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Czy nasze możliwości poznawcze i organizacja społeczna 

nadążą za rozwojem technologii przez najbliższe 50 lat? 

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii 

i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
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Długotrwałe skutki COVID-19 z perspektywy 

neuropsychologii klinicznej 

prof. dr hab. Emilia Łojek, Katedra Neuropsychologii, Wydział Psychologii, 

Uniwersytet Warszawski 

Czym się zajmuje neuropsychologia kliniczna w kontekście innych nauk 

o mózgu? Co to są neuroinfekcje i czy mogą powodować długotrwałe 

trudności neuropsychologiczne? Co to jest „mgła mózgowa”? Jak długo mogą 

utrzymywać się zaburzenia neuropsychologiczne po COVID-19, czy mogą się 

wycofywać i jak można w tym pomóc? Celem wykładu będzie znalezienie 

odpowiedzi na te i inne pytania w związku z trwającą pandemią COVID-19. 

Prezentacja obejmie próbę podsumowana wiedzy oraz luk w wiedzy naukowej 

na temat rozpowszechnienia, prawdopodobnych złożonych mechanizmów 

uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego na skutek zakażenia SARS-CoV-2, 

a także różnorodności obrazu zaburzeń, czasu utrzymywania się oraz wpływu 

na życie codzienne. Zaprezentowany będzie także fragment dotychczas 

zebranych wyników badań podłużnych realizowanych od czerwca 2020 roku 

przez zespół badawczy NeuroCovid działający przy Wydziale Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. Na wybranych przykładach ukazany będzie 

możliwy stan funkcji neuropsychologicznych osób w pełni zdrowych przed 

COVID-19, będących kilka miesięcy po przejściu zakażenia SARS-CoV-2 

o umiarkowanym nasileniu objawów choroby. Ponadto opisane zostanie 

niekorzystne oddziaływanie czynników związanych z samą pandemią. Na 

długotrwałe skutki COVID-19 w zakresie funkcji neuropsychologicznych 

omówione także będą w odniesieniu do wyzwań dla społeczeństwa.  
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Najciekawsze (IMHO) kierunki rozwoju neuronauk 

prof. dr hab. Włodzisław Duch, Laboratorium Neurokognitywne w ICNT UMK, 

Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Jak mózgi tworzą umysły, jak możemy powiązać konstrukty psycholo -

giczne, pozwalające na opis zachowania i stanów mentalnych z fizycznymi 

zjawiskami zachodzącymi w mózgach? Co wpływa na nasze zachowanie, 

w jakich skalach czasowych i przestrzennych? Fenomika neurokognitywna 

jest jeszcze w powijakach, ale możemy sobie wyobrazić, jak cofając się wstecz 

w czasie od momentu otwarcia ust dochodzimy do coraz liczniejszych przyczyn, 

które wpływają na to, co za chwilę zrobimy. Wpływa na to neurodynamika, 

procesy neurobiologiczne, hormonalne, rozwojowe, kulturowe, ewolucyjne, 

a nawet zdarzenia kosmiczne. Większość specjalizacji w ramach neuronauk 

trzyma się jednego poziomu, ale nie wszystko da się zbadać na szczurach. 

Jest tu wiele ważnych wyzwań. Dzięki metodom neuroobrazowania możemy 

analizować stany mózgu, a neuronauki sieciowe dostarczają coraz bardziej 

wiarygodnych interpretacji, ale potrzebujemy metod analizy sygnałów 

o większej rozdzielczości czasowej i przestrzennej by opisać bardziej szcze -

gółowo neurodynamikę. Mamy w mózgu siatkę pojęć i skojarzeń, możemy 

zrobić proste modele pokazujące jak ona powstaje i jaka informacja zostanie 

łatwo zapamiętana (stanie się memem) i jak tworzą się mempleksy, odpowia-

dające za teorie spiskowe. Nie potrafimy jednak stworzyć modelu takich 

procesów w oparciu o pomiary aktywności mózgu. Dzięki neuroplastyczności 

wspomaganej metodami neuromodulacji możliwa staje się bezpośrednia 

interwencja, która zmieni sposób działania mózgów – to dobra wiadomość 

dla neuropsychiatrii, ale jest tu też wiele niebezpieczeństw. Zrozumienie 

wpływu kultury na predyspozycje do różnych zachowań i sposób działania 

mózgów to kolejne wielkie wyzwanie.  
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Żyjemy w erze skutecznego leczenia  

stwardnienia rozsianego 

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Katedra i Klinika Neurologii, 

Wydział Medyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęstszą nieurazową przyczyną 

niesprawności ludzi młodych w wieku produkcyjnym. Rozpoczyna się 

najczęściej między 20., a 40. r.ż. tj. w czasie kiedy młody człowiek zakłada 

rodzinę, wybiera zawód, snuje plany na życie.  

W prezentacji zostanie przedstawiona etiopatogeneza stwardnienia 

rozsianego, typowe objawy choroby, aktualne modele leczenia oraz mecha-

nizmy działania dostępnych najnowszych terapii immunomodulacyjnych. 

Można śmiało stwierdzić, że leczenie SM na przestrzeni ostatnich lat 

przeżywa renesans. Posługując się najnowszymi światowymi rekomendacjami 

EAN/ECTRIMS i AAN w leczeniu SM obecnie w Polsce dysponujemy niemalże 

wszystkimi dostępnymi na świecie lekami immunomodulującymi. Zdecydo -

wana większość jest refundowana dla pacjentów. Ze względu na wysoki koszt 

leczenia oraz skomplikowany mechanizm działania nowoczesnych terapii – 

leczenie to jest ograniczone do programów lekowych podzielonych na 

leczenie I-liniowe czyli tzw. leczenie początkowe oraz II-liniowe leków dla 

pacjentów, u których nie poskutkowały leki I-linii.  

Obecnie żyjemy w erze skutecznego leczenia SM. Możliwość zastosowania 

skutecznej spersonalizowanej terapii daje szansę pacjentom, aby zapomnieć 

o chorobie i przywraca tę grupę społeczeństwu.  
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Długoterminowe skutki działania COVID-19  

na układ nerwowy i zmiany w zapisie EEG 

Anna Łagowska, alagowska7@gmail.com, Koło Naukowe Innowacyjnych Technik 

Rehabilitacyjnych „Reh-Tech”, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 

www.ur.edu.pl 

Barbara Kuduk, barbarakuduk99@gmail.com, Koło Naukowe Innowacyjnych 

Technik Rehabilitacyjnych „Reh-Tech”, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Agnieszka Banaś-Ząbczyk, Agnieszkabanaś@o2.pl, Zakład Biologii, Kolegium 

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

Marta Kopańska, martakopanska@poczta.onet.pl, Zakład Patofizjologii Człowieka, 

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

Wirus SARS-CoV-2 oprócz układu oddechowego, atakuje także inne 

układy, w tym przede wszystkim układ nerwowy. Uszkodzenie  to może mieć 

długoterminowe skutki takie jak objawy neurologiczne o cechach 

encefalopatii, zaburzenia świadomości i koncentracji, zmniejszenie zdolności 

wyczuwania smaku, węchu oraz bóle głowy. Jedną z metod wykrycia zmian 

tego typu u pacjentów z COVID-19 jest badanie EEG, które umożliwia 

uzyskanie informacji dotyczących funkcjonowania mózgu,  diagnozowania 

chorób oraz przewidywania ich skutków.  

Celem badania było przeprowadzenie przeglądu najnowszych badań 

dotyczących długofalowych skutków COVID-19 w obszarze jego wpływu na 

układ nerwowy i zmiany w zapisie EEG.  

Dokonano przeglądu literatury z wykorzystaniem elektronicznej bazy 

PubMed oraz Web of Science z lat 2020-2021 dotyczącego długotermi-

nowych skutków infekcji SARS-CoV-2 oraz zmian w zapisie EEG u pacjentów 

z COVID-19.  

Analiza literatury. Najnowsze doniesienia naukowe zwracają uwagę, iż 

wirus ten pozostawia po sobie długofalowy ślad w układzie nerwowym. 

Objawia się to zaburzeniami w funkcjonowaniu mózgu, upośledzeniem 

procesów poznawczych i pamięciowych, co powoduje poważne problemy 

zdrowotne. U pacjentów, u których przeprowadzono badanie  EEG zaobserwo-
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wano zmiany w obszarze czołowym, u niektórych nie stwierdzono reaktywności  

na bodźce zewnętrzne, wykazano także dotychczas niespotykany wzór 

w postaci ciągłych, nieco asymetrycznych, monomorficznych dwufazowych, 

powolnych fal delta.  

Istnieją dowody, że wirus może powodować długoterminowe powikłania 

utrzymujące się nawet ponad pół roku. Dotyczą one przede wszystkim 

zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego. Są to jednak badania prze-

prowadzone na małej ilości osób lub trwają krótko, a wiele z nich oparte jest 

na przypuszczeniach. Dlatego wydaje się konieczne prowadzenie dalszych 

badań. 
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Dysfunkcje tkanek mózgu podczas gwałtownych przeciążeń 

Katarzyna Arkusz, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Inżynierii Biomedycznej 

Romuald Będziński, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Inżynierii Biomedycznej 

Tomasz Klekiel, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Inżynierii Biomedycznej 

Jagoda Kurowiak, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Inżynierii Biomedycznej 

Agnieszka Mackiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Inżynierii Biomedycznej 

Monika Ratajczak, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Inżynierii Biomedycznej 

W przypadku uszkodzeń głowy wyróżnia się trzy rodzaje urazów: otwarty, 

zamknięty oraz zmiażdżenie. Uraz zamknięty, który występuje najczęściej, 

jest efektem działania obciążeń w gwałtownych zmian przyspieszeń (np. 

podczas zderzenia).  

Uszkodzenie pierwotne powstaje w pierwszych sekundach po urazie, 

w tkance nerwowej występują rozległe zmiany takie jak wstrząśnienie, 

stłuczenie i krwawienie, ponieważ wraz z tkanką mózgową zostają również 

uszkodzone naczynia krwionośne.  

Niezwykle ważnym problemem są trwałe deficyty neuropsychologiczne 

odnotowywane u pacjentów po wyleczonym urazie. Następstwa uszkodzenia 

mózgu są związane ze zmianami neurologicznymi, a co z tego wynika 

również somatycznymi, psychicznymi, zmianami zachowania i stylu życia.  

Celem badań jest opracowanie metodologii tworzenia modeli mózgu 

uwzględniające kierunkowość aksonów w istocie białej. Opracowano modele 

w oparciu o oprogramowanie pozwalające na tworzenie siatek elementów 

skończonych na podstawie danych w formacie DICOM takich jak MIMCS.  

Do czynników uszkadzających ośrodkowy układ nerwowy (OUN) zalicza 

się: fale uderzeniową, falę akustyczną, promieniowanie cieplne, poparzenia, 

podduszenia. Niezwykle istotne jest również to, czy uraz nastąpił w wyniku 

pojedynczego zdarzenia lub serii zdarzeń.  

W trakcie realizacji badań podjęto próbę wyjaśnienia zjawisk związanych 

w morfologią tkanek mózgowych, ich histologią i właściwościami mechanicz-
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nymi. Badania zrealizowano zarówno w badaniach eksperymentalnych , jak 

i metodami obliczeniowymi.  

Zrealizowane badania modelowe z zastosowaniem metod numerycznych, 

uzupełnione o badania doświadczalne tworzą podstawy oceny zmian 

nieciągłości odkształceń struktur tkanek mózgowych powstałych np. 

w konfliktach zbrojnych lub w wypadkach komunikacyjnych. Wyjaśnienie 

działania różnych mechanizmów urazu przyczyni się do lepszego zrozu-

mienia przyczyn i skutków uszkodzeń mózgu w warunkach impulsowych. 

Opracowanie modelu głowy i analiza numeryczna podparta wynikami badań 

klinicznych i doświadczalnych pozwola uzyskać szerszy wgląd w biome-

chanikę urazu w warunkach obciążenia szybkozmiennego i impulsowego, 

oraz może stanowić podstawę opracowania konstrukcji ochronnych głowy, 

w tym także opracować metody optymalizacji wytworzenia elementów 

ochronnych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że kryteria urazowe na całym świecie mają na celu 

zmniejszenie zachorowalności na TBI, konieczne jest szukanie progów 

uszkodzenia tkanek mózgowych z wykorzystaniem modeli komputerowych.  
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Dyskopatia i bóle kręgosłupa –  

diagnostyka, leczenie i powikłania 

Izabela Sztybór, i.sztybor@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Medycyna 

Laboratoryjna, Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego  

Klaudia Kułak, klaudia4857@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Medycyna 

Laboratoryjna, Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego 

Bóle kręgosłupa to częsta przypadłość, która dotyka coraz więcej ludzi 

w rożnym wieku. Według Światowej organizacji zdrowia 25% kobiet oraz 20% 

mężczyzn w całej populacji cierpi z powodu problemów z kręgosłupem. 

Przyczynami tego problemu są między innymi otyłość, zła postawa ciała np. 

podczas pracy biurowej, wiek, dyskopatie i zmiany zwyrodnieniowe kręgo-

słupa. Bóle w okolicy krzyżowej zwane są rwą kulszową. Choroba ta spowo -

dowana jest kompresją przepukliny krążka międzykręgowego na korzenie 

nerwowe w obrębie kanału kręgowego, która w 90% przypadków jest przyczyną 

bólów kręgosłupa. Wszystkie objawy, związane z ta jednostka chorobową są 

niezwykle uciążliwe dla pacjenta. Ból w odcinku lędźwiowym jest tak silny, 

ze w ostrej fazie uniemożliwia funkcjonowanie. Objawy, które są 

charakterystyczne dla tego rozpoznania to promieniujący ból do prawego lub 

lewego uda, łydki i stopy intensyfikujący się w miejscach przebiegu nerwu 

kulszowego. Zaawansowany stan charakteryzuje się brakiem czucia i siły 

mięśniowej w jednej z kończyn dolnych, a nawet niekontrolowanym odda-

waniem moczu w przebiegu uszkodzenia ogona końskiego.  

W przypadku ciężkiego i przewlekłego przebiegu schorzenia pacjenci 

poddają się operacji neurochirurgicznej, która ma na celu usunięcie powodu 

dolegliwości bólowych. Specjaliści zaznaczają jednak, ze operacja w tym 

przypadku daje spektakularne, ale niestety przemijające efekty. W fazie 

ostrej farmakoterapia opiera się na przyjmowaniu leków przeciwbólowych, 

przeciwobrzękowych oraz rozluźniających. Główny aspekt leczniczy polega 

na odpowiedniej fizjoterapii dostosowanej do pacjenta i jego możliwości. 

Polecane ćwiczenia przez fizjoterapeutów to te, które wzmacniają mięśnie 

kręgosłupa, mięśnie skośne brzucha oraz mięśnie głębokie brzucha. 
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Czynności przynoszące ulgę w fazie ostrej to pozycja embrionalna podczas 

leżenia oraz ćwiczenia na wyciągu krzesełkowym. Nowoczesne fizjotera-

peutyczne techniki wzmacniania i rozgrzewania mięśni, takie jak termo-

terapia oraz masaże również przyniosą ulgę oraz będą miały działanie 

profilaktyczne. Dbanie o odpowiednia postawę ciała i korygowanie wad 

postawy we wczesnym wieku pozwoli na uniknięcie bólów krzyża 

w dorosłości. Pacjenci powinni dbać o odpowiednią wagę ciała oraz powinni 

unikać podnoszenia cezarów w sposób, który mógłby nadwyrężyć mięśni 

pleców. Obciążanie kręgosłupa w patologiczny sposób sprzyja rozwojowi 

dyskopatii. 



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – 

obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość”, 27 listopada 2021 r., Wystąpienia Uczestników 
 

23 

EEG Neurofeedback jako nowoczesna forma terapii 

padaczki dziecięcej 

Barbara Kuduk, barbarakuduk99@gmail.com, Koło Naukowe Innowacyjnych 

Technik Rehabilitacyjnych „Reh-Tech”, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Anna Łągowska, alagowska7@gmail.com, Koło Naukowe Innowacyjnych Technik 

Rehabilitacyjnych „Reh-Tech”, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 

www.ur.edu.pl 

Agnieszka Banaś-Ząbczyk, agnieszkabanaś@o2.pl, Zakład Biologii, Kolegium Nauk 

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

Agnieszka Dejnowicz-Velitchov, adejnowicz@gmail.com, https://adea-bg.com/ 

Marta Kopańska, martakopanska@poczta.onet.pl, Zakład Patofizjologii Człowieka, 

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

Epilepsja jest chorobą przewlekłą, nieuleczalną, polegającą na zak łó-

ceniach wyładowań elektrycznych w mózgu. Cechuje się długoterminowym 

ryzykiem nawracających napadów. Najczęściej są to napady drgawkowe. 

Napady te mogą mieć różne rodzaje, w zależności od tego, która część mózgu 

jest w nie zaangażowana. Jest wiele metod leczenia chorych, jednak nie 

zawsze są one skuteczne. EEG Neurofeedback jest stosowany jako dodatkowa 

forma wspomagania leczenia padaczki. Dzięki tej terapii pacjent uczy się 

świadomie kontrolować funkcje organizmu.  

Celem pracy jest przedstawienie stanu piśmiennictwa dotyczącego terapii 

EEG Neurofeedback jako skutecznej metody leczenia padaczki dziecięcej.  

W niniejszej pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego 

EEG Neurofeedback jako nowoczesnego narzędzia terapeutycznego w leczeniu  

padaczki dziecięcej. Do analizy zakwalifikowano prace naukowe zamiesz-

czone w bazach naukowych PubMed, Scopus oraz Science Direct. Ze względu 

na szybki postęp w badaniach w tym obszarze w analizie skupiono się na 

najnowszych badaniach z ostatnich lat.  

Analiza literatury: Dzięki biofeedbackowi elektroencefalograficznemu 

(EEG) możliwe jest wytrenowanie mózgu w celu zmniejszenia rytmów, które 
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prowadzą do wywoływania napadów, oraz podkreślania rytmów, które 

zmniejszają prawdopodobieństwo generowania nieprawidłowych wyładowań. 

W praktyce klinicznej możliwe stało się wyeliminowanie napadów lub 

zmniejszenie ilości leków wymaganych do ich kontrolowania.  

Na podstawie przeanalizowanej literatury można stwierdzić, że trening 

mózgu ma szerokie zastosowanie w leczeniu schorzeń związanych 

z aktywnością elektryczną mózgu. Aktualnie, stan doniesień naukowych, jak 

i efektów terapii EEG Neurofeedback w padaczce jest zadowalający i zachęca 

do kontynuowania badań. 
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Immunodetekcja kalbindyny w jądrach ciała suteczkowatego 

w 30. dniu rozwoju płodowego kawii domowej 

Daniel Kalinowski, daniel.kalinowski@uwm.edu.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Neuroanatomów NEURON, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Kalbindyna D28k jest białkiem wiążącym wapń, ale także może pełnić 

funkcję neuromodulacyjną i neuroprotekcyjną podczas aktywności komórek 

w różnych ośrodkach nerwowych. Ciało suteczkowate (MB) należy do tzw. 

rozszerzonego obwodu systemu hipokampalnego, pełniąc ważną rolę 

w pamięci przestrzennej i nawigacji, jak również w czynnościach neuro -

wegetatywnych. Wcześniejsze badania wykazały obecność CB-immuno-

reaktywnych (CB-ir) neuronów w kluczowych ośrodkach tego systemu 

(przegroda, kora obręczy, hipokamp) u kawii domowej w 40. dniu rozwoju 

wewnątrzmacicznego, z wyjątkiem jąder przednich wzgórza, w których CB 

pojawia się postnatalnie. Do chwili obecnej jest brak danych na temat CB -ir 

neuronów w MB kawii domowej we wcześniejszym okresie rozwoju 

płodowego, dlatego celem niniejszych badań było zbadanie immunodetekcji 

CB-ir neuronów w MB w 30. dniu życia płodowego.  

Badania przeprowadzono na mózgowiach kawii domowej (Cavia porcellus) 

pobranych w 30. dniu rozwoju płodowego (E30). Tkankę utrwalono 

w paraformaldehydzie, następnie przepojono sacharozą i zamrożono. Na 

skrawkach mrożeniowych przeprowadzono barwienia immunohistochemiczne 

z wykorzystaniem przeciwciał pierwotnych skierowanych przeciwko kalbindynie 

D28k i przeciwciał wtórnych (CY3). Analizę topograficzną i  stopień 

wykształcenia jąder MB przeprowadzono na skrawkach archiwalnych (E31) 

barwionych fioletem krezylowym wg metody Nissla.  

W 30. dniu życia wewnątrzmacicznego kawii domowej nie zaobserwowano 

CB-ir neuronów w jądrach ciała suteczkowatego, natomiast neurony zawie-

rające CB stwierdzono w jądrze nadsuteczkowym i hipokampie. Na skrawkach 

histologicznych w E31 zawiązek MB ściśle przylega do neuroepitelium, 

a komórki MB są słabo zróżnicowane.  
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Przyjmując obecność CB w komórkach nerwowych jako kryterium 

dojrzałości funkcjonalnej neuronów, można wnioskować, że komórki 

zawiązka MB nie pełnią jeszcze przypisanych im funkcji docelowych 

w obwodzie hipokampalnym i są w procesie różnicowania, w którym CB nie 

bierze udziału. 
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mikroRNA jako biomarkery chorób neurodegeneracyjnych 

Filip Tomczuk, ftomczuk@ipin.edu.pl, Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób 

Neurodegeneracyjnych, Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 

www.ipin.edu.pl 

Anna Sułek, suleka@ipin.edu.pl, Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Neuro-

degeneracyjnych, Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, www.ipin.edu.pl 

Biomarker to obiektywny wskaźnik, który może zostać zmierzony i oceniony 

w celu określenia aktualnego stanu procesów biologicznych zachodzących 

w organizmie pacjenta. Biomarkery można klasyfikować, jako: biomarkery 

obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i biomarkery 

molekularne (białko CRP, p53, ApoE). Wśród wielu różnych rodzajów 

cząsteczek uważanych za potencjalne biomarkery chorób neurodegenera-

cyjnych szczególną funkcję spełniają cząsteczki mikroRNA. Te endogenne, 

jednoniciowe, niekodujące cząsteczki RNA odgrywają znaczącą rolę 

w ekspresji genów na poziomie regulacji posttraskrypcyjnej, przyczyniając 

się do wpływu na przebieg fizjologicznych funkcji komórki. miRNA bierze 

m.in. udział w rozwoju OUN regulując następujące procesy: różnicowanie 

neuronalnych komórek macierzystych (miR-133b, miR128), neurogenezę 

(miR-9, miR-22, miR-132), przeżycie neuronów (miR-29, miR-233b, miR-107, 

miR-34, miR-22), tworzenie synaps (miR-134, miR-9). miRNA jest także 

istotne na dalszych etapach funkcjonowania OUN, a zaburzenie poziomu 

wymienionych miRNA mogą skutkować nieprawidłową ekspresją białek 

w komórkach nerwowych i prowadzić do rozwoju chorób neurodegenera-

cyjnych. Te nieprawidłowości na poziomie translacyjnym w sposób pośredni 

wpływające m.in. na: procesy zapalne, zaburzenie funkcji mitochondriów, 

transportu aksonalnego, agregacji białek (amyloid β w AD, ciałka Lewy’ego 

w PD, ataksyn w SCA, huntigtyna w HD, białko TDP-43 w ALS), mają znaczenie 

w rozwoju procesów patologicznych prowadzących do śmierci neuronów. Ze 

względu na heterogenne podłoże chorób neurodegeneracyjnych, badanie 

mikroRNA może stać się częścią procesu diagnostycznego. Jako regulatory 

ekspresji genów, miRNA wprowadza się do badań  jako biomarkery 

diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne, mogące znacznie ułatwić 

procesy terapeutyczne. 
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Neurologiczne stany nagłe w praktyce lekarza POZ 

Klaudia Brygida Kułak, klaudia4857@gmail.com, Uczelnia Łazarskiego, Wydział 

Medyczny, Studenckie Koło Naukowe Medycyna Laboratoryjna,  

Izabela Magdalena Sztybór, i.sztybor@gmail.com, Uczelnia Łazarskiego, Wydział 

Medyczny, Studenckie Koło Naukowe Medycyna Laboratoryjna,  

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowi pierwsze ogniwo łańcucha 

ścieżki leczniczej. W swojej pracy spotyka się z przekrojem jednostek choro-

bowych i pacjentów, dlatego ważne jest, aby mógł szybko zidentyfikować 

przyczynę dolegliwości, zastosować leczenie bądź pokierować pacjenta do 

innego specjalisty.  

 Najczęstszym powodem zgłaszania się pacjentów do lekarza jest ból 

głowy. Może występować samoistnie, zalicza się do niego pierwotnie wystę -

pującą m.in. migrenę czy klasterowy ból głowy. Wtórną przyczyną jest 

krwotok podpajęczynówkowy oraz ból występujący w krwotocznym udarze 

mózgu. Poza sztampowymi powodami zgłoszeń, pacjenci zmagają się między 

innymi z zespołem ciasnoty śródczaszkowej, który wiąże się z podwyższonym 

ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, co prowadzić może do utraty przytomności, 

podrażniania tarczy nerwu wzrokowego, a także do wgłobienia zagra-

żającemu życiu. Duży odsetek pacjentów w stanie nagłym stanowią chorzy na 

padaczkę. Częstość występowania padaczki wynosi około 6 przypadków na 

1000 mieszkańców i obejmuje szerokie i zróżnicowane spektrum zespołów 

padaczkowych. Śmierć jest najpoważniejszym i najbardziej dramatycznym 

powikłaniem padaczki, a nagła śmierć występuje znacznie częściej u osób 

chorujących na padaczkę niż w populacji ogólnej.  

 Celem pracy było wskazanie stanów nagłych, wymagających szybkiej 

interwencji i podjęcia działań, aby pacjent został przekierowany do 

specjalistycznego ośrodka.  

 Należy podkreślić, że diagnostyka nagłych stanów neurologicznych 

stanowi bardzo ważny element składowy w szybkim rozpoznaniu chorób 

zagrażających życiu pacjentów. Ciągle zwiększająca się świadomość doty-

cząca powagi problemów neurologicznych, stanowi dobry prognostyk na 

przyszłość medycyny.  
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Neuronalny czynnik transkrypcyjny NPAS4 jako białko 

o wielu funkcjach i ogromnym potencjale terapeutycznym 

Dominika Szczęsna, dominika.szczesna@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, Biologii 

Molekularnej i Biotechnologii; Politechnika Wrocławska, https://pwr.edu.pl/ 

Beata Greb-Markiewicz, beata.greb-markiewicz@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, 

Biologii Molekularnej i Biotechnologii; Politechnika Wrocławska, https://pwr.edu.pl/ 

Neuronalne białko zawierające domenę PAS 4 (ang. neuronal PAS domain-

containing protein, NPAS4) należy do rodziny czynników transkrypcyjnych 

bHLH-PAS. Obecność NPAS4 stwierdzono po raz pierwszy w neuronach 

warstwy neuralnej ssaczego hipokampu, jednak w późniejszym czasie 

potwierdzono jego obecność również w komórkach β trzustki oraz komórkach 

ludzkiego śródbłonka. Do podstawowych funkcji tego białka należy między 

innymi udział w rozwoju synaps glutaminoergicznych oraz GABA-ergicznych 

w neuronach, co sugeruje jego niezwykle istotną rolę w procesach takich jak 

zapamiętywanie, czy zachowanie homeostazy. Białko NPAS4 odpowiedzialne 

jest również za regulację balansu hamowania oraz pobudzania neuronów, 

którego zachwianie wiązanie jest z patogenezą takich chorób jak schizofrenia , 

depresja, czy autyzm. Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych 

niezdolnych do syntezy tego białka potwierdzają związek między deficytem 

NPAS4, a wymienionymi przypadłościami: myszy pozbawione NPAS4 

przejawiały upośledzenia behawioralne charakterystyczne dla zaburzeń ze 

spektrum autyzmu, natomiast szczurów z deficytem tego białka wywołane 

epizody padaczkowe charakteryzowały się zwiększoną intensywnością oraz 

częstością ataków. Czynnik NPAS4 pełni również rolę swoistego „białka 

opiekuńczego”, biorąc udział w ochronie neuronów przed uszkodzeniami 

związanymi m.in. z udarem niedokrwiennym, poprzez hamowanie ekspresji 

cytokin wywołujących stan zapalny oraz modulację ścieżek śmierci komór-

kowej w taki sposób, by zamiast nekrozy dochodziło do apoptozy. Pomimo 

szerokiego spektrum różnych funkcji, jego struktura czy charakterystyka 

biochemiczna, a także interakcje tego białka z innymi partnerami białkowymi 

nie zostały opisane. Znaczenie procesów, w których bierze NPAS4 wskazuje 
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na potrzebę przeprowadzenie badań, które pozwolą na zrozumienie mecha-

nizmów funkcjonowania tego białka,  co w konsekwencji mogłoby przyczynić 

się do opracowania nowych leków pozwalających na walkę z wymienionymi 

wcześniej schorzeniami. 
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Niefarmakologiczna stymulacja funkcji poznawczych 

Paulina Marczuk, mmarczuk.paulina@gmail.com, Katedra Biochemii Ogólnej, 

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

Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl, Katedra 

Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 

www.biol.uni.lodz.pl 

Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI, ang. mild cognitive impairment) to 

rodzaj osłabienia funkcjonowania poznawczego, który jest bardziej nasilony 

niż fizjologiczne objawy starzenia. MCI jest określany jako stan pomiędzy 

całkowitym zdrowiem, a objawami wskazującymi na demencję.  

Leki prokognitywne (nootropy, leki nootropowe) stanowią grupę leków 

wzmacniających funkcjonowanie funkcji poznawczych. Ze względu na 

regulację krążenia mózgowego, zwiększają odporność na niedotlenienie, 

pobudzają tym samym metabolizm komórek nerwowych, działają antyagre-

gacyjnie (zmniejszają lepkość krwi). Stosowane są pomocniczo w przypadku 

zaburzeń funkcji OUN, u osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami pamięci, 

czy bardziej złożonymi, jak otępienie. 

Do leków nootropowych zaliczają się syntetyczne leki (stosowane po 

konsultacji medycznej), jak i suplementy, w skład których wchodzą ekstrakty 

roślinne jak miłorząb dwuklapowy czy żeń-szeń. Bagatelizowany jest fakt, że 

efekty ich stosowania trwają tylko tak długo, jak lek pozostaje w organizmie. 

Leczenie farmakologiczne może generować skutki uboczne i skutkować 

uzależnieniem. 

Dostępne są dane wskazujące, że niefarmakologiczne sposoby stymulacji 

funkcji poznawczych indukuje strukturalne i funkcjonalne zmiany w mózgu. 

Celem pracy jest omówienie wpływu ćwiczeń umysłowych i fizycznych na 

funkcje poznawcze, bazując na wynikach autorskiej ankiety „Czy ćwiczenie 

umysłu działa?” przeprowadzonej na grupie seniorów deklarującej aktywny 

(umysłowo i fizycznie) tryb życia. Praca została wzbogacona o aktualny stan 

wiedzy dostępnej w literaturze naukowej.  



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – 

obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość”, 27 listopada 2021 r., Wystąpienia Uczestników 
 

32 

Założeniem pracy jest promowanie stosowania odmiennych metod od 

farmakologicznych, poprawiających funkcjonowanie procesów poznawczych, 

takich jak percepcja, pamięć i myślenie. Zakres takich działań powinien być 

dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości. Otrzymane wnioski 

wskazują również jak ważną rolę w przeciwdziałaniu normalnemu i patolo-

gicznemu starzeniu się odgrywają ćwiczenia umysłowe i fizyczne.  
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Ocena ekspresji genów związanych z mózgową ścieżką 

insulinową z wykorzystaniem myszy knock-in  

APPNL-F/NL-F 

Kinga Tylek, tylek@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, 

Instytut Farmakologii im Jerzego Maja PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska  

Ewa Trojan, trojan@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, 

Instytut Farmakologii im Jerzego Maja PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska  

Kornelia Tryzno, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii 

im. Jerzego Maja PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska  

Agnieszka Basta-Kaim, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut 

Farmakologii im Jerzego Maja PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska  

Demencja w przebiegu choroby Alzheimera (AD) oraz cukrzycy typu 2 (T2D) 

należą do jednych z najpowszechniejszych zaburzeń kognitywnych dotyka-

jących starzejącą się cześć społeczeństwa. Analiza post mortem pacjentów 

z chorobą Alzheimera wykazała, że insulinooporność w mózgu stanowi ważne  

podłoże obserwowanej utraty zdolności poznawczych, i znacznie zwiększa 

ryzyko rozwoju AD u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2. Obecna 

wiedza naukowa nie wyjaśnia jednak podłoża molekularnego tych zjawisk. 

Celem badań była ocena ekspresji wybranych genów związanych ze  

ścieżką insulinową w dwóch strukturach mózgu zaangażowanych w pato-

genezę choroby Alzheimera w tym hipokampa oraz kory czołowej.  

Badania prowadzono z wykorzystaniem myszy kontrolnych C57BL/6J oraz 

transgenicznych zwierząt APPNL-F/NL-F stanowiących uznany mysi model 

LOAD (ang. late-onset Alzheimer Disease) w wieku 12, 15 i 18 miesięcy. 

Techniką qRT-PCR oceniono ekspresję czynników związanych ze ścieżką 

insulinową (Ins, Irs1, Irs2, Insr).  

Analiza biochemiczna wykazała, że ekspresja badanych genów zarówno 

w korze czołowej, jak i w hipokampie była istotnie obniżona w najstarszej 

grupie wiekowej zwierząt. Podsumowując, ekspresja genów związanych ze 

szlakiem insuliny w mózgu jest zależna od wieku, a ich deficyty zaobserwo-
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wane u zwierząt 18-miesięcznych w modelu LOAD mogą sugerować rolę tej 

ścieżki w obrazie zmian otępiennych i deficytów kognitywnych.  

Finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Grant 

nr: JPND/13/2019.  
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Ocena ekspresji wybranych genów (markerów stanu 

zapalnego) w przebiegu demencji w chorobie Alzheimera – 

badania z wykorzystaniem myszy APPNL-F/NL-F 

Ewa Trojan, trojan@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Kinga Tylek, tylek@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Agnieszka Basta-Kaim, basta@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii 

Doświadczalnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

w Krakowie 

Choroba Alzheimera (AD) jest główną przyczyną występowania otępienia 

wśród osób starszych, dlatego istnieje konieczność poznania biologicznego 

podłoża zmian które towarzyszą procesom starzenia i prowadzą do obniżenia 

sprawności umysłowej. Badania ostatnich lat pokazują że stan zapalny 

(neuroinflammation) jest czynnikiem wyzwalającym procesy neurodegene-

racyjne, głównie przez zaburzenie pracy układu odpornościowego, co wiąże 

się z nadmierną syntezą i akumulacją beta amyloidu (Aβ), hiperfosforylacją 

białka tau oraz indukowaniem przewlekłego stanu zapalnego w mózgu.  

Dlatego celem badań była ocena ekspresji wybranych genów (markerów 

stanu zapalnego) w dwóch strukturach mózgu zaangażowanych w patogenezę 

choroby AD w tym hipokampa oraz kory czołowej.  

Badania prowadzono z wykorzystaniem myszy dzikich C57BL/6J oraz  

transgenicznych APPNL-F/NL-F w wieku 12, 15 i 18 miesięcy. Techniką qRT-

PCR oceniono ekspresję czynników pro- (Il-1b, Tnfa, Cd40, iNos) i przeciw-

zapalnych (Arg1, Igf1, Ym1). 

Wykazano, ekspresja cytokin prozapalnych (Il-1b, Tnfa, Cd40, iNos) była 

znacząco podniesiona zarówno w hipokampie jak i korze  czołowej już  

u 12-miesięcznych myszy APPNL-F/NL-F i dodatkowo potęgowana z wiekiem. 

Dodatkowo zaobserwowano obniżenie ekspresji czynników przeciwzapalnych 

(Arg1, Igf1, Ym1) w obu badanych strukturach u starzejących się myszy 

APPNL-F/NL-F w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. 
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Wyniki te pokazują odmienny w porównaniu z myszami WT i przejściowy 

profil zmian w ekspresji badanych genów u myszy APP NL-L/NL-F. 

Finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Grant 

nr: JPND/13/2019.  
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Terapie wewnątrznaczyniowe w udarze niedokrwiennym 

mózgu: problemy i przyszłe kierunki 

Tadeusz J. Popiela, msjpopie@cyf-kr.edu.pl, Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ 

Wirginia Krzyściak, wirginia.krzysciak@uj.edu.pl, Zakład Diagnostyki Medycznej 

Collegium Medicum UJ 

Anna Ligęzka, ligezka.anna@mayo.edu, Department of Clinical Genomics, Mayo 

Clinic, Rochester, MN; Zakład Diagnostyki Medycznej Collegium Medicum UJ 

Amira Bryll, amira.bryll@uj.edu.pl, Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ 

Udar niedokrwienny stanowi przyczynę ponad 80% klasyfikowanych 

zdarzeń udarowych, jeden z głównych powodów śmiertelności i trwałej 

niepełnosprawności na świecie. Występuje z powodu zablokowania naczyń 

krwionośnych przez skrzeplinę blokującą dopływ tlenu i substancji odżyw-

czych do mózgu. Zatwierdzoną strategią terapii ostrych udarów niedokrwien-

nych dużych naczyń tętniczych stosowaną w ciągu 4,5 godzin od wystąpienia 

epizodu są zabiegi endowaskularne tj. trombektomia mechaniczna lub 

skojarzona trombektomia z trombolizą wewnątrznaczyniową z udziałem 

tkankowego aktywatora plazminogenu IVT. Zrozumienie ograniczeń stoso-

wanych ww. procedur wraz z patofizjologią zdarzeń w trakcie i tuż po 

występującej reperfuzji może stanowić wsparcie w opracowywaniu nowych 

strategii leczenia udaru, długoterminowych korzyści przeprowadzanych 

zabiegów endowaskularnych, jak i efektywniejszego wykorzystania aktualnych 

strategii trombolitycznych. Przyczyny najczęstszych niepowodzeń rekan a-

lizacji są zróżnicowane, poza utrudnionym dostępem naczyniowym, czy 

brakiem okluzji z powodu niedrożności naczyń tętniczych wymienia się 

niewydolność stent-retriever w całkowitym usunięciu skrzepu pomimo wielu 

prób trombektomu mechanicznego celem uzyskania pomyślnej rekanalizacji. 

Stosowane zabiegi endowaskularne poza ich wysoką skutecznością powodują 

również niedokrwienno-reperfuzyjną śmierć neuronów związaną ze zmianami 

w zakresie morfologii i funkcji mitochondriów. Przyszłe badania są potrzebne , 

aby wyjaśnić związek pomiędzy udoskonalanym technikom obrazowania, 

a zmienną budową, czy fizycznymi właściwościami skrzepu wraz z przepusz-
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czalnością naczyń oraz plejotropizmem zmian niedokrwienno-reperfuzyjnych 

w rejonie półcienia w czasie, celem zdefiniowania ukierunkowanych procedur 

zapobiegawczych i długoterminowych korzyści zdrowotnych.  
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Warianty genu ABCB1/MDR1 a farmakoterapia chorych 

z migreną 

Oliwia Szymanowicz, oliszymanowicz97@gmail.com, Pracownia Neurobiologii 

Katedry Neurologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Marika Ramicka, ramickamarika@gmail.com, Pracownia Neurobiologii Katedry 

Neurologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Urszula Łagan-Jędrzejczyk, laganula@yahoo.pl, Pracownia Neurobiologii Katedry 

Neurologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Magdalena Kapelusiak-Pielok, mkapelusiak@gmail.com, Pracownia Neurobiologii 

Katedry Neurologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Wojciech Kozubski, wkozubski@ump.edu.pl, Pracownia Neurobiologii Katedry 

Neurologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Jolanta Dorszewska, dorszewskaj@yahoo.com, Pracownia Neurobiologii Katedry 

Neurologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Migrena jest najczęściej występującym neurologicznym zaburzeniem 

przewlekłym, które obniża jakość życia pacjentów. Etiologia migreny nie jest 

do końca poznana, a farmakoterapia często jest nieskuteczna. Na odpowiedź 

na leki, w tym przeciwpadaczkowe (LPP) mogą mieć wpływ warianty genu 

ABCB1/MDR1, kodującego glikoproteinę P (P-gp), która uczestniczy w ich 

dystrybucji w organizmie. 

Celem badania była analiza częstości występowania polimorfizmów 

C1236T (rs1128503), C3435T (rs1045642) oraz G2677(A/T) (rs2032582) genu 

ABCB1/MDR1 u pacjentów z migreną leczonych LPP.  

Materiałem do badań była krew obwodowa, pobrana od 146 osób. Grupa 

badana zawierała 73 pacjentów, w tym 46 osób z rozpoznaną MO i 27 osób 

z rozpoznaną MA. Grupę kontrolną stanowiły 73 osoby. Z krwi izolowano 

DNA, a genotypowanie przeprowadzono za pomocą PCR – HRM oraz 

potwierdzono sekwencjonowaniem. 

Wykazano, że u chorych z migreną, leczonych LPP, istnieje tendencja do 

częstszego występowania allelu C C1236T, alellu G G2677A/T oraz allelu C 

C3435T, co może wiązać się z zastosowaniem LPP u tych pacjentów. 
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Stwierdzono, że genotyp homozygotyczny TT C1236T genu ABCB1/MDR1 

wydaje się być związany z MO, a genotyp TT G2677AT genu ABCB1/MDR1 

zmniejsza ryzyko wystąpienia aury u chorych na migrenę. Dodatkowo allel C 

C1236T predysponuje do wystąpienia MA.  

Dalsza analiza polimorfizmów genu ABCB1/MDR1 mogłaby w przyszłości 

zostać wykorzystana do projektowania spersonalizowanej farmakoterapii 

migreny. 
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Wpływ zastosowania temozolomidu i związków 

biologicznie czynnych izolowanych z porostów 

na kanoniczną ścieżkę Wnt w komórkach 

glejaka wielopostaciowego 

Anna Szoszkiewicz, anszoszk@gmail.com, Katedra Biochemii Farmaceutycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, https://www.ump.edu.pl 

Aleksandra Majchrzak-Celińska, majcel@ump.edu.pl, Katedra Biochemii Farmaceu-

tycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, https://www.ump.edu.pl 

Elżbieta Studzińska-Sroka, ela_studzinska@op.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, https://www.ump.edu.pl 

Judyta Cielecka-Piontek, jpiontek@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, https://www.ump.edu.pl 

Violetta Krajka-Kuźniak, vkrajka@ump.edu.pl, Katedra Biochemii Farmaceutycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, https://www.ump.edu.pl. 

Glejak wielopostaciowy (GBM) jest najczęstszym i jednocześnie najbardziej 

agresywnym pierwotnym guzem mózgu. Przypisuje się mu najwyższy, IV 

stopień złośliwości według klasyfikacji WHO. Standardowym postępowaniem 

w leczeniu GBM jest resekcja guza, a następnie chemioterapia temozolo -

midem (TMZ) wraz z radioterapią. Pomimo wdrożenia intensywnego 

leczenia, średni czas przeżycia chorych często nie przekracza jednego roku.  

Dowiedziono, że hamowanie kanonicznego szlaku Wnt przyczynia się do 

zmniejszenia inwazyjności i proliferacji komórek GBM. Szlak ten można 

rozpatrywać jako nowy cel terapeutyczny w leczeniu tego nowotworu. 

Metabolity wtórne porostów charakteryzują się ogromnym potencjałem 

farmakologicznym, w tym udowodnionym działaniem cytotoksycznym 

w odniesieniu do wielu nowotworów. Większość tych związków nie była 

dotąd badana w kontekście oddziaływania na komórki GBM.  
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Celem pracy była analiza wpływu TMZ w połączeniu z sześcioma 

związkami czynnymi wyizolowanymi z porostów: atranoryną, kwasem 

kaperatowym, fyzodowym, skwamatowym, salazynowym oraz lekanorowym 

na ekspresję genów kanonicznej ścieżki Wnt. Zastosowano model in vitro, 

wykorzystaniem trzech linii komórkowych GBM. Aktywność szlaku Wnt 

oceniano na podstawie ekspresji β-kateniny oraz zależnych od niej genów 

docelowych. 

W niniejszej pracy wykazano, że połączenia TMZ ze związkami czynnymi 

wyizolowanymi z porostów hamują przekaźnictwo kanoniczną ścieżką Wnt 

w komórkach GBM. Najsilniejsze działanie zaobserwowano pod wpływem 

stosowania TMZ z kwasem kaperatowym oraz z kwasem salazynowym. 

Pozostałe połączenia w nieco mniejszym stopniu hamowały ekspresję 

badanych genów. Dalsze badania są niezbędne, niemniej jednak wyniki tej 

pracy magisterskiej sugerują, że skojarzenie TMZ  ze związkami czynnymi 

izolowanymi z porostów może znaleźć zastosowanie w leczeniu GBM.  
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Wychwyt zwrotny neurotransmiterów i jego znaczenie 

w patologii oraz medycynie 

Małgorzata Dostatni, gosia.dostatni99@gmail.com, studentka kierunku Biologia 

Medyczna spec. Neurobiologia realizowanego w Katedrze Fizjologii Zwierząt 

i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, https://ug.edu.pl/ 

Witold Żakowski, witold.zakowski@biol.ug.edu.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt 

i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, https://ug.edu.pl/ 

Mechanizm wychwytu zwrotnego opiera się na reabsorpcji neuroprze-

kaźnika ze szczeliny synaptycznej przez specyficzne transportery w celu jego 

ponownego wykorzystania bądź rozłożenia. Od tego  zależy stężenie 

neurotransmitera w przestrzeni synaptycznej, a tym samym regulacja siły, 

z jaką pobudzane są receptory postsynaptyczne. Celem niniejszej pracy był 

przegląd badań dotyczących wychwytu zwrotnego wybranych neuro-

przekaźników – jego zaburzeń oraz możliwym wykorzystaniu w medycynie. 

Niedobór serotoniny i norepinefryny ma nierozerwalny związek z genezą 

depresji oraz zaburzeń lękowych. W leczeniu tych zaburzeń wykorzystuje się 

leki, których działanie oparte jest na mechanizmie wychwytu zwrotnego tych 

neuroprzekaźników. Niektóre substancje psychoaktywne hamują aktywność 

transporterów dopaminy, powodując stan odurzenia oraz przyczyniając się 

do powstawania uzależnienia. Zwiększone stężenie glutaminianu spowodo-

wane obniżeniem ekspresji jego transporterów jest obserwowane w chorobie 

Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym  

i chorobie Parkinsona, z kolei zaburzenia w ekspresji transporterów kwasu 

gamma-aminomasłowego odgrywają istotną rolę w etiologii zaburzeń ze 

spektrum autyzmu, a także schizofrenii. Niedobór acetylocholiny związany 

z niedoborem transporterów został stwierdzony w wielu chorobach neuro-

degeneracyjnych, między innymi w chorobie Huntingtona. Mechanizm 

wychwytu zwrotnego oraz transportery w nim uczestniczące odgrywają więc 

istotną rolę w etiologii wielu chorób ośrodkowego układu nerwowego,  

a z drugiej strony są celem terapii farmakologicznych niektórych zaburzeń.  
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Wykorzystanie elektroencefalografii  

w diagnostyce długotrwałych zaburzeń świadomości 

Sandra Frycz, sandrafrycz@gmail.com, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, 

Uniwersytet Jagielloński, www.izibb.binoz.uj.edu.pl 

Diagnostyka długotrwałych zaburzeń świadomości (ang. prolonged disorders 

of consciousness, DoC) takich jak śpiączka, zespół nieresponsywnego 

czuwania (ang. unresponsive wakefulness syndrome) czy stan minimalnej 

świadomości (ang. minimally conscious state, MCS) stanowi poważne 

wyzwanie dla współczesnej medycyny. Rekomendowaną, wystandaryzowaną 

skalą do przyłóżkowej oceny stanu chorego jest Skala Wychodzenia ze 

Śpiączki (ang. Coma Recovery Scale – Revised, CRS-R), oparta na ocenie 

behawioru pacjenta. Należy podkreślić, że funkcje motoryczne osób z DoC 

mogą być znacznie upośledzone sprawiając, że skale behawioralne stają się 

niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki. Z tego względu 

celem niniejszej pracy jest skupienie się na wykorzystaniu techniki 

obrazowania aktywności mózgu jaką jest elektroencefalografia (EEG), służąca 

do badania bioelektrycznej aktywności grup neuronów. Na tle innych  technik 

wyróżnia się ona nieinwazyjnością, niską ceną, stosunkowo krótkim czasem 

trwania badania oraz możliwością wieloaspektowej analizy otrzymanego 

sygnału. Oprócz analizy sygnału EEG w stanie spoczynku (ang. resting state 

EEG) stosuje się także protokoły pasywne, w których pacjent nie jest 

zaangażowany w wykonanie żadnego zadania. Paradygmaty te wykorzystują 

bodźce słuchowe, wzrokowe lub sensoryczne, czyli potencjały wywołane 

(ang. evoked-related potentials, ERP) indukujące określoną aktywność mózgu. 

Specyficznym bodźcem słuchowym jest dźwięk modulowany pod względem 

amplitudy i częstotliwości, którego percepcja generuje potencjały słuchowe 

stanu ustalonego (ang. auditory steady-state responses, ASSR), pozwalające na 

ocenę integralności połączeń wzgórzowo-korowych. Obiecujące wyniki dają 

także metody łączące przezczaszkową stymulację magnetyczną (ang. trans-

cranial magnetic stimulation, TMS) i EEG pozwalającą na jednoczesny pomiar 

lokalnych i globalnych zmian neurofizjologicznych. Podsumowując, EEG 

może stanowić jedno z lepszych narzędzi do diagnostyki osób z DoC.  
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Wykorzystanie konopi i kanabinoidów w terapii glejaka 

wielopostaciowego – najnowsze doniesienia 

Aleksandra Majchrzak-Celińska, majchrzakcelinska@ump.edu.pl, Katedra i Zakład 

Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, http://biochemfarm.ump.edu.pl/  

Judyta Cielecka-Piontek, jpiontek@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji; 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, http://farmakognozja.ump.edu.pl/  

Violetta Krajka-Kuźniak, vkrajka@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Biochemii 

Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, http://biochemfarm.ump.edu.pl/ 

Glejak wielopostaciowy (GBM) to najczęstszy, a jednocześnie najbardziej 

agresywny pierwotny guz mózgu. Średni czas przeżycia pacjentów to, pomimo  

podjęcia leczenia, tylko ok. 18 miesięcy. Trwają zatem intensywne badania  

nad substancjami naturalnymi i syntetycznymi o działaniu hamującym 

rozwój guza. Wykazano, że komórki GBM, w tym komórki macierzyste 

glejaka, wykazują ekspresję receptorów CB1 i CB2, należących do układu 

endokanabinoidowego, który jest postrzegany jako nowy, potencjalny cel 

terapeutyczny w terapii GBM. Prace dotyczące konopi (rodzina Cannabaceae 

Endl.), będących źródłem licznych związków biologicznie czynnych, w tym 

kanabinoidów, flawonoidów, terpenów oraz steroidów potwierdzają, że mogą 

mieć one zastosowanie terapeutyczne, również w leczeniu GBM. Badania 

koncentrują się głównie na tetrahydrokanabinolu (THC) oraz kanabidiolu 

(CBD), jak również na zastosowaniu wyciągów z konopi, w którym liczne 

fitozwiązki działają synergistycznie. Wyniki badań wskazują, że wyciągi 

z konopi są szczególnie skuteczne w kontekście terapii GBM, jednak unikalny 

skład jakościowy i ilościowy konkretnych wyciągów utrudnia porównanie 

wyników różnych zespołów badawczych i wysnucie jednoznacznych wniosków. 

Niemniej jednak wyniki badań są obiecujące i wskazują, że konopie oraz 

izolowane z nich związki hamują wzrost i rozwój GBM, mogą hamować cykl 

komórkowy i indukować apoptozę, oraz wykazują działanie hamujące 

angiogenezę. Badania kliniczne I i II fazy potwierdzają bezpieczeństwo 
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stosowania THC oraz CBD, brak interakcji z temozolomidem, oraz sugerują 

wydłużenie czasu przeżycia pacjentów. Dalsze badania przedkliniczne 

i kliniczne są niezbędne by w pełni wyjaśnić mechanizm działania 

kanabinoidów oraz wyciągów z konopi, jak również wskazać możliwość 

włączenia leków je zawierających do terapii GBM.  
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Zaburzenia świadomości –  

aktualne badania i metody diagnostyczne 

Julia Papiernik, j.papiernik@student.uj.edu.pl, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, https://www.uj.edu.pl/  

Piotr Buczkowicz, piotr.buczkowicz@student.uj.edu.pl, Instytut Psychologii, Wydział 

Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, https://www.uj.edu.pl/ 

Zaburzenia świadomości (Disorders of Concsiousness, DOC) są związane 

z nieprawidłowym poziomem pobudzenia, przytomności (wakefulness) oraz 

świadomości (consciousness), co jest związane zarówno z ogniskowymi, jak 

i rozległymi uszkodzeniami mózgowia. Wśród zaburzeń świadomości wymienia 

się śpiączkę, stan wegetatywny (zespół nieresponsywnego czuwania) oraz 

stan minimalnej świadomości. Pacjenci cierpiący na te zaburzenia charakte-

ryzują się zróżnicowanym poziomem m.in. responsywności, odruchów 

motorycznych, funkcji pniowych oraz potencjałów wywołanych. Różnice te 

umożliwiają niełatwe zadanie różnicowania pomiędzy tymi jednostkami 

nozologicznymi, umożliwiając diagnozę oraz adekwatne oszacowanie stanu 

pacjenta. Jednymi z ważniejszych metod diagnostycznych są skale beha-

wioralne, umożliwiające stosunkowo szybką i skuteczną diagnozę pacjenta, 

możliwą do przeprowadzenia w warunkach klinicznych. Zaliczają się do nich 

między innymi Glasgow Coma Scale, Coma Recovery Scale – Revised, Full 

Outline of UnResponsiveness (FOUR), indywidualnie dostosowywana metoda 

badania świadomości Individulized Quantitative Behavioral Assesment 

(IQBA) czy nowo opracowana skala Simplified Evaluation of Consciousness 

Disorders (SECONDs). Prowadzone są również badania nad wykorzystaniem 

diagnostycznym technik neuroobrazowania, co szczególnie istotne jest 

w przypadku podejrzenia diagnozy zespołu zamknięcia, gdzie zachowanej 

świadomości towarzyszy rozległy paraliż, umożliwiający pacjentowi jedynie 

horyzontalne ruchy oczu. Do metod neuronalnych pozwalających na 

zastosowanie pasywnych oraz aktywnych procedur służących do badania 

świadomości zalicza się między innymi funkcjonalne obrazowanie metodą 

rezonansu magnetycznego (fMRI) i pozytonową tomografię emisyjną (PET).  
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Celem niniejszej pracy jest przybliżenie istoty zaburzeń świadomości oraz 

omówienie wybranych, najważniejszych metod ich diagnozy.  
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dr n. med., dr n. praw. Łukasz B. Pilarz  

Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo 

komórek, tkanek i narządów ludzkich 
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tkanek-10433004974  
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dr hab. Renata Włodarczyk, prof. CB 

 

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. 

Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw  

na tle seksualnym 

 

Książka wydana pod patronatem  

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
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