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Alergia i astma w trzeciej dekadzie XXI wieku –  

co wiemy, czego się spodziewamy? 

dr hab. n. med. Marcin Kurowski, prof. UM, Klinika Immunologii i Alergii, 

Katedra Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi 

Na przestrzeni ostatnich dekad obserwuje się stały wzrost częstości 

występowania chorób alergicznych i astmy. Zjawisko to jest szczególnie 

nasilone w krajach wysokorozwiniętych. Związki między warunkami społeczno-

ekonomicznymi a występowaniem astmy i alergii były przedmiotem badań 

już od lat 60. i 70. XX wieku. Wyniki pierwszych obserwacji wskazywały na 

mniejszą częstość występowania chorób alergicznych w społecznościach 

żyjących w sposób tradycyjny, najczęściej w środowisku wiejskim. 

W rozwinięciu tych spostrzeżeń postulowano związek narażenia na infekcje, 

szczególnie przekazywane między rodzeństwem, w początkowym okresie 

życia ze zmniejszonym prawdopodobieństwem późniejszego wystąpienia 

objawów chorób alergicznych.  

W roku 1989 Strachan sformułował tzw. hipotezę higieniczną podsumo-

wującą wcześniejsze ustalenia. Zgodnie z jej głównymi założeniami, do 

ochorny przed rozwojem alergii przyczyniają się: tradycyjny tryb życia, 

wychowanie w środowisku wiejskim w wielodzietnej rodzinie i związane 

z powyższymi uwarunkowaniami częstsze narażenie na mikroorganizmy. 

Hipoteza higieniczna była w następnych latach szeroko dyskutowana 

i modyfikowana. Szczególnie istotne dane pozyskano wkrótce po zmianach 

politycznych i upadku „żelaznej kurtyny”. Okazało się, że – wbrew początko-

wym przypuszczeniom – narażenie na przemysłowe zanieczyszczenia 

powietrza w Europie Wschodniej nie wiąże się ze zwiększoną częstością 

występowania chorób alergicznych. Tak więc, kluczowe znaczenie mają 

w tym aspekcie czynniki społeczno-ekonomiczne oraz związane z szeroko 

pojmowanym poziomem higieny życia. Niemniej jednak, hipoteza higie-

niczna wciąż ewoluuje a w analizie ujętych w niej zjawisk uwzględnia się 

aspekty immunologiczne, mikrobiologiczne, ekonomiczne oraz socjologiczne.  
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Ostatnie lata przynoszą także spektakularny postęp w terapii chorób 

alergicznych i astmy. Opracowywane są nowe substancje terapeutyczne 

należące do leków przeciwhistaminowych, wziewnych leków rozkurczających 

oskrzela oraz działających przeciwzapalnie miejscowych glikokortyko-

steroidów. Standardem terapeutycznym ujętym stały się inhalatory łączone  

zawierające dwie a najnowsze nawet trzy substancje lecznicze, co przyczynia 

się do zwiększenia stopnia przestrzegania zaleceń lekarskich. Wraz 

z opracowywaniem nowych leków zmieniają się paradygmaty leczenia. 

Najbardziej jednak obiecującym kierunkiem rozwoju terapii astmy i alergii 

jest leczenie biologiczne wykorzystujące najnowsze osiągnięcia immunologii 

w celu modyfikacji procesu alergiczno-zapalnego. Ta grupa leków jest 

przeznaczona dla chorych na astmę, u których intensywne leczenie nie 

pozwala na opanowanie objawów i redukcję zaostrzeń.  

O astmie i alergii wiemy już wiele, wciąż poszerzamy naszą wiedzę, 

a następne lata i dekady przyniosą z pewnością wiele spektakularnych 

osiągnięć przyczyniających się do skuteczniejszej walki z alergią i astmą jako 

schorzeniami cywilizacyjnymi.  
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NAFLD jako choroba cywilizacyjna XXI wieku 

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Katedra i Klinika Gastroenterologii 

i Hepatologii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabo-

licznymi (MAFLD) jest najczęstszą przewlekłą chorobą na świecie  (dotyczy 

ok. 25% populacji), ponadto z powodu epidemii otyłości wykazującą 

wzrostową tendencję występowania. MAFLD u części pacjentów przybiera 

histologicznie agresywną postać prowadzącą do marskości wątroby i raka 

wątrobowokomórkowego, a najsilniejszymi predyktorami takich postaci 

choroby są cukrzyca typu 2, otyłość i czynniki genetyczne. MAFLD jest 

również chorobą o zasięgu układowym, odpowiedzialną za powikłania 

zakrzepowo-zatorowe, przewlekłą niewydolność nerek i osteoporozę. 

Z powodu insulinooporności hepatocytów stłuszczeniowa wątroba generuje 

zmiany metaboliczne stanowiące zapowiedź przyspieszonego rozwoju 

cukrzycy oraz wczesnych zmian miażdżycowych, których ryzyko jest 

szczególnie duże u chorych z zaawansowanym włóknieniem wątroby. 

U chorych z MAFLD zdarzenia sercowo-naczyniowe są częstszą przyczyną 

przedwczesnych zgonów niż powikłania związane z chorobą wątroby. 

Postępowanie z chorymi z MAFLD koncentruje się na rozpoznawaniu 

i leczeniu wczesnych stadiów cukrzycy typy 2 i miażdżycy oraz identyfikacji 

zaawansowanego włóknienia wątroby za pomocą badań nieinwazyjnych. 

Podstawą leczenia MAFLD jest zmiana stylu życia, którego nadrzędnym 

celem jest redukcja masy ciała. Leczenie farmakologiczne ma na celu 

powstrzymanie patologicznych procesów tj. stłuszczenia, zapalenia 

i zwyrodnienia balonowatego hepatocytów, których niepohamowany rozwój 

prowadzi do postępującego włóknienia wątroby. Postęp w zrozumieniu 

patogenezy i mechanizmów progresji MAFLD otwiera możliwości innowa-

cyjnych terapii, które są obecnie testowane w badaniach  klinicznych.  
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Wpływ stresu oksydacyjnego  

na epigenetyczne podłoże nowotworzenia 

dr hab. n. med. Anna Maria Barciszewska, Katedra i Klinika Neurochirurgii 

i Neurotraumatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
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Aktywność fizyczna studentów wybranych uczelni 

w czasie pandemii SARS-CoV-2 

Patrycja Widłak, patrycja.widlak@awf.edu.pl, Katedra Biologii Człowieka, Wydział 

Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Paulina Kłopotowska, pk679@stud.awf.edu.pl, Katedra Biologii Człowieka, 

Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Anna Piotrowska, ap687@stud.awf.edu.pl, Katedra Biologii Człowieka, Wydział 

Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Monika Łopuszańska-Dawid, monika.lopuszanska@awf.edu.pl, Katedra Biologii 

Człowieka, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

W dniu 11.03.2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan 

pandemii SARS-CoV-2. Od tego dnia na świecie potwierdzono ponad 249,5 mln 

przypadków zachorowań, a zmarło ponad 5 mln osób (w Polsce odpowiednio 

3,09 mln i 78 tys.). Jednak nie tylko zachorowania i ich powikłania stanowią 

problem, który niesie ze sobą pandemia. Należy zwrócić uwagę, że ta  nowa 

dla współczesnych społeczeństw sytuacja dotknęła wszystkich obszarów 

życia. Jednym z nich była zmiana w zakresie możliwości podejmowania 

spontanicznej aktywności fizycznej.  

Celem badania było określenie, która z grup badanych, studenci Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie (AWF) czy Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi (UM), byli bardziej aktywni fizycznie w czasie pierwszego roku 

trwania pandemii SARS-CoV-2. 

Badaniem objęto 226 osób: 117 studentów AWF kierunku Wychowanie 

Fizyczne, i 109 studentów UM kierunku Fizjoterapia (ogólnie 135 kobiet i 91 

mężczyzn). Średni wiek badanych wynosił 21,3 lat (SD  = 1,38). 

Do badania wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety stworzony 

w aplikacji MS Forms. Link do ankiety udostępnionego badanym w aplikacji 

MS Teams. Badanie przeprowadzono w okresie od marca do maja 2021 r.  
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Na podstawie uzyskanych danych wyciągnięto następujące wnioski:  

1. Przed pandemią bardziej aktywni byli studenci AWF względem 

studentów UM.  

2. W czasie pandemii aktywność fizyczna była zbliżona  w obydwóch 

grupach badanych. 

3. Na przestrzeni roku, czas poświęcany na aktywność fizyczną w większym 

stopniu zmniejszył się w grupie fizjoterapeutów, a zmiana ta wykazuje 

charakter liniowy od marca 2020 r. do lutego 2021 r.  

4. Studenci fizjoterapii mniej dotkliwie odczuli ograniczenia w dostępie do 

obiektów sportowych i wykazywali wyraźnie większe zainteresowanie 

nowymi formami aktywności fizycznej w porównaniu do studentów 

wychowania fizycznego. 

 

Źródło finansowania: 

Finansowanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2020/2021 

jako część Szkoły Naukowej AWF w Warszawie: SN nr 5: Biomedyczne 

uwarunkowania sprawności fizycznej i treningu sportowego osób dorosłych, 

Zad. 1: Determinanty kondycji biologicznej oraz sprawności fizycznej 

dorosłych Polaków. 
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Analiza problemów psychologicznych u kobiety niepłodnej 

Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, malgorzata.drezek-skrzeszewska@uwm.edu.pl, 

Katedra Położnictwa, Collegium Medicum Szkoła Zdrowia Publicznego, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski, www.uwm.edu.pl 

Beata Dudziec, beata.dudziec@uwm.edu.pl, Collegium Medicum Szkoła Zdrowia 

Publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, www.uwm.edu.pl 

Ewa Kupcewicz, ewa.kupcewicz@uwm.edu.pl, Katedra Pielęgniarstwa, Collegium 

Medicum Szkoła Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

www.uwm.edu.pl 

Niepłodność kobiety wprowadza w jej stan psychiczny pewną dysfunkcję, 

wywołaną niemożnością realizacji zamierzonego celu prokreacyjnego. 

Kobiety określają ten czas jako wydarzenie najbardziej stresujące w ich życiu. 

Często tracą swoje poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę we własne 

możliwości. Na postawioną diagnozę o niepłodności mogą reagować złością, 

gniewem lub lękiem.  

Celem pracy jest próba poznania problemów psychologicznych i społecz-

nych, doświadczanych przez kobiety borykające się z niepłodnością.  

Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny, a do zebrania 

materiału badawczego wykorzystano dwa autorskie kwestionariusze ankiet y. 

W badaniu uczestniczyło 230 osób. Dane dotyczące występujących 

problemów psychologicznych zebrano w grupie 100 kobiet z rozpoznaną 

niepłodnością żeńską. W ocenie stosunku społeczeństwa wobec niepłodnych 

kobiet, uczestniczyło 130 osób wybranych losowo. Zebrane dane empiryczne 

poddano analizie statystycznej.  

Ponad połowa badanych kobiet (60%) z powodu niepłodności leczy się od 

1-3 lat. Zdecydowana większość stwierdziła, że niepłodność wpłynęła na ich 

zdrowie psychiczne (69%). Rozpoznanie niepłodności wywoływało u kobiet 

wiele negatywnych emocji. Do najczęstszych należy zaliczyć: smutek (85%), 

poczucie bezradności (68%), obniżone poczucie własnej wartości (61%), 

wstyd (44%), odrzucenie (41%) oraz upokorzenie (41%). Dowiedziono zależność 

pomiędzy występowaniem rozpoznania niepłodności, a jakością relacji 
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z partnerem oraz najbliższymi. Nie wykazano wpływu rozpoznania na 

negatywne postrzeganie kobiety niepłodnej przez społeczeństwo. Zdaniem 

ankietowanych kluczową rolę w opiece nad kobietą z rozpoznaną nie-

płodnością powinna pełnić położna.  

Znajomość typowych problemów psychologicznych i społecznych może 

w znaczący sposób przełożyć się na skuteczniejszą terapię leczenia 

niepłodności. Położna jako członek interdyscyplinarnego zespołu, odgrywa 

znaczącą rolę w sprawowanej opiece nad kobietą niepłodną.  
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Autoimmunologiczne zapalenie wątroby –  

strategie diagnostyczne oraz terapeutyczne 

Szymon Musik, szymonmusik13@gmail.com, Zakład Edukacji i Badań w Naukach 

o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

www.zakladdydaktyki.wum.edu.pl 

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW) jest przewlekłą chorobą 

wątroby o dotąd niepoznanej etiologii. Charakteryzuje się ona postępującym 

procesem martwiczo-zapalnym zlokalizowanym najczęściej w okolicy 

okołowrotnej zrazika. Rozpoznanie jest stawiane na podstawie patologii 

w obrazie histologicznym narządu oraz charakterystycznego podwyższonego 

stężenia ɣ-globulin w osoczu, jak również obecności we krwi autoprzeciwciał. 

Na tej podstawie dokonujemy podziału AZW na poszczególne typy kliniczne 

tj. typ I i II. Typ I dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci, a pozytywna 

diagnoza jest związana ze stwierdzeniem obecności przeciwciał anty-ANA, 

anty-SMA i/lub przeciwciał antyaktynowych. Typ ten charakteryzuje się 

łagodniejszym przebiegiem oraz zazwyczaj dobrą odpowiedzią na leczenie. 

Typ II dotyka głównie dzieci i młodych dorosłych, gdzie stwierdzamy 

obecność przeciwciał anty-LKM1. Ponadto AZW typu II ma przebieg 

agresywniejszy, obserwowana jest gorsza odpowiedź na leczenie. AZW często 

towarzyszy innym chorobom autoimmunologicznym. Kortykosteroidy oraz 

azatiopryna są zalecane w pierwszej linii leczenia AZW. Pełna normalizacja 

stężenia aminotransferaz oraz stężenia przeciwciał IgG świadczy o dobrej 

odpowiedzi na leczenie oraz daje nadzieję na dłuższe całkowite przeżycie. 

Częściowa odpowiedź bądź nietolerancja leczenia pierwszej linii jest 

wskazaniem do włączenia leczenia drugiej linii tj. mykofenolanu mofetylu, 

cyklosporyny A, takrolimusu. Większość pacjentów cierpiących na tą chorobę 

będzie wymagało leczenia przez całe życie. Warto nadmienić, że część 

pacjentów, która osiąga długotrwałą odpowiedź na leczenie może odstąpić od 

farmakoterapii. W przyszłości, jakość życia pacjentów cierpiących na AZW 

powinno być utrzymywana na odpowiednim poziomie z wykorzystaniem 

osiągnięć medycyny personalizowanej włączając w to odpowiednie 

różnicowanie oraz dążenie do takiej kontroli choroby, która pozwoli uniknąć 

potrzebę transplantacji wątroby.  
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Choroba zwyrodnieniowa stawów, choroba cywilizacyjna 

XXI wieku – nowe możliwości leczenia 

Elżbieta Popielarska, Klinika Zaburzeń Narządu Ruchu, Krakowska Akademia 

im. A. Frycza Modrzewskiego, Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. Prof. B. Frańczuka, www.ka.edu.pl, www.kcr.pl 

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z poważnych chorób 

cywilizacyjnych naszych czasów. Można ją rozpoznać u ponad połowy osób 

po 40. roku życia, a niemal u co piątej osoby stwierdza się istotne ograni-

czenie sprawności z powodu tej choroby. Występuje z podobną częstością 

u kobiet i mężczyzn. Zmiany zwyrodnieniowe można zaobserwować na 

zdjęciach radiologicznych u ponad 80% osób po 55 . roku życia. Choroba 

zwyrodnieniowa stawów jest chorobą cywilizacyjną obciążająca pacjenta 

i społeczeństwo poprzez dysfunkcję ruchową, którą wywołuje. Koszty 

związane z rehabilitacją oraz z leczeniem operacyjnym tej choroby rosną 

każdego roku. Poznanie wszystkich jej patomechanizmów jest z tego powodu 

bardzo ważne. Choroba zwyrodnieniowa może występować jako postać 

pierwotna o nieznanej przyczynie; inna jej postać – wtórna jest wywołaną 

konkretną przyczyną: urazem, zakażeniem, innymi chorobami stawów jak na 

przykład reumatoidalne zapalenie stawów, wrodzonymi zaburzeniami 

budowy oraz innymi chorobami metabolicznymi, najczęściej cukrzycą czy 

endokrynologicznymi. Choroba zwyrodnieniowa stawów przyczynia się do 

wzrostu częstości występowania niepełnosprawności w Polsce. Rośnie ona 

wraz z wiekiem, gwałtownie po ukończeniu 50. roku życia, sięgając niemal 

80% w grupie seniorów. Jest również odpowiedzialna w ponad 38% za 

pogorszenie funkcjonowania osób starszych w codziennym życiu. 

Dynamiczny postęp technologiczny jaki dokonuje się w badaniach biologii 

molekularnej pozwala na lepsze poznanie tej choroby, na nowe możliwości 

diagnostyczne i lecznicze. Poznanie nowych szlaków genetycznych oraz 

metabolicznych w chorobie zwyrodnieniowej stawów pozwoli na opracowanie 

terapii genowej czy leczenia celowanego na dany szlak cytogenetyczny. 

W ciągu pięciu ostatnich lat przebadano wiele polimorfizmów pojedynczych 
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genów w chorobie zwyrodnieniowej na przykład: gen SMAD3 rs12901499, 

MMP-1 rs1799750, gen TUG1 rs5749201, rs7284767 oraz rs886471. Wykazano 

również, że witamina K odgrywa ważną rolę w patogenezie choroby 

zwyrodnieniowej stawów poprzez wpływ na zależne od niej białka kości 

i chrząstki, a zatem może stanowić modyfikowalny czynnik ryzyka. Poznanie 

molekularnych mechanizmów działania tej witaminy pozwoli na nowe 

wykorzystanie dobrze znanych leków przeciwkrzepliwych  jak acenokumarol 

czy warfaryna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Ostatnio wykazano 

w modelach eksperymentalnych, że metformina hamuje proces degradacji 

chrząstki w chorobie zwyrodnieniowej przez szlak AMPK – kinazy białkowej 

aktywowaną AMP oraz przez drogę sygnałową mTOR. Poznanie potencjal-

nego wpływu cukrzycy na rozwój zmian zwyrodnieniowych, pozwoli 

w przyszłości na zastosowanie tego leku w prewencji tej choroby. Najnowsze 

techniki biologii molekularnej pozwalają na dokładniejsze poznanie szlaków 

genetycznych w tej chorobie. Celem tej pracy było omówienie potencjalnego 

tła genetycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów. W przyszłości, dzięki 

tej wiedzy będzie można stosować najnowsze leki, w tym terapię genową. 

Poznanie różnych interakcji genowych oraz szlaków metabolicznych pozwoli 

również na opracowanie profilaktyki w tej chorobie. 
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Kannabidiol jako potencjalny związek przeciwbakteryjny 

Karolina Tokarska, karolina.tokarska@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii i Immu-

nologii Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

https://umed.pl/ 

Anna Saran, anna.saran@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii i Immunologii 

Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

https://umed.pl/ 

Milena Donizy, milena.donizy@stud.umed.lodz.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, https://umed.pl/ 

Justyna Agier, justyna.agier@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii i Immunologii 

Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

https://umed.pl/ 

Wraz z końcem złotej ery antybiotyków, w latach 70. XX wieku, wrażli-

wość bakterii na tę grupę leków drastycznie spadła. Szybko rozwijająca się 

wielolekooporność tych mikroorganizmów została uznana przez Światową 

Organizację Zdrowia za jedno z priorytetowych wyzwań medycznych XXI 

wieku. Nadmierna podaż, niezgodne z zaleceniami stosowanie oraz roz-

powszechnienie aplikacji antybiotyków w różnych gałęziach gospodarki 

przyczyniły się do wykształcenia przez bakterie szeregu mechanizmów 

obronnych. Perspektywa życia w erze postantybiotykowej stała się podwaliną 

do poszukiwania alternatywnych metod zwalczania szczepów wieloleko -

opornych, wobec których dostępne na rynku medycznym preparaty nie są 

skuteczne.  

Obok terapii fagowej czy kuracji fotodynamicznej jedną z alternatyw dla 

klasycznego leczenia antybiotykami jest zastosowanie kannabidiolu (CBD) – 

organicznego związku z grupy kannabinoidów o potencjalnym działaniu 

antybakteryjnym. CBD pozyskiwany jest ze szczytowych części roślin konopi 

siewnych (łac. Cannabis sativa). Razem z Δ9-tetrahydrokannabinolem (THC) 

jest najlepiej poznanym kannabinoidem i w przeciwieństwie do tego związku 

nie wykazuje działania psychoaktywnego. Ze względu na już udokumento-

wane silne działanie neuroprotekcyjne, przeciwzapalne i przeciwbólowe, 

preparaty zawierające CBD zostały dopuszczone do użytku i są z powo -
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dzeniem wykorzystywane m.in. w leczeniu ciężkich lekoopornych padaczek 

u dzieci. Obiecujące dane wskazują, że CBD mogłoby zostać wykorzystane 

w leczeniu trądziku, ponieważ zaobserwowano jego hamujące działanie 

wobec Cutibacterium acnes. Zaobserwowano, ponadto, że CBD ma 

właściwości przeciwbakteryjne wobec Staphylococcus aureus oraz Neisseria 

gonorrhoeae co potwierdzono w badaniach in vitro. Celem niniejszego 

opracowania jest podsumowanie istniejących danych wskazujących na 

przeciwdrobnoustrojowe właściwości CBD oraz jego możliwe zastosowanie 

jako substancji czynnej w preparatach zwalczających infekcje wywoływane 

przez szczepy wielolekooporne. 
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Kurkumina jako naturalny związek polifenolowy 

wykorzystywany w leczeniu chorób skóry 

Anna Saran, anna.saran@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii i Immunologii 

Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

www.umed.pl 

Karolina Tokarska, karolina.tokarska@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii i Immu-

nologii Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

www.umed.pl 

Justyna Agier, justyna.agier@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii i Immunologii 

Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

www.umed.pl 

Metabolity wtórne roślin obejmują różnorodną grupę związków nisko-

cząsteczkowych, które charakteryzują się szerokim spektrum aktywności 

biologicznej, zarówno na poziomie komórki jak i całego organizmu. Dla 

roślin stanowią one naturalny mechanizm obronny przed patogenami czy 

roślinożernymi insektami, a w przemyśle spożywczym człowiek wykorzystuje 

je jako substancje zapachowe, aromatyzujące, barwniki czy dodatki do 

żywności. Jednym ze związków zaliczanych do metabolitów wtórnych roślin 

jest kurkumina pozyskiwana z kłączy ostryżu długiego (Curcuma longa L.) 

potocznie nazywanego kurkumą. Do najważniejszych prozdrowotnych działań 

kurkuminy zaliczamy jej właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, 

przeciwwirusowe oraz przeciwbakteryjne co powoduje wzrost zaintereso -

wania tą substancją w medycynie.  

W ostatnim czasie podejmowane są działania w kierunku identyfikacji 

nowych, tanich i bezpiecznych związków, które mogą mieć zastosowanie 

w leczeniu szeregu chorób, w tym zakaźnych, nowotworowych czy zapalnych. 

Dużą grupę dolegliwości stanowią przewlekłe choroby skóry , takie jak 

atopowe zapalenie skóry (AZS), łuszczyca czy trądzik, których etiologia wciąż 

pozostaje do końca niewyjaśniona. Wynika to ze złożonych zależności 

pomiędzy czynnikami genetycznymi, środowiskowymi i odpornościowymi. 

Rosnąca liczba dowodów na lecznicze właściwości kurkuminy, potwierdza jej  

potencjał w terapii nie tylko AZS czy łuszczycy, ale również chorób infekcyj-
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nych skóry, leczenia ran czy jatrogennego zapalenia skóry. Obiecujące dane 

uzyskane z badań podstawowych stanowią podstawę do przyszłych badań 

klinicznych nad wykorzystaniem tego związku w leczeniu. Niniejsza praca ma 

na celu charakterystykę kurkuminy oraz przedstawienie jej potencjału jako 

czynnika terapeutycznego w zwalczaniu schorzeń skórnych.  
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Nanonośniki fotouczulaczy stosowanych  

w terapii fotodynamicznej 

Izabela Zięba, izabela.zieba@edu.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl  

Krzysztof Sztandera, krzysztof.sztandra@edu.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl  

Zmiana stylu życia, rozwój technologiczny, a także stale zwiększająca się 

liczba ludności na świecie, prowadzi do coraz częstszego występowania 

chorób cywilizacyjnych, w tym także nowotworów. Stosowane dotąd metody 

leczenia, takie jak: radioterapia, chemioterapia oraz chirurgia wiążą się 

z wystąpieniem skutków ubocznych (np. z ryzykiem uszkodzenia komórek 

prawidłowych). Z pomocą przychodzi terapia fotodynamiczna (PDT), które j 

niewątpliwą przewagą nad konwencjonalnymi sposobami leczenia jest 

selektywność wynikająca z jej specyfiki działania. Dzięki wykorzystaniu 

fotouczulacza (PS) oraz źródła światła możliwe jest zapoczątkowanie kaskady 

reakcji w określonym miejscu i czasie. W momencie naświetlenia światłem 

o określonej długości fali dochodzi do produkcji tlenu singletowego, a także 

wewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu. Skutkuje to utlenianiem 

kwasów nukleinowych, białek i lipidów, zaburzeniem kaskady sygnalizacji 

komórkowej bądź regulacji genów, co ostatecznie aktywuje mechanizmy 

śmierci komórki. Wydajność takiej terapii zależy przede wszystkim od 

rodzaju zastosowanego fotouczulacza. W związku z tym niezwykle ważne jest 

dobranie odpowiedniego związku fototoksycznego, który będzie wykazywał 

niską cytotoksyczność w ciemności, jak również będzie szybko wydalany 

z organizmu w celu zmniejszenia toksyczności ogólnoustrojowej. Przykładem 

takiego PS jest róż bengalski (RB). Jest on anionowym, rozpuszczalnym 

w wodzie barwnikiem ksantanowym, pochodną fluoresceiny. Niestety ze 

względu na jego tendencję do agregacji oraz hydrofilowy charakter, który 

powoduje osłabienie wychwytu komórkowego, właściwości fotodynamiczne 

tego związku ulegają ograniczeniu. W celu udoskonalenia działania RB 

prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania nanoukładów, takich 
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jak dendrony czy dendrymersomy jako nośników RB, które byłyby w stanie 

w sposób kontrolowany uwolnić lek w środowisku guza, a także poprzez ich 

dodatni ładunek powierzchniowy, ułatwić transport dokomórkowy leku. 
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Narzędzia wsparcia rehabilitacji domowej  

jako sposób na przyszłość fizjoterapii 

Krzysztof Sell, ksell@investcore.pl, Investcore Sp. z o.o. Sp. k., www.investcore.pl 

Grzegorz Surmacz, gsurmacz@investcore.pl, Investcore Sp. z o.o. Sp. k., 

www.investcore.pl 

Praca przedstawia sposoby wspierania fizjoterapii domowej, w tym 

zastosowanie w tej dziedzinie metod informatycznych. Wstępem do zagad-

nienia jest szczegółowe wyjaśnienie na czym polega fizjoterapia domowa, 

będąca kontynuacją leczenia prowadzonego w gabinecie fizjoterapeutycz-

nym. Następnie, w ramach wprowadzenia do zasadniczej części pracy, 

omówiono podstawowe problemy i przeszkody w samodzielnej realizacji 

ćwiczeń przez pacjentów w warunkach domowych. Analiza każdego z tych 

problemów poparta jest badaniami przeprowadzonymi w grupie pacjentów 

oraz fizjoterapeutów. W tej części pracy przedstawiono również metodykę, 

przebieg i wnioski z przeprowadzonych badań. Zasadnicza część pracy 

poświęcona jest roli oprogramowania informatycznego w zastosowaniach 

terapeutycznych. Jako że praca na charakter teoretyczno-praktyczny, jej 

integralną częścią jest prezentacja przykładu praktycznego zastosowania 

omówionych metod, w formie demonstratora aplikacji wspierającej pacjentów 

w wykonywaniu ćwiczeń ruchowych w warunkach domowych. Aplikacja 

została omówiona w dwóch ujęciach: biznesowym i funkcjonalnym. W ujęciu 

biznesowym przedstawiono cele biznesowe rozwiązania, tj. jakie problemy 

rozwiązuje i do jakiej grupy docelowej jest kierowane, a także drogę do 

budowy modelu biznesowego. W ramach ujęcia funkcjonalnego zaprezen-

towano nie tylko podstawowe założenia funkcjonalne aplikacji i jej zasadę 

działania, ale także szczegółowe zagadnienia techniczne, z uwzględnieniem 

sposobu wykorzystania wymienionych wcześniej metod informatycznych. 

Wnioski z przeprowadzonych badań i analiz pozwalają stwierdzić, że rola 

oprogramowania jako narzędzia wsparcia fizjoterapeuty i pacjenta jest 

nadzieją na przyszłość. Pozwala znacznie usprawnić proces leczenia oraz 

efektywnie kontrolować przebieg fizjoterapii w warunkach domowych.  
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Postępowanie przeciwobrzękowe  

po zabiegu ortognatycznym 

Maria Lorent, maria.lorent@student.umw.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umw.edu.pl 

Agata Kalemba, agata.kalemba@student.umw.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umw.edu.pl 

Ewa Gieysztor, ewa.gieysztor@umw.edu.pl, Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, 

Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, www.umw.edu.pl 

Wady zgryzu o różnym nasileniu dotyczą około 60% populacji na całym 

świecie i obejmują nieprawidłowości w położeniu szczęki  względem żuchwy. 

Nieleczone mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla całego organizmu. 

Jedyną skuteczną formą leczenia okazuje się operacja ortognatyczna 

warunkująca prawidłowy zgryz. Niestety w ciągu pierwszych kilku dób po 

przebytej operacji pojawiają się objawy w postaci obrzęków, siniaków czy 

zaburzeń czucia w okolicach żuchwy. W niniejszej pracy przedstawiono 

sposoby redukcji obrzęku po zabiegu ortognatycznym oraz wykorzystanie 

kinesiotapingu jako jednej z głównych metod. Przybliżono także informacje  

z zakresu fizjoterapii przed- i pooperacyjnej. Wśród sposobów walki 

z obrzękiem potwierdzono korzystne działanie magnetoterapii, biostymulacji 

laserowej oraz różnych zabiegów zimno- i ciepłolecznictwa, tj. chłodzących 

kompresów żelowych lub naświetlania lampą Sollux. Szczególną uwagę 

zwrócono na wykorzystanie plastrowania dynamicznego oraz zobrazowano 

sposób jego aplikacji. Za pomocą zebranych informacji wykazano, że 

stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych znacznie ogranicza powstawanie 

obrzęków, jak i pozwala na złagodzenie dotychczas powstałej opuchlizny 

oraz stanu zapalnego. Ponadto minimalizuje odczuwany przez pacjenta ból 

oraz dyskomfort. Oprócz takich zalet, jak: niezbyt skomplikowana, szybka 

i niewymagająca specjalistycznego sprzętu aplikacja, w naszej pracy 

zwrócono także uwagę na szerokie zastosowanie kinesiotapingu w sto-
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matologii. Jego wielofunkcyjność można wykorzystać m.in. w normalizacji 

napięcia mięśniowego w obrębie twarzoczaszki, w niwelowaniu objawów 

bruksizmu czy konsekwencji udaru. 
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Wiedza kobiet na temat możliwości fizjoterapeutycznych 

w okresie ciąży i połogu 

Ewelina Szymczyk, ewelina.szymczyk98@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Karolina Samolej, kalilana1313@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Karska, dr.agnieszka.karska@gmail.com, Zakład Rehabilitacji i Fizjo-

terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

W trakcie ciąży organizm kobiety zmienia się pod wieloma względami. 

Świadoma mama powinna zdawać sobie sprawę z możliwości opieki 

medycznej i korzystać nie tylko z pomocy lekarza i położnej, ale też 

fizjoterapeuty. Aktywność fizyczna w ciąży wpływa pozytywnie na matkę 

i dziecko. Działania przygotowujące do porodu znacznie zmniejszają ryzyko 

urazów krocza. Rozpoczęcie pracy z pacjentką od pierwszych dni połogu 

przyspiesza jej powrót do stanu funkcjonalnego sprzed ciąży.  

Celem pracy było sprawdzenie stanu wiedzy kobiet ciężarnych i matek na 

temat możliwości fizjoterapeutycznych w okresie ciąży i połogu.  

Materiał i metoda: W badaniu udział wzięło 265 kobiet w wieku 17-49 lat. 

Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza anonimowej 

ankiety składającej się z 30 pytań. Pytania dotyczyły korzystania z usług 

fizjoterapeuty przed ciążą i w trakcie, aktywności fizycznej, fizjoterapii 

w przygotowaniu do porodu i w połogu oraz źródeł, z których obecne 

i przyszłe mamy czerpią wiedzę.  

Wyniki: Ponad 75% ankietowanych nie korzystało z fizjoterapii przed 

ciążą i w jej trakcie. Dolegliwości bólowe zostały uznane za najczęstszą 

przyczynę, z którą kobiety zgłosiłyby się do fizjoterapeuty. O istnieniu 

fizjoterapii uroginekologicznej wie 63,3% ankietowanych. Niemal wszystkie 

twierdzą, że jest ona istotna w przygotowaniu do porodu i po porodzie. 

Blisko połowa nie słyszała o terapii blizn. Kobiety czerpią wiedzę głównie od 

lekarza, położnej i ze źródeł internetowych.  
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Wnioski: Świadomość kobiet na temat fizjoprofilaktyki w ciąży i połogu 

wciąż nie jest na zadawalającym poziomie. Pomimo deklaracji wiedzy, 

analiza odpowiedzi wykazała, że jest ona pozorna, a niektóre przekonania 

błędne. W większości fizjoterapia kojarzona jest jedynie z leczeniem bólu. 

Potrzebna jest rzetelna edukacja w zakresie możliwości fizjoterapeutycznych 

w tym zakresie. Popularnym źródłem wiedzy stają się media, które nie są 

prowadzone przez specjalistów, co może stanowić potencjalne zagrożenie.  
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Wpływ pola magnetycznego o niskiej częstotliwości 

(magnetostymulacji) oraz kinezyterapii na poziom 

wybranych składowych morfotycznych krwi  

u pacjentów hemodializowanych 

Patrycja Widłak, patrycja.widlak@awf.edu.pl, Katedra Biologii Człowieka, Wydział 

Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Paulina Kłopotowska, pk679@stud.awf.edu.pl, Katedra Biologii Człowieka, Wydział 

Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Anna Piotrowska, ap687@stud.awf.edu.pl, Katedra Biologii Człowieka, Wydział 

Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Anna Kopiczko, anna.kopiczko@awf.edu.pl, Katedra Biologii Człowieka, Wydział 

Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

Monika Łopuszańska-Dawid, monika.lopuszanska@awf.edu.pl, Katedra Biologii 

Człowieka, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

U pacjentów przewlekle chorujących na choroby nerek i poddawanych 

hemodializom bardzo często stwierdza się zaburzenia w zakresie  funkcji 

wydzielniczej i endokrynnej nerek. Dodatkowym czynnikiem negatywnie 

wpływającym na homeostazę organizmu jest często występująca wie locho-

robowość. Stale poszukiwane są rozwiązania, które pozwoliłyby w bezpieczny 

sposób uniknąć lub ograniczyć problemy wynikające z konieczności wyko -

nywania hemodializ m.in. istotne ograniczenie aktywności fizycznej i jego 

powikłania. Wśród najmniej inwazyjnych wymienia się magnetostymulację 

oraz kinezyterapię. 

Celem pracy była ocena wpływu magnetostymulacji i kinezyterapii na 

wybrane parametry krwi u pacjentów hemodializowanych.  

Badaniem objęto 16 osób – 6 kobiet i 10 mężczyzn, których wiek wynosił 

średnio 68,62 lat (SD = 6,91). U 6 badanych wykonywano magnetostymulację 
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i kinezyterapię (grupa 1), u pozostałych 10 ze względu na przeciwwskazania 

do zabiegów fizykalnych tylko kinezyterapię (grupa 2). W dniu rozpoczęcia 

badań, oraz po upływie 6 i 12 tygodni od ich rozpoczęcia, w obydwóch 

grupach wykonano badania krwi w celu oceny zmian w zakresie badanych 

parametrów. Oceniono liczbę czerwonych krwinek (RBC), białych krwinek 

(WBC), płytek krwi (PLT) oraz poziom hemoglobiny (HGB) i hematokryt (HCT).   

Przeprowadzona analiza zebranych danych pozwoliła wyciągnąć 

następujące wnioski: 

1. W grupie 1 przez cały okres prowadzenia badań miał miejsce stopniowy 

spadek poziomu RBC, HGB i HCT. W grupie 2 po spadku poziomu tych 

parametrów w połowie czasu prowadzenia badań, w drugiej połowie 

czasu ich poziom zaczął wzrastać.  

2. Poziom PLT i WBC ulegał wahaniu w grupie 1 początkowo wzrastając, 

a następnie spadając. W grupie 2 poziom obydwóch parametrów 

podlegał stałemu spadkowi przez cały czas prowadzenia badań.  

3. Istotne statystyczne zmiany zaobserwowano w przypadku PLT w grupie.  

 

Źródło finansowania: 

Finansowanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2020/2021 

jako część Szkoły Naukowej AWF w Warszawie: SN nr 5: Biomedyczne 

uwarunkowania sprawności fizycznej i treningu sportowego osób dorosłych, 

Zad. 1: Determinanty kondycji biologicznej oraz sprawności fizycznej 

dorosłych Polaków. 

 



IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan 

obecny, sposoby na przyszłość”, 26 listopada 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

37 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu  

u młodej zawodniczki kickboxingu 

Karolina Samolej, kalilana1313@gmail.com, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia 

Ewelina Szymczyk, ewelina.szymczyk98@gmail.com, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia 

Agnieszka Karska, dr.agnieszka.karska@gmail.com, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu 

Coraz więcej badań naukowych potwierdza występowanie wysiłkowego 

nietrzymania moczu u osób uprawiających sport. Zwykle zaczyna się od 

mimowolnego wycieku moczu w sytuacji, gdy wzrasta ciśnienie w jamie 

brzusznej. Wystarczy wówczas kichnięcie, atak kaszlu lub napad śmiechu. 

Zaczyna się od kilku kropli, które są bagatelizowane do momentu aż problem 

zaczyna narastać. Zarówno obniżone jak i wzmożone napięcie mięśni dna 

miednicy może prowadzić do wysiłkowego nietrzymania moczu. Osłabione 

mięśnie nie są w stanie osiągnąć pełnej relaksacji i skurczu, przez co nie 

spełniają swojej funkcji, jaką jest utrzymywanie moczu w pęcherzu 

i rozluźnienie podczas mikcji.   

Celem pracy było przedstawienie problemu wysiłkowego nietrzymania 

moczu podczas aktywności fizycznej na podstawie przypadku 21-letniej 

zawodniczki kickboxingu.  

Metody: W pracy opisano przypadek 21-letniej pacjentki, trenującej 

zawodowo kickboxing, która zgłosiła się do gabinetu z problemem wysiłko-

wego nietrzymania moczu podczas aktywności fizycznej. W trakcie wywiadu 

zebrano również informacje o bolesnych stosunkach seksualnych. Po 

dokładnym badaniu stwierdzono wzmożone napięcie mięśni dna miednicy 

oraz obręczy biodrowej. W terapii zastosowano rozluźniające techniki 

manualne mięśni dna miednicy, terapię z biofeedbackiem oraz edukację 

pacjentki w zakresie prawidłowych nawyków. Leczenie obejmowało pięć 

cotygodniowych wizyt w gabinecie fizjoterapii uroginekologicznej i samo-

dzielną pracę pacjentki w domu.  
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Wnioski: Przeprowadzona terapia znacząco zmniejszyła częstotliwość 

występowania epizodów wysiłkowego nietrzymania moczu podczas 

treningów. Pacjentka określiła zmniejszenie dolegliwości bólowych w trakcie 

stosunków seksualnych z 6 na 2 w skali VAS. Zastosowane metody 

unormowały napięcie mięśni dna miednicy i obręczy biodrowej. Efekty 

uzyskane podczas pracy z pacjentką dowodzą skuteczności fizjoterapii 

w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu.  
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