność może być efektywnym narzędziem 

zwiększania poziomu dziennego dobrostanu kobiet z rakiem piersi i zmniej-

szania ich poziomu depresji. 

Słowa kluczowe: wdzięczność, rak piersi, szczęście, dobrostan, jakość życia 
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The effect of gratitude on daily functioning of women 

with breast cancer 

Gratitude is understood as an emotion, a disposition or life orientation, 

enabling people to appreciate the good things in everyday life. In the recent 

years, there has been growing number of research which suggests the 

influence of gratitude on the increase of happiness and psychological well-

being. The aim of the study was to verify if experiencing everyday 

gratitude would be correlated with higher psychological well-being and 

subjective quality of life in the group of women with breast cancer. 

61 women with breast cancer participated in a 2-week gratitude diary study, 

in which every day they were asked to report daily events and their mood, 

depression level, anxiety, acceptance of illness, stress coping methods, 

quality of life and other well-being related constructs. Half of them were 

asked to list reasons why they felt grateful that day. 

Multilevel modeling analyses indicated that daily gratitude was positively 

related to e.g., self-esteem, positive affect, well-being, perceived partner 

support, and negatively to depression and negative mood. Comparison 

of pre and post measures showed a decrease of emotion-oriented and 

avoidance-oriented stress coping styles in the gratitude group over the 2-

week gratitude training. The results suggested that the gratitude group 

chose task-oriented stress coping style more often. 

The results suggest that gratitude may be an effective tool for increasing 

daily well-being of women with breast cancer. 

Keywords: gratitude, breast cancer, happiness, wellbeing, quality of life 
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Wybrane biomarkery demielinizacji 

u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane 

Magdalena Nieśpiałowska , magdalena.niespialowska@umlub.pl, 

Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet  Medyczny Lublin, 

www.umlub.pl  

Krzysztof Szewczak ,  1kszew@wp.pl, Doktorant Zakładu Diagnostyki 

Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny Lublin, Beata Jakubowska -

Solarska, beata.jakubowska-solarska@umlub.pl, Zakład Diagnostyki 

Hematologicznej, www.umlub.pl  

Stwardnienie rozsiane jest najczęściej występującą chorobą demielini-

zacyjną centralnego układu nerwowego, dotykającą najczęściej osoby 

młode. Zmiany zachodzące w SM prowadzą do uszkodzenia otoczki 

mielinowej wokół aksonów, co uniemożliwia prawidłowe przekazywanie 

impulsów nerwowych w CUN. Diagnostyka w SM opiera się na ocenie 

klinicznej pacjenta oraz badaniach parametrów krwi, płynu mózgowo-

rdzeniowego i badań obrazowych. Poszukiwanie markera diagnostycznego 

charakterystycznego dla SM jest wyzwaniem dla współczesnej diagnostyki 

medycznej. Podwyższony poziom MBP w surowicy pacjentów z SM 

(Me=73.51) w porównaniu z grupą kontrolną (Me=49.31), p=0.0001 

sugeruje aktywną fazę choroby. Oznaczanie poziomu enzymów z grupy 

deiminaz peptydyloargininowych (PADI2 i PADI4) odpowiedzialnych za 

deiminację MBP, jest uzupełnieniem wiedzy na temat biochemicznych 

procesów modyfikacji posttranslacyjnej białek, zachodzącej w komórkach 

nerwowych w przebiegu SM i innych chorób przebiegających z demieli-

nizacją neuronów. 

Ocena korelacji pomiędzy poszczególnymi markerami może stać się 

narzędziem pomocnym w ocenie nasilenia procesu demielinizacji komórek 

nerwowych w przebiegu SM. 

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, zasadowe białko mieliny, deiminaza 

peptydyloargininowa 2, deiminaza peptydyloargininowa 4 
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Selected biomarkers of demyelination 

in patients with multiple sclerosis 

Multiple sclerosis is the most common demyelinating disease of the central 

nervous system, affecting mostly young people. Pathological changes 

in MS leads to the damage to the myelin sheath around axons, what 

prevents from proper transmission of nerve impulses in the CNS. Diagnosis 

of MS is based on clinical evaluation and parameters of blood, 

cerebrospinal fluid, and imaging studies. Search for the diagnostic marker 

characteristic for MS is a challenge for modern medical diagnostics. The 

active phase of the disease is suggested by a increased level of MBP 

in serum of MS patients (Me = 73.51) compared with the control group 

(Me = 49.31), p = 0.0001. Determination of the enzymes level from the 

peptidylarginine deiminase (PADI2 and PADI4) group which are respon-

sible for deimination of MBP can be additional information of post-

translational biochemical processes modification of proteins that occurs 

in nerve cells in the course of MS and other demyelinating diseases 

of neurons. 

The review of the markers level can be helpful in assessing the severity 

of nerve cells demyelination in the course of MS. 

Keywords: sclerosis multiple, biomarker, myeline basic protein, peptidylarginine 

deiminase 2, peptidylarginine deiminase 4 
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Zaburzenia odżywiania jako istotny problem 

medyczny i społeczny XXI wieku 

Małgorzata Szabla ,  mszabla92@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Ewa Kędzierska ,  ewa.kedzierska@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl  

Izabela Wach ,  wach_izabela@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Zaburzenia odżywiania – jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa, AN), 

żarłoczność psychiczna (bulima nervosa, BN) oraz ortoreksja (orthorexia 

nervosa, ON) stanowią istotny problem medyczny, a także społeczny XXI 

wieku. Poważnie zagrażają zdrowiu, a niejednokrotnie nawet życiu dziewcząt 

i młodych kobiet, których w większości dotyczą; często współwystępują 

z depresją i zaburzeniami lękowymi. Wspólną cechą jest chorobliwa 

koncentracja na jedzeniu oraz uzależnienie samooceny od wagi i kształtu ciała 

lub stopnia przestrzegania rygorystycznej diety. Zaburzenia mają charakter 

przewlekły, a w trakcie ich przebiegu coraz bardziej widoczne stają się 

negatywne konsekwencje dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, 

będące następstwem restrykcyjnych diet, przeczyszczania, czy wymiotów. 

Mimo licznych badań, przyczyny tego typu zaburzeń pozostają niejasne. 

Większość badaczy przyjmuje wieloczynnikowy model, na który składają się 

czynniki indywidualne, biologiczne, rodzinne i społeczno-kulturowe, przy 

czym ogromną rolę odgrywają wzorce kreowane przez media. 

Ważną rolę w zapobieganiu rozwojowi tego typu chorób odgrywają lekarze 

pierwszego kontaktu, choć dopiero współpraca wielu specjalistów (lekarzy 

ogólnych, dietetyków, endokrynologów, psychiatrów oraz psychoterapeutów), 

stanowi fundament prawidłowej opieki zdrowotnej. 

Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, ortoreksja 
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Eating disorders as an important 

medical and social problem of the 21st century 

Eating disorders – anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) and 

orthorexia nervosa (ON) are a weighty medical as well as social problem 

of the 21st century. They seriously threaten the health and sometimes even 

the lives of girls and young women, which they relate; often coexist with 

depression and anxiety disorders.  

A common feature of these disorders is the obsessive focus on eating and 

self-assesement depending on the weight and shape of the body or the 

degree of compliance with a strict diet. Eating disorders are a chronic 

process, and are associated with negative consequences for the physical, 

mental and social health, resulting from restrictive diets, purging 

or vomiting. Despite numerous studies, the causes of this type of disorders 

remain unclear. Most researchers assumed multifactorial model of these 

disorders, which consists of individual, biological, family and socio-

cultural factors, with a huge role played by patterns created by the media. 

Primary-care physicians play an important role in prevention of the 

development of these diseases. However, cooperation of many specialists 

(general practitioners, dieticians, endocrinologists, psychiatrists and 

psychotherapists) is the basis of proper health care. 

Keywords: eating disorders, anorexia, bulimia, orthorexia 
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Zachowania profilaktyczne w grupie kobiet 

z chorobą nowotworową piersi 

Urszula Bojakowska , u.bojakowska@o2.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii (SKN),  Uniwersytet Medyczny w Lublin 

Paweł Kalinowski ,  p.kalinowski@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Marta Kowalska , marta.kowalska@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Wstęp: Rak piersi stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych 

kobiet w Polsce. Największym problemem w związku z występowaniem 

raka piersi jest późna diagnostyka, co znajduje odzwierciedlenie w analizie 

struktury zgonów. 

Cel pracy: Celem pracy była ocena zachowań profilaktycznych w grupie 

kobiet z chorobą nowotworową piersi przed zdiagnozowaniem choroby.  

Materiał i metoda: Badaniami objęto 50 kobiet z chorobą nowotworową 

piersi. Narzędziem badawczym była ankieta własnego autorstwa, 

skonstruowana wyłącznie na potrzeby badania. Badania przeprowadzono 

metodą sondażu diagnostycznego. Udział w badaniu był dobrowolny, 

wszystkim ankietowanym zapewniono anonimowość. 

Wyniki: Przed zdiagnozowaniem choroby 78% kobiet nie uczestniczyło 

w ogóle w akcjach profilaktycznych w kierunku wczesnej diagnostyki raka 

piersi. Tylko 6% wykonywało regularne samobadanie piersi, a 12% korzys-

tało z kontrolnych wizyt lekarskich, których celem było zbadanie piersi. 

74% nigdy nie miało wykonanego USG piersi. Zaledwie 22% respondentek 

systematycznie wykonywała mammografię.  

Wnioski: W analizowanej grupie rzadko były realizowane zachowania 

profilaktyczne w kierunku wczesnej diagnostyki raka piersi. Tylko nieliczne 

badane wykonywały regularną samokontrolę piersi, korzystało z kontrolnych 

wizyt lekarskich czy wykonywało USG i/lub mammografię. 

Słowa kluczowe: rak piersi, zachowania profilaktyczne, kobiety 
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Preventive behaviors in women with breast cancer 

Background: Breast cancer is one of the major health problem among 

women in Poland. The major problem in connection with breast cancer 

occurence is (still) late diagnosis. It is reflected in analysis of death structures. 

Aim: The aim of the study was to evaluate a culture of prevention 

in women with breast cancer. 

Material and methods: The study included 50 women with breast cancer. 

The research tool was a survey of his own authorship, designed exclusively 

for the study. The study was performed by diagnostic survey. Participation 

in the survey was voluntary, all surveyed provided anonymity. 

Results: Before the diagnosis of disease 78% of women did not participate 

at all in the preventive actions in the early diagnosis of breast cancer. Only 

6% wykonywało regular breast self-examination, and 12% used control 

medical visits, whose purpose was to examine the breast. 74% had never 

had made breast ultrasound. Only 22% of respondents regularly performs 

mammograms. 

Conclusion: In the analyzed group they were rarely implemented 

preventive behavior towards early diagnosis of breast cancer. Only a few 

tested perform regular breast self, benefited from control medical visits 

or wykonywało ultrasound and / or mammography. 

Keywords: breast cancer, preventive behaviors, women 
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Zdrowie! – o problemie alkoholowym 

Anna Kleczka , akleczka@sum.edu.pl,  Katedra i Zakład Patologii ,  

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ,  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ,  

www.patologia.sum.edu.pl  

Alkoholizm to choroba przewlekła, postępująca i potencjalnie śmiertelna. 

Uzależnienie od alkoholu jest schorzeniem wieloczynnikowym, które wpływa 

na funkcjonowanie człowieka zarówno w sferze fizycznej, psychologicznej, 

jak również społecznej. WHO podaje, że alkohol zajmuje trzecie miejsce 

wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji i może być powiązany 

z wystąpieniem ponad 200 poważnych chorób. 

Z powodu alkoholu, każdego roku umiera w Unii Europejskiej 120 

tysięcy obywateli w wieku od 15 do 64 lat. Europejczycy rocznie, piją 

średnio dwa razy więcej niż wynosi średnia światowa. Jest to najwyższy 

poziom konsumpcji na świecie.  

Alkoholizm jest również stałym problemem zdrowotnym społeczeństwa 

polskiego. W Polsce żyje ponad 800 tys. nałogowych alkoholików, a około 

2 miliony osób nadużywa alkoholu. Szacuje się, że 4 miliony Polaków żyją 

w rodzinach, w których z powodu alkoholu dochodzi do przemocy, 

zaniedbań, ubóstwa i demoralizacji. 

Celem pracy jest przedstawienie współczesnych zagrożeń zdrowotnych, 

społecznych i ekonomicznych związanych z nadmiernym spożywaniem 

alkoholu, a także omówienie strategii zwalczania problemów alkoholowych. 

Słowa kluczowe: alkoholizm, uzależnienia, profilaktyka i promocja zdrowia 
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Cheers! – about the alcohol abuse 

Alcoholism is a chronic and potentially fatal disease caused by the 

excessive consumption of alcoholic beverages and physiological and 

psychological dependence on alcohol. Alcohol influences on functioning 

both the physical psychological, and social spheres. According to WHO’s 

statistics alcohol is one of the most harmful substance linked with more 

than 200 serious illnesses 

In European Union, alcohol causes 120 000 deaths every year in the group 

of people who are from 15 to 64 years old, which is one in eight all deaths 

in this age range. Per a year, Europeans drinks twice as much as a world 

average, and it is the highest drinking level in the world. 

Alcohol is also a common and permanent problem in polish society. Recent 

researches have suggested that in Poland live over 800 thousand chronic 

alcoholics, and about 2 million persons who are alcohol abused. It is estimated 

that 4 millions of Poles live in families in which violence, negligence, 

poverty and corruption are happening because of alcohol 

The purpose of this research was to report on social and economic health 

hazards associated with exaggerated alcohol intake. Moreover, different 

addiction treatments were researched. 

Keywords: alcohol abuse, addiction, prevention and health promotion 
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Zespół Muncausena z przeniesienia  

– sukces diagnostyczny 

możliwy dzięki zaangażowaniu 

całego personelu medycznego 

Beata Kocyan , beata.kocyan@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwe rsytet 

Medyczny, www.sum.edu.pl  

Celem poniższej pracy jest przybliżenie jednostki chorobowej w lite-

raturze opisywanej jako przeniesiony zespół Munchausena lub Zespół 

Munchausena by proxy. Jest to rzadka, sprawiająca wiele trudności 

diagnostycznych choroba. Trudno jest określić częstość występowania tego 

zespołu ponieważ wiele przypadków o łagodnym przebiegu pozostaje 

niezdiagnozowana. W Polce częstość występowania wynosi średnio ok 

3 przypadków na 100 000 dzieci. W 93 % przypadków chore są 

biologiczne matki, które nie akceptują swojego potomstwa. Zmuszając 

dzieci do symulowania objawów czy nawet je wywołując próbują zwrócić 

na siebie uwagę. Najczęstrzymi objawami zgłaszanymi przez matki są 

napady duszności, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego lub 

alergie.W pracy skupiono się głównie na zachowaniach chorych, które 

utrudniają proces diagnostyczny, kryteriach diagnostycznych pomagających 

odróżnić Zespoł Munchausena z przeniesieniem od innych jednostek 

chorobowych (np. zespół dziecka maltretowanego) oraz na konieczności 

szerszego informowania o istnieniu takiego zespołu chorobowego lekarzy 

wszystkich specjalności oraz całego personelu medycznego. 

Słowa kluczowe: zespół Munchausena by proxy, diagnostyka MSBP 
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Münchhausen syndrome by proxy: 

a diagnostic success 

possible thanks to the commitment 

of the whole medical staff 

This thesis aims at discussing a nosological entity described in the literature 

on the subject as.Münchhausen syndrome by proxy. It is a rare and 

diagnostically challenging disease. It is hard to determine the incidence 

of the syndrome since many cases of mild severity remain undiagnosed. 

In Poland, the incidence is, on average, approximately 3 cases per 100,000 

children. In 93% of the cases, the sufferers are biological mothers who do 

not accept their children. By forcing the children to feign symptoms or even 

evoking these to get the attention. The most common symptoms reported 

by the mothers are dyspnoeic attacks, gastrointestinal disorders or allergies. 

The article mainly focused on the behaviours of the ill which hinder 

a diagnostic process, and diagnostic criteria used to tell the difference 

between Münchhausen syndrome by proxy and other nosological entities 

(e.g. battered child syndrome), as well as, the necessity of providing 

doctors of all specialties with more information on the existence of such 

a syndrome. 

Keywords: Münchhausen syndrome by proxy, MSBP diagnostics 
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Związki modulujące poziom tlenku azotu 

w chorobach układu krążenia 

Magdalena Polakowska , polakowska.magda@gmail.com; Studenckie 

Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z 

Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

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

Jolanta Orzelska-Górka ,  jolanta.orzelska@umlub.pl; Katedra 

i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyc zny 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  

Tlenek azotu jest niezwykle ważną substancją występującą w organizmie 

ludzkim. Spełnia istotne funkcje w regulacji procesów fizjologicznych 

i patofizjologicznych zachodzących w układach: krążenia, immunologicznym 

oraz nerwowym. Jego przełomowe odkrycie dostarczyło nowych informacji na 

temat wielu zaburzeń zachodzących w ustroju, a także sposobów ich leczenia. 

Obecnie wiadomo, że zarówno nadmiar jak i niedobór tlenku azotu może 

skutkować poważnymi chorobami. Z tego powodu dużo egzogennych 

związków mających zdolność do modulowania ilości tej stosunkowo nowo 

odkrytej, gazowej cząsteczki, znalazło zastosowanie w terapii różnych 

schorzeń. Zaobserwowano, że tlenek azotu odgrywa kluczową rolę 

w układzie krążenia. Powstając w komórkach śródbłonka prowadzi m.in. 

do rozkurczenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia agregacji płytek krwi 

oraz ograniczenia proliferacji komórek mięśni gładkich, co za tym idzie do 

zmniejszenia oporów naczyniowych. W konsekwencji, związki zmieniające 

ilość powstającego w ustroju tlenku azotu znalazły szerokie zastosowanie 

głównie w terapii chorób układu krążenia, takich jak: nadciśnienie tętnicze, 

miażdżyca, czy choroba wieńcowa, będących poważnym problemem XXI 

wieku. 

Słowa kluczowe: tlenek azotu, układ krążenia, choroby cywilizacyjne 
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Compounds modulating nitric oxide concentration 

in cardiovascular diseases 

Nitric oxide is extremely significant substance which occurs in human 

body. It plays essential functions in the regulation of physiological and 

pathophysiological processes in cardiovascular, immune and nervous 

systems. Its groundbreaking discovery provided new information about the 

many disturbances occurring in the body, as well as methods for their 

treatment. Currently, it is known that, both, lack and excess of NO can 

induce serious diseases. Hence, wide range of exogenous compounds that 

have ability to modulate quantity of this relatively novel, gaseous molecule 

are used in treatment of various disorders. It was observed that nitric oxide 

plays a crucial role in the cardiovascular system. It is synthesized 

in endothelium cells and brings about vasodilatation, inhibition of platelet 

aggregation and also reduction in proliferation of smooth muscle cells, 

which subsequently leads to decrease in the vascular resistance. 

Consequently, the compounds changing the nitric oxide levels are widely 

used, mainly in treatment of cardiovascular diseases, such as hypertension, 

atherosclerosis or coronary heart disease, which are a major problem the 

21st century. 

Keywords: nitric oxide , cardiovascular system, civilization diseases 
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Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)  

– epidemia XXI wieku 

Małgorzata Latalska ,  mlatalska@o2.pl ,  Klinika Chirurgii Siatkówki 

i  Ciała Szklistego, UM w Lublinie  

Agata Prokopiuk ,  agaprokopiuk@poczta.onet.pl,  Klinika Chirurgii 

Siatkówki i Ciała Szklistego, UM w Lublinie  

Jerzy Mackiewicz , jerzy.mackiewicz@umlub.pl, Klinika Chirurgii 

Siatkówki i Ciała Szklistego, UM w Lublinie  

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD-age- related macular 

degeneration) jest główną przyczyną ślepoty prawnej w populacji ludzi 

starszych w krajach uprzemysłowionych. Wyróżnia się dwie formy AMD: 

suchą (80-90%) i wysiękową (10-20%). Postać sucha, niewysiękowa 

prowadzi do zaniku nabłonka barwnikowego siatkówki lub grupowania się 

resztek komórkowych w formie druzów. Postać mokra, wysiękowa może 

być związana z kumulacją płynu surowiczego, odłączeniem nabłonka 

barwnikowego lub neowaskularyzacją naczyniówkową. 

W Polsce, co roku przybywa około 14000 chorych z postacią 

wysiękową AMD.  

Pacjent w końcowym stadium choroby wymaga pomocy osób drugich.  

Obecnie brak terapii dla suchej postaci AMD. Zaleca się modyfikację 

trybu życia i suplementację luteiny i zeaksantyny, co ma spowalniać 

przebieg choroby. Prowadzone są badania nad terapią przeciwciałami, 

takimi jak lampalizumab (faza III) czy tandospirone (III). Pojawiła się 

możliwość leczenia wczesnych druzów w postaci suchej laserem 2RT, 

który ma stymulować procesy zdrowienia siatkówki i prowadzić do 

zanikania druzów. W leczeniu postaci wysiękowej AMD, w której 

dochodzi do znacznego wzrostu poziomu VEGF (śródbłonkowego 

czynnika wzrostu naczyń), stosuje się inhibitory VEGF: ranibizumab, 

bevacizumab oraz aflibercept w postaci iniekcji doszklistkowych. 

Słowa kluczowe: AMD suche, AMD wysiękowe, iniekcje anty-VEGF 
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Age-related macular degeneration (AMD)  

– epidemic of the XXI century 

Age-related macular degeneration (AMD) is a leading cause of legal 

blindness in elderly population in the industrialized countries. There are 

two forms of AMD: dry (80-90%) and exudative (10-20%). Dry AMD, not 

effusive, leads to the atrophy of the retinal pigment epithelium or grouping 

of cellular debris in the form of drusen. Wet AMD, exudative, may be 

associated with an accumulation of serous fluid, detachment of the pigment 

epithelium and choroidal neovascularisation. There are approximately 

14,000 patients with the neovascular AMD in Poland, every year. In the 

final stages of the disease, patients require the help of others. There 

is currently no treatment for dry AMD. It is recommended to modify 

lifestyles and supplementation of lutein and zeaxanthin, which may to slow 

down the disease. There are some research on the therapy with antibodies 

such as lampalizumab (phase III) and tandospirone (phase III). There 

is a possibility of early treatment of drusen in dry AMD with the 2RT laser, 

which is intended to stimulate the healing process of the retina and lead to 

the disappearance of the drusen. In wet AMD, in which there is a significant 

increase of VEGF (vascular endothelial growth factor), anty-VEGF 

inhibitors are used as intravitreal injection: ranibizumab, bevacizumab, and 

aflibercept. 

Keywords: dry AMD, wet AMD, anty-VEGFinjection 
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Codzienność osób chorych na schizofrenię  

– ich prawa w powszednim życiu społecznym 

oraz trudności, jakie mogą w nim napotkać 

Patrycja Pięta,  patrycja.pieta@op.pl; SWPS Uniwersytet 

Humanistyczno-Społeczny, www.swps.pl  

W badaniu poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy określenie swoich 

praw związanych z uczestnictwem w codziennym życiu społecznym osób 

chorych na schizofrenię oraz zdrowych psychicznie zależy od przyjętej 

perspektywy człowieka chorego albo zdrowego. Drugim celem badawczym 

było sprawdzenie, czy skłonność do dystansowania się psychologicznego 

wobec osób chorych psychicznie różni się stopniem nasilenia pomiędzy 

osobami chorymi a zdrowymi psychicznie. W celu udzielenia odpowiedzi 

na powyższe pytania, przebadano 30 osób, z czego połowę stanowili 

pacjenci psychiatryczni, a połowę osoby zdrowe (dobrane odpowiednio pod 

względem społeczno-demograficznym do grupy chorych). Do pomiaru 

zmiennych wykorzystano autorski kwestionariusz. Zgodnie przewidywa-

niami, okazało się, że istnieją różnice w przypisywaniu praw dotyczących 

życia powszedniego osobom chorym, w zależności od tego, czy robią to 

one z ich punktu widzenia, czy z punktu widzenia osoby zdrowej. Wyniki 

dotyczące praw u osób zdrowych nie analizowano ze względu na ich 

niejednoznaczność. Zaskakujące wyniki otrzymano testując dystansowanie 

się – w przeprowadzonym badaniu większą skłonność do dystansowania 

się wobec chorych na schizofrenię wykazały osoby cierpiące z tego samego 

powodu (w porównaniu z osobami zdrowymi psychicznie). 

Słowa kluczowe: schizofrenia, ład społeczny, dystansowanie się 
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Everyday life of people with schizophrenia  

– their rights in social life  

and difficulties they can meet 

The main purpose of the presented research is to answer the question – if eva-

luation of rights in everyday life people’s with schizpohrenia and mentally 

health people’s depends on perspective from which it is made. Is it different 

if it is made from oneself point of view or from mentally health 

person/schizophrenic patient point of view. The second purpose was 

to check if there are any differences in distance toward people with 

schizpohrenia between people who suffer from schizophrenia and mentally 

health people? In the research took part 30 participants – half of them were 

schizophrenic patients, the second half were mentally health people on the 

street in the center of Warsaw. Research tool was questionnaire prepared by 

the researcher. According to the prediction there were differences 

in evaluation people’s with schizophrenia rights in everyday life – they were 

different when they were made by schizophrenic patient from his point 

of view or by schizophrenic patient from mentally health person point 

of view. The data concerns mentally health people’s rights in everyday life 

were not analized because of its ambiguous. Results from part testing 

distance were surprising. Bigger tendency to distance from schizophrenic 

patients demonstrated schizophrenic participants of the research (compared 

to mentally health participants). 

Keywords: schizophrenia, social order, psychological distance 
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Cukrzyca – klasyfikacja, patogeneza 

i obraz kliniczny choroby 

Urszula Bojakowska , u.bojakowska@o2.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii (SKN),  Uniwersytet Medyczny w Lublin 

Paweł Kalinowski,  p.kalinowski@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Marta Kowalska , marta.kowalska@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Wstęp: Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna, która charakteryzuje 

się zwiększonym stężeniem glukozy we krwi (tzw. hiperglikemia), będącym 

wynikiem zaburzeń wydzielania lub działania insuliny.  

Cel pracy: Celem pracy była analiza klasyfikacji, patogenezy i obrazu 

klinicznego cukrzycy. 

Materiał i metoda: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury. 

Wyniki i wnioski: Cukrzyca jest groźną, nieuleczalną chorobą 

przewlekłą, która stanowi coraz większy problem wśród populacji krajów 

wysokorozwiniętych. Określenie „cukrzyca” sygnalizuje stan przewlekłej 

hiperglikemii na czczo, po posiłkach lub jego powikłania. Stan ten 

powodowany jest przez wiele różnych czynników i mechanizmów 

patogenetycznych. Stanowi to podstawę do różnicowania i klasyfikacji 

cukrzycy. Dopiero w XX wieku nastąpił przełom w leczeniu tej śmiertelnej 

wcześniej choroby, poznano jej różnorodne postacie oraz lepiej zrozumiano 

ich złożoną patogenezę. W 1999 roku przyjęto zaproponowany przez 

komitet ekspertów WHO podział uwzględniający etiologię poszczególnych 

typów choroby. 

Słowa kluczowe: cukrzyca, klasyfikacja, patogeneza, obraz kliniczny 
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Diabetes – classification, pathogenesis 

and clinical picture 

Introduction: Diabetes is a chronic metabolic disease, which is characterized 

by an increased blood glucose (hyperglycemia) resulting from abnor-

malities in insulin secretion and insulin action.  

Aim: The aim of the study was to analyze the classification, pathogenesis 

and clinical picture of diabetes 

Material and methods: In the study, the method of literature analysis was 

used. 

Results and conclusion: Diabetes is a serious, incurable chronic disease, 

which is a growing problem among population in highly developed 

countries. The term "diabetes" indicates the state of chronic hyperglycemia, 

fasting after meals or its complications. This condition is caused by many 

different factors and pathogenic mechanisms. This is the basis for the 

differentiation and classification of diabetes. Not before the 20th century 

the breakthrough in management of this formerly lethal condition was 

achieved. The last century brought a better understanding of the patho-

genesis and the heterogeneity of multiple disorders constituting distinct 

types of diabetes. In 1999 The Expert Committee of the World Health 

Organization has adopted the etiology-based classification of diabetes 

mellitus. 

Keywords: diabetes, classification, pathogenesis, clinical picture 
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Depresja u dzieci i młodzieży 

jako problem zdrowotny XXI wieku 

Joanna Girzelska ,  joannagirze@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu ,  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że depresja jest czwartym 

najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Na depresję może 

zachorować każdy, bez względu na wiek, płeć czy sytuację ekonomiczną. 

Nie można wskazać jednej konkretnej przyczyny, która odpowiada za 

występowanie depresji. Uważa się, że do zachorowania dochodzi w wyniku 

współdziałania wielu czynników. Uraz psychiczny we wczesnym dzieciństwie, 

preferowany sposób wychowania, przeżycia osobiste to tylko nieliczne 

przyczyny depresji. Inne tkwią w uwarunkowaniach genetycznych osoby 

czy zaburzeniach równowagi neuroprzekaźników w mózgu. Powszechnie 

uważa się, że depresja dotyczy wyłącznie osób dorosłych, gdy tymczasem 

dotyka ona także dzieci i młodzieży. Depresja dziecięca pojawia się 

w różnych grupach wiekowych od niemowlęcia po przedszkolaka i dzieci 

starsze a objawy są zróżnicowane. Często u dzieci młodszych obraz 

kliniczny choroby jest uboższy niż u dzieci starszych, u młodzieży choroba 

bywa mylnie postrzegana jako przejaw burzliwego okresu dojrzewania. 

Objawy depresji dzieci młodszych to przede wszystkim zaburzenia 

łaknienia i snu, nieustanne kiwanie głową, u dzieci starszych występują 

zaburzenia nastroju, długotrwały smutek, bezsenność, utrata apetytu. 

Pojawiają się zachowania aspołeczne, buntownicze, wybuchy złości. 

Nieleczona depresja wieku dziecięcego może skutkować jej pogłębieniem 

w dorosłym życiu, często bywa bagatelizowana co może prowadzić do prób 

samobójczych. 

Słowa kluczowe: depresja, dzieci, zaburzenia nastroju, zachowania aspołeczne 
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Depression in children and young people 

as a health problem XXI century 

According to the World Health Organisation depression is the fourth most 

important health problem in the world. Everyone can suffer from 

depression, regardless of age, gender or economic situation. You can’t 

point to one particular cause, which is responsible for the occurrence 

of depression. It is believed that the disease is triggered by the interaction 

of many factors. Trauma in early childhood, the preferred way of upbringing, 

personal experiences are just a few causes of depression. Others lie in the 

genetic determinants of a person or imbalance of neurotransmitters in the 

brain. It is widely believed that depression concerns only adults, whereas 

it also affects children and adolescents. Depression in children occurs 

in different age groups such as infants, preschool and older children, and its 

symptoms are varied. Often in younger children the clinical picture of the 

disease is poorer than in older children, depression in adolescents 

is sometimes mistakenly regarded as a sign of turbulent adolescence. The 

main symptoms of depression in younger children include appetite 

disorders, sleeping disorders or constant nodding. Depression in older 

children can be characterised by mood disorders, prolonged sadness, 

insomnia or loss of appetite. There also appear anti-social behaviour, 

rebelliousness and outbursts of anger. Untreated depression in children may 

result in the aggravation of the state in the adult life. Depression is often 

underestimated which can lead to suicide attempts. 

Keywords: depression, children, mood disorders, anti-soclial behaviour 
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Diagnoza i leczenie pacjenta 

za pomocą radiofarmaceutyków 

Mateusz Kozieł , fizyk137@gmail.com; Koło Naukowe Fizyków, 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski, 

www.us.edu.pl 

Na co dzień ludzie stykają się z różnymi chorobami. Począwszy od 

kataru i przeziębienia przez ospę, różyczkę, zapalenie płuc, astmę, 

problemy z tarczycą, aż do nowotworów. Często diagnoza i leczenie takich 

przypadków odbywa się na podstawie podstawowej wiedzy, niekoniecznie 

lekarskiej, jak chociażby w przypadku gorączki, czy bólu głowy. Niemniej 

istnieje cała gama chorób, które powinny zostać zbadane przez specjalistę, 

a następnie przezeń wyleczone; takimi przypadkami są różyczka, ospa, 

angina czy zapalenie krtani. Niestety istnieją również choroby, których 

diagnoza nie jest tak prosta. Na przykład w przypadku problemów 

z tarczycą można wysnuć wiele przypuszczeń lub też postawić poprawną 

diagnozę. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy zwykłe metody to za mało. 

Wówczas medycynę wspomaga fizyka. Konkretnie dział zwany fizyka 

jądrową. Podawany jest pacjentowi pierwiastek „łączący się” z danym 

organem/układem/etc. Niech za przykład posłuży wspomniana tarczyca. 

W momencie, kiedy pacjent przyjmie odpowiednio przygotowaną tabletkę 

z jodem, ten „doczepi się” w odpowiednie miejsce i za pomocą specjalnej 

aparatury będzie można zaobserwować, czy wszystko jest w porządku 

i trzeba szukać dalej przyczyny, czy też faktycznie istnieją jakieś 

nieprawidłowości. 

Słowa kluczowe: medycyna, fizyka jądrowa, leczenie 
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Diagnosis and therapy patient 

with using radiopharmaceuticalses 

Every day the people contact with many disease. Beginning with runny 

nose and cold through smallpox, rubella, pneumonia, asthma, problems 

with thyroid gland till tumors and neoplasms. Usually diagnosis and 

therapy the kind of conditions to pass off with use a basic knowledge not 

necessarily medical, perhaps like fever or headache. Nevertheless are many 

diseases which should be observe by specialist and next to will be therapy. 

Cases like that are rubella, smallpox, sore throat/quinsy or laryngitis. 

Unfortunately are diseases which diagnosis is not simple like this, too; e.g. 

in the event of problems with thyroid gland may suppose or do correct 

diagnosis. But are a cases when basic methods are not enough. Then the 

medicine is support by physics. By part called nuclear physics exactly. The 

patient gets element medicate which is connecting with precise 

system/organ/etc. Let us take an example with thyroid gland. When patient 

swallows prepare drag with iodine, element joins to correct place and with 

use a specialist machines we can observe that is all right or not. 

Keywords: medicine, nuclear physics, thearapy 
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Elementy profilaktyki zaburzeń depresyjnych 

w chorobie nowotworowej 

Łukasz Miciuk , lukasz.r.miciuk@gmail.com; Katedra Psychologii 

Osobowości, Instytut Psychologii,  Wydział Nauk Społecznych, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  www.kul.pl  

Sytuacja diagnozy choroby nowotworowej często nosi cechy sytuacji 

estremalnej, tj. przekraczającej zdolności osoby do skutecznego radzenia 

sobie. Otrzymanie informacji o byciu chorym (element poznawczy) wiąże 

się z określonymi reakcjami emocjonalnymi (element afektywny) i może 

motywować bardzo różne zachowania (element behawioralny). Wśród 

przykładowych czynników sprzyjających rozwinięciu się afektywnych 

zaburzeń afektywnych depresyjnych są m.in.: procesy poznawcze (tworzenie 

przygnębiających scenariuszy; oczekiwanie czegoś złego; myślenie 

zerojedynkowe: albo dobrze albo źle, albo białe albo czarne), tłumienie 

przeżywanych emocji, zaprzeczanie sytuacji, w której znalazł się człowiek, 

a także nieumiejętne radzenie sobie ze stresem. Wiele oddziaływań 

profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie rozwojowi depresji 

w chorobach onkologicznych pochodzi z nurtu terapii poznawczo-

behawioralnej (cognitive-behavioral therapy). Celem posteru jest prezentacja 

konkretnych strategii terapeutycznych stosowanych w psychoonkologii 

w celu minimalizacji rozwoju zaburzeń afektywnych. Dyskutowana będzie 

także efektywność omawianych technik, ich mocne strony I ograniczenia. 

Słowa kluczowe: profilaktyka, depresja, nowotwór, psychoonkologia 

  



I Ogólnopolska Konferencja Naukowa                                                     15 kwietnia 2016 r. 

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Postery Naukowe  
 

98 

 

Elements of depression prevention in cancer patients 

The situation when a cancer is diagnosed is often an extreme situation  

– it exceeds one’s abilities to successfully deal with it. The news of being 

ill (cognitive element) is strictly connected with particular emotional 

reactions (affective component) and may motivate various behaviors 

(behavioral element). Among the factors fostering the development 

of affective depressive disorders there are e.g.: cognitive processes 

(creating dispiriting scenarios of one’s future; anticipating bad events; zero-

one thinking: good or bad, black or white), emotional suppression, denial 

and unsuccessful coping with stress. Many preventive strategies aiming 

against depression in cancer patients is descended from cognitive-

behavioral therapy (CBT). The goal of the poster is to present specific 

therapeutic techniques broadly used in psycho-oncology to minimalize the 

occurrence of affective disorders. The effectiveness of these techniques will 

be discussed as well, together with their strengths and limitations. 

Keywords: psychoprevention, depression, cancer, psycho-oncology 
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Migotanie przedsionków jako choroba cywilizacyjna  

Marcin Urbańczuk ,  marcin_urbanczuk@wp.pl; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie  

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl  

Katarzyna Schab ,  kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunol ogii 

Klinicznej UM w Lublinie, www.immunologia.am.lublin.pl  

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca 

stwierdzanym w praktyce klinicznej. Może być spowodowane przez 

przyczyny odwracalne albo wynikać z patologicznej i nieodwracalnej 

przebudowy mięśniówki przedsionków. Można je podzielić na napadowe, 

przetrwałe oraz utrwalone. Najpoważniejszym powikłaniem występującym 

u osób z migotaniem przedsionków jest udar mózgu. U chorych z tym 

schorzeniem występuje on 5-krotnie częściej niż w ogólnej populacji. Aby 

mu zapobiegać u pacjentów stosuje się odpowiednio dobraną terapię 

przeciwkrzepliwą. Częstość występowania migotania przedsionków rośnie 

wraz z wiekiem. Zapadalność u osób poniżej 55 lat to zaledwie 0,1 % 

natomiast u osób po 80 roku życia odsetek ten dochodzi do 10%. Biorąc 

pod uwagę ciągłe starzenie się społeczeństwa, migotanie przedsionków 

staje się chorobą cywilizacyjną. Ponad 5 mln Europejczyków jest 

dotkniętych tym schorzeniem, a wyniki badań wskazują, że w 2050 roku 

liczba tych osób wzrośnie 2,5-krotnie. W Polsce w chwili obecnej z migo-

taniem przedsionków żyje ponad 400 tys. osób. W niniejszej pracy 

przedstawiono aktualne spojrzenie na problem migotania przedsionków. 

Słowa kluczowe: migotanie przedsionków, choroba cywilizacyjna, zaburzenia 

rytmu 
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Atrial fibrillation as a civilisation disease 

Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia observed in clinical 

practice. AF may be triggered by reversible causes or result from 

pathological and unreversible remodeling of atrial myocardium. AF is divided 

on paroxsysmal, persistens or chronic. The most serious complication 

of atrial fibrillation is stroke. In patients affected with atrial fibrillation 

stroke occurs 5 – fold more than in general population. To avoid this 

complication in patients with AF adequately tailored antithrombotic 

therapy is administered. The frequency of atrial fibrillation increases with 

age. Morbidity in patients younger than 55 years old is about 0,1%, but 

in patients after 80 years reaches 10%. Taking into consideration the 

continous population ageing, atrial fibrillation seems to be a civilisation 

related disease. More than 5 milions Europeans is affected with this disease 

and scientific prognoses indicate that in 2050 years the number of patients 

with AF will increase 2 – fold. Actually in Poland there is 400 thousands 

people with diagnosed atrial fibrillation. In our paper we present 

contratemporary view on the problem of atrial fibrillation. 

Keywords: atrial fibrillation, civilization disease, arrhythmia 
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Nanostruktury wykorzystywane w medycynie 

Mateusz Kozieł , fizyk137@gmail.com; Koło Naukowe Fizyków, 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski, 

www.us.edu.pl 

Od zarania dziejów ludzie szukali metod do radzenia sobie 

z niesprzyjającym światem. Czy to od prowizorycznych domostw i ubrań 

chroniących przed zimnem, przez wygodne i przydatne narzędzia, aż do 

wiedzy na temat roślin i ich wykorzystania w leczeniu schorzeń 

i uśmierzaniu bólu. Od pewnego czasu, a głownie na początku XXI wieku 

technologia jaką się posługujemy rozwinęła się na tyle, że możemy 

wykorzystywać coraz lepsze sposoby do leczenia wszelkiego rodzaju 

chorób z którymi nie radzą sobie podstawowe metody. Oczywistym jest, że 

na oparzenie najlepiej działają nie medykamenty koncernów farma-

ceutycznych, a dobrze znana wszystkim lekarzom substancja o nazwie 

azotan srebra. To właśnie nanocząsteczki srebra powodują, że oparzenie 

goi się znacznie szybciej niż w każdym innym przypadku. Tak samo dzieje 

się ze zwalczaniem chociażby cholesterolu. Próby wytworzenia nanorurek 

węglowych mogących usuwać cholesterol oblepiający żyły są głównym 

tematem wielu ośrodków badawczych na całym świecie; a to tylko dwa 

przypadki nanomateriałów używanych w medycynie. 

Słowa kluczowe: nanomateriały, medycyna, LDL 

  



I Ogólnopolska Konferencja Naukowa                                                     15 kwietnia 2016 r. 

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Postery Naukowe  
 

102 

 

Nanostructures using in medicine 

For many, many years ago people are looking for methods to ménage with 

cruel world. Beginning form rough-and-ready shelters and clothes which 

protects them against cold, through comfortable and useful tools till 

knowledge of plants and their using with therapy illness and deaden a pain. 

For a long time, mainly in first two decades of twenty-first century 

a technology we have been using develop so much that we can harness 

better and better methods to therapy many kinds of illness then when 

standard methods are useless. Of course on the burn the silver nitrate is the 

best (and it is fact known by all of doctors) not a drugs distributed by 

pharmacy concerns. That nanoparticles of silver cause burn is mending 

faster than in other cases exactly. That same is when we think about 

cholesterol. The probes to make carbon nanotubes which might remove 

cholesterol around veins are mainly subject in many centers of research 

on all the world. And there are only two cases nanomaterials using 

in medicine. 

Keywords: nanomaterials, medicine, LDL 
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Nierówna walka z wirusem grypy 

we współczesnym świecie 

Paula Zdanowicz , pzdanowicz1@gmail.com, Wydział Lekarski, 

Uniwersytet medyczny w Łodzi  

Bogumiła Kępińska-Mirosławska ,  bogumila.kempinska-

miroslawska@umed.lodz.pl, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

Wprowadzenie: Epidemie grypy była znane w starożytności. Największa 

pandemia tzw. hiszpanka miała miejsce w 1918 r. Obecnie szczepienia 

uważa się za najlepszy sposób profilaktyki grypy. Jednak nie wszyscy je 

akceptują. Wyszczepialność w Polsce jest niska, a grypa w XXI w. może 

być wciąż groźna.  

Cel pracy: Celem pracy jest określenie wizerunku grypy i jego wpływu 

na decyzje o szczepieniu.  

Materiał i metody: Badania oparto na polskich źródłach historycznych 

i współczesnych: pracach naukowych, badaniach opinii publicznej oraz 

artykułach prasowych. Zastosowano metody jakościowej analizy porów-

nawczej źródeł.  

Wyniki i dyskusja: Przed odkryciem wirusa grypy podstawową metodą 

profilaktyki było unikanie kontaktu z chorym i higiena. Podczas pandemii 

grypę uważano za chorobę groźną, po jej ustąpieniu - za przemijającą 

dolegliwość. Inaczej było w 1918 r. Pod koniec lat 30. XX w. pojawiły się 

pierwsze szczepionki, które zyskały zwolenników i przeciwników. Od 

kilku lat w Polsce prowadzi się kampanię informacyjno-edukacyjną na 

temat grypy i szczepień. Mimo to wyszczepialność jest niska. Aktywne są 

ruchy antyszczepionkowe. Powszechne są opinie osób o nieskuteczności 

szczepień. W Polsce występuje różnorodny wizerunek grypy: od choroby 

przeziębieniowej do zabójcy, oraz szczepień: od ratujących życie do 

zabójczych.  

Wnioski: Różnorodność i zmienność wizerunku grypy i szczepień 

powoduje, że programy szczepień i kampanie medialne są mało skuteczne, 

a poziom wyszczepialności w Polsce jest wciąż niski. 

Słowa kluczowe: wirus grypy, pandemia, szczepienia 
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Unequal fight against the flu virus 

in the modern world 

Introduction: Epidemics of influenza were known already in antiquity. The 

biggest known pandemic so-called Spanish flu took place in 1918 and 

1919. Currently, vaccination is considered to be the best way of preventing 

the flu. However, not everyone in the society accept them. The percentage 

of vaccinated in Poland is low, and the flu in the twenty-first century can 

still be dangerous. 

Aim of the work: The aim of the study is to determine the image of the flu 

and its impact on decisions about vaccination. 

Material and methods: The study was based on Polish historical and 

contemporary sources: scientific work, public opinion polls and press 

articles. Methods qualitative analysis of comparative sources were used. 

Results and Discussion: Before the discovery of the influenza virus the 

primary method of prevention was to avoid contact with the sick and 

health. During pandemic of flu the disease was considered as dangerous, 

after the end of the epidemic - for a small ailment. It was different in 1918 

and 1919. In the late '30s, the first vaccine showed up, they imiedietly 

gained supporters and opponents. For several years in Poland is conducted 

informational and educational campaign on influenza and vaccinations. 

Despite this, the percentage of vaccinated people is low. They are active 

anti-vaccine movement. Widespread are the opinions of the ineffectiveness 

of vaccination. In Poland, there is a diverse image of flu from colds to life-

threatening disease, and vaccination: from life-saving to life-threatening. 

Conclusions: The variety and variability of the image of the flu and 

vaccinations makes vaccination programs and media campaigns are not 

very effective, and the level of vaccination rates in Poland is still low. 

Keywords: influenza virus, pandemic, vaccination 
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Nowe możliwości w leczeniu systemowym 

nowotworów płuc – przegląd badań klinicznych 

Katarzyna Schab ,  kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.immunologia.am.lublin.pl  

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl  

Marcin Urbańczuk ,  marcin.urbanczuk@gmail.com; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Me dyczny w Lubl inie, 

www.umlub.pl  

Rak płuc stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów 

zośliwych u obu płci w Polsce i krajach zachodnich. Według aktualnych 

danych epidemiologicznych z powodu raka płuca umiera rocznie około 

22 tysięcy osób, co stanowi blisko tyle, ile wynosi liczba nowych zachorowań 

na tę chorobę w ciągu roku. Z uwagi na wciąż wysoką popularność palenia 

tytoniu, skąpoobjawowy przebieg we wczesnych stadiach, brak skutecznych 

badań przesiewowych oraz dużą agresywność choroby rozpoznanie raka 

płuca bardzo często stawiane jest w zaawansowanym stadium choroby.  

Leczenie onkologiczne nowotworów płuc zależy od typu histolo-

gicznego, stopnia zaawansowania klinicznego oraz określonych kli-

nicznych i molekularnych czynników rokowniczych i obejmuje postępo-

wanie chirurgiczne, radioterapię, chemioterapię oraz leczenie ukierun-

kowane molekularnie (inhibitory receptora naskórkowego czynnika wzrostu 

i inhibitory angiogenezy). Mimo, że w ciągu ostatnich 20 lat terapia onko-

logiczna raka płuca uległa znaczącym zmianom, nie udało się osiągnąć 

wyraźnej poprawy wyników leczenia. W pracy przedstawiono dotych-

czasowe standardy leczenia onkologicznego zaawansowanych nowo-

tworów płuc oraz dokonano przeglądu badań klinicznych dających szansę 

na poprawę rokowania u tych pacjentów. 

Słowa kluczowe: rak płuca, badania kliniczne, leczenie celowane molekularnie 
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Advances in the systemic treatment of lung cancers  

– review of clinical trials 

Lung cancer is the most common cause of mortality among all 

malignancies in both sexes in Poland and western countries. According 

to epidemiological data lung cancer causes about 22 thousands of deaths 

annually, which is almost equal to the number of lung cancer new cases per 

year. Owing to the still high frequency of smoking, no symptoms in early 

stages, no screening test of documented efficacy and usually high 

aggressiveness of the disease, the diagnosis of lung cancer is very often 

made in the advanced stage of the disease. Oncological therapy of lung 

cancer depends on the histological type, clinical stage, and certain 

molecular and clinical prognostic factors. The treatment involves surgery, 

radiotherapy, chemotherapy and targeted therapy (inhibitors of epidermal 

growth factor receptor and inhibitors of angiogenesis). In spite of the fact 

that during last 20 years oncology made a step forward, there have been 

so significant improvement in lung cancer patients’ outcomes. In this paper 

we aimed to present current standards in the therapy of advanced lung 

cancer and review the clinical trials that can possibly lead to changing the 

poor prognosis in the disease. 

Keywords: lung cancer, clinical trials, targeted therapy 
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Obturacyjny bezdech senny 

jako schorzenie cywilizacyjne 

Marcin Urbańczuk ,  marcin_urbanczuk@wp.pl; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie  

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl  

Katarzyna Schab ,  kas.s@o2.pl; Katedra i Zak ład Immunologii 

Klinicznej UM w Lublinie, www.immunologia.am.lublin.pl  

Obturacyjny bezdech senny jest coraz częstszym problemem w codziennej 

praktyce klinicznej. Polega na występowaniu powtarzających się podczas 

snu przerw w oddychaniu, trwających dłużej niż 10 sekund. Przyczyną 

choroby jest zamykanie się światła dróg oddechowych na poziomie gardła, 

co zatrzymuje przepływ powietrza, powodując przejściowe niedotlenienie. 

Rozpoznanie choroby i ocena stopnia jej ciężkości wymaga określenia 

liczby bezdechów i epizodów hipowentylacji na godzinę snu, czyli tak 

zwanej AHI (apnoea-hipopnea index) albo RDI (respiratory disturbance 

index). Częstość występowania tego schorzenia wzrasta wraz z wiekiem. 

Występowaniu OBS sprzyja otyłość a szczególnie duży obwód szyi. 

Schorzenie dotyczy ok. 4% mężczyzn i 2% kobiet w populacji ogólnej. 

Szacuje się, że OBS występuje u ponad 230 tyś. osób w Polsce. 

Występowanie bezdechów sennych powoduje spadki saturacji krwi, czego 

następstwem są liczne zaburzenia ogólnoustrojowe. Nieleczony OBS ma 

wpływ na obniżenie jakości życia, wynikające przede wszystkim z nadmiernej 

senności w ciągu dnia, jak również wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 

zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego. Do groźnych 

powikłań wynikających z powyższego schorzenia należy także zwiększone 

ryzyko wypadków komunikacyjnych. Celem pracy było przestawienie 

aktualnych doniesień na temat patofizjologii, objawów, powikłań i metod 

leczenia OBS. 

Słowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny, bezdech, choroba cywilizacyjna 
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Obstructive sleep apnea as a civilization disease 

Obstructive sleep apnea is more common problem in everyday clinical 

practice. It is based on the occurrence of repeated sleep interruptions 

in breathing lasting longer than 10 seconds. The disease is caused to close 

the airway lumen at the throat, which stops the flow of air, causing transient 

hypoxia. The diagnosis and assessment of its severity requires the 

determination of the number of apneas and hypoventilation episodes per 

hour of sleep, the so-called AHI (apnea-hipopnea index) or RDI 

(respiratory disturbance index). The incidence of this disease increases with 

age. OSA occurs in people with obesity, mainly with large neck 

circumference. The disease affects approximately 4% of men and 2% 

of women in the general population. It is estimated that OSA affects more 

than 230 thousand people in Poland. The occurrence of sleep apnea causes 

decrease blood oxygen saturation, resulting many systemic disorders. 

Untreated OSA has an effect on decrease the quality of life, as a result 

excessive sleepiness during the day, as well as OSA is associated with 

an increased risk of incidence of diseases of the cardiovascular system. 

In dangerous complications resulting from the above disorder should be 

an increased risk of traffic accidents. The aim of this study was presentation 

the current literature on pathophysiology, symptoms, complications and 

treatment of OSA. 

Keywords: obstructive sleep apnea, apnea, civilization disease 
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Ocena przydatności M-CSF I MMP-2 

w diagnostyce raka piersi 

Edyta Katarzyna Głażewska , kasiaglazewska@wp.pl,  Samodzielna 

Pracownia Medycyny Este tycznej, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku  

Monika Gudowska ,  m.gudowska@wp.pl, Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

Monika Zajkowska,  monika@zajkowska.com, Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

Sławomir Ławicki , slawicki@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej,  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

Wstęp: Czynnik stymulący kolonie makrofagowe (M-CSF) oraz metalo-

proteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) mogą odgrywać ważną 

rolę w powstawaniu i inwazji nowotworów. Celem badań była ocena stężeń 

oraz przydatności diagnostycznej M-CSF oraz MMP-2 u pacjentek z rakiem 

piersi oraz ich porównanie z markerem rutynowo oznaczanym w diag-

nostyce tego nowotworu, tj. z CA 15-3. 

Materiały i metody: Badaniami objęto 90 pacjentek z rakiem piersi. 

Grupę kontrolną stanowiło 60 zdrowych kobiet. Materiałem do badań było 

osocze ubogopłytkowe. Oznaczenia MMP-2 i M-CSF wykonano metodą 

ELISA, CA 15-3 - metodą CMIA. Określono przydatność diagnostyczną 

MMP-2, M-CSF i CA 15-3 poprzez wyliczenie czułości i swoistości 

diagnostycznej, wartości predykcyjnych wyniku dodatniego i ujemnego 

oraz mocy diagnostycznej badań - pole pod krzywą ROC (AUC).  

Wyniki: Wykazano znamiennie wyższe stężenie M-CSF oraz markera 

porównawczego u chorych na raka piersi. M-CSF i MMP-2, podobnie jak 

CA 15-3, wykazały wysokie wartości swoistości diagnostycznej. Czułość 

diagnostyczna, wartość predykcyjna wyniku dodatniego i ujemneg oraz 

pole pod krzywą ROC (AUC) były niższe w porównaniu do CA 15-3. 

Czułość diagnostyczna, wartość predykcyjna wyniku ujemnego oraz moc 

diagnostyczna badań (AUC) wyraźnie wzrastały przy jednoczesnej analizie 

badanych parametrów. 
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Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują możliwość wykorzystania M-CSF 

i MMP-2 w diagnostyce i monitorowaniu raka piersi, ale tylko w połączeniu 

z CA 15-3. 

Słowa kluczowe: MMP-2, M-CSF, rak piersi 

Diagnostic utility of M-CSF and MMP-2 

in breast cancer patients 

Background: Macrophage – colony stimulating factor (M–CSF) and matrix 

metalloproteinase 2 (MMP-2) may play an important role in pathogenesis 

and spreading of cancer disease. In this study we investigated the plasma 

levels of M-CSF and MMP-2 in comparison to commonly accepted tumor 

marker CA 15-3 in breast cancer patients and in relation to the control 

group (healthy subjects). 

Methods: Tested group included 90 breast cancer patients. The control 

group consisted of 60 healthy volunteers. Plasma levels of M-CSF and 

MMP-2 were determined using immunoenzyme assay (ELISA), CA 15-3 

concentrations by chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA). 

Results: Plasma levels of M-CSF and tumor marker CA 15-3 were 

significantly higher in breast cancer patients as compared to the healthy 

control. The M-CSF, MMP-2 and CA 15-3 diagnostic specificities received 

high values. The M-CSF and MMP-2 diagnostic sensitivity, the positive 

and the negative predictive value and AUC value were lower than CA 15-3. 

The combined use of tested parameters resulted in the increase of the 

sensitivity, specificity and AUC value. 

Conclusions: These results suggest the usefulness of M-CSF and MMP-2 

in the diagnostics of breast cancer, especially in combination with CA 15-3, 

as a new biomarkers panel. 

Keywords: MMP-2, M-CSF, breast cancer 
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Powikłania cukrzycy (mikroangiopatia)  

– przegląd literatury cz. I 

Urszula Bojakowska , u.bojakowska@o2.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii (SKN), Uniwersytet Medyczny w Lublin 

Paweł Kalinowski ,  p.kalinowski@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Marta Kowalska , marta.kowalska@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Wstęp: Cukrzyca jest poważną chorobą prowadzącą do groźnych powikłań 

wielu układów i narządów, które są związane głownie z hiperglikemią.  

Cel pracy: Celem pracy była analiza powikłań cukrzycy. 

Materiał i metoda: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury. 

Wyniki i wnioski: Utrzymujące się złe wyrównanie cukrzycy skutkuje 

wystąpieniem ostrych powikłań, a trwająca dłużej cukrzyca, zwłaszcza 

leczona mało intensywnie, powoduje powstanie uszkodzeń narządów 

z powodu zmian zwyrodnieniowych w małych i średnich naczyniach oraz 

w dużych tętnicach. Mikroangiopatia jest to swoisty dla cukrzycy proces 

patologiczny, który toczy się w obrębie układu naczyń włosowatych oraz 

najdrobniejszych tętnic i żył. Polega ona na zmianach zwyrodnieniowych 

włośniczek szczególnie w obrębie siatkówki i nerek. Retinopatia cukrzycowa 

rozwijająca się w większości przypadków wieloletniej cukrzycy, 

niezależnie od jej typu prowadzi do głębokiego upośledzenie widzenia lub 

całkowitej utraty wzroku. Stały wzrost liczby zachorowań, a także 

przedłużenie życia chorych na cukrzycę jest głównym powodem 

nieodwracalnej ślepoty szczególnie w krajach rozwiniętych. Nefropatia 

cukrzycowa jest główną przyczyną schyłkowej niewydolności nerek 

i znacząco pogarsza jakość życia pacjentów. 

Słowa kluczowe: cukrzyca, retinopatia, nefropatia 
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Complications of diabetes (microangiopathy)  

– review of literature 

Introduction: Diabetes is a serious illness leading to dangerous complications 

of many systems and organs that are mainly related to hyperglycemia.  

Aim: The aim of the study was to analyze diabetes complications 

Materials and methods: In the study, the method of literature analysis was 

used. 

Results and conclusion: Incorrect sugar level results in acute complications. 

Long-lasting diabetes, especially not cured intensively, results in organs 

damage because of degenerative changes in small and medium-sized 

vessels, and in large arteries. Microangiopathy is specific for diabetes 

pathological process that takes place within the capillaries and the smallest 

arteries and veins. It consists in degenerative capillary especially retinal and 

renal. The most important diabetic eye complication is diabetic retinopathy 

which is the most frequent cause of new cases of blindness. Diabetic 

nephropathy as the main cause of the end stage renal disease and leading 

for significant worsening the quality of life. 

Keywords: diabetes, retinopathy, nephropathy 
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Powikłania cukrzycy – przegląd literatury cz. II 

Urszula Bojakowska , u.bojakowska@o2.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii (SKN), Uniwersytet Medyczny w Lublin 

Paweł Kalinowski ,  p.kalinowski@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Marta Kowalska , marta.kowalska@umlub.pl; Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublin  

Powikłania będące następstwem wieloletniej cukrzycy stanowią istotny 

problem wśród pacjentów chorujących na cukrzycę. Cukrzyca wyraźnie 

zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy, prowadząc do powstania 

charakterystycznych zespołów naczyniowych. Choroba niedokrwienna serca 

jest najczęstszym zespołem klinicznym spowodowanym makroangiopatią 

u chorych, zwłaszcza na typ 2 cukrzycy. Choroba naczyniowa mózgu jest to 

zbiór nieswoistych dla cukrzycy zespołów neurologicznych, będących 

klinicznym wyrazem zaburzeń ukrwienia mózgu, spowodowanych 

miażdżycą tętnic i stwardnieniem tętniczek. Najczęstszym powikłaniem 

angiopatii tętnic mózgu jest udar niedokrwienny. Neuropatia cukrzycowa 

oznacza chorobę manifestującą się klinicznie lub podklinicznie, występującą 

w przebiegu cukrzycy i bez związku z innymi możliwymi przyczynami 

neuropatii. Objawy tej choroby wynikają z zajęcia zarówno somatycznego, 

jak i autonomicznego obwodowego układu nerwowego. Zmiany zwyrod-

nieniowe w obrębie wszystkich tkanek stóp objawiające się zniekształ-

ceniami, martwicą i zakażeniem określane są jako zespół stopy cukrzycowej. 

Stanowi on poważny problem szczególnie wśród pacjentów z wieloletnim 

przebiegiem cukrzycy i jest wśród tych pacjentów główna przyczyną 

amputacji. Utrzymywanie poziomu glukozy w granicach normy, odpowiednie 

zabiegi pielęgnacyjne oraz wykonywanie badań profilaktycznych w dużej 

mierze chroni pacjenta przed nimi oraz przyczynia się do opóźnienie czasu 

wystąpienia tych powikłań. 

Słowa kluczowe: cukrzyca, zespół stopy cukrzycowej, makronagiopatia, 

powikłania 
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Complications of diabetes – review of literature part II 

Complications resulting from long-standing diabetes are major problem 

among patients with diabetes. Diabetes significantly increases the risk 

of developing atherosclerosis, which leads to characteristic vascular 

syndrome. Coronary heart disease is the most common clinical syndrome 

caused by macrovascular disease patients, especially type 2 diabetes. 

Vascular disease of the brain is a collection of nonspecific for diabetes, 

neurological syndromes, which are the clinical expression of brain blood 

flow disorders caused by atherosclerosis and hardening of the arterioles. 

The most common complication angiopathy of the arteries of the brain 

is ischemic stroke. Diabetic neuropathy is a disease manifested by clinical 

or sub-clinical, occurring in diabetes and without reference to other 

possible causes of neuropathy. The symptoms of the disease result from 

activities of both somatic and autonomic peripheral nervous system. 

Degenerative changes within all the tissues of interest manifested by 

distortion, necrosis and infection are referred as diabetic food syndrome. 

It is a serious problem especially among patients with long-term course 

of diabetes and is the leading cause of amputation. Keeping glucose levels 

within normal limits, appropriate treatments and performing examinations 

largely protect a patient from the complications and contribute to the delay 

time of their appearance. 

Keywords: diabetes, diabetic food syndrome, macroangiopathy, complication 
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Proces autofagii u kobiet  

w okresie około- i pomenopauzalnym 

Iwona Bojar ,  bojar.iwona@imw.lublin.pl; Zakład Zdrowia Kobiet, 

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, 

http://www.imw.lublin.pl/index.php/pl  

Iwona Homa-Mlak,  iwona.homa@wp.pl; Katedra i Zakład Fizjologii 

Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin; www.ht tp://umlub.pl 

Radosław Mlak , radoslaw.mlak@gmail.com; Katedra i Zakład 

Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin; 

www.http://umlub.pl 

Mariusz Gujski ,  Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych 

i  Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 

https://alergologia1.wum.edu.pl  

Alfred Owoc,  Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, 

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; 

http://www.imw.lublin.pl/index.php/pl  

Teresa Małecka-Massalska ,  Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, 

Uniwersytet Medyczny, Lublin; www.http://umlub.pl  

Zmiany hormonalne występujące u kobiet w okresie około- i pomeno-

pauzalnym często prowadzą do zaburzeń gospodarki węglowodanowej, 

lipidowej, osteoporozy, czy nadciśnienia tętniczego. W okresach tych 

dochodzi do wzrostu i zmiany rozkładu tkanki tłuszczowej. 

Autofagia jest fizjologicznym procesem odpowiedzialnym za utrzymanie 

wewnątrzkomórkowej homeostazy, występującym we wszystkich komórkach 

eukariotycznych i indukowanym m.in.: działaniem substancji toksycznych 

lub niedoboru substancji odżywczych. Białka MAP1-LC3s będące białkami 

strukturalnymi błon autofagosomów są użytecznym markerem wykrywania 

autofagii.  

Celem badania było porównanie stężenia MAP1-3LCB u kobiet w wieku 

około- i pomenopauzalnym w zależności od stopnia nagromadzenia tkanki 

tłuszczowej.  

W surowicy krwi obwodowej pobranej od 300 kobiet w wieku około- 

i pomenopauzalnym za pomocą techniki ELISA (MAP1LC3B Human 
Elisa, SunRed Biotechnology Company, China) oznaczono stężenie białka 

MAP1-3LCB. Następnie przeprowadzono analizę statystyczną porównującą 
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poziom MAP1-3LCB w zależności od czynników demograficzno-klinicznych: 
wiek, płeć, waga, BMI, poziom tkanki tłuszczowej.  

U kobiet, u których nagromadzenie tkanki tłuszczowej oceniono jako 

duże odnotowano istotnie wyższy poziom MAP1-3LCB w porównaniu do 

pozostałych badanych [mediany (zakresy) MAP1-3LCB odpowiednio: 
82,58 (45,40-103,15) vs. 52,78 (40,95-64,31); Z=2,45; P= 0,0141]. 

U kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym z dużym nagromadzeniem 

tkanki tłuszczowej występuje wysoki poziom białka MAP1-3LCB. 

Słowa kluczowe: autofagia, MAP1-3LCB, menopauza, tkanka tłuszczowa 

The autophagy process  

in peri- and postmenopausal women 

In peri- and postmenopausal women the hormonal changes can occur. 

It often lead to disturbances in glucose and lipid metabolism, osteoporosis 

and hypertension. In these period increase and changes in body fat 
distribution are observed. 

Autophagy is a physiological process responsible for the maintenance 

of intracellular homeostasis. Autophagy is present in all eukaryotic cells 
and it is induced by e.g.: effects of toxic substances or nutrients deficiency. 

MAP1-LC3s proteins are the structural elements of membranes of auto-

phagosomes and are a useful marker for detection of autophagy. 

The aim of study was comparison of the concentration of MAP1-3LCB 

in the peri- and postmenopausal women depending on the accumulation 

of body fat. 

In serum of peripheral blood, collected from 300 peri- and post-menopause 
women, using ELISA technique (ELISA Human MAP1LC3B, Sunred 

Biotechnology Company, China) MAP1-3LCB protein concentration was 

determined. Subsequently a statistical analysis of associations between 
level of MAP1-3LCB and demographic and clinical factors: age, sex, 

weight, BMI, body fat levels was conducted. 

In women with high accumulation of fat tissue we reported a significantly 

higher levels of MAP1-3LCB compared to other patients [median (range) 
MAP1-3LCB respectively: 82.58 (45,40-103,15) vs. 52.78 (40,95-64,31); 

Z = 2.45; P = 0.0141]. 

In obese women in peri- and postmenopausal period high level of protein 
MAP1-3LCB occurs. 

Keywords: autophagy, MAP1-3LCB, menopause, fat tissue 
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Rola flawonoidów w prewencji otyłości  

Monika Michalak-Majewska ,  monika.michalak@up.lublin.pl; Katedra 

Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Wydział Nauk o Żywności 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

http://www.up.lublin.pl/foodscience -struktura/?id=153 

Tomasz Czernecki ,  tomasz.czernecki@gmail.com; Katedra 

Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, http://www.up.lublin.pl/foodscience -struktura/?id=92 

Otyłość, uznana za epidemię XXI wieku, określana jest jako pato-

logiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w ustroju uwarunkowane 

czynnikami metabolicznymi, endokrynologicznymi, środowiskowymi oraz 

psychologicznymi. Strategią w prewencji otyłości jest m.in. edukacja żywie-

niowa oraz właściwa dieta. Wyniki badań wskazują, że dla zrozumienia 

podstaw patofizjologii otyłości, decydująca jest znajomość biologii komórek 

tłuszczowych (adipocytów), a racjonalne manipulowanie ich fizjologią 

stwarza obiecujące podstawy prewencji otyłości.  

Celem niniejszej pracy jest przegląd wyników badań z ostatnich lat 

dotyczących potencjalnej roli związków z grupy flawonoidów w procesach 

indukcji apoptozy, hamowania adipogenezy i stymulacji procesu lipolizy 

w komórkach tłuszczowych. 

W pracy wskazano również źródła w diecie i przykłady poszczególnych 

grup flawonoidów, scharakteryzowano metabolizm i wchłanianie oraz 

omówiono inne kierunki działania tej grupy związków. Przedstawiono 

także oszacowanie pobrania flawonoidów z dietą przeciętnego Polaka, 

w porównaniu z innymi narodowościami. 

Wyniki badań in vitro wskazują, że indukcja apoptozy wywoływana 

przez związki takie jak rutyna, kwercetyna, geinsteina, naringenina, 

katechiny czy antocyjany jest powiązana z ich właściwościami przeciw-

utleniającymi. Ponadto inne związki występujące naturalnie w pożywieniu 

mogą także wpływać na różne etapy cyklu życiowego komórki tłusz-

czowej, w związku z tym mogą być również istotne w prewencji otyłości. 

Słowa kluczowe: otyłość, flawonoidy, dietoterapia 
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Role of flavonoids in prevention of obesity 

Obesity, recognised as an epidemic of the 21st century is defined as a patho-

logical fat accumulation in the body influenced by many factors: metabolic, 

endocrine, environmental and psychological. The strategy in obesity 

prevention includes nutritional education and proper diet. The results show 

that knowledge of adipocite biology is crucial for understanding the basics 

of the pathophysiology of obesity and furthermore, rational manipulation 

of adipose physiology creates a promising for prevention of obesity. 

The aim of this study is to review the results of research from recent years 

concerning the potential role of compounds from the group of flavonoids 

in the process of induction of apoptosis, inhibition of adipogenesis and 

stimulation of lipolysis in adipocites. 

The study also showed a source in the diet and examples of flavonoids, 

characterized metabolism and absorption, and discusses the different 

directions of activity this group of compounds. We also presented an 

evaluation of daily intake of flavonoids with statistical Polish diet, 

compared with other nationalities diets. 

Results of in vitro studies demonstrate that induction of apoptosis caused by 

compounds such as rutin, quercetin, geinstein, naringenin, catechin and 

anthocyanins is associated with their antioxidant properties. In addition, other 

natural compounds in the diet may also contribute to various life cycle stages 

of adipocite, therefore, may be important in obesity prevention too. 

Keywords: obesity, flavonoids, dietotherapy 
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Stres a jakość funkcjonowania narządu głosu 

Anna Guzy ,  anna-guzy@wp.pl, Uniwersytet  Śląski w Katowicach, 

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej  

Podjęte badania dotyczą zależności pomiędzy czynnikami psycho-

logicznymi a jakością emisji głosu. Od stycznia 2014 do września 2015 

badaniom poddano 450 nauczycieli (próba badawcza była reprezen-

tatywna). Postawiono dwa zasadnicze pytania badawcze: czy istnieje 

zależność pomiędzy parametrami jakości emisji głosu mówionego a stresem, 

jak również które zmienne wchodzące w skład modelu badawczego są ze 

sobą związane. W celu odpowiedzi na postawione pytania badawcze 

wybrano analizę korelacji oraz regresji wielorakiej postępującej (odmiana 

krokowa). Przyjęto poziom istotności p<0,05. Próba badawcza była badana 

za pomocą metod fizykalnych (badania spirometryczne, jakość wdechu, 

fonacja, artykulacja, nastawienie głosu, tor oddechowy, czas fonacji, s/z 

ratio) oraz kwestionariuszowych (testy PSS-10, VHI-30). Wyniki badań 

wskazują, że występuje istotna statystycznie zależność pomiędzy 

wybranymi zmiennymi głosowymi a poziomem odczuwanego stresu. 

Ponadto dzięki modelowi regresji (MR) udało się wyjaśnić występowanie 

określonych trudności głosowych u badanych. Uzyskane wyniki badań są 

przydatne do projektowania działań profilaktycznych. 

Słowa kluczowe: emisja głosu, stres, jakość głosu 
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Stress and quality of voice production 

Background: The subject of the research is connection between 

psychosocial factors like: anxiety, life satisfaction, stress and selfesteem 

and problems with voice production.  

Material and methods: From January 2014 to September 2015 almost 

450 people have been examined (the sample was various and representative). 

I have two research problems. If there is a correlation between variables 

and which variables are the best explanation of problems with voice pro-

duction. I chose two statistical methods: correlation and regression (MR).  

The group was examined by questionnaire methods (for measuring stress 

(PSS10) and Sheet of the Voice Emission Diagnosis (SVED) which 

measuring principles problems with voice production: breathing (respiration), 

phonation, articulation, efficiency of articulatory apparatus and resonators. 

I also use Voice Handicap Index (VHI-30).  

Results: The results have been proved that there is a correlation between 

stress and problems with voice production. Research can help with 

preparation of prophylactic programs for those profession in which voice 

is the most important thing (like: teachers, actors, doctors etc). Moreover 

regression model tells us which factors (and variables) are connected with 

problems with voice productions. 

Keywords: voice production, quality od voice, stress 
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Uwarunkowania zachowań kobiet 

w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy 

Aleksandra Słopiecka , aleksaonet@op.pl; Instytut Zdrowia 

Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet  Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Ważnym problemem medycznym i społecznym kobiet na całym świecie 

jest grupa nowotworów żeńskich narządów płciowych, w której znaczny 

odsetek stanowi raka szyjki macicy. Pomimo prowadzonego od wielu lat 

narodowego programu skriningowego, współczynniki zachorowalności 

i umieralności Polek z powodu wymienionej choroby utrzymują się na 

najwyższym poziomie w Europie.  

W pracy zastosowano analizę piśmiennictwa na temat zachowań kobiet 

w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki raka szyjki macicy. Analizie 

opisowej poddano również dane dotyczące czynników ryzyka oraz 

rekomendowanych metod zapobiegania i wczesnego wykrywania stanów 

przedrakowych i raka szyjki macicy. Z doniesień specjalistów wynika, że 

zachowania prokreacyjne i seksualne kobiet oraz ich postawy wobec 

zalecanych sposobów kontroli i ochrony zdrowia są ważnymi deter-

minantami rozwoju choroby. Do czynników wpływających na analizowane 

zachowania zaliczono: poziom świadomości zdrowotnej, wykształcenie, 

wiek, status społeczno-ekonomiczny, przynależność do grupy etnicznej 

oraz ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, rak szyjki macicy, kobiety 
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Determinants of behavior of women 

in the prevention of cervical cancer 

An important medical and social problem of women around the world 

is a group of cancers of female reproductive organs, in which the significant 

percentage is cervical cancer. Despite the run for many years national 

program of screening, the rates of morbidity and mortality of Polish women 

because of that illness remain at the highest level in Europe. 

The study used the analysis of the literature on the behavior of women 

in the primary and secondary prevention of cervical cancer. The subject 

of the descriptive analysis were also data on risk factors and recommended 

methods of prevention and early diagnosis of precancerous conditions and 

cervical cancer. Experts report that reproductive and sexual behavior 

of women and their attitudes towards the recommended ways to control and 

protect health are important determinants of disease development. Factors 

influencing the analyzed behaviors include: the level of health awareness, 

education, age, socio-economic status, ethnicity, and limited access 

to health care. 

Keywords: health behaviours, cervical cancer, women 
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Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów 

z wybranymi chorobami z autoimmunizacji 

Agnieszka Brzozowska ,  agnieszka.brzozowska@umlub.pl;Zakład 

Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medyczn ego 

w Lublini, www.umlub.pl  

Jacek Postępski ,  ;jacek.postepski@op.pl; Klinika Chorób Płuc 

i  Reumatologii Dziecięcej Uniwersy teckiego Szpitala Dziecięcego 

w Lublinie, www.dsk.lublin.pl  

Marian Jędrych , marian.jedrych@umlub.pl, Zakład Matematyki 

i  Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublini, 

www.umlub.pl  

Choroby autoimmunizacyjne są grupą chorób o przewlekłym, często 

remitującym przebiegu, które nie leczone prowadzą do pogorszenia stanu 

zdrowia a niejednokrotnie inwalidztwa a nawet śmierci. Mimo postępu 

wiedzy na temat ich patomechanizmu, przyczyny autoimmunizacji 

pozostają nieznane. 

Celem pracy była ocena jakości życia w wymiarze funkcjonowania 

fizycznego, psychicznego, relacji społecznych i środowiska pacjentów 

z wybranymi chorobami immunizacyjnymi, a także ocena związku pomiędzy 

akceptacją choroby a jakością życia oraz znalezienie czynników 

różnicujących ogólną jakość życia i percepcję zdrowia. Badania przepro-

wadzono na grupie 170 osób chorujących na choroby immunizacyjne. 

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę 

ankietową. Narzędziem badawczym był wystandaryzowany kwestionariusz 

AIS oraz WHOQOL BREF. Uzyskane wyniki badań poddano analizie 

statystycznej. Przeprowadzone badania wykazały, że największe zadowolenie 

z jakości życia odczuwają chorzy z chorobami immunologicznymi 

w dziedzinie Relacje społeczne i Środowisko oraz, że poziom akceptacji 

choroby jest wyższy w grupie chorych na toczeń układowy lub nieswoiste 

zapalenia jelit w porównaniu z chorującymi na reumatoidalne zapalenie 

stawów a także, iż prawdopodobnie akceptacja choroby, rozpoznanie, czas 

trwania choroby, płeć, wiek mają wpływ na ocenę ogólnej jakości życia 

i ogólnej percepcji zdrowia. 

Słowa kluczowe: nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba Leśniowskiego-

Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, RZS, toczeń rumieniowaty 
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The impact of acceptance of the disease on the quality 

of life in patients with selected autoimmune diseases 

Autoimmune diseases have chronic and often remitating course. If untreated, 

they lead to deterioration of health, disability and sometimes even to death. 

Despite the development of knowledge about their pathomechanism, the 

causes of autoimmunity remains unknown. 

The main aim of the study was to assess the quality of life in the dimension 

of physical functioning, mental health, social relations and the environment 

of patients with selected autoimmune diseases, to evaluate the relationship 

between the acceptance of the disease and the quality of life, as well 

as to find factors differentiating the quality of life and the perception 

of health. The study was conducted on a group of 170 people suffering 

from autoimmune diseases. The study used the diagnostic survey method 

and questionnaire technique. The research tool was a standardized 

questionnaire AIS and WHOQOL BREF. The results were statistically 

analyzed. The study showed that the greatest satisfaction with the quality 

of life was displayed by patients with autoimmune diseases in the field 

of social relations and the environment, and that the level of acceptance 

of the disease is higher in patients with systemic lupus erythematosus and 

inflammatory bowel disease compared to those suffering from rheumatoid 

arthritis and, that it is likely that the acceptance of disease, diagnosis, 

duration of illness, gender and age have an influence on the assessment 

of the overall quality of life and the general health perception. 

Keywords: inflammatory bowel diseases, Crohn's disease, ulcerative colitis, 

rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus 
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Wpływ cukrzycy na wzrost ryzyka występowania 

choroby nowotworowej 

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl  

Marcin Urbańczuk ,  marcin_urbanczuk@wp.pl; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie  

Katarzyna Schab ,  kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej UM w Lublinie, www.immunologia.am.lublin.pl  

Próby wyjaśnienia wpływu cukrzycy na wzrost ryzyka rozwoju choroby 

nowotworowej stanowią w ostatnich latach przedmiot licznych badań 

naukowych. Zarówno cukrzyca jak i choroby nowotworowe zaliczane są do 

chorób cywilizacyjnych. Częstość ich występowania mimo licznych 

działań profilaktycznych i rozwoju medycyny nadal wzrasta. Najnowsze 

doniesienia naukowe potwierdzają istnienie zależności między zaburzeniami 

gospodarki węglowodanowej a występowaniem nowotworów w różnej 

lokalizacji. Chorych na cukrzycę typu 2 charakteryzuje zwiększone ryzyko 

zachorowania na raka wątroby, trzustki, nerki, jelita grubego, żołądka, 

piersi, u kobiet dodatkowo raka endometrium. Istnieją dane na temat zwięk-

szonej umieralności na nowotwór złośliwy osób z cukrzycą w porównaniu do 

osób bez cukrzycy. Wśród przyczyn zwiększających zapadalność na nowo-

twory złośliwe w populacji chorych na cukrzycę wymienia się przede 

wszystkim otyłość i związaną z nią insulinooporność, hiperinsulinemię, 

hiperglikemię i przewlekły stan zapalny, jak również wzrost stężenia IGF-1. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnych doniesień 

naukowych na temat związku między cukrzycą a wzrostem występowania 

nowotworów. 

Słowa kluczowe: cukrzyca, nowotwór, hiperglikemia 
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The impact of diabetes  

on the increase the risk of cancer 

The relation between diabetes and increased risk of cancer has been 

investigated in many studies during last few years. Both diabetes and 

cancer are commonly considered to be the modern-age diseases connected 

with lifestyle and risk factors caused by civilization. Despite many 

activities undertaken in the prevention of diabetes and malignancies and the 

great improvement of medicine, the frequency of both diseases still rises. 

Recent scientific reports confirm the existence of the relationship between 

glucose metabolism disturbances and the presence of cancer in different 

locations. Diabetes mellitus is described to be connected with an increased 

risk of malignancy in the liver, pancreas, kidney, colon, stomach, and 

in case of women also breast and endometrium. In the literature there are 

reports on the increased cancer mortality in people suffering from diabetes 

compared to people with proper glucose matabolism. Among the reasons 

for increasing the incidence of cancer in the population of patients with 

diabetes there are considered: obesity and insulin resistance, hyper-

insulinemia, hyperglycemia and chronic inflammation, as well as increased 

levels of IGF-1. 

The aim of this study was to present current scientific data on the 

relationship between diabetes and an increased incidence of cancer. 

Keywords: diabetes mellitus, cancer, hyperglycaemia 
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Zaburzenia snu jako problem cywilizacyjny 

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl;  Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl  

Marcin Urbańczuk ,  marcin_urbanczuk@wp.pl; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie  

Katarzyna Schab ,  kas.s@o2.pl, Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej, www.immunologia.am.lublin.pl  

Sen jest naturalną formą odpoczynku dla ludzkiego organizmu. 

Niedobór snu może prowadzić do rozwoju wielu chorób i obniżać jakość 

życia. Do zaburzeń snu zaliczamy między innymi takie patologie, jak 

bezsenność, nadmierną senność, czy też zaburzenia rytmu sen – czuwanie. 

Zaburzenia snu są bardzo powszechnym schorzeniem i stanowią jeden 

z częstszych problemów osób dorosłych. Najczęstszą ich postacią jest 

bezsenność, która stanowi ok. 90% spośród tych zaburzeń. Rozpow-

szechnienie bezsenności w społeczeństwie pozwala określić ją mianem 

choroby cywilizacyjnej. Do powstawania zaburzeń snu mogą się przyczynić 

różne czynniki. W większości przypadków bezsenność jest efektem przewlekle 

trwającego stresu, nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych lub 

leków nasennych. Często także wynika z nieprzestrzegania zasad higieny 

snu. Zdarza się, że jest objawem choroby psychicznej lub somatycznej. 

Długotrwałe problemy ze snem są niezmiernie uciążliwe, a w swoich 

skutkach mogą być niebezpieczne, stąd ważne jest prawidłowe ich 

rozpoznanie, poszukiwanie przyczyny i odpowiednie leczenie.  

Celem poniższej pracy jest przedstawienie aktualnych problemów 

związanych z zaburzeniami snu, ich patogenezy oraz możliwości 

terapeutycznych. 

Słowa kluczowe: zaburzenia snu, bezsenność, choroby cywilizacyjne, sen 
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Sleep disorders as a problem of civilization 

Sleep is a natural form of human body’s rest. Its deprivation can contribute 

to the development of many diseases and substantially reduce the quality 

of life. There are many pathological conditions that are considered to be 

sleep disorders, among which insomnia, excessive sleepiness, or irregular 

sleep-wake type are the most prevalent. Altogether sleep disorders are very 

common clinical issue and constitute one of the most important medical 

problems in adults. Nearly 90% of all cases of sleep disturbances falls to 

insomnia, which can be thus called a modern-age disease. There are a wide 

spectrum of various factors that can contribute to the development of sleep 

disorders. In most cases, insomnia appears to be a result of chronic stress, 

abuse of alcohol, psychoactive drugs or hypnotics. However it might be 

caused by chronic disobeying of the rules of sleep hygiene or might be 

a symptom of mental illness or somatic disorders. Long-term sleep 

problems appear to become a huge burden for the patient and might lead 

to severe consequences. Thus, it is essential to make the correct diagnosis 

of the patient’s sleep problem, identify its cause and start the appropriate 

treatment. The aim of this paper is to present the current problems 

associated with sleep disorders, their pathogenesis and therapeutic options. 

Keywords: sleep disorders, insomnia,civilization diseases, sleep 
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Znaczenie diagnostyczne wskaźników Lok index 

oraz HUI score w alkoholowej marskości wątroby  

Monika Gudowska ,  monika.gudowska@umb.edu.pl; Zakład 

Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

http://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-diagnostyki-biochemicznej 

Ewa Gruszewska ,  gr_ewa@interia.pl;  Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

http://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-diagnostyki-biochemicznej 

Edyta Katarzyna Głażewska , kasiaglazewska@wp.pl; Samodzielna 

Pracownia Medycyny Este tycznej, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku, http://www.umb.edu.pl/wf/samodzielna -pracownia-

medycyny-estetycznej 

Monika Zajkowska,  monik.s3@wp.pl; Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

http://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-diagnostyki-biochemicznej; 

Bogdan Cylwik , cylwikb@umb.edu.pl; Zakład Laboratoryjnej 

Diagnostyki Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

http://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-laboratoryjnej-diagnostyki-

pediatrycznej 

Maciej Szmitkowski ,  msz@umb.edu.pl;  Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

http://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-diagnostyki-biochemicznej 

Lech Chrostek,  chrostek@umb.edu.pl; Zakład Diagnostyki 

Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

http://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-diagnostyki-biochemicznej. 

Cel: Alkoholowa marskość wątroby jako skutek stałego nadużywania 

alkoholu stanowi istotny problem społeczny. Z powodu inwazyjności 

w diagnostyce marskości alkoholowej coraz rzadziej stosuje się biopsję 

wątroby. Celem pracy było porównanie użyteczności wskaźników Lok 

index oraz HUI score jako nieinwazyjnych markerów w diagnostyce 

alkoholowej marskości wątroby.  

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 63 pacjentów z alkoholową 

marskością (MA) wątroby. Nasilenie marskości wątroby oceniano wg kli-

nicznej skali Child-Pugh’a: klasa A – 14 pacjentów, B – 27, C – 22. Wskaźniki 
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Lok index i HUI score były obliczane przy użyciu specjalnych formuł 

z wyników badań laboratoryjnych (bilirubina, albumina, płytki krwi, 

aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa, INR) oraz 

danych klinicznych (wskaźnik BMI). Wyniki: Wartość wskaźników Lok 

index oraz HUI score były istotnie statystycznie wyższe u pacjentów z MA 

(4.26±3.46, 5.19±3.81, odpowiednio) w porównaniu do grupy kontrolnej 

(0.83±0.75, P<0.001; 2.09±1.26; P<0.001, odpowiednio). Wartosci Lok 

index oraz HUI score różniły się w zależności od stopnia zaawansowania 

marskości w skali Child-Pugh’a (test ANOVA rang Kruskala-Wallisa: 

H=25.15, P<0.001; H=15.96, P<0.001, odpowiednio). Wartości wskaźników 

Lok index oraz HUI score były wyższa w klasie C (6.72±1.50, 6.95±3.36, 

odpowiednio) niż w klasie A (1.16±1.05, P<0.001; 4.39±2.55, P=0.007, 

odpowiednio) i B (2.91±2.47, P<0.001; 4.95±1.98, P<0.001, odpowiednio). 

Wyższą moc diagnostyczną przy wykrywaniu marskości alkoholowej 

wykazał wskaźnik Lok index w porównaniu do HUI score (AUC±SE: 

0.986±0.011 vs 0.887±0.043). 

Wnioski: Nieinwazyjne markery marskości wątroby mają wysoką moc 

diagnostyczną i pozwalają na różnicowanie stopnia zaawansowania 

alkoholowej marskości wątroby. 

Słowa kluczowe: alkoholowa marskość wątroby; Lok index; HUI score; 

nieinwazyjne markery; biomarkery. 

Diagnostic role of Lok index and HUI score 

in alcoholic liver cirrhosis 

Aim: Alcoholic liver cirrhosis as a result of continuous alcohol abuse 

is a major social problem. The liver biopsy is use less frequently, in view 

of its invasiveness. The aim of the study was to compare the usefulness 

of indicators Lok index and the HUI score as a non-invasive markers in the 

diagnosis of alcoholic liver cirrhosis. 

Material and methods: Serum samples were obtained from 63 patients with 

alcoholic liver cirrhosis. The severity of liver cirrhosis was evaluated 

according to the Child-Pugh score: class A – 14 patients, B – 27, C – 22. Lok 

index and HUI score were calculated using specific formulas based 

on routine laboratory tests (bilirubin, albumin, platelet count, aspartate 

aminotransferase, alanine aminotransferase, INR) and clinical data (BMI). 
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Results: There were a significant differences in the Lok index and HUI 

score in patients with AC (4.26±3.46, 5.19±3.81, respectively) when 

compared to the controls (0.83±0.75, P<0.001; 2.09±1.26; P<0.001, 

respectively). Both of tested scores: Lok and HUI appear to vary according 

to the severity of liver damage ANOVA rang Kruskal-Wallis test: H=25.15, 

P<0.001; H=15.96, P<0.001, respectively). Lok and HUI scores were 

higher in class C (6.72±1.50, 6.95±3.36, respectively) than that in A 

(1.16±1.05, P<0.001; 4.39±2.55, P=0.007, respectively) and B (2.91±2.47, 

P<0.001; 4.95±1.98, P<0.001,respectively). Higher diagnostic power has 

Lok index in comparison with HUI score (AUC±SE: 0.986±0.011 

vs 0.887±0.043). 

Conclusion: We conclude that Lok index and HUI score have high 

diagnostic power and both of them can reflect the severity of alcoholic liver 

cirrhosis. 

Keywords: alcoholic liver cirrhosis; Lok index; HUI score; non-invasive markers; 

biomarkers 
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Związek polimorfizmu 2258G>A genu TLR2 

(rs5743708) oraz 2104C>T genu NOD2 (rs2066844) 

z chorobą Crohna  

w populacji Polski i Bośni i Hercegowiny  

Grażyna Adler ,  gra2@op.pl; Samodzielna Pracownia 

Gerontobiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie, www.pum.edu.pl  

Iwona Zawada , iwonazwa@wp.pl; Katedra i Klinika 

Gastroenterologii,  Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczan ia w Języku 

Angielskim, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 

www.pum.edu.pl  

Nermin Nusret Salkic ,  snermin@gmail.com; Department 
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Wstęp U podłoża choroby Crohna (ChC) leżą czynniki genetycznei 

środowiskowe. W celu zrozumienia etiologii ChC, prowadzone są badania 

wariantów genów zaangażowanych w rozpoznawanie bakterii i reakcji 

gospodarza, wyjaśniające tło genetyczne tych procesów. Dane dotyczące 

związku wariantów TLR2 i NOD2 z patogenezą ChC w Polsce i Bośni 

i Hercegowinie (BH) są nieliczne lub nie istnieją. Cel Dlatego zbadaliśmy 

związek między fenotypem ChC wg klasyfikacji montrealskiej (KM) 

z występowaniem wariantów TLR2 i NOD2. Materiał i metody Badaniem 
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objęto 86 pacjentów z ChC oraz 83 kontroli w Polsce i 30 pacjentów z ChC 

oraz 30 kontroli w BH, łącznie 229 osób. Genotypowanie TLR2 i NOD2 

przeprowadzono, odpowiednio PCR w czasie rzeczywistym i PCR. Dane 

analizowano używając oprogramowania Statview komputer wersja 5.0 

(SAS Institute Inc, Cary, NC, USA). Wyniki Lokalizacja choroby w jelicie 

krętym była częstsza u Bośniaków (40,0%) niż u Polaków z ChC (3,2%) 

(χ2 = 26,07; p<0,0001). A2L2B1 i A2L3B1 były częstsze u Polaków niż 

Bośniaków z ChC (χ2=60,31; p <0,001). Wśród Polaków i Bośniaków 

z ChC w porównaniu do grup kontrolnych częstość allela 2104T nie 

wykazywała statystycznie istotnych różnic. Częstość allela 2258A w całej 

grupie kontrolnej (łącznie w Polsce i BH) była wyższa niż w całej grupie 

pacjentów z ChC (p=0,04). Wnioski Zmutowane allele występowały 

częściej u chorych z ChC w Polsce w grupie A2 (wg KM), dalsze badania 

w grupach owiększej liczebności są uzasadnione. 

Słowa kluczowe: klasyfikacja montrealska, choroba Crohna, polimorfizm 

pojedynczych nukleotydów 

Association between 2258G>A TLR2 (rs5743708) 

and 2104C>T NOD2 (rs2066844) gene 

polymorphisms and Crohn's disease  

in Polish and Bosnian populations 

Background Both, genetic and environmental factors play role in Crohn's 

disease (CD). In understanding the etiology in CD, study of genes involved 

in bacterial recognition and host response and explain genetic background 

these processes are conducted. Data on the prevalence of TLR2 and NOD2 

variants in Poland and Bosnia and Herzegovina (BH) in the pathogenesis 

of CD are sparse or nonexistent. Aim Therefore, we examined the 

association of CD phenotype according to Montreal classification (MC) 

with the prevalence of TLR2 and NOD2 variants. Material and method We 

recruited 86 CD patients and 83 controls in Poland and 30 CD patients and 

30 controls in BH, 229 in total. Subjects were genotyped for TLR2 and 

NOD2 by real-time PCR and PCR, respectively. Data were analyzed using 

the StatView computer software version 5.0 (SAS Institute Inc. Cary, NC, 

USA). Results Ileal localization was more frequent in Bosniak (40.0%) 

compared to Polish patients with CD (3.2%) (χ2=26.07; p<0.0001). 
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A2L2B1 and A2L3B1 were more frequent in Polish than in Bosniak 

patients with CD (χ2=60.31; p<0.001). In Bosniak and Polish patients with 

CD compared to controls the frequency of 2104T allele was not statistically 

significant. The frequency of 2258A allele was higher across the control 

groups (Poland and BH) than across CD patients (p=0.04). Conclusion The 

mutant alleles were more frequent in the A2 (MC) patients in Poland, 

however further studies with larger samples are warranted. 

Keywords: Montreal classification, Crohn's disease, single nucleotide 

polymorphism 
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