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Program konferencji 

09.00 – 09.15 Otwarcie Konferencji  

09.15 – 11:30 SESJA REFERATOWA I: Nauki medyczne  
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Jak zwiększyć efektywność 
hodowli komórek 

macierzystych? 

09:45-10:00 
Katarzyna Szyper, dr n. farm. Ewa 
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https://www.facebook.com/smnorg
http://www.naukowcy.org.pl/


Program konferencji  NATURE 2021 

7 

11:30 -12:00 SESJA POSTEROWA I PRZERWA  

12:00-14:15 SESJA REFERATOWA II: Nauki medyczne i psychologiczne 
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masy ciała w ciąży i ich związku 
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Orzelska-Górka, dr hab. n. farm. Ewa 
Kędzierska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 
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w patogenezie endometriozy 
oraz transformacji do różnych 

podtypów raka jajnika 
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Uniwersytet Medyczny 
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człowieka 

14:00-14:15 mgr Aleksander Herman 
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Curie-Skłodowskiej 
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Wpływ pandemii COVID-19 
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14:45-15:00 
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Kontakty ze zwierzętami jako 
jedna z możliwości poprawy 
jakości życia osób starszych 

15:00-15:15 
Magdalena Radtke, Paweł Mroczek, 

Weronika Pyka 

Śląski Uniwersytet 
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Zmiany stężenia  
5-hydroksymetylofurfuralu  

(5-HMF) w miodach podczas ich 
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15:45-16:00 mgr Agnieszka Topa 
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Przyrodnicze i społeczne skutki 
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Dobczyckiego 
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mgr Karolina Włodarczyk, 
lic. Dominika Nguyen Ngoc 
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Genetyczne zróżnicowanie 
mikrosymbiontów 

wyizolowanych z brodawek 
korzeniowych szczodrzeńca 
zmiennego (Chamaecytisus 

albus) 
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Uniwersytet 
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Ewelina Misiec, Natalia Wojtas, dr. n. 

wet. Zbigniew Bełkot 
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Zmiany okulistyczne u ptaków 
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16:45-17:00 
mgr Małgorzata Wasilewska, lic. Kinga 

Buczak, prof. dr hab. Anna Deryło-
Marczewska 

Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

Synteza i badanie właściwości 
kompozytów alginianowych 

 

SESJA POSTEROWA: Nauki medyczne, przyrodnicze, psychologiczne i rolnicze 

1 
dr inż. Bernadetta Bienia, inż. 

Ewelina Dunaj, dr inż. Magdalena 
Dykiel, dr inż. Jolanta Baran 

Karpacka Państwowa 
Uczelnia w Krośnie 

Wykorzystanie kulinarne warzyw 
kapustnych w aspekcie właściwości 

prozdrowotnych 

2 
dr inż. Magdalena Dykiel, dr inż. 
Bernadetta Bienia, dr inż. Jolanta 

Baran, inż. Ewelina Haręzga-Ciurkot 

Karpacka Państwowa 
Uczelnia w Krośnie 

Konsumencka ocena atrakcyjności napojów 
mlecznych 

3 
dr Paulina Gil-Kulik, mgr Agnieszka 

Wilińska, dr Alicja Petniak 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Ocena fenotypowa mezenchymalnych 

komórek macierzystych sznura pępowiny 

4 mgr Aleksander Herman 
Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 

Zdrowie psychiczne seniorów w czasie 
pandemii Covid-19 

5 
mgr farm. Katarzyna Duzowska, dr 
hab. Adriana Mika, dr hab. Tomasz 

Śledziński 

Gdański Uniwersytet 
Medyczny 

Colorectal cancer – impact on tissue 
and blood fatty acid profile 

6 
mgr Kaja Czarnecka, dr hab. 

Magdalena Kuchcik, dr Jarosław 
Baranowski 

Polska Akademia Nauk 
Wartość wskaźników zagospodarowania 

przestrzennego otoczenia punktu 
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7 mgr Kinga Ślósarczyk 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 
Pharmaceuticals in water and their influence 

on living organisms 

8 
mgr Małgorzata Wasilewska, 

Aleksandra Zima, prof. dr hab. Anna 
Deryło-Marczewska 

Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 

Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu 
aktywnym – wpływ obecności substancji 

towarzyszącej 

9 inż. Sylwia Oleś Politechnika Gdańska 
Reaktory zawiesinowe w produkcji 

metanolu 

10 
lic. Adrianna Gielecińska, 

mgr Mateusz Kciuk 
Uniwersytet Łódzki 

Wpływ NAD+ zależnych sirtuin na starzenie 
komórkowe C. elegans 

11 
lic. Dominika Nguyen Ngoc, 
mgr Karolina Włodarczyk 

Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 

Zróżnicowanie genetyczne populacji 
endofitów szczodrzeńca zmiennego 

Chamaecytisus albus 

12 

lic. Paulina Helisz, lic. Natalia 
Kaczmarczyk, lic. Weronika 
Gwioździk, dr n. med. Beata 

Całyniuk 

Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach 

Rola mikrobioty jelitowej w aspekcie alergii 

13 
lic. Paulina Mormol, dr Magdalena 

Ciechańska 
Uniwersytet Łódzki 

Modyfikacje N-benzylo i N-benzylo-2,7-di-
tert-butylopireno-1-karboksytioamidu 

14 Agnieszka Sołtys 
Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego 

w Kielcach 
Silver nanoparticles – good and bad sides 

15 
Aleksandra Czuryk, Patrycja 

Borowiec, Iga Gackiewicz, Damian 
Gos 

Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 

Analiza predyspozycji psów rasy 
nowofundland do użytkowania w 

ratownictwie wodnym 

16 
Iga Gackiewicz, Damian Gos, 

Wiktoria Czupryna, Aleksandra 
Czuryk 

Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 

Wpływ przebiegu animaloterapii na okres 
rekonwalescencji u dzieci hospitalizowanych 

17 
Natalia Wojtas, Ewelina Misiec, dr. 

n. wet. Zbigniew Bełkot 
Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 
Toxoplasmosis in birds 
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OCENA TOKSYCZNOŚCI NOWOZSYNTEZOWANYCH POCHODNYCH 

FENYLPIPERAZYNY W MODELU ZEBRAFISH 

Justyna Dąbrowska
1
, dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka

2
, dr n. farm. Monika Gawrońska-

Grzywacz
3
, dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska

4
, prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

5 

1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,  

Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, j.dabrowska00@gmail.com 
2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,  

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, jolanta.orzelska@umlub.pl 
3 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,  

Katedra i Zakład Toksykologii, monikagawronskagrzywacz@umlub.pl 
4 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,  

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, ewa.kedzierska@umlub.pl 
5 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,  

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, grazyna.biala@umlub.pl 

 

Dostępność nowych leków związana jest z pojawieniem się bardziej skutecznych 

i bezpieczniejszych terapii dla pacjentów. Zanim nowy preparat trafi na rynek farmaceutyczny 

poddawany jest wieloetapowym badaniom. Jednym z pierwszych etapów tego typu eksperymentów są 

badania przedkliniczne, które dostarczają wstępnych informacji nt. potencjalnej aktywności 

biologicznej nowego związku oraz określają poziom jego toksyczności. FET (ang. Fish Embryo Acute 

Toxicity) test należy do testów wykorzystywanych w selekcji nowozsyntezowanych substancji 

chemicznych. Badanym obiektem, w tym teście, jest zarodek Danio pręgowanego i jego reakcja na 96-

godzinne narażenie na badane związki.  

Celem niniejszej pracy była ocena nowozsyntezowanych pochodnych fenylpiperazyny pod 

kątem ostrej toksyczności. Strukturą macierzystą, poddanych badaniom związków, był szkielet leków 

β-adrenolitycznych, co stanowiło istotną przesłankę dla wystąpienia podobieństw w aktywności 

biologicznej. 

Badania przeprowadzone były in vivo z wykorzystaniem embrionów Danio pręgowanego. 

Zastosowany test ostrej toksyczności FET polegał na obserwacji mikroskopowej letalnych zaburzeń 

rozwojowych (m.in. koagulacja zarodka, brak somitów czy brak bicia serca) i wyznaczeniu na ich 

podstawie wartości LC50 (stężenie, które powoduje zgon 50% zarodków i larw ryb użytych 

w doświadczeniu) dla trzech badanych substancji. Dodatkowo obliczono odsetek zaobserwowanych 

nieprawidłowości w rozwoju zarodków Danio pręgowanego (m.in. obrzęk worka żółtkowego, obrzęk 

osierdzia, deformacje głowy i ogona). Obserwacji podlegała również częstotliwość bicia serca larw 

w 96 godzinie eksperymentu. 

Zaobserwowano znaczący, niekorzystny wpływ badanych związków na rozwój zarodków 

Danio pręgowanego. Wyznaczone wartości LC50 były stosunkowo niskie, natomiast obserwowane 

malformacje dość liczne. Jednak do pełnej oceny toksyczności i potencjału leczniczego badanych 

substancji potrzebne będzie wykonanie dalszych badań. Model zebrafish jest modelem alternatywnym, 

zalecanym przez OECD do badań toksyczności ostrej, jednak pozwala jedynie na wstępną jej ocenę. 

Zastosowanie w tych badaniach embrionów przekłada się na większą wrażliwość na działanie, 

również niekorzystne, nowo zsyntezowanych cząsteczek. 

 

Słowa kluczowe: Danio pręgowany, toksyczność, FET 

Keywords: zebrafish, toxicity, FET  
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JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ HODOWLI KOMÓREK MACIERZYSTYCH? 

Karolina Bieńko
1
, Monika Wójcik

2
, Marta Więckowska

3
, Justyna Białek

4
, 

 dr n. med. Paulina Gil-Kulik
5
 

1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej  

przy Zakładzie Genetyki Klinicznej, bienkokarolina96@gmail.com 
2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej  

przy Zakładzie Genetyki Klinicznej,wojcikmonika301@gmail.com 
3 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej  

przy Zakładzie Genetyki Klinicznej,m_wieckowska95@gmail.com 
4 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej  

przy Zakładzie Genetyki Klinicznej,justynabialek111@gmail.com 
5 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Zakład Genetyki Klinicznej, paulinagilkulik@umlub.pl 

 

Celem pracy jest poszerzenie wiedzy na temat hodowli komórek macierzystych. Porównanie 

metod hodowli 2D i 3D w oparciu o ich wady oraz zalety. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie 

odpowiedniego stężenia tlenu oraz dobrania surowic hodowlanych. W celu zebrania odpowiednich 

danych do pracy, dokonano przeglądu najnowszego piśmiennictwa z bazy PubMed. 

W ostatnich latach komórki macierzyste stały się przedmiotem wielu badań, ze względu na 

swój potencjał terapeutyczny. Należą one do jednych z najnowszych w dziedzinie medycyny. 

Wszystkie właściwości oraz możliwości wykorzystania tych komórek nie są jeszcze do końca 

poznane. 

Obecnie popularną metodą hodowli jest metoda 2D polegająca na wytworzeniu monowarstwy 

na plastikowej płytce hodowlanej. Warunki do takiego typu hodowli są proste do wykonania. Coraz 

częściej stosuje się metody 3D, dzięki którym komórka ma możliwość uzyskania warunków takich jak 

w środowisku in vivo. Umożliwia wzajemne interakcje między komórkami oraz macierzą 

zewnątrzkomórkową. W hodowlach zauważa się również wpływ użytej prężności tlenu na 

proliferację, różnicowanie oraz ekspresję genów w komórkach macierzystych.  

Wiedza na temat komórek macierzystych jest cały czas niepełna. Każde pojawiające się nowe 

doniesienie na temat hodowli, różnicowania czy wykorzystania terapeutycznego komórek 

macierzystych wnosi bardzo dużo do świata nauki. Należy dążyć do standaryzacji metod i warunków 

hodowli, która jest bardzo istotna w kontekście prawidłowego i efektywnego ich wykorzystania 

w praktyce laboratoryjnej.  
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Migrena jest najczęstszą przyczyną samoistnych bólów głowy. Ta uciążliwa choroba często 

wyklucza chorego z życia społecznego ze względu na jej przebieg – napadowe, silne bóle głowy 

z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami, a także nadwrażliwość na światło czy dźwięk. Mimo 

dużego rozpowszechnienia, nadal nie poznano do końca mechanizmu powstawania tego schorzenia. 

Przypuszcza się, że jest to efekt niekontrolowanego uwalniania różnych substancji wazoaktywnych 

i bólotwórczych a kluczową rolę odgrywa serotonina i jej receptory. W doraźnym leczeniu migreny 

powszechnie stosuje się dwie grupy leków modulujących przewodnictwo serotoninowe – agonistów 

receptorów 5-HT1B i 5-HT1D (tzw. tryptany) i alkaloidy sporyszu. Tryptany są lekami I-rzutu 

stosowanymi do przerywania bólu migrenowego. Należą do leków dobrze tolerowanych, ponieważ ich 

działania niepożądane mają zazwyczaj łagodne nasilenie, ustępują szybko i samoistnie. Ponadto 

tryptany charakteryzują się dobrze udokumentowaną wysoką skutecznością terapeutyczną. Alkaloidy 

sporyszu są związkami występującymi w przetrwalnikach grzyba buławinki czerwonej – Claviceps 

purpurea. W Polsce dostępne są preparaty z ergotaminą i dihydroergotaminą, jednakże ze względu na 

groźne dla zdrowia i życia działania niepożądane, ich stosowanie zostało znacząco ograniczone. 

Należy podkreślić, że farmakoterapia przy pomocy tych grup leków znacznie poprawiła komfort życia 

osób chorych. Praca powstała w oparciu o przegląd najnowszej literatury naukowej z wykorzystaniem 

literaturowych baz danych PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar, National Center for 

Biotechnology Information. 
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Celem badania była ocena poziomu stresu w trakcie pobierania wycisków wewnątrzustnych 

u dzieci w wieku 6-9 lat. 

Wyciski wewnątrzustne są niezbędne do wykonania modeli diagnostycznych, stanowiących 

jeden z elementów koniecznych do diagnostyki ortodontycznej. Moment pobierania wycisków może 

być zródłem stresu dla pacjentów w wieku rozwojowym. Pomocne w ocenie poziomu stresu u dzieci, 

może okazać się pomiar wartości tętna w trakcie pobierania wycisków. Prawidłowe wartości tętna 

u dzieci zależą od wieku. Dla dzieci między 6-9 rokiem życia wynoszą 70-110 uderzeń na minutę a od 

10 roku życia 60-100 uderzeń na minutę.  

Zbadano 50 ogólnie zdrowych dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczynki w wieku 6-9 lat. 

Badanie polegało na ocenie poziomu stresu u dzieci na podstawie pomiaru tętna pulsoksymetrem. 

Pomiar wykonywany był przed i w trakcie pobierania wycisków ortodontycznych, masą alginatową, 

oddzielnie dla szczęki i żuchwy. Najpierw pobierano wycisk w dolnym łuku zębowym, a następnie 

w górnym. Oba wyciski były pobierane na tej samej wizycie przez tego samego lekarza. Dodatkowo 

u wszystkich pacjentów wykonano pomiar saturacji. 

W oparciu o wyniki badania wykonano porównanie średniej wartości tętna przed pobraniem 

wycisków i w trakcie, osobno dla szczęki i żuchwy, pomiędzy chłopcami i dziewczynkami. Średnia 

wartość tętna w każdym przypadku była wyższa u dziewcząt, niż u chłopców. Następnie porównano 

średnie wartości tętna przed pobraniem wycisku, a w trakcie osobno dla szczęki i żuchwy. Zarówno 

u chłopców, jak i dziewcząt średnia wartość tętna była wyższa w trakcie wykonywania procedury 

pobierania wycisków. Jako ostatnie wykonano porównanie pomiędzy pobieraniem wycisków 

w szczęce, a żuchwie dla obu płci. Okazało się, że średnia wartość tętna była wyższa w trakcie 

pobierania wycisków w szczęce, w porównaniu do pobierania wycisków w żuchwie Dodatkowo 

u niektórych pacjentów wystąpił odruch wymiotny, płacz, niezadowolenie. U wszystkich pacjentów 

saturacja była w normie. Analiza statystyczna, oparta na teście t-Studenta wykazała, że średnie 

wartości tętna nie są istotne statystycznie. 

Wnioski: Pomiar tętna może stanowić informację o poziomie stresu u dziecka. Procedura 

pobierania wycisków wewnątrzustnych jest standardowo stosowana w ortodoncji, pomimo możliwości 

wykonania skanu łuków zębowych. W oparciu o analizę statystyczna można stwierdzić, że moment 

pobierania wycisków jest bezpieczną procedurą u dzieci, pomimo wzrostu wartości tętna w momencie 

jej wykonywania i związanego, z tym stresem. 
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Rak płuc zajmuje drugie miejsce pod względem zachorowalności i pierwsze pod względem 

umieralności z powodu nowotworów złośliwych na świecie zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. 

W 2020 roku, zaraportowano niemal 2,21 miliona nowych przypadków oraz 1,8 miliona zgonów 

z powodu raka płuc. Dostępność nowoczesnych technik obrazowania oraz wprowadzenie leczenia 

ukierunkowanego molekularnie, nie znalazło równie istotnego jak w przypadku innych nowotworów, 

odzwierciedlenia we wskaźnikach 5-letniego przeżycia, zwłaszcza w przypadku obecności przerzutów 

w czasie postawienia diagnozy. Rak gruczołowy płuc, należący do niedrobnokomórkowych raków 

płuc, rozpoznawany jest w 40% przypadków zachorowań. Obwodowa lokalizacja guza związana jest 

bardzo często z brakiem specyficznych, znaczących objawów ze strony układu oddechowego, 

koniecznością zastosowania szeregu narzędzi diagnostycznych, a przez to ze znaczącym wydłużeniem 

czasu diagnozy i rozpoznaniem na późniejszym etapie choroby.  

Obrazowanie tkanek metodą spektroskopii w podczerwieni z zastosowaniem transformaty 

Fouriera (spektroskopia FTIR) pozwala na uzyskanie biologicznego „odcisku palca” analizowanej 

próbki. Wynik analizy w postaci widma, obrazuje zmiany wibracyjne molekuł, z pikami 

charakterystycznymi dla grup funkcyjnych i wiązań związanych m.in. z białkami, lipidami, kwasami 

nukleinowymi, pozwalając na uzyskanie informacji dotyczących składu, struktury i interakcji 

międzycząsteczkowych dla danej próbki. Do zalet tej metody zalicza się niski koszt, krótki czas 

pomiaru, niedestruktywny wpływ na próbkę, brak konieczności barwienia, obiektywny sposób 

interpretacji wyników. Dotychczas skuteczność tej metody zbadano dla wielu typów nowotworów, 

m.in. nowotworów głowy i szyi, tarczycy, piersi, prostaty, mięsaka Ewinga, białaczki, z obiecującymi 

wynikami.  

W naszym badaniu, tkanki gruczolaka płuc (8) oraz tkanki prawidłowe płuc (8) zostały 

poddane obrazowaniu techniką FTIR, w zakresie 650-3500 cm
-1

 i z rozdzielczością 4 cm
-1

 (FPA-

FTIR), a otrzymane wyniki przeanalizowane z wykorzystaniem analizy głównych składowych (ang. 

principal component analysis, PCA) celem sprawdzenia skuteczności metody w diagnozowaniu 

gruczolaka płuc. Wykorzystanie funkcji mapowania chemicznego próbek oraz przeprowadzenie testu 

jakościowego (CytoSpec Software) pozwoliło nam na uzyskanie wysokiej jakości danych 

spektralnych tkanek nowotworowych. Analiza danych ujawniła znaczące różnice w widmie dla 

regionu amidu I (1700 - 1600 cm
-1

) i amidu II (1600 - 1500 cm
-1

) pomiędzy tkankami gruczolakoraka 

oraz prawidłowymi. Uzyskane wyniki pozwalają sugerować, iż technika ta w przyszłości mogłaby 

wspomóc rutynową diagnostykę raka gruczołowego płuc.  

 

Słowa kluczowe: Spektroskopia w podczerwieni z transforamcją Fouriera, FTIR, 

Niedrobnokomórkowy rak płuc, NSCLC, gruczolakorak płuc. 
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Celem pracy było usystematyzowanie aktualnych doniesień literaturowych dotyczących 

różnorodnych substancji o działaniu antyoksydacyjnym w kosmetologii, jak i substancji, które mogą 

znaleźć zastosowanie w przyszłości w przemyśle kosmetycznym. 

Praca została stworzona poprzez przegląd dostępnych publikacji w bazie PubMed dotyczących 

stosowanych antyutleniaczy w kosmetologii.  

Głównym tematem poruszonym w opracowaniu są najczęściej stosowane substancje 

o działaniu antyoksydacyjnym w kosmetologii, jak i substancje posiadający tożsamy charakter, jednak 

dotąd niezastosowane w celach pielęgnacyjnych skóry.  

W wyniku przeprowadzenia przeglądu literaturowego stwierdzono, że wiele różnych 

składników aktywnych stosowanych w kosmetologii wykazuje szerokie spektrum działania na skórę, 

ponadto antyoksydanty stosowane w mieszankach mogą potęgować swoje działanie. 

Różnorodność dostępnych substancji o działaniu antyoksydacyjnym pozwala na używanie ich 

ze szczególnym uwzględnieniem ich dodatkowych właściwości.  

Jednym z częściej stosownych składników w kosmetologii jest resweratrol, posiadający 

wysoką aktywność przeciwwolnorodnikową. Badania wykazały, że jego działanie jest 17-krotnie 

wyższe niż działanie witaminy E w warunkach in vitro. Wykazuje silne działanie anty-age, 

przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Wykazano, że resweratrol wydłuża cykl życia Saccharomyces 

cerevisiae o około 70%. W badaniach przeprowadzaonych na mysich modelach resweratrol 

zaaplikowany na skórę wydłużał czas bezpiecznej ekspozycji na promieniowanie UVB, obrzęk tkanek 

i produkcja nadtlenku wodoru były znacznie mniejsze w porównaniu do skóry niepokrytej 

resweratrolem. Dodatkowo doszło do ograniczenia peroksydacji lipidów. Resweratrol w dawce 10 μM 

może znacząco zmniejszyć stres oksydacyjny w keratynocytach spowodowany dymem tytoniowym.  

W badaniu klinicznym na grupie 55 kobiet w wieku 40-60 lat po zastosowaniu kremu na noc 

zawierającego resweratrol (1%), bajkalinę (0,5%) i witaminę E (1%) zaobserwowano znaczne 

ograniczenie zmian skórnych spowodowanych fotostarzeniem. Po 12 tygodniach stosowania doszło do 

istotnej poprawy elastyczności i jędrności skóry.  

Bajkalina należy do grupy flawonoidów roślinnych, wywiera działanie ochronne na komórki 

poprzez promowanie odpowiedzi immunologicznej i zmniejszanie odpowiedzi przeciwzapalnej. 

W budowie chemicznej bajkaliny obecne są grupy hydroksylowe i karbonylowe pełniące rolę 

akceptora wolnych rodników. Ze względu na szerokie spektrum działania bardzo często 

w kosmetologii wykorzystywana jest tarczyca bajkalska, w której obecna jest bajkalina, będąca na 

najsilniejszym flawonoidem w roślinie. Zmiany zachodzące w komórkach pod wpływem 

promieniowania UV mają charakter oksydacyjny, co prowadzi do uszkodzeń we wnętrzu komórek, 

przez co może być kluczowym mediatorem progresji raka skóry. Przeciwutleniacze działają jak 

wymiatacze reaktywnych form tlenu i są zdolne do naprawy uszkodzeń oksydacyjnych 

spowodowanych przez wolne rodniki i reaktywne formy tlenu. 

Powszechnie występujące chlorofile i ich pochodne karotenoidy, wykazują silne działanie 

antyoksydacyjne. Wyizolowana pirofeofityna-a z alg morskich E. bicyclis wykazuje znacznie 

silniejsze działanie przeciwwolnorodnikowe niż tokoferol. Najnowsze badania ukierunkowane są na 

zastosowanie chlorofilu w terapii przeciwnowotworowej i jako silnego antyutleniacza, 

neutralizującego wolne rodniki i zapobiegającego peroksydacji lipidów. Chlorofil wykazuje silne 

właściwości ochronne na komórki, tworzy kompleksy z aromatycznymi mutagenami, neutralizując ich 

negatywne działania. Chlorofiliny, pochodne chlorofilu są znacznie bardziej biokompatybilne 

i biodostępne niż chlorofil. Chlorofilina sodowo-miedziowa jest szeroko stosowaną substancją ze 

względu na dobrą rozpuszczalność w wodzie, wykazuje silnie działanie antymutagenne 

i antyutleniające 
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W badaniu z wykorzystaniem pochodnych chitozanu zawierających grupy mocznikowe 

wykazano wysoką aktywność antywolnorodnikową tych substancji. Aktywność zmiatania wolnych 

rodników hydroksylowych i ponadtlenkowych była zależna od stężenia. Zsyntetyzowane związki 

wykazały znacznie silniejsze działanie antyoksydacyjne niż chitozan, wynik badania dostarczył 

informacji, że dodane grupy mocznikowe zmieniły charakter chitozanu wzmacniając jego aktywność 

antyoksydacyjną. Dodatkowo zsyntetyzowane pochodne chitozanu wykazały bardzo słabe działanie 

cytotoksyczne, co w połączeniu z wysoką aktywnością antywolnorodnikową może stanowić 

alternatywę dla stosowanych związków o silnym efekcie cytotoksycznym.  
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 Płodowy zespół alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome Disorders- FASD) jest jedną 

z najczęstszych konsekwencji ekspozycji na etanol podczas ciąży. W wieku dorosłym zaburzenia te 

mogą objawiać się szeregiem poważnych zaburzeń w tym psychologicznych, poznawczych 

i społecznych i emocjonalnych. Stres oksydacyjny wywołany etanolem może być jednym z czynników 

indukujących rozwój FASD. W indukcji stresu oksydacyjnego może pośredniczyć ssaczy cel szlaku 

sygnałowego rapamycyny (mTOR), który działa poprzez dwa odrębne kompleksy białkowe: 

mTORC1 i mTORC2. Podczas naszych eksperymentów zbadaliśmy, czy mechanizmy zależne lub 

niezależne od mTOR są zaangażowane w to zjawisko. W tym celu wykorzystaliśmy więc rapamycynę 

– selektywny inhibitor mTORC1, torin-2 – nieselektywny inhibitor mTORC1/mTORC2 oraz FK-506 

– substancję oddziałującą na stres oksydacyjny w sposób niezależny od mTOR. W hipokampie, 

strukturze mózgu odpowiedzialnej za pamięć i emocje, oznaczyliśmy biochemiczne parametry stresu 

oksydacyjnego, takie jak peroksydacja lipidów (LPO) i miejsca AP (ang. AP-site) u dorosłych 

szczurów (PND65). Szczurzy model FASD został wywołany przez dożołądkowe podanie etanolu 

(5 g/kg/dzień) między 4, a 9 dniem życia zwierząt (odpowiednik trzeciego trymestru ludzkiej ciąży). 

Wszystkie substancje (3mg/kg) podano 30 min przed intubacją etanolem.  

Nasze wyniki wyraźnie pokazują, że ekspozycja młodocianych szczurów na etanol prowadzi 

do nasilenia parametrów stresu oksydacyjnego w hipokampie u dorosłych zwierząt. Toksyczne efekty 

etanolu nie były obserwowane u zwierząt, które otrzymywały rapamycynę 30min przed alkoholem. 

Nasze wyniki sugerują więc, że inhibitory mTORC1 mogą normalizować szkodliwe działania etanolu 

i mogą być przydatne jako terapia prewencyjna w zaburzeniach związanych z prenatalną ekspozycją 

na etanol. 

 

Słowa kluczowe: rapamycyna, mTORC1, etanol, FASD 

Keywords: rapamycin, mTORC1, ethanol, FASD 
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Ospa prawdziwa, inaczej nazywana czarną ospą, jest to wirusowa choroba zakaźna cechująca 

się ciężkim przebiegiem i wysoką śmiertelnością. Choroba była jedną z najstarszych chorób znanych 

człowiekowi i jedną z największych plag ludzkości. Ogłoszoną ponad 40 lat temu eradykację ospy 

prawdziwej można śmiało określić jako jeden z większych medycznych sukcesów w historii. Obecnie 

należy zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia świadomego rozpętania epidemii ospy prawdziwej.  

Czarna ospa była chorobą występującą na każdym kontynencie, wirus wywołujący tą chorobę- 

Variola Major przenosi się drogą kropelkową. Po wniknięciu do organizmu namnaża się w węzłach 

chłonnych, kilka dni od zakażenia przenosi się wraz z krwią po całym organizmie. Choroba objawia 

się wystąpieniem charakterystycznej wysypki na całym ciele. W kolejnych fazach choroby wykwity 

pokrywają się strupami pozostawiającymi po sobie szpecące blizny. Ospę można potwierdzić 

badaniem laboratoryjnym płynu z pęcherzyków, krost lub strupów, za pomocą mikroskopu 

elektronowego.  

Przełomowym odkryciem w walce z ospą prawdziwą, było odkrycie brytyjskiego lekarza 

Edwarda Jennera. Opracował on i wdrożył szczepionkę. Z czasem szczepienia przeciw ospie 

prawdziwej rozpowszechniły się. Po wykorzenieniu ospy i zaprzestaniu powszechnych szczepień 

wszystkie próbki wirusa oficjalnie zdeponowano w dwóch laboratoriach referencyjnych: w Instytucie 

Wirusologii w Nowosybirsku oraz w Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób w Atlancie.  

Paradoksalnie sukces medycyny w likwidacji ospy prawdziwej i zaprzestanie powszechnych 

szczepień stały się obawą wystąpienia tej choroby, w wyniku użycia wirusa czarnej ospy jako broni 

biologicznej. W czasach zimnej wojny prowadzono badania nad wirusem, które następnie były 

kontynuowane przez Związek Radziecki, mimo obowiązujących zakazów.  

Czy obecnie istnieje zagrożenie bronią biologiczną? Możliwość użycia mikroorganizmów 

chorobotwórczych takich jak Variola virus jako środka bojowego stanowi realne zagrożenie 

terrorystyczne. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) podzieliło zagrożenia 

biologiczne, mogące zostać wykorzystane jako broń przez terrorystów, na trzy grupy. W grupie A 

znalazły się najgroźniejsze czynniki patogenne, charakteryzujące się wysoką zachorowalnością, 

śmiertelnością oraz szybkim rozprzestrzenianiem, wśród nich znajduje się wirus ospy prawdziwej 

(Variola virus). 

 

Słowa kluczowe: ospa prawdziwa, czarna ospa, broń biologiczna 
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Celem pracy jest zwrócenie uwagi na powszechność występowania wad postawy ciała u dzieci 

i młodzieży oraz przedstawienie form profilaktyki i leczenia nieoperacyjnego wad postawy.  

Postawa ciała to ważny warunek prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Coraz 

częściej można zaobserwować wśród dzieci i młodzieży występowanie wad postawy ciała. Główną 

przyczyną powstających dysfunkcji jest obecnie powszechny osiadły tryb życia. Istotne znaczenie 

mają nawyki związane z przyjmowaniem nieprawidłowych pozycji podczas codziennych czynności, 

czy też wypoczynku. Takie zachowania oraz niedostateczna aktywność fizyczna prowadzą do 

niekorzystnych zmian i skutkują pogorszeniem stanu zdrowia, a także obniżeniem wydolności 

organizmu. Aby temu zapobiegać konieczne jest wprowadzenie edukacji oraz odpowiednich działań 

profilaktycznych. Wczesne wykrycie zaburzeń postawy umożliwia łatwą i często całkowitą korekcję. 

W celu reedukacji posturalnej wykorzystywane są ćwiczenia korygujące wady postawy oraz 

przeciwdziałające przykurczom mięśniowym. Jednym ze sposobów leczenia jest również 

przeprowadzenie odpowiednio dobranej rehabilitacji. 

Artykuł powstał na podstawie analizy literatury dotyczącej profilaktyki i leczenia wad 

postawy ciała u dzieci i młodzieży z lat 2004-2021. 

Z dostępnej literatury wynika, że wady postawy wśród dzieci i młodzieży są powszechnym 

zjawiskiem, a ich częstość występowania wzrasta. Wskazuje to na potrzebę edukacji społeczeństwa 

i wdrożenia odpowiedniej profilaktyki. 
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Praca podejmuje problematykę otyłości, która w znaczący sposób zwiększa liczbę zachorowań 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych na całym świecie prowadząc do wystąpienia zaburzeń systemowych. 

Zauważalny wzrost zapadalności na miażdżycę, zespół metaboliczny oraz cukrzycę prowadzi do 

obniżenia przeciętnej długości życia. Głównym celem było podkreślenie powagi współczesnego 

problemu, powodującego upośledzenie czynności wielu układów. Pobocznym celem, było wskazanie 

aktualnych standardów leczenia dyslipidemii i sposobu radzenia sobie z nadwagą. Otyłość to choroba, 

na którą choruje blisko 800 milionów osób na całym świecie i dotyka co czwartego Polaka. 

Niekontrolowany przyrost masy ciała, u podłoża którego leży zmiana stylu życia, spożywania wysoko 

przetworzonej żywności oraz czynniki genetyczne i endokrynologiczne. Choroba przewlekła 

z tendencją do nawrotów niosąca za sobą poważne konsekwencje oraz wymagająca diagnostyki, 

spersonalizowanego leczenia i często wymagająca wsparcia ze strony psychologa. W artykule podjęto 

analizę dotychczasowych badań i opracowań najnowszych metod leczenia, z których wynika, że osoba 

zmagająca się z otyłością zagrożona jest ponad 200 powikłaniami w tym stłuszczeniem wątroby, 

udarem mózgu, cukrzycą typu 2 lub chorobami nowotworowymi. Według naszej analizy otyłość jest 

stanem patologicznym, który realnie zagraża życiu. Mimo bagatelizacji problemu przez 

społeczeństwo, osoby dotknięte ta chorobą zmagają się z wieloma chorobami towarzyszącymi, które 

pogarszają ich komfort życia.  

 

Słowa kluczowe: Otyłość, choroby cywilizacyjne, dyslipidemia,  
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Ciąża jest okresem w życiu kobiety, podczas którego w ciele zachodzi wiele zmian 

fizjologicznych oraz anatomicznych. Prawidłowym jego elementem powinien być przyrost masy ciała 

w zakresie od 7 do 13 kg. Przyrost masy ciała, powodujący wykroczenie poza prawidłowe BMI 

w czasie innym niż ciąża, wiąże się zazwyczaj ze spadkiem zadowolenia ze swojej atrakcyjności. 

Celem naszej pracy jest badanie wpływu ciąży na zadowolenie kobiet z własnego ciała, szczególnie 

zmiany masy ciała oraz wpływ tych zmian na ich satysfakcję z życia seksualnego w porównaniu ze 

stanem sprzed ciąży. 

W autorskiej ankiecie wzięło udział 243 kobiet mieszkających w Polsce, w wieku 18 do 45 lat. 

Ankieta rozpowszechniona została drogą elektroniczną i składała się z 23 pytań skierowanych do 

kobiet w ciąży i 28 pytań skierowanych do kobiet, które są po przynajmniej jednym porodzie (na 

dzień 20.05.2021). Ankietowane odpowiadały na pytania umożliwiające uzyskanie danych 

metrykalnych. W kwestionariuszu zawarto również pytania w pięciostopniowej skali dotyczące 

odczuć odnośnie swojej wagi, współżycia i postrzegania własnej atrakcyjności. Wyniki opracowano 

z użyciem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Ze względu na niewielką liczbę ankietowanych 

mężczyzn, nie ujęto ich w analizie.  

Blisko 40% ankietowanych stanowiły kobiety będące w momencie wypełniania 

kwestionariusza w ciąży, 7,5% stanowiły kobiety w okresie połogu, zaś 51,9% respondentek to 

kobiety nie należące do powyższych grup, ale posiadające już dziecko. Średnia wieku dla wszystkich 

ankietowanych wynosiła około 29 lat. W ankietowanej grupie BMI kobiet średnio wynosiło 23,51 

kg/m2. W grupie kobiet będących w ciąży - średnio BMI przed ciążą wynosiło 23,85 kg/m2, zaś 

w momencie wypełniania ankiety 27,06 kg/m2. Ankietowane ciężarne były średnio w 29 tygodniu 

ciąży. W grupie kobiet, które posiadają już dziecko BMI przed ciążą wynosiło 23,28 kg/m2, natomiast 

w okresie okołoporodowym ich BMI wynosiło średnio 28,34 kg/m2.  

Ponad ¾ ankietowanych uważa się za atrakcyjne psychicznie, jednak tylko nieco ponad 

połowa z nich uważa się za atrakcyjne fizycznie. Prawie 50% ankietowanych będących w ciąży czuje 

się mniej atrakcyjna, niż przed zajściem w ciążę, przy czym co piąta ciężarna uważa wzrost masy ciała 

za najgorszy “efekt uboczny” ciąży. Przed ciążą jedynie 8% ankietowanych było niezadowolone ze 

swojego życia seksualnego, w trakcie ciąży zaś ich ilość wzrosła do blisko 40%. 

W grupie kobiet posiadających już dziecko, nie będących w ciąży, za atrakcyjną psychicznie 

uważa się około 60% badanych, zaś za atrakcyjną fizycznie uważa się niecałe 50%. Ponadto ⅔ 

respondentek czuje się mniej atrakcyjne po narodzinach dziecka, niż przed zajściem w ciążę. Ponad 

połowa z nich odczuwa lęk lub nerwowość spowodowane wzrostem masy ciała po ciąży. Jako 

niesatysfakcjonujące, swoje życie seksualne określa prawie co trzecia kobieta po przebytym porodzie. 

Wzrost masy ciała powoduje niechęć do współżycia u co piątej z nich.  

Wyniki badania pokazują, że lęk związany z przyborem masy ciała w wyniku ciąży 

towarzyszy znacznej grupie kobiet, dlatego edukacja w zakresie prawidłowego żywienia oraz 

aktywności fizycznej jest istotna nie tylko w okresie prekoncepcyjnym, ale również należy zwrócić na 

nią szczególną uwagę u kobiet ciężarnych i po porodzie. Obniżenie poczucia własnej atrakcyjności 

oraz satysfakcji z życia seksualnego, wskazują na istnienie zapotrzebowania na korzystanie z usług 

psychologów, seksuologów, psychoterapeutów oraz dietetyków. Konsultacje te są w stanie pomóc 

kobietom w przystosowaniu się do nowej roli jaką jest macierzyństwo oraz mogą wpłynąć na poprawę 

jakości życia. 

 

Słowa kluczowe: ciąża, masa ciała, BMI, atrakcyjność, samoocena  
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W artykule dokonano analizy nawyków oraz preferencji żywieniowych dzieci i młodzieży 

Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa, w którym respondenci rozwijają swoje taneczno-wokalne 

zdolności oraz poznają zwyczaje kulturowe innych narodów. Przeprowadzono badanie ankietowe 

o charakterze anonimowym w celu pozyskania wiedzy na temat nawyków i preferencji żywieniowych 

dzieci i młodzieży aktywnie uczęszczających na zajęcia w Zespole oraz popełnianych przez nich 

błędów w zakresie prawidłowego żywienia. W pracy dokonano również oceny związku aktywności 

kulturalno-fizycznej dzieci i młodzieży ze sposobem ich odżywiania. W badaniach wykorzystano 

autorską ankietę składającą z 38 pytań, które dotyczyły między innymi liczby spożywanych posiłków, 

częstotliwości ich spożywania oraz preferencji żywieniowych. Analizowano preferencje 

i częstotliwość spożycia wybranych produktów spożywczych. Treści pytań kwestionariusza 

opracowano na podstawie doniesień literaturowych z zakresu nawyków żywieniowych dla dzieci 

i młodzieży. Dla każdego ankietowanego członka Zespołu na podstawie wysokości oraz masy ciała 

wyliczono wskaźnik masy ciała BMI (kg/m
2
), a także określono pozycje centylowe proporcji 

wskaźnika BMI do wieku.  

W badaniu ankietowym wzięło udział 35 osób w wieku 10-19 lat z czego 62,9% stanowiły 

dziewczęta, a 37,1% chłopcy. Analiza wyników BMI badanej grupy w odniesieniu do siatek 

centylowych WHO wykazała, iż u 7 osób występuje nadwaga, u 6 osób niedowaga, u 3 osób skrajna 

niedowaga, a pozostałe osoby badane miały prawidłową masę ciała. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że w badanej grupie jedynie 57,1% badanych spożywa 4-5 posiłków dziennie, a najbardziej 

pomijanym posiłkiem jest podwieczorek (14,3% badanych spożywa podwieczorek codziennie). 

Większość osób spożywa słodycze kilka razy dziennie, raz dziennie oraz 2-3 razy w tygodniu (85,7%). 

Najbardziej popularnym i najczęściej spożywanym napojem wśród dzieci i młodzieży jest woda 

mineralna/ źródlana, jednak ilość płynów spożywanych w ciągu dnia jest zbyt mała. Dzieci oraz 

młodzież zbyt rzadko spożywają ryby, które powinny być spożywane 2 razy w tygodniu oraz warzywa 

i owoce, które powinny znajdować się w każdym spożywanym posiłku w ciągu dnia. Członkowie 

Zespołu spożywają również zbyt mało mleka i produktów mlecznych w ciągu dnia. W ankietowanej 

grupie badanych żywność typu fast food oraz napoje typu cola/ fanta/ sprite/ nest tea nie są spożywane 

codziennie. Napoje tego typu najczęściej są spożywane przez respondentów raz w miesiącu, 

a żywność typu fast food kilka razy w miesiącu. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że 

preferencje żywieniowe dzieci i młodzieży zrzeszonej w Zespole, aktywnej fizyczne nie odbiegają 

znacznie od preferencji żywieniowych ogółu dzieci i młodzieży.  

 
Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, preferencje żywieniowe, dzieci, młodzież, aktywność fizyczna 

Key words: dietary habits, food preferences, children, adolescents, physical activity 
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Wstęp: Pierwotne bolesne miesiączkowanie (PBM) to ból miednicy mniejszej w czasie 

menstruacji przy braku obecnych patologii w obrębie miednicy. Schorzenie to dotyka głównie 

dziewcząt i młodych kobiet w wieku reprodukcyjnym i jest jednym z najczęstszych problemów 

ginekologicznych u tej grupy osób. Poza bólem pacjentkom może towarzyszyć wiele innych objawów, 

między innymi: objawy żołądkowo-jelitowe oraz zaburzenia snu. Przyczynia się to do obniżenia ich 

jakości życia w sferze psychicznej i fizycznej, a także absencji w szkole, czy pracy, powodując straty 

naukowe oraz ekonomiczne. 

Cel: celem tego przeglądu jest przedstawienie najnowszych odkryć i doniesień dotyczących 

alternatywnych metod leczenia PBM, a także zwrócenie uwagi na problem, który dotyka dużej liczby 

społeczeństwa, często jest bagatelizowany, a w znacznej mierze wpływa na jakość życia kobiet. 

Materiał i metody: dokonano przeglądu literatury naukowej w bazie naukowej PubMed opublikowanej 

w latach 2015-2021, przy użyciu słów kluczowych: primary dysmenorrhea, dysmenorrhea.  

Wyniki: Pierwszym wyborem w leczeniu PBM są NLPZ oraz doustne środki 

antykoncepcyjne. Regularne przyjmowanie NLPZ może wiązać się z licznymi działaniami 

niepożądanymi, dodatkowo część pacjentek jest niewrażliwa na leczenie. Leki antykoncepcyjne są 

natomiast przeciwwskazane u kobiet, które starają się zajść w ciążę. Stąd wysoka potrzeba badania 

innych metod leczenia. W przypadku alternatywnych metod leczenia skuteczne mogą być takie 

metody jak: TENS, ciepło, czy akupunktura. Obiecujące są także między innymi propolis, imbir, kwas 

walerianowy, chmiel zwyczajny oraz wysiłek fizyczny.  

Wnioski: Pierwotne bolesne miesiączkowanie jest schorzeniem zróżnicowanym, dotykającym 

dużej liczby kobiet, które nie jest w pełni poznane. Prowadzi do obniżenia jakości życia, stąd 

konieczne są dalsze badania nad różnymi metodami leczenia. Badania te muszą być prowadzone na 

zróżnicowanej, dużej grupie badanych, w wielu ośrodkach i wykorzystaniem usystematyzowanych 

skali bólowych oraz trwające określony czas.  

 

Słowa kluczowe: pierwotne bolesne miesiączkowanie, bolesne miesiączkowanie; 

Keywords: primary dysmenorrhea, dysmenorrhea. 
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Zaburzenia cyklu menstruacyjnego są powszechnym problemem wśród kobiet w wieku 

rozrodczym. Najczęściej wybieranym sposobem ich leczenia jest stosowanie preparatów 

hormonalnych zawierających w swoim składzie zarówno estrogeny jak i gestageny. Nierzadko środki 

te stosowane są rutynowo, bez wstępnej diagnostyki problemu, który stanowi podstawę danego 

zaburzenia. Z tego powodu leczenie jest mało efektywne, a długotrwałe stosowanie nieodpowiedniej 

terapii może okazać się znamienne w skutki. 

Celem pracy jest przybliżenie problemu stosowania preparatów hormonalnych w celu 

regulacji cyklu menstruacyjnego bez wcześniejszej diagnostyki. Praca skupia się na omówieniu 

zasadności stosowania tych preparatów, diagnostyki różnego rodzaju zaburzeń, a także terapii 

alternatywnej lub wspomagającej do terapii hormonalnej, polegającej głównie na zmianie stylu życia 

i modyfikacji diety. Praca powstała w oparciu o badanie statystyczne, a także przegląd najnowszej 

literatury naukowej, w tym prac badawczych dotyczących wybranych aspektów działania terapii 

hormonalnej oraz wpływu diety i stylu życia na cykl menstruacyjny w odniesieniu do najnowszego 

stanowiska Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.  
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie potencjalnej roli komórek MDSCs w patogenezie 

endometriozy oraz ich wpływu na transformację tej choroby do różnych podtypów raka jajnika. 

Endometrioza jest jedną z najczęściej występujących chorób ginekologicznych, która dotyka około 5–

10% kobiet w wieku rozrodczym.Charakteryzuje się występowaniem tkanki endometrium poza jamą 

macicy. Pomimo licznych badań prowadzonych w celu poznania mechanizmów prowadzących do 

rozwoju endometriozy patogeneza ciągle pozostaje niewyjaśniona [1].Najbardziej prawdopodobna 

przyczyna rozwoju to złożone zaburzenia ilości i aktywności poszczególnych komórek układu 

immunologicznego takich jak makrofagi, komórek NK, limfocytów cytotoksycznych, komórek 

dendrytycznych (DCs) i oraz komórek supresyjnych pochodzących z linii mieloidalnej (MDSCs) we 

krwi obwodowej i płynie otrzewnowym [2]. 

Najnowsze doniesienia wskazują, że ogniska endometriozy mogą być prekursorem do rozwoju 

różnych typów histologicznych raka jajnika: endometrioidalnego (EAOC), jasnokomórkowego 

(CCOC) oraz wysoko zróżnicowanego raka surowiczego jajnika (LG-SOC) [3]. Co więcej, obecność 

atypowej endometriozy może wiązać się z rozwojem rzadkich guzów granicznych jajnika takich jak 

surowiczo-śluzowy, endometrioidalny czy jasnokomókow [4]. Dokładny mechanizm transformacji 

endometriozy do raka jajnika nie został poznany. Natomiast istotną rolę w tym procesie odgrywa 

zjawisko supresji układu immunologicznego oraz obecność przewlekłego stanu zapalnego. Komórki 

MDSCs skutecznie wpływają na tworzenie mikrośrodowiska poprzez wydzielanie cytokin 

prozapalnych oraz czynników wzrostu sprzyjając rozwojowi implantów endometrium, ich inwazji do 

okolicznych tkanek i narządów oraz angiogenezie zarówno w przypadku endometriozy jak i raka 

jajnika [5]. 

MDSCs są heterogenną populacją niedojrzałych komórek mieloidalnych o właściwościach 

immunosupresyjnych do której należą makrofagi, DCs oraz granulocyty w różnym stadium 

zróżnicowania.Obecnie wyróżnia się trzy główne subpopulacje komórek MDSCs: polimorfonuklearne 

(PMN-MDSCs), monocytarne (M-MDSCs) orazpromielocytarne/niedojrzałe (eMDSCs/iMDSCs) 

[6,7,8]. MDSCs wykazują specyficzne jak i niespecyficzne mechanizmy regulujące odpowiedź 

immunologiczną poprzez wpływ na limfocyty T i B, komórki NK oraz monocyty/makrofagi.MDSCs 

poprzez produkcję NO, ROS hamują prawidłowe rozpoznawanie antygenów przez limfocyty T oraz 

sygnalizację z udziałemreceptorów TCR. Wydzielając TGF-β hamują różnicowanie limfocytów Th1, 

Th2 i Th17, obniżają cytotoksyczność limfocytów T CD8
+ 

oraz stymulują różnicowanie limfocytów T 

regulatorowych(Treg) o silnych właściwościach immunotolerancyjnych zarówno w stosunku do 

implantów endometrium jak i komórek nowotworowych [9]. MDSCs hamują różnicowanie 

limfocytów B oraz produkcję przeciwciał IgM i IgG. Ponadto, istotnie wpływają na rozwój 

limfocytów Breg nasilających wymienione wyżej zjawisko immunotolerancji [10,11]. Interakcja 

pomiędzy MDSCs a makrofagami skutkuje zmniejszoną ekspresją cząsteczek MHC klasy II obniżając 

zdolność do prezentacji antygenów oraz powodując napływ immunosupresyjnych makrofagów M2 

[12].  

MDSCs przyczyniają się do tolerancji układu immunologicznego w stosunku do komórek 

nowotworowych poprzez wpływ na proliferację i różnicowanie komórek NK, limfocytów T CD4
+
 

i CD8
+
 prowadząc do ich anergii lub/i apoptozy. Co więcej, komórki te biorą udział wróżnicowaniu 

limfocytów T CD4
+
do immunusupresyjnych limfocytów Treg [13].Z klinicznego punktu widzenia 

infiltracja raka jajnika przez MDSCs jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. Mediana 

całkowitego przeżycia i okres wolny od choroby były znacznie krótsze u pacjentek z dużym naciekiem 

MDSCs w okolicy guza [14]. 
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 Podsumowując, komórki MDSCs odgrywają istotną rolę w patogenezie endometriozy oraz 

wykazują wpływ na promowanie rozwoju i progresji nowotworów, powstawanieprzerzutów 

i tworzenie mikrośrodowiska immunosupresyjnego guzów. Wyjaśnienie mechanizmów leżących 

u podstaw zaburzonej odpowiedzi immunologiczneju pacjentek cierpiących na endometriozę 

wywołanej przez MDSCs może być potencjalnym punktem wyjścia do opracowania terapii 

hamujących progresję endometriozy. 

 

Słowa kluczowe: endometrioza, rak jajnika, mieloidalne komórki supresorowe, immunosupresja. 
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Wstęp: Zachowania dotyczące stylu życia, mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na 

zdrowie człowieka. Nieodpowiednia dieta, brak aktywności ruchowej, stosowanie używek nie 

sprzyjają zdrowiu i z czasem mogą doprowadzić do wystąpienia poważnych chorób. 

Celem pracy była: ocena zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych, podejmowanych 

przez osoby zamieszkujące teren Białegostoku. 

Materiał i metodyka: Badaniem objęto losowo 37 osób zamieszkujących teren Białegostoku. 

Populacja badanych składała się z 22 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 25-66 lat. Zastosowano metodę 

sondażu diagnostycznego. Narzędzie stanowił autorski kwestionariusz ankietowy. Do analizy 

wyników badania wykorzystano program Microsoft Excel 2007 oraz Statistica. 

Wyniki: W badanej grupie 16 osób przekraczało prawidłowe wartości wskaźnika BMI (Body 

Mass Index) - 5 osób było otyłych, a 11 miało nadwagę. Najczęściej wśród respondentów 

występowało nadciśnienie tętnicze – u 15 osób (40,5%) oraz dolegliwości bólowe lędźwiowego 

odcinka kręgosłupa – u 12 osób (32,4%). 26 respondentów (70,3%) zadeklarowało, że podejmuje 

aktywność fizyczną. Najchętniej wybieranym rodzajem aktywności był spacer, ćwiczenia 

ogólnousprawniające oraz jazda rowerem. Respondenci najczęściej podejmują aktywność fizyczną 2-3 

razy w tygodniu. Czas wolny od pracy ankietowani głównie spędzają w sposób bierny, korzystając 

z Internetu, oglądając telewizję, słuchając muzyki. Badani średnio przeznaczają 4 godziny na 

korzystanie z komputera, telewizora czy telefonu w pozycji siedzącej w czasie wolnym. Istnieje 

istotna statystycznie zależność pomiędzy podejmowaniem przez respondentów aktywności fizycznej 

a jakością snu (p<0,001). U osób aktywnych ruchowo jakość snu jest bardzo dobra lub dobra.  

Wnioski: 

1. W badanej grupie ponad 40% osób ma nadwagę lub otyłość.  

2. Ponad 70% respondentów podejmuje aktywność fizyczną. 

3. Najczęściej aktywność ruchowa jest podejmowana 2-3 razy w tygodniu, a najchętniej 

wybieranymi formami aktywności są spacer, ćwiczenia ogólnousprawniające i jazda na rowerze. 

4. Osoby niepodejmujące aktywności fizycznej deklarowały gorszą jakość snu, niż osoby aktywne 

ruchowo.  

5. Respondenci z nadmierną masą ciała częściej wskazywali na występowanie dolegliwości 

bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa, niż osoby o prawidłowej masie ciała. 

 

Słowa kluczowe: styl życia, aktywność fizyczna, zdrowie, otyłość 

Keywords: life style, physical activity, health, obesity 
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Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na sytuację społeczną, ekonomiczną jak również 

zdrowotną osób starszych. Czas jej trwania jest bardzo trudny ze względu na dużo większe ryzyko 

zachorowania oraz potencjalnie ciężki przebieg choroby w grupie osób starszych. Możliwość 

zachorowania i późniejsze skutki wywołują stany niepokoju, strachu i braku zaufania do innych ludzi. 

Pozostawanie w tym stanie przez dłuższy czas będzie miało swoje poważne konsekwencje dla zdrowia 

psychicznego, emocjonalnego i fizycznego.  

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 roku przy wykorzystaniu pogłębionych 

wywiadów z osobami starszymi. W badaniu udział wzięło 43 seniorów w wieku od 62 do 78 lat. 

Uzyskane wyniki badań ukazały główne problemy osób starszych, między innymi trudności 

w dostępie do lekarzy specjalistów, osamotnienie, poczucie lęku i bezradności w czasie pandemii 

Covid-19. Niesie to za sobą niebezpieczne w skutkach konsekwencje, gdyż większość z badanych 

seniorów była zmuszona do przerwania dotychczasowego leczenia specjalistycznego lub nie 

podejmowała diagnostyki. Pozytywnym aspektem, który wyłonił się podczas badań to fakt, że osoby 

starsze mogły liczyć na pomoc swoich sąsiadów lub innych osób, które świadczyły swoją pomoc 

w formie wolontariatu. 

W celu zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego warto zwrócić uwagę na konieczność 

bezproblemowego dostępu do służby zdrowia, diagnostyki, lekarzy specjalistów oraz utrzymywania 

pozytywnych relacji rodzinnych i sąsiedzkich. 

 

Słowa kluczowe: senior, pandemia, zdrowie, wolontariat 
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Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, pełniąc różnorodne funkcje, będące 

ułatwieniem oraz pomocą w przetrwaniu. Ludzka egzystencja często uwarunkowana była od zwierząt 

– począwszy od diety, stylu życia.. Przez wieki ludzie bardzo dobrze poznali możliwości użytkowania 

różnych gatunków. We współczesnych czasach człowiek posiada wiedzę, która pomaga mu odkrywać 

zachowania zwierząt oraz ich wpływ na ludzi. Jednym z czynników obecności zwierząt jest 

pozytywne oddziaływanie na ludzi, czego konsekwencją jest m.in. lepsze samopoczucie, chęć do 

działania, lepsza aktywność. Przez lata zaobserwowano, że zwierzę może być kompanem człowieka, 

wzbogacając jego środowisko, dzieje się tak zwłaszcza w przypadku ludzi starszych, często 

osamotnionych. 

Celem pracy jest ukazanie z jakimi zwierzętami najczęściej mają kontakt osoby starsze oraz 

jakie korzyści przynosi im posiadanie zwierzęcia. 

Osoby starsze mimo swojego wieku potrzebują aktywności – zarówno psychicznej jak 

fizycznej. Zajęcia z udziałem zwierząt są swoistym motywatorem, działając mobilizująca na 

uczestników. Kontakt ze zwierzętami jest w stanie zapewnić komfort psychiczny osobom starszym, 

które często bywają osamotnione. Obecność zwierzęcia wzbudza poczucie opieki, odpowiedzialności 

oraz empatii, daje cel do realizacji. Istnieją domy spokojnej starości czy ośrodki opieki osób starszych 

w których pensjonariusze mogą przebywać ze zwierzętami. Potrzeba zapewnienia podstawowych 

potrzeb swojego podopiecznego np. wyprowadzania psa na spacer, niwelowanie poczucia 

osamotnienia poprzez opiekę i żywienie kota, sprawia, że opiekun - w tym przypadku senior 

wspomaga funkcjonowanie i pracę własnego organizmu oraz własny komfort psychiczno-

emocjonalny, czego efektem jest poprawa jakości życia.  

 

Słowa kluczowe: kontakt ze zwierzętami, poprawa jakości życia, osoby starsze 
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5-hydroksymetylofurfural (HMF) to heterocykliczny związek tlenu, pochodna furanu, 

zawierający dwie grupy funkcyjne: hydroksylową i aldehydową. Występuje on w różnych produktach 

spożywczych bogatych w cukry, m.in. w miodach. Zawartość HMF uznaje się za wskaźnik jakości 

i świeżości tych produktów. HMF powstaje w wyniku przemian węglowodanów, głównie 

redukujących (glukoza, fruktoza), szczególnie w podwyższonej temperaturze, świetle słonecznym oraz 

przy niskiej wartości pH produktów spożywczych. Wykazano, iż substancja ta posiada działanie 

mutagenne, genotoksyczne, cytotoksyczne oraz hamuje aktywność enzymatyczną [1]. Zgodnie 

z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dnia 29.05.2015) 

zawartość HMF w miodach nie powinna przekraczać 4mg/100g oraz 8mg/100g, jeśli miody pochodzą 

z krajów o klimacie tropikalnym.  

Celem pracy było oznaczenie stężeń HMF-u w wybranych miodach oraz ocena zmian 

zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu w produktach przechowywanych w temperaturze pokojowej 

25
o
C. 

Materiał i metoda: Badaniom poddano 10 rodzajów miodów (9 z polskich pasiek oraz miód 

Manuka) zakupionych w 2017 roku. Stężenie HMF oznaczono w roku 2020 i 2021 przy użyciu 

metody White’a [2]. Za pomocą roztworów Carrez I i Carrez II z miodów usunięto związki 

wielkocząsteczkowe, m.in. białka i garbniki. Oznaczenia spektrofotometryczne przeprowadzono przy 

długości fali 284nm i 336nm, mierząc absorbancję roztworów próbek miodu względem próbek 

referencyjnych, w których grupa chromoforowa 5-hydroksymetylofurfuralu zawartego w miodzie 

została zdezaktywowana przez NaHSO3. 

Wyniki: Zakres stężeń HMF-u w próbkach miodu, które zostały poddane analizie w roku 2020 

wynosił od 3,3 mg/100g (miód tymiankowy) do 16,6 mg/100g (bartny faceliowy). W każdym 

z objętych badaniami miodów zawartość HMF po roku przechowywania wzrosła (średnio o 56,9%). 

Najsilniejszy przyrost (o 92,6%) odnotowano w przypadku miodu bartnego gryczanego, a najsłabszy – 

dla miodu rzepakowego (o 37,5%). Stężenia HMF-u w próbkach miodów poddanych analizie w roku 

2021 wynosiły od 5,1 (tymiankowy) do 27,3 mg/100g (bartny gryczany). 

Wnioski: Spośród 10 miodów, które zostały poddane badaniom, jedynie miód tymiankowy 

spełniał w 2020 r. normę dotyczącą zawartości 5-hydroksymetylenofurfuralu, tj. stężenie HMF-u było 

w nim niższe od 4 mg/100g. Wszystkie miody, które przechowywano o rok dłużej, tzn. których próbki 

analizowano w 2021 roku, zawierały więcej tego związku niż przewiduje norma dla miodów polskich. 

Mimo wielu prozdrowotnych aspektów spożywania miodu, korzystając z tego produktu należy 

uwzględnić jego świeżość (datę produkcji oraz warunki przechowywania). Wyniki przeprowadzonych 

badań wskazują bowiem, że podczas długotrwałego przechowywania miodu w warunkach domowych, 

w szczelnych pojemnikach, w temperaturze pokojowej oraz bez bezpośredniej ekspozycji na światło 

słoneczne, mogą zachodzić procesy prowadzące do znacznego wzrostu zawartości w miodzie 

szkodliwego dla zdrowia 5-hydroksymetylofurfuralu. 
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Niniejsze opracowanie stworzone zostało w celu scharakteryzowania sytuacji niżowych oraz 

oceny bodźcowości występujących w ich czasie międzydobowych zmian ciśnienia atmosferycznego, 

stwierdzanych w Warszawie w półroczach chłodnych lat 2015-2020. Uwaga poświęcona została 

jedynie okresom od października do marca (półrocze chłodne), ze względu na znacznie częstsze 

pojawianie się w tym czasie sytuacji niżowych oraz zdecydowanie bardziej bodźcowy charakter 

stwierdzanych w tym czasie międzydobowych zmian ciśnienia w stosunku do sytuacji i zmian 

w półroczach ciepłych (J. Miksa, 2020).  

Aby zrealizować postawione zadanie przeprowadzono autorską typologię sytuacji niżowych 

wraz z oceną stopnia bodźcowości występujących w ich czasie międzydobowych zmian ciśnienia 

atmosferycznego. Do wyznaczenia sytuacji niżowych, nazywanych dalej epizodami niżowymi, 

posłużono się godzinowymi wartościami ciśnienia atmosferycznego z poziomu stacji synoptycznej 

położonej na terenie warszawskiego lotniska Okęcie.  

Za sytuację niżową uznano wszelkie zmiany ciśnienia atmosferycznego zachodzące w okresie 

od początku jego spadku, poprzez osiągnięcie wartości minimalnej, po koniec jego późniejszego 

wzrostu. Długość, tak wyznaczonej sytuacji, wyrażona została w godzinach. Aby dana sytuacja 

rozpatrywana była jako wspomniany epizod niżowy, musiały być osiągnięte pewne progowe wartości 

ciśnienia atmosferycznego (co najmniej jeden spadek wartości ciśnienia przekraczający 990 hPa oraz 

wartość ciśnienia w momencie początkowym i końcowym epizodu przekraczająca średnią z badanego 

okresu, równą 1003 hPa).  

Tak wyznaczona sytuacja niżowa była następnie klasyfikowana pod względem trzech cech: 

kształtu krzywej zmian ciśnienia atmosferycznego, czasu trwania oraz minimalnych wartości 

ciśnienia. 

Stosując kryterium kształtu krzywej zmian ciśnienia atmosferycznego dokonano 

następującego podziału epizodów:  

 „A” oznacza krzywą o najprostszym przebiegu, bez wahań ciśnienia w czasie jego spadku 

i wzrostu, kształtem przypominającą literę V;  

 „B” to krzywa, w której widoczne jest zawahanie ciśnienia atmosferycznego w czasie jego 

wzrostu po osiągniętym minimum; 

 „C” oznaczono analogiczny do B przebieg ciśnienia atmosferycznego, w którym do 

zawahania dochodzi w czasie spadku ciśnienia, jeszcze przed osiągnięciem minimum;  

 „D” jest krzywą charakteryzującą się licznymi (co najmniej trzema) wahaniami ciśnienia 

atmosferycznego w czasie trwania epizodu niżowego;  

 „X” oznaczono ostatnią grupę, do której należą krzywe o przebiegu nie wykazującym żadnych 

cech charakterystycznych, ani podobieństw do uprzednio wymienionych typów.  

Pod względem czasu trwania wyznaczone epizody podzielone zostały na krótkie, średniej 

długości oraz długie. Podziału tego dokonano w sposób subiektywny, poprzez wyznaczenie 

przedziałów zawierających najbardziej zbliżone do siebie godzinowe wartości czasu trwania epizodów 

niżowych. Kryterium to oznaczono arabskimi cyframi 1, 2 i 3 (odpowiednio epizody krótkie, średniej 

długości oraz długie).  

Cyframi rzymskimi I oraz II oznaczono epizody, w których najniższe ciśnienie atmosferyczne: 

zawierało się w przedziale 980-990 hPa (I), spadło poniżej 980 hPa (II).  

Wyznaczone w czasie trwania epizodów niżowych zmiany ciśnienia atmosferycznego 

odniesione zostały do czasu trwania jednej doby, a następnie podzielone ze względu na stopień 

wpływu na organizm i samopoczucie człowieka, zgodnie z klasyfikacją T. Kozłowskiej-Szczęsnej 

(2004). W ten sposób wyznaczono przedziały odpowiadające za brak odczuć wywołanych zmianami 

ciśnienia (<1 hPa/24h), wywołujące odczucia słabe (1,1-4,0 hPa), umiarkowane (4,1-8 hPa) oraz silne 
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(>8 hPa). Szczególną uwagę zwrócono na zmiany powyżej 12 hPa na dobę, traktowane jako 

powodujące bardzo silne reakcje organizmu (C. Koźmiński, B. Michalska, 2010).  

Zastosowanie przedstawionych trzech kryteriów pozwoliło na wyznaczenie w pięciu badanych 

okresach chłodnych łącznie 48 epizodów niżowych. Ich liczba w poszczególnych okresach chłodnych 

wahała się od 8 epizodów w półroczach 2015/2016 oraz 2016/2017 po 11 w sezonach 2017/2018 oraz 

2018/2019.  

Posłużenie się opisaną typologią pozwoliło stwierdzić, iż najczęściej (aż 11 razy) 

w półroczach chłodnych wystąpiły epizody oznaczone jako A/1/I. Takie zestawienie cech oznacza 

krótki epizod o najprostszym przebiegu krzywej zmian ciśnienia atmosferycznego, którego jedno, 

wyraźnie zaznaczone minimum mieści się w przedziale wartości od 990 do 980 hPa. Drugie pod 

względem częstości występowania są epizody C/2/II oraz B/2/II, występujące po 5 razy każdy. 

Pierwszy z wymienionych epizodów charakteryzuje się występującym w fazie spadku zawahaniem 

ciśnienia atmosferycznego, w przypadku drugiego zawahanie to dotyczy fazy wzrostu ciśnienia po 

osiągniętym minimum. Pozostałe dwie cechy są w przypadku obu typów identyczne, a zatem są to 

sytuacje średniej długości, o bardzo niskich wartościach ciśnienia atmosferycznego (<980 hPa). 

Niewiele rzadziej, bo po 4 razy, wystąpiły epizody D/2/I oraz D/3/I. Te epizody, których krzywa 

zmian ciśnienia atmosferycznego wskazuje na występowanie wielu wahań ciśnienia, różnią się miedzy 

sobą czasem trwania i wartościami osiąganych minimów ciśnienia. 

W obrębie wszystkich 48 epizodów z 5 okresów chłodnych obliczono zmiany ciśnienia 

atmosferycznego oraz scharakteryzowano je ze względu na odpowiadający im stopień bodźcowości. 

Analiza otrzymanych wyników wyraźnie wskazuje, iż w każdym analizowanym półroczu chłodnym 

dominowały zmiany odczuwalne w sposób silny. W przypadku większości okresów chłodnych 

(za wyjątkiem półroczy 2015/2016 i 2017/2018) silnie odczuwalne zmiany ciśnienia (pow. 8 hPa na 

dobę) w czasie epizodów niżowych występowały ponad dwukrotnie częściej niż zmiany odczuwalne 

w sposób umiarkowany.  

Spośród zmian powyżej 8 hPa/24h wyznaczono również te przekraczające 12 hPa w ciągu 

doby, jako bardzo silnie odczuwalne przez organizm ludzki. W przypadku niemal wszystkich 

badanych okresów chłodnych (za wyjątkiem półrocza 2015/2016) stanowiły one większość silnie 

odczuwalnych zmian ciśnienia. Aż 14-krotnie zmiany ciśnienia atmosferycznego w czasie epizodów 

niżowych przekroczyły próg 20 hPa na dobę, a największa zmiana wynosiła aż 27 hPa/24h.  

Przedstawione wyniki potwierdzają zasadność stwierdzenia o silnym oddziaływaniu na 

człowieka występujących w okresach chłodnych epizodów niżowych oraz towarzyszących im zmian 

ciśnienia atmosferycznego. Sytuacje te są szczególnie niebezpieczne dla osób wrażliwych na zmiany 

pogody (meteoropatów). Analiza, z wykorzystaniem opisanej typologii, może być podstawą kolejnych 

opracowań odnoszących się do innych obszarów. 

 

Słowa kluczowe: epizod niżowy, zmiany ciśnienia atmosferycznego, meteoropata 

Key words: cyclone episodes, atmospheric pressure changes, meteoropathic 
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Pył PM10 obecnie uznawany jest za jedno z najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza. Jego 

zwiększone stężenie wpływa negatywnie zarówno na stan zdrowia, jak i na ogólny komfort życia 

ludzi, bez względu na płeć czy miejsce zamieszkania. W dodatku ten szkodliwy wpływ nie dotyczy 

wyłącznie człowieka, ale również wielu komponentów przyrody. Problem ten jest bardzo widoczny 

w Polsce, a zwłaszcza w województwie małopolskim, ponieważ rokrocznie dochodzi tam do 

przekroczeń norm stężenia, zarówno dobowych (w sezonie jesienno-zimowym), jak i średnich 

rocznych. 

Głównym celem pracy jest określenie częstości występowania ponadnormatywnych wartości 

stężenia PM10 w aglomeracji krakowskiej w okresie, w którym wprowadzono regulacje prawne 

ważne w kształtowaniu warunków aerosanitarnych tego regionu i zmieniające zasady informowania 

o nich mieszkańców. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 

2016 r. (Uchwała nr XVIII/243/16), wprowadzono ograniczenia w zakresie eksploatacji pieców 

węglowych oraz całkowity zakaz spalania paliw stałych w Krakowie. Decyzja ta weszła w życie 

1 września 2019 r. i była zwieńczeniem wieloletnich zmian systemu ogrzewania poprzez wymianę 

pieców węglowych na gazowe, elektryczne lub instalację pomp ciepła. Oprócz tego, niezależnie od 

zmian na szczeblu lokalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 października 

2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1931) zmieniono wartości stężenia pyłu, przy których społeczeństwo 

informowane jest o niepokojącej sytuacji aerosanitarnej. Przyjęto, że obecnie wartość ustanowiona 

jako poziom informowania to 100 µg/m³ (w latach 2012-2019 było to 200 µg/m³), natomiast powyżej 

wartości 150 µg/m³ ogłaszany jest stan alarmowy (wcześniej przy 300 µg/m³). 

Wybór okresu badań związany był z wymienionymi wcześniej istotnymi regulacjami 

prawnymi oraz z występowaniem w tym czasie epizodów znacznych wartości stężenia PM10.  

Średnie dobowe wartości stężenia pyłu PM10 pozyskano ze strony internetowej Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z czterech stacji 

zlokalizowanych w Krakowie (al. Krasińskiego – stacja komunikacyjna, ul. Bujaka, ul. Złoty Róg, os. 

Piastów – stacje tła miejskiego) oraz z czterech stacji znajdujących się w miastach sąsiadujących – 

Niepołomice, Bochnia, Skawina, Trzebinia (stacje tła regionalnego). 

W poszczególnych miesiącach rozpatrywanego okresu wyznaczono liczbę dni, w których 

stężenie pyłu PM10 przekroczyło dobowe dopuszczalne stężenie (50 µg/m³), próg informowania 

(>100 µg/m³) oraz próg alarmowy (>150 µg/m³). Oprócz tego dokonano analizy zmian wartości 

stężenia pyłu z godziny na godzinę w czasie epizodów w styczniu 2017 roku i w styczniu 2021 roku.  

 Stwierdzono znaczne zróżnicowanie przestrzenne, jak i duże zmiany czasowe analizowanych 

aspektów warunków aerosanitarnych.  

We wszystkich rozpatrywanych punktach zaznaczają się okresowe wzrosty stężenia pyłu PM10 

w półroczach chłodnych (okres od października do marca), które w dużym stopniu są również 

okresem ogrzewczym (intensyfikacja emisji niskiej). W trakcie półrocza chłodnego mogą zdarzać się 

również epizody wyjątkowo złych warunków meteorologicznych. Zwykle obszar Polski znajduje się 

wtedy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, opady atmosferyczne są znikome, a prędkość wiatru 

niewielka. Oprócz tego zdarza się także niekorzystna stratyfikacja termiczna atmosfery (inwersja 

termiczna). Takie warunki atmosferyczne nie sprzyjają dyspersji obecnych już w powietrzu 

zanieczyszczeń. 

 Na badanym obszarze zauważalne jest również zróżnicowanie przestrzenne zanieczyszczenia 

powietrza pyłem PM10. Najwięcej dni z przekroczeniami dobowych norm stężenia pyłu występuje 

przy al. Krasińskiego, natomiast stacja zlokalizowana na os. Piastów cechuje się najlepszą sytuacją 

aerosanitarną spośród analizowanych w Krakowie. Wśród miast sąsiadujących ze stolicą 

województwa małopolskiego powietrze jest najmniej zanieczyszczone w Trzebini, natomiast Bochnia 

i Skawina mierzą się z problemem o podobnej skali co w Krakowie. 
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 W obrębie rozpatrywanego okresu wystąpiło kilkanaście ciągów dni, w których stan powietrza 

był bardzo zły. Na potrzeby niniejszego opracowania analizie poddano dwa takie epizody. W badanym 

okresie zima na przełomie lat 2016 i 2017 oraz zima na przełomie lat 2020 i 2021 wykazują znaczne 

podobieństwo jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, ponieważ temperatura powietrza przez znaczą ich 

część była bardzo niska. Daje to możliwość zweryfikowania efektywności zmian w funkcjonowaniu 

systemów grzewczych Krakowa w ostatnim czasie. W tym celu dokonano szczegółowej analizy 

epizodów ponadnormatywnych wartości stężenia pyłu w styczniu 2017 r. oraz w styczniu 2021 r. na 

dwóch stacjach krakowskich oraz stacji w Trzebini. Epizod z 2017 roku trwał od 22 stycznia do 

4 lutego i gdyby wtedy obowiązywało obecne prawo, poziom informowania (stężenie pyłu powyżej 

100 µg/m³) przekraczany byłby przez zdecydowaną większość czasu trwania epizodu. W krytycznym 

momencie, pod koniec stycznia 2017 r., stężenie PM10 ponad trzykrotnie przekroczyło wartość 150 

µg/m³. Epizod z 2021 roku trwał znacznie krócej (17-23 stycznia) i zaledwie podczas kilku godzin 

stężenie pyłu zbliżone było do progu alarmowania. W Trzebini wyłącznie w ciągu jednej doby 

sytuacja aerosanitarna była bardzo zła. W trakcie zarówno pierwszego, jak i drugiego epizodu poziom 

zanieczyszczenia powietrza w Krakowie na tle Trzebini kształtował się w podobny sposób (mimo 

niższych bezwzględnych wartości stężenia w 2021 roku). 

 Bezapelacyjnie częstości przekraczania norm stężenia pyłu zawieszonego są warte dalszych 

obserwacji, ponieważ ich konsekwencje mogą bezpośrednio dotyczyć bardzo wielu osób. Działania 

naprawcze podjęte na szczeblu lokalnym dają widoczne efekty, jednak Kraków na tle swojego 

otoczenia wciąż wyróżnia się w negatywny sposób. Problem nadal nie jest zlikwidowany, ponieważ 

każdej kolejnej zimy istnieje duże prawdopodobieństwo, że dopuszczalne normy stężenia znów 

zostaną przekroczone. Aby tak się nie stało, potrzebne są działania o większym zasięgu 

przestrzennym.  

 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, PM10, aglomeracja krakowska  
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Powstanie Zbiornika Dobczyckiego w latach 80. XX wieku zdeterminowane było 

zapewnieniem dostępu do wody pitnej mieszkańcom aglomeracji krakowskiej. Dodatkowo zbiornik 

ten pełni funkcję ochrony przeciwpowodziowej, a także dzięki obecności elektrowni służy do 

produkcji energii elektrycznej. Jego istnienie wywołało szereg zmian w środowisku przyrodniczym 

oraz społecznym otaczających go miejscowości: Dobczyc, Brzączowic, Brzezowej, Borzęty, Drogini, 

Kornatki, Stojowic, Zakliczyna, a także Osieczan oraz Czechówki. 

Celem wykonanych badań była analiza opinii osób osiedlonych w otoczeniu akwenu, zarówno 

na temat samego procesu jego budowy, jak i spostrzeżeń dotyczących skutków funkcjonowania 

zbiornika. Dokonano tego za pomocą przeprowadzonych wywiadów z osobami przesiedlonymi 

z terenów zalanych oraz dwóch rodzajów ankiet: skierowanych do mieszkańców osiedlonych jeszcze 

przed powstaniem Zbiornika Dobczyckiego oraz przeznaczonych dla osób mieszkających w danej 

miejscowości już po ukończeniu jego budowy. Uzyskane informacje porównano z wpływem akwenu 

na środowisko, opisanym w literaturze naukowej. Z uwagi na panujący okres pandemii, dominującą 

część ankiet zebrano poprzez formularz internetowy w okresie od marca do czerwca 2020 roku. 

Z przeprowadzonych ankiet wśród okolicznych mieszkańców wynika, że zdecydowana 

większość z nich popiera powstanie Zbiornika Dobczyckiego, a jego lokalizacja przyczyniła się do 

wzrostu wartości działek w okolicy. Mieszkańcy doceniają aspekt zwiększonych walorów 

krajobrazowych czy ochrony przeciwpowodziowej. Jednak wiele osób pamiętających czasy sprzed 

istnienia akwenu nadal czuje smutek i żal, związane z procesem jego budowy. Ten przykład wskazuje, 

jak trudne jest zarówno przeprowadzenie tego typu inwestycji, jak i sam zawód planisty. Dodatkowo 

ukazał, jak bardzo ważna jest partycypacja społeczna i ile złego może wyrządzić podejmowanie 

decyzji o danej społeczności bez jej uczestnictwa. 

 

Słowa kluczowe: Zbiornik Dobczycki, zapora wodna, elektrownia wodna, przesiedlenie, badanie opinii 

mieszkańców  
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Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny) jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną na 

terytorium Polski, który w 2016r. został wpisany do „Polskiej Czerwonej Listy Paprotników i Roślin 

Kwiatowych” jako gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Jego jedynym naturalnym siedliskiem 

są okolice miejscowości Hrubieszów (województwo lubelskie), w południowo-wschodniej Polsce - 

obszary objęte programem ochronnym Natura2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu. Szczodrzeniec 

zmienny należy do rodziny roślin bobowatych (Fabaceae), która wchodzi w interakcje symbiotyczne 

z Gram-ujemnymi bakteriami glebowymi z rodziny Rhizobiaceae. W takim układzie rizobiowe 

mikrosymbionty bytujące w tkankach roślinnych przyswajają i redukują azot atmosferyczny, 

przekazując go w łatwo przyswajalnych związkach gospodarzowi roślinnemu, który zyskuje w ten 

sposób dostęp do dodatkowego źródła azotu. 

Cel pracy: Do tej pory nie badano mikrosymbiontów Chamaecytisus albus, dlatego celem 

niniejszej pracy było stworzenie kolekcji szczepów bakteryjnych pochodzących z brodawek 

korzeniowych szczodrzeńca zmiennego oraz zbadanie ich zróżnicowania genetycznego. 

Metody i wyniki: Wyizolowano materiał genetyczny 95 izolatów bakteryjnych, pochodzących 

z brodawek korzeniowych Chamaecytisus albus i amplifikowano fragmenty genów metabolizmu 

podstawowego (gyrB, recA, rpoB) z wykorzystaniem techniki PCR. Uzyskane amplikony 

sekwencjonowano, a otrzymane sekwencje posłużyły do wykonania analizy porównawczej 

z sekwencjami szczepów referencyjnych dostępnych w bazie danych GenBank. Wynik analizy 

wskazuje na dużą różnorodność badanych szczepów; większość zbadanych mikrosymbiontów można 

zaliczyć do rodzaju Bradyrhizobium, natomiast pozostałe szczepy wykazywały podobieństwo 

genetyczne do rodzajów Rhizobium, Phyllobacterium, Tardiphaga, Mesorhizobium, Bosea, 

Agrobacterium lub Ensifer. 

Dodatkowo przeprowadzono testy fenotypowe, które pozwoliły na wskazanie 6 szczepów 

charakteryzujących się zdolnością do wspomagania wzrostu Chamaecytisus albus. W przyszłości 

szczepy te mogą zostać wykorzystane do opracowania szczepionki mikrobiologicznej wspomagającej 

wzrost szczodrzeńca w środowisku naturalnym.  

 

Słowa kluczowe: symbioza, Chamaecytisus albus, rizobia, geny metabolizmu podstawowego, 

porównawcza analiza sekwencji 

Keywords: symbiosis, Chamaecytisus albus, rhizobia, housekeeping genes, comparative sequence 

analysis 
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 Feline Infectious Peritonitis (FIP) is an exacerbating problem due to increased morbidity 

in recent times. Furthermore, nowadays a wide range of diagnostic methods is available, which leads 

to greater chance of diagnosis to be made correctly. But it needs to be noticed that there is no method 

that gives a certain diagnosis. Accurate recognition gained importance in conjunction with new 

treatment methods. It is suspected that lately FIP morbidity is highly increased. 

Feline infectious peritonitis is an infectious disease caused by feline coronavirus. Feline 

coronavirus belongs to Alphacoronavirus 1, the subfamily Coronavirinae, of the family 

Coronaviridae. Feline coronavirus (FCoV) can lead to the feline enteric coronavirus (FECV) or feline 

infectious peritonitis (FIP). FECV cause mild to severe gastrointestinal issues, often as a subclinical 

form. Whereas FIP is a fatal disease with severe course. FIP occurs in two forms: effusive (wet) and 

non-effusive (dry). During effusive form, effusion appears mostly in peritonea and pleura. Dry form 

of FIP generally is manifested with neurological or ocular symptoms and occasionally effusion 

accumulates in pericardial sac. Feline infectious peritonitis should be suspected in the most 

predisposed groups of cats, like young cats from catteries or shelters, and usually is associated with 

high body temperature, appetite loss, anorexia or vomits. However, there is also a group of cats with 

an atypical course of the disease, or the onset is very acute, and in such situations, the diagnostic 

procedure must be carefully considered. 

The algorithms used so far may lead to an erroneous conclusion when diagnosing a patient. 

Therefore, the currently used regimens should be re-analyzed and modified in the context of new 

therapeutic possibilities. Cats which their parents did not decide on treatment were excluded from 

the observation and statistics. The data includes A:G ratio changes, complete blood count, total 

protein, albumins and globulins. Moreover, the results of the PCR exudate study were analyzed. 

In order for the proposed schemes to be effective, it is necessary to carefully analyze the cases 

in which the failure occurred. Therefore, a detailed analysis was performed on individuals that died 

during the diagnostic process or at the beginning of the therapy in order to capture the critical points. 

The aim of the study is to determine the most effective diagnostic methods based on the patient's 

clinical condition, the usefulness of the method and the economic aspect. 

Pets are increasingly in a position of family members. Owners are ready to spend a lot of time 

and money for their beloved cats. they expect veterinarians to know the latest diagnostic 

and therapeutic methods according to the current state of knowledge. It is very important to constantly 

revise the adopted algorithms in the context of the latest knowledge and therapeutic possibilities. 

collecting information and analyzing patient data will help improve diagnostic processes and shed new 

light on feline infectious peritonitis. Thanks to this, there is a chance to increase the survival rate 

of cats with FIP. 

 

Keywords: feline infectious peritonitis, diagnosis, algorithms 
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Wzrok, u ptaków, jest dominującym zmysłem, a jego właściwe działanie jest warunkiem 

prawidłowego funkcjonowania. Szczególnie ważną funkcję spełnia ten zmysł u ptaków dzikich 

w środowisku naturalnym, i wpływając na ich zdolności do przeżycia. Z kolei u ptaków ozdobnych 

niekorzystne zmiany w obrębie oczu wpływają na ich dobrostan, utrudniając im podstawowe 

czynności życiowe takie jak pobieranie pokarmu, orientacja w wolierze, zachowania socjalne oraz 

zdolność do lotu.  

Narząd wzroku u ptaków, zarówno pod względem anatomicznym, fizjologicznym 

i funkcjonalnym, różni się od narządu wzroku u ssaków wykazując dodatkową zmienność gatunkową. 

Badanie okulistyczne u ptaków jest szczególnie ważne w diagnostyce wielu chorób i wykazuje 

specyfikę gatunkową.  

Zaburzenia w obrębie narządu wzroku mogą być objawem wielu chorób o różnej etiologii 

zarówno na tle bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym. Odpowiednia diagnoza i ustalenie czynnika 

chorobowego pozwala na podjęcie prawidłowego leczenia. Natomiast jedynie prawidłowe 

rozpoznanie i wczesne podjęcie terapii pozwala zapobiegać trwałym zmianom w narządzie wzroku 

i znacznie poprawić rokowania pacjenta. 

Celem pracy jest przedstawienie przypadków oftalmologicznych u ptaków spowodowanych 

chorobami zakaźnymi. 

Pracę przygotowano na podstawie informacji zawartych w fachowej literaturze. Zwrócono 

szczególną uwagę na specyfikę i porównanie anatomicznych narządu wzroku ptaków i ssaków. 

Opisano wpływ najważniejszych chorób zakaźnych ptaków na prawidłowość widzenie i zmiany do 

jakich mogą prowadzić w obrębie narządu wzroku. 

 
Szweda M., Stenzel T. (2012), Okulistyka ptaków ozdobnych-badanie oka. Magazyn Weterynaryjny, 21(02). 

Harrison G.J., Ritchie B.W., Harrison L.R. (1994) Avian Medicine Principles and Application. Wingers Publishing, p. 673–686. 

Alejandro A. Bayón del Rio, The Clinical Examination, in: Avian Medicine (2008) Editet by J. Samour. Elsevier, p. 72-76 
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Intensywny rozkwit bioinżynierii materiałowej spowodował, że naukowcy poszukują 

materiałów charakteryzujących się wysoką biozgodnością, biodegradowalnością oraz łatwością 

przetwarzania. Dlatego też w ostatnich latach atrakcyjnym surowcem wyjściowym okazały się 

alginiany. Związki te są naturalnie występującymi polisacharydami, które są pozyskiwane z alg 

morskich, głównie z brunatnic, a także mogą być produkowane pozakomórkowo przez niektóre 

bakterie.  

Celem niniejszej pracy była synteza oraz zbadanie właściwości kompozytów alginianowych. 

Do wyznaczenia parametrów struktury otrzymanych materiałów wykorzystano pomiary izoterm 

niskotemperaturowej adsorpcji i desorpcji azotu. Topografię powierzchni próbek określono za pomocą 

skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Stabilność termiczną kompozytów zbadano poprzez 

pomiary analizy termicznej. Natomiast, w celu określenia własności adsorpcyjnych wykonano 

pomiary równowagi i kinetyki adsorpcji przy użyciu spektrofotometrii UV-Vis. 

Otrzymano serię kompozytów alginianowych na bazie soli sodowej alginianu różniących się 

zawartością zastosowanego w syntezie modyfikatora, który stanowił węgiel aktywny. Na podstawie 

przeprowadzonych badań zaobserwowano różnorodne właściwości uzyskanych kompozytów. 

Wykazano, że materiał alginianowo – węglowy z największą ilością węgla aktywnego 

charakteryzował się najbardziej rozwiniętą strukturą oraz największą stabilnością termiczną. Ponadto, 

w oparciu o wyniki badań uzyskanych z pomiarów równowagi i kinetyki adsorpcji, zaobserwowano 

również, dla tego materiału, największą szybkość i pojemność adsorpcji. Wykorzystany do syntezy 

kompozytu alginianowo – węglowego modyfikator cechuje duża powierzchnia właściwa z znacznym 

udziałem mikroporów oraz wysoka odporność na działanie wysokich temperatur. W związku 

z powyższym, materiały złożone, do otrzymywania których zastosowano najwięcej wybranego węgla 

aktywnego wykazują najbardziej zbliżone właściwości do wykorzystanego modyfikatora. 
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Choroby nowotworowe stanowią problem zdrowotny zarówno w krajach rozwiniętych, jak 

i rozwijających się. Znaczący wpływ na ryzyko ich rozwoju ma styl życia oraz sposób żywienia. 

Nieodpowiednia dieta jest jednym z czynników sprzyjającym powstawaniu nowotworów oraz wielu 

innych chorób. Badania wielu autorów wykazały antykancerogenne właściwości warzyw, wśród 

których na szczególną uwagę zasługują warzywa z rodziny Brassicaceae (m.in. kapusta biała, kapusta 

czerwona, jarmuż, brokuł, kalafior, kalerapa). Spożycie warzyw kapustnych wykazuje istotny wpływ 

na kontrolę i częstość występowania różnych chorób, takich jak: nowotwory (piersi, płuc, trzustki, 

pęcherza moczowego, żołądka, tarczycy, skóry, jelita grubego, prostaty), nadciśnienie tętnicze, 

cukrzyca, przewlekłe stany zapalne oraz stres oksydacyjny. 

Z uwagi na rosnący trend poszukiwania żywności prozdrowotnej celem pracy była ocena 

wykorzystania kulinarnego warzyw kapustnych w aspekcie właściwości prozdrowotnych oraz 

określenie częstotliwości i preferowanych form ich kulinarnego wykorzystania. Część teoretyczna 

pracy dotyczyła charakterystyki gatunków warzyw należących do rodzaju Brassicaceae, ich 

właściwości prozdrowotnych, wykorzystania kulinarnego oraz znaczenia gospodarczego. Część 

badawczą stanowiły badania ankietowe przeprowadzone wśród 160 losowo wybranych osób – 

mieszkańców miast: Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz Rzeszowa.  

Wśród badanych najbardziej znanym warzywem kapustnym okazała się być kapusta biała oraz 

pekińska, zaś warzywem najmniej znanym z tej grupy - kapusta włoska. Kapusta biała i kalafior były 

najczęściej spożywane przez badanych, zaś najrzadziej w ich diecie pojawiał się jarmuż. 

Do najczęściej spożywanych potraw przygotowywanych z warzyw kapustnych należały: surówka 

z kapusty białej i surówka z kapusty kiszonej, zaś najrzadziej respondenci sięgali po kapustę 

zasmażaną. Badani, warzywa kapustne najczęściej przygotowywali w postaci gotowanej, a spośród 

dodatków, ziół i przypraw najczęściej wykorzystywali oliwę z oliwek, kminek oraz pieprz. 

Zdecydowana większość respondentów była świadoma właściwości prozdrowotnych warzyw 

kapustnych. Najczęściej wskazywali oni na wsparcie warzyw kapustnych w funkcjonowaniu układu 

odpornościowego oraz działanie antynowotworowe. Za najwartościowsze warzywo z tej grupy badani 

uznali brokuły. Najczęstszym powodem niskiego spożycia warzyw kapustnych według ankietowanych 

są właściwości wzdymające powodujące dyskomfort po spożyciu. 

Ze względu na właściwości prozdrowotne warzyw kapustnych ich występowanie 

w codziennej diecie powinno być szeroko promowane. Ich spożycie przyczynia się do polepszenia 

funkcjonowania organizmu człowieka. 
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WSTĘP 

Jogurt jest produktem ceniony przez konsumentów przede wszystkim za walory smakowe 

i dietetyczne. Jest popularnie stosowany jako dodatek do różnych potraw lub spożywany bezpośrednio 

w formie deseru lub przekąski w ciągu dnia. Jogurty są produktami, które mogą stanowić samodzielny 

posiłek, co sprawia, że zyskają przychylność konsumentów. Jest to produkt żywnościowy o bogatym 

i wszechstronnym wykorzystaniu, dający możliwość poprawy smaku i tekstury wielu gotowanych 

i niegotowane potrawy. Może być używany na wiele sposobów: do bezpośredniego spożycia, 

wykorzystywany w produkcji wyrobów np. piekarniczych, dodawany do solonej lub słodzonej 

żywności, stosowany do przygotowywania zup, dodawany do zimnych i lodowych napojów, sałatek, 

kurczaka curry, sosów, jajek, warzyw, spożywany z dodatkiem np. miodu, dżemu, owoców świeżych 

i suszonych, jest mieszany z płatkami śniadaniowymi. 

Celem pracy była próba opracowania profilu organoleptycznego badanych napojów 

mlecznych oraz wskazanie cech, które w znaczącym stopniu decydowały o atrakcyjności sensorycznej 

tych produktów przez konsumentów.  

MATERIAŁ I METODY 

Badania ankietowe przeprowadzono wśród mieszkańców na terenie województwa 

podkarpackiego, w miejscach dystrybucji mlecznych napojów fermentowanych oraz mieszkaniach 

i miejscach pracy respondentów. W badaniach wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego. 

Zastosowano kwestionariusz wywiadu, składający się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 

pytania dotyczącej badanego problemu: częstotliwości oraz czynników decydujących o zakupie 

jogurtów. W tej części pytano respondentów także o preferencje dotyczące konsystencji spożywanych 

jogurtów, preferowanych smaków, atrakcyjności, czy i jakie ma dla konsumenta znaczenie okres 

przydatności do spożycia jogurtu i zawartość bakterii wspomagających odporność. Druga część 

ankiety obejmowała pytania socjoekonomiczne. 

W celu stwierdzenia statystycznie istotnych zależności między udzielonymi odpowiedziami, 

a czynnikami różnicującymi posłużono się testem chi-kwadrat χ², przy wykorzystaniu programu 

Statistica 13.1 (StatSoft). 

WYNIKI BADAŃ 

 Przeprowadzone badania wykazały, że wszyscy respondenci na zadane pytanie Czy spożywa 

Pan/Pani jogurty? udzielili pozytywnej odpowiedzi. Z badań wynika, że respondenci chętnie 

spożywają jogurty, niezależnie od płci (χ2=1,00). Największa grupa ankietowanych (44,7%) to osoby 

spożywające jogurty kilka razy w tygodniu, wśród których większość stanowiły kobiety (64,2%). 

Z badań wynika, że udział odpowiedzi dotyczącej codziennego spożycia jogurtu kształtował się na 

poziomie 10% i dotyczył wyłącznie kobiet. Stwierdzono, że 14,8% wszystkich ankietowanych kobiet 

zdeklarowało spożycie jogurtu codziennie. Żaden mężczyzna wśród ankietowanych nie spożywa 

jogurtu codziennie. W badaniach własnych nie stwierdzono różnic w częstotliwości konsumpcji 

jogurtu ze względu na płeć.  

Z badań wynika, że raz w tygodniu jogurt spożywa 18% ankietowanych z czego 62,9% 

stanowią kobiety. Większość mężczyzn wśród ankietowanych (48,9%) zadeklarowała, że spożywa 

jogurt kilka razy w tygodniu, natomiast 20,4% respondentów płci męskiej spożywa jogurt raz 

w tygodniu lub klika razy w miesiącu. Z kolei większość kobiet (42,6%) deklaruje, ze spożywa jogurt 

kilka razy w tygodniu.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa respondentów (58,0%) spożywa jogurty 

o tradycyjnej konsystencji, czyli do spożywania łyżeczką natomiast 33,3% woli jogurty pitne, zaś 
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16,7% wybiera jogurty o gęstej konsystencji. Nie wykazano różnice w wyborze konsystencji jogurtów 

pomiędzy mężczyznami i kobietami (χ2=0,15).  

W odniesieniu do analizy miejsc, w których spożywany jest jogurt przez respondentów 

stwierdzono, że większość ankietowanych spożywa jogurt w domu (66,0%). Poza domem, czyli 

w pracy, szkole, na uczelni zadeklarowało spożycie 34,0% wśród których największą udział (43,1%) 

stanowili respondenci w wieku 25-35 lat. Wśród grupy respondentów powyżej 55 roku życia 

większość tj. 58,3% chętniej spożywa jogurty w domu niż poza nim. Stwierdzono, że wiek 

respondentów wpływa na wyboru miejsca spożycia jogurtu (χ2<0,05). Zarówno kobiety (65,4%) jak 

i mężczyźni (67,4%) biorący udział w badaniach ankietowych zdeklarowali, że częściej spożywają 

jogurt w domu niż poza nim. Badania własne wykazały, że wybór miejsca w którym respondenci 

spożywają jogurty nie zależy od płci (χ2=0,81) oraz poziomu wykształcenia (χ2=0,17). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że największą popularnością cieszyły się jogurt smakowy 

67,3% natomiast jogurty naturalne preferuje 26% respondentów. Niespełna 7 % badanych spożywa 

w podobnej ilości zarówno jogurty smakowe jak i naturalne. Zarówno kobiety (62,4%) jak 

i mężczyźni zdecydowanie (77,6%) wola jogurty smakowe. W badaniach własnych stwierdzono, że 

wybór poszczególnych rodzajów jogurtu był niezależny od płci (χ2=0,23), wieku (χ2=0,62), poziomu 

wykształcenia (χ2=0,66). 

Badania własne wykazały, że ankietowani konsumenci świadomie wybierali odpowiedni 

napój - jogurt, kierując się przy wyborze smakiem (63,3%) oraz walorami odżywczymi lub 

zdrowotnymi (56,7%), w mniejszym znaczeniu zaleceniami dietetycznymi lub lekarskimi (16%) oraz 

innymi przyczynami tj. np. marką (8%). W badaniach własnych wykazano, że podział wiekowy 

konsumentów wybierających smak jako najważniejsza cechę jogurtu największe znaczenie miała dla 

25-35-latków (43,6%) natomiast najmniejsze miał w grupie wiekowej powyżej 55 lat (2,6%). Nie 

wykazano wpływu płci, wieku, poziomu wykształcenia na wybór czynników decydujących 

o preferencjach zakupu jogurtu (odpowiednio χ2=0,93, χ2=0,94 χ2=0,61). 

Spośród najczęściej kupowanych smaków jogurtów dostępnych na rynku największą 

popularnością w badaniach własnych cieszył się jogurty owocowe w tym smak truskawkowy 52,7%. 

Na podstawie analizy preferencji respondentów dotyczącej producentów jogurtu, można stwierdzić 

jednoznacznie, że najpopularniejszą marką jest firma Danone (91,3%). 

W badaniach wykazano, że najczęściej respondenci spożywają jogurt, jako samodzielny 

posiłek (62,7%). Samodzielny posiłek deklaruje większość kobiet (63,4%) jak i mężczyzn (61,2%) 

objętych badaniem ankietowym.  

WNIOSKI 

Jogurty stanowią istotną pozycję w grupie nabywanych produktów mleczarskich. Wykazano, 

że preferowanymi jogurtami są jogurty owocowe. Ponad ¾ ankietowanych preferuje jogurty o smaku 

truskawkowym. Większość respondentów deklaruje, że spożywa je kilka razy w tygodniu. Sięgają po 

nie najchętniej w domu, spożywając je jako samodzielny posiłek. Zdecydowana większość 

ankietowanych ceni je za walory smakowe. Stwierdzono, że konsumenci nabywają wyroby znanych 

marek. Preferowanymi przez respondentów markami jogurtów były: Danone, Zott i Bakoma. 

Największy wpływ na decyzje dotyczące zakupu analizowanych produktów miały: smak, zapach, 

konsystencja i cena. Stwierdzono, że ankietowani konsumenci świadomi wybierają odpowiednie 

jogurty kierując się przy wyborze zarówno walorami smakowymi jak i walorami odżywczymi / 

zdrowotnymi. 

 

Słowa kluczowe: napoje mleczne, preferencje, zachowania konsumentów 

Keywords: dairy drinks, preferences, consumer behavior 
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Celem pracy jest zaprezentowanie zmiany immunofenotypu mezenchymalnych komórek 

macierzystych (MSC), pochodzących z galarety Wharton’a sznura pępowiny wraz z czasem hodowli. 

Badane komórki macierzyste izolowano metodą enzymatycznego trawienia, ze sznura pępowiny 

pobranego tuż po porodzie od zdrowych kobiet, o prawidłowym przebiegu ciąży i porodu, które 

urodziły zdrowe dzieci. Po izolacji komórki hodowano w warunkach adherentnych przez okres 21 dni, 

następnie wykonywano mikroskopową ocenę morfologii komórek oraz analizę cytometryczną 

z użyciem przeciwciał przeciwko antygenom charakterystycznym dla MSC, trzykrotnie w trakcie 

prowadzonej hodowli. Badania przeprowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej. 

W wyniku przeprowadzanych badań wykazano, że fenotyp MSC zmienia się w trakcie 

hodowli in vitro. 

 

Słowa kluczowe: MSC, immunofenotyp, hodowla komórkowa, komórki macierzyste 
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Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in Poland. Biochemically, it is 

characterized by altered gene expression, enzyme activity, energy generation, and nutrient uptake from 

the bloodstream.[1] 

This project was aimed at examining changes in the profile of fatty acids obtained from 

cancerous tissue and healthy colon mucosa, as well as the serum of people suffering from colorectal 

cancer and healthy people as a control group. 

Tumor tissue samples and healthy colon tissue samples from the same intestinal area of 53 

patients were analyzed. Serum of 22 selected patients from the same group was also tested, and then 

correlated with 23 fatty acid profiles from healthy individuals. The analytical procedure involved the 

preparation of samples for analysis by lipid extraction using the Folch method, followed by alkaline 

hydrolysis of the resulting compounds using a solution of potassium hydroxide in 10% methanol. Next 

was the synthesis of methyl fatty acid derivatives to allow analysis of the obtained compounds using 

gas chromatography paired with mass spectrometry (GC-MS). Obtained results were analyzed 

statistically, determining the values of average percentages of fatty acids, SEM values (standard error 

of the mean) and conducting t-test at statistical significance levels of 0.05 and 0.01.  

Fatty acid profiles obtained from both tumor tissue and serum show significant differences 

compared to control. The biggest changes in fatty acid profile can be observed in the results obtained 

from tumor tissue, where the concentration of most fatty acids differed significantly from results of the 

control group. The largest differences were noticed in even-chain saturated fatty acids (ECFAs), 

monounsaturated fatty acids (MUFAs) and polyunsaturated fatty acids groups (PUFAs). These 

changes occurred probably due to the preferential uptake of selected fatty acids from serum and their 

de novo synthesis by cancer tissue. Analysis of the obtained results showed a pattern repeated in the 

saturated fatty acids (SFA), MUFAs and n-6 PUFAs groups, where fatty acids with fewer carbon 

atoms are present in a smaller amounts in neoplastic tissue than in healthy tissue, while the 

concentrations of longer-chain fatty acids are increased. This can be explained by the fact that in CRC 

tissues there is an increased expression of enzymes responsible for the elongation of fatty acids.[1] 

There is also a noticeable difference in PUFAs concentrations, which are decreased in serum with an 

increase of PUFAs concentrations in cancer tissue. Additionally, the presence of 26:0, 26:1 and 28:0 

was detected in serum of CRC patients, but not healthy controls.  

Obtained results show that colorectal cancer is associated with altered fatty acid profiles in 

both cancerous tissue and serum. 26:0, 26:1 and 28:0 fatty acids, which were found only in the serum 

of patients with CRC, can be used as potential CRC biomarkers. 
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Wskaźniki zagospodarowania przestrzennego charakteryzujące zabudowę oraz tereny zielone 

są powszechnie stosowane przez naukowców i planistów, ale nie zostało stwierdzone, które z nich 

wykazują największą zależność z warunkami termicznymi, a co za tym idzie – który element ma 

największe znaczenie oraz jak duży obszar należy rozpatrywać w analizie. Fale upałów pojawiają się 

coraz częściej i trwają coraz dłużej, zatem tworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom pod 

względem termicznym staje się coraz ważniejsze. 

Dlatego też podjęto się oceny elementów otoczenia, zdefiniowanych przez wskaźniki 

zagospodarowania przestrzennego, które wykazują największy wpływ na warunki termiczne podczas 

okresów upalnych. 

Do obliczeń charakterystyk wykorzystano dane z 23 rejestratorów temperatury powietrza, 

pracujących w ramach sieci monitoringu warunków termicznych Aglomeracji Warszawskiej należącej 

do Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN. Dokonano wyboru czterech miesięcy, podczas 

których wystąpiły fale upałów: lipiec 2010, sierpień 2015, maj 2018 i czerwiec 2019. Wartości 

temperatury powietrza w wybranych okresach znacznie przekroczyły średnią temperaturę powietrza 

w dziesięcioleciu 2010-2019. W obliczeniach pominięto dni z pogodą adwekcyjną. 

W analizie korelacji wybrano 16 charakterystyk termicznych: temperaturę minimalną, 

maksymalną, średnią, wartość różnicy między temperaturą minimalną w ciągu dwóch kolejnych dni 

oraz temperaturą maksymalną dwóch kolejnych dni z podziałem na wartości bezwzględne, spadek 

i wzrost temperatury, częstość wartości temperatury powietrza poniżej 1, 5 i 10 oraz powyżej 90, 95, 

99 percentyla, czas porannego wzrostu temperatury do temperatury maksymalnej oraz spadku do 

najniższej temperatury w ciągu nocy. 

Aby scharakteryzować otoczenie punktów pomiarowych, obliczono wskaźniki 

zagospodarowania przestrzennego w trzech odległościach od rejestratorów temperatury powietrza 

w promieniu 10 m, 50 m i 100 m. Powierzchnię zabudowy i terenów biologicznie czynnych obliczono 

na podstawie podkładu Bing Aerial (2018), z kolei wysokość rzeczywistą budynków, drzew 

i krzewów pozyskano z Google Earth Pro. Ponadto do stworzenia modelu w programie RayMan Pro 

posłużono się zobrazowaniami z 2019 roku pochodzącymi z Mapy Koron Drzew serwisu mapowego 

m.st. Warszawy. Ostatecznie wybrano 5 wskaźników charakteryzujących zagospodarowanie 

przestrzenne otoczenia: Intensywność Zabudowy, Gęstość Zabudowy, udział Terenów Biologicznie 

Czynnych, rzeczywistą Wysokość Zabudowy i Stopień odsłonięcia horyzontu. 

Do sprawdzenia siły związku liniowego między charakterystykami termicznymi 

a wskaźnikami zagospodarowania przestrzennego wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona 

o obustronnym obszarze krytycznym. Przedstawiono wyniki istotne statystycznie zarówno na 

poziomie α=0,05, jak i α=0,01. 

Na podstawie analizy stwierdzono, że najsilniej na charakterystyki termiczne otoczenia punktu 

wpływa wskaźnik Terenów Biologicznie Czynnych. Najwyższą korelację z tym wskaźnikiem 

wykazała częstość dni z temperaturą powietrza poniżej 5 i 10 percentyla (kolejno 0,76 i 0,74), co 

oznacza, że im większa powierzchnia biologicznie czynna w otoczeniu stacji, tym częściej podczas 

okresu upalnego występują niższe wartości temperatury powietrza. Spośród trzech wielkości badanych 

powierzchni wokół rejestratorów, promień 100 m w wypadku większości wskaźników okazuje się być 

najbardziej odpowiedni do oceny wpływu otoczenia punktu na zanotowane tam warunki termiczne. 

Wyjątkiem jest Wysokość Zabudowy, która częściej wykazuje istotną statystycznie korelację 

w promieniu 10 m. W podziale na poszczególne lata, siła korelacji osiąga jeszcze większe wartości: do 

-0,88 w wypadku zależności średniej temperatury powietrza w maju 2018 roku od wskaźnika Terenów 
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Biologicznie Czynnych obliczonego w promieniu 100 m wokół stacji. Do charakterystyk termicznych, 

które nie wykazały istotnej zależności od wszystkich wybranych wskaźników zagospodarowania 

przestrzennego należą: temperatura maksymalna, wartość różnicy między temperaturą maksymalną 

dwóch kolejnych dni (wartości bezwzględne oraz podczas wzrostu i spadku temperatury powietrza) 

oraz różnica między temperaturą minimalną dwóch kolejnych dni, podczas których zanotowano jej 

spadek.  

Przedstawiona metodyka oraz wyniki są nie tylko warte uwagi naukowców (klimatologów, 

biologów, gospodarzy przestrzennych), którzy chcą jak najdokładniej charakteryzować wpływ 

otoczenia na obszar własnych badań, ale niniejsza praca ma również charakter aplikacyjny. 

Potwierdza fakt, że warunki termiczne w danym miejscu są wynikiem zagospodarowania przestrzeni 

na znacznie większym obszarze i wiedzę tę można wykorzystać w planowaniu przestrzeni miejskiej. 

 
Słowa kluczowe: wskaźniki zagospodarowania przestrzennego, otoczenie punktu pomiaru temperatury 

powietrza, charakterystyki termiczne, okresy upalne 
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Due to the increasing consumption of medicines in the world, pharmaceutical residues are 

more and more often detected in the natural environment, including surface water - rivers, lakes and 

seas. The reason for the presence of these compounds in the environment is both improper disposal 

of expired medicines and ineffective removal of micropollutants from wastewater. Similarly to other 

pollutants occurring in water, pharmaceutical compounds can adversely affect health and life 

of aquatic organisms. Additionally, due to the persistence of some pharmaceutical substances and low 

degradation rates under natural conditions, these compounds may accumulate in ecosystems. 

It especially concerns hormones, which belong to endocrine disrupting chemicals (EDCs). 

The research dealt with selected examples from the literature on the negative impact 

of pharmaceuticals on aquatic organisms. Particular attention was paid to natural and artificial 

hormones, the presence of which in water is related to, among others, low efficiency of pharmaceutical 

residues removal during wastewater treatment. In addition to EDCs, the negative influence of other 

compounds that are difficult to remove from wastewater was studied, including diclofenac, 

carbamazepine and antibiotics. Disturbing changes caused by the presence of the above-mentioned 

micropollutants in water were observed mainly among several species of freshwater and marine fish 

(including rainbow trout, flounder, and Atlantic salmon). Negative effects were are also reported in 

the case of other vertebrates and arthropods. The most common negative effects of the occurrence 

of pharmaceutical substances in water include mostly feminization of male fish, reproductive 

disorders, pathological changes, tumours, and even the increase of antibiotic resistance of bacteria. 

Thus, contamination of the water environment with pharmaceuticals is associated with increased death 

rate among some species and poses a significant threat to biodiversity of aquatic ecosystems. 
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Metody adsorpcyjne z wykorzystaniem węgla aktywnego jako adsorbentu są powszechnie 

wykorzystywane w procesie oczyszczania wód i ścieków. Przebieg adsorpcji uwarunkowany jest od 

wielu czynników odnoszących się do właściwości adsorbentu, adsorbatu oraz warunków prowadzenia 

procesu. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu obecności substancji towarzyszącej na 

adsorpcję błękitu metylenowego na węglu aktywnym.  

Na początku scharakteryzowano adsorbent poprzez wykorzystanie serii metod analizy 

fizykochemicznej. Właściwości strukturalne określono za pomocą izoterm adsorpcji/desorpcji azotu 

oraz transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Własności kwasowo-zasadowe 

oszacowano poprzez wykonanie pomiarów miareczkowania potencjometrycznego i metodą Boehma. 

Właściwości powierzchniowe wyznaczono przy użyciu techniki rentgenowskiej spektrometrii 

fotoelektronów XPS oraz analizy termicznej, za pomocą której określono również stabilność 

termiczną badanych materiałów. W dalszej części doświadczeń przeprowadzono pomiary kinetyki 

i równowagi adsorpcji z wykorzystaniem spektrofotometrii UV-Vis. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że stosowany węgiel aktywny miał 

charakter zasadowy, nieregularny kształt ziaren, silnie rozwiniętą strukturę z dużym udziałem 

mikroporów oraz dużą stabilność termiczną. W oparciu o dane eksperymentalne uzyskane z pomiarów 

równowagi i kinetyki adsorpcji dostrzeżono wzmacniający efekt tego procesu na skutek obecności 

substancji towarzyszącej. Zaobserwowano większą szybkość i wielkość adsorpcji błękitu 

metylenowego w przypadku układu eksperymentalnego z wybranym ko-adsorbatem. Efekt ten wynika 

z różnych właściwości zastosowanych do badań adsorbatów.  

 

Słowa kluczowe: adsorpcja, węgiel aktywny, błękit metylenowy, adsorpcja w układzie 

wieloskładnikowym, równowaga i kinetyki adsorpcji 
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equilibrium and kinetics adsorption 
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Metanol jest ważnym surowcem w przemyśle petrochemicznym. Jest nie tylko komponentem 

w syntezach organicznych, ale również może stanowić źródło energii oraz jej magazyn. Figuruje także 

jako biopaliwo, gdy surowcami do jego produkcji są naturalne materiały m.in. biomasa [1]. 

Otrzymywanie metanolu na skalę przemysłową zazwyczaj jednak odbywa się na drodze reakcji 

katalitycznej z gazu syntezowego. Ze względu na heterogeniczne środowisko procesu istnieje wiele 

czynników, które należy zoptymalizować, aby zgodnie z założeniami koncepcji BAT (z ang. Best 

available techniques) otrzymać możliwie najwięcej produktu. Interesującym aparatem stosowanym 

w procesach katalitycznych jest reaktor zawiesinowy, przy pomocy którego możliwe jest uzyskanie 

większego stopnia konwersji niż w konwencjonalnych aparatach.  

Celem pracy jest przedstawienie roli reaktorów dyspersyjnych w produkcji metanolu 

z uwzględnieniem ich podstawowych zalet i wad oraz najnowszych metod optymalizacji aparatów. 

Praca ma charakter przeglądowy i została opracowana w oparciu o analizę literatury.  

Pomimo tego, że produkcja metanolu sięga początku XX wieku jest nadal ulepszana 

i modyfikowana w celu intensyfikacji procesu. Jednym z czynników przyspieszających reakcję jest 

odpowiedni katalizator oraz temperatura i ciśnienie, od których zależy stopień konwersji, czyli 

wielkość otrzymanego produktu odniesiona do wprowadzonego substratu. Funkcja wcześniej 

wspomnianego stopnia przemiany uzyskuje ekstremum, którym są optymalne warunki procesu [2]. 

Można wyróżnić wiele reaktorów wykorzystywanych do reakcji heterogenicznych, jednak biorąc pod 

uwagę wybuchowość wodoru, który jest składnikiem gazu syntezowego, interesującym aparatem staje 

się reaktor dyspersyjny. Jedną z jego podstawowych zalet jest równomierny transport ciepła i masy 

w objętości, zapewniony przez dystrybucję stałego katalizatora oraz strumienia gazu w środowisku 

ciekłym. Spowodowane jest to m.in. współczynnikami dyfuzji oraz przenikania w cieczy mniejszymi 

niż w gazie, gdzie zazwyczaj mają miejsce reakcje w konwencjonalnych reaktorach [3]. Do badania 

i optymalizacji procesów wielofazowych mogą posłużyć analizy CFD (z ang. Computational Fluid 

Dynamics), które bazując na równaniach teoretycznych i empirycznych obliczają reakcję układu 

zgodnie z zadanymi parametrami [4]. Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie pożądanych wielkości 

w całej objętości aparatu, a nie jedynie w określonych punktach, jak ma to miejsce w przypadku 

eksperymentu [5]. Należy jednak pamiętać, że jest to oprogramowanie bazujące na pewnych 

modelach, które mogą odbiegać w różnym stopniu od tworzonej symulacji, dlatego konieczne jest 

potwierdzenie wyników takich obliczeń.  

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem metanolu, istnieje konieczność zintensyfikowania 

jego produkcji. Wyróżnić można wiele czynników wpływających na wydajność reakcji, dlatego 

w celu optymalizacji należy znaleźć ekstremum funkcji tych zmiennych. Pod względem 

bezpieczeństwa syntezy metanolu, godnym uwagi rozwiązaniem jest reaktor zawiesinowy, który 

pozwala ujednolicić szybkość transportu masy i ciepła. Dzięki zastosowaniu obliczeń numerycznych 

CFD, można obserwować rozkład istotnych parametrów, które pozwolą na dobór odpowiednich 

wymiarów konstrukcyjnych reaktora oraz warunków procesowych reakcji. 
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Sirtuiny to białka enzymatyczne, odgrywające istotną rolę w potranslacyjnej reakcji 

deacetylacji, naprawie DNA oraz regulacji procesów metabolicznych. Ich aktywność zależy od 

dostępności dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD+) w środowisku 

wewnątrzkomórkowym. Stanowi on substrat dla szerokiej gamy białek oraz jest kluczowym 

kofaktorem wpływającym na stan równowagi metabolicznej. O dostęp do NAD+ konkurują także 

polimerazy poliADP-rybozy (PARP), uczestniczące w procesach naprawy DNA, modyfikacjach 

chromatyny i śmierci komórkowej. Wskazuje się, że białka Sir mogą regulować tempo starzenia, co 

przekłada się na długość życia organizmów. W niniejszej pracy przedstawiono badania Mouchiroud 

i wsp. (2013), dotyczące wpływu sirtuin i ich modulatorów na metabolizm oraz związany z tym proces 

starzenia komórkowego nicieni Caenorhabditis elegans. Wraz z wiekiem u osobników 

zaobserwowano spadek poziomu NAD+ oraz wzrost PARP. Farmakologiczne przywrócenie NAD+ 

poprzez zastosowanie prekursorów szlaku syntezy, tj. mononukleotyd nikotynamidu (NAM) czy 

rybozyd nikotynamidu (NR), promowało wydłużenie życia C. elegans. Potwierdzono, że 

obserwowane efekty zależne były od aktywności sirtuin i nie występowały u mutantów z wyłączonym 

genem sir-2.1. Przedstawione w opracowaniu wyniki wykazały związek między dostępnością NAD+, 

metabolizmem sirtuin i PARP, a żywotnością osobników C. elegans. Sugeruje się, że regulacja 

aktywności sirtuin może mieć zastosowanie terapeutyczne w zapobieganiu oraz leczeniu chorób 

neurodegeneracyjnych i innych związanych ze starzeniem organizmu.  
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Rośliny bobowate (Fabaceae) stanowią dużą grupę roślin (kilkanaście tysięcy gatunków) 

o dużym znaczeniu ekologicznym i gospodarczym, ponieważ mogą wchodzić w symbiozę 

z bakteriami glebowymi zwanymi ryzobiami, i korzystać z prowadzonej przez te endosymbionty 

redukcji azotu cząsteczkowego. Nawiązanie efektywnej symbiozy pomiędzy partnerami (roślinami 

i bakteriami) wymaga wytworzenia specjalnych organów – tzw. brodawek korzeniowych, które 

powstają w wyniku działania mikroorganizmów, a następnie są przez nie zasiedlane.  

Szczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus) to tworzący zwarte kępy silnie rozgałęziony 

krzew należący do rodziny Fabaceae. W Polsce występuje tylko w okolicach Hrubieszowa i jest 

gatunkiem zagrożonym wyginięciem, ponieważ jest wypierany z naturalnego środowiska zarówno 

wskutek działalności człowieka, jak i konkurencji ze strony innych gatunków roślin rosnących na tym 

obszarze. Jak dotąd nie przeprowadzono badań dotyczących tego, jakie gatunki endofitycznych 

bakterii mogą zasiedlać tkanki Chamaecytisus albus.  

Celem niniejszej pracy było zbadanie zróżnicowania genetycznego mikrosymbiontów 

wyizolowanych z brodawek szczodrzeńca, które oszacowano za pomocą analizy sekwencji genu atpD 

należącego do genów metabolizmu podstawowego (tzw. housekeeping genes). W celu określenia 

pozycji taksonomicznej endofitów C. albus z materiału genetycznego szczepów amplifikowano 

fragment genu atpD, po czym analizowano sekwencje uzyskanych amplikonów i wykonano analizę 

porównawczą sekwencji badanych szczepów i sekwencji genu atpD szczepów referencyjnych przy 

użyciu narzędzi informatycznych. 

Wśród szczepów wyizolowanych z brodawek korzeniowych Chamaecytisus albus 

najliczniejsze grupy stanowiły bakterie wykazujące podobieństwo sekwencji genu atpD do ryzobiów 

z rodzaju Bradyrhizobium, Rhizobium oraz Phyllobacterium; nieliczne szczepy wykazywały 

podobieństwo sekwencji do szczepów z rodzajów Bosea, Agrobacterium, Ensifer, Sinorhizobium, 

Peudomonas, Mesorhizobium i Tardiphaga. Oznacza to, że rośliny szczodrzeńca mogą być 

kolonizowane przez liczne szczepy, charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem genetycznym. 

Ponadto można przypuszczać, że z tak zróżnicowanej kolekcji uda się wyselekcjonować szczepy 

mogące służyć do opracowania biopreparatu wspomagającego wzrost C. albus, który mógłby pomóc 

w utrzymaniu tej rośliny w jej naturalnym siedlisku. 
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Liczba osób zmagających się z alergiami stale rośnie. Niepokojącym wydaje się być fakt stałej 

tendencji wzrostowej nietolerancji pokarmowych, które powszechnie występują w każdej grupie 

wiekowej, a coraz częściej diagnozowane są wśród osób starszych. Badania naukowe dowodzą, że 

skład mikrobioty jelitowej ma istotne znaczenie w częstości ich występowania.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy związanej z rolą mikrobioty 

jelitowej w aspekcie występujących alergii. W tym celu dokonano przeglądu bazy danych PubMed, 

używając następujących słów kluczowych: gut microbiota, allergy, food intolerance, food allergy. 

Ludzka mikrobiota jelitowa pełni szereg ważnych funkcji w organizmie człowieka, w tym 

immunologiczną. Bakterie jelitowe biorą udział w syntezie mucyn, produkcji witamin (m.in. witaminy 

K) jak i fermentacji żywności. Kolonizacja przewodu pokarmowego człowieka odbywa się już na 

etapie życia płodowego (czynnik prenatalny). Ponadto niezwykle istotną kwestią w prawidłowym 

kształtowaniu się mikrobioty jelitowej noworodka jest naturalny sposób rozwiązania ciąży jak 

i karmienie piersią. Okazuje się, że zaburzona równowaga mikrobiologiczna w obrębie przewodu 

pokarmowego może zwiastować rozwój alergii np. pokarmowej, która w świetle najnowszych badań 

naukowych jest coraz częstszym zjawiskiem. Ponadto badanie Mennini i wsp. wykazało, że 

mikrobiota jelitowa dzieci z występującą alergią na białko mleka krowiego jest charakterystyczna ze 

względu na obecność takich bakterii jak Haemophilus spp. czy Klebsiella spp., które potencjalnie 

mogą być uznawane za biomarkery niepożądanej reakcji alergicznej. 

Blisko 300 milionów osób na świecie zmaga się z astmą. Niepokojąca jest prognoza 

występowania tego schorzenia, bowiem szacuje się, że w 2025 roku liczba ta wyniesie około 400 

milionów. Okazuje się, że skład mikrobioty jelitowej u astmatyków jest zaburzony ze względu na 

niekorzystny stosunek potencjalnie szkodliwych rodzajów bakterii nad tymi o charakterze pożądanym. 

Nie ma jednak wystarczających badań aby stwierdzić jednoznacznie, czy dysbioza jelitowa jest 

spowodowana wystąpieniem astmy, czy jest jej bezpośrednią przyczyną. 

W ciągu ostatnich lat liczba osób cierpiących z powodu atopowego zapalenia skóry się 

zwiększa. Stwierdzono zależność między obniżoną liczebnością bakterii z rodzajów Bifidobacterium 

spp. i Bactoroides spp., a także zwiększoną liczebnością Staphylococus aureus w porównaniu do osób 

zdrowych. Zbadano mikroflorę niemowląt z objawami AZS i stwierdzono zwiększoną liczebność 

bakterii z rodzaju Clostridium spp. oraz obniżenie Bifidobacterium spp. Poza zaburzeniami składu 

mikrobiomu i jego zubożeniem, u osób z AZS obserwuje się również zwiększenie przepuszczalności 

jelit. Leczenie schorzenia jest związane z modulacją mikroflory jelitowej poprzez stosowanie 

probiotyków i prebiotyków. 

Co ciekawe, nie tylko preparaty probiotyczne mogą być pomocne w łagodzeniu objawów 

alergii i chorób o podłożu zapalnym, ale również żywność funkcjonalna. W badaniu na myszach 

wykazano, że suplementacja kefirem może zapobiegać zaostrzeniom alergicznego zapalenia dróg 

oddechowych związanych ze zmianami hormonalnymi podczas cyklu miesiączkowego lub 

menopauzy. Zróżnicowana dieta bogata w kwasy tłuszczowe nienasycone, błonnik pokarmowy oraz 

witaminy i składniki mineralne zwiększa różnorodność mikrobiomu oraz liczebność bakterii z rodzaju 

Lactobacillus spp. oraz Bifidobacterium spp., co wykazuje działanie łagodzące na objawy alergii. Nie 

ma jednak wystarczających badań, które wykazałyby skuteczność konkretnej diety (np. wegańskiej) 

czy określonej dawki i czasu stosowania poszczególnych szczepów bakterii w chorobach 

alergicznych. 

Zaburzenia mikrobiomu są silnie związane z rozwojem alergii oraz jej objawów. Choroby 

alergiczne stanowią coraz większy problem zdrowia publicznego, co może mieć związek ze zmianami 

środowiskowymi nieprzyjaznymi dla rozwoju zróżnicowanej mikrobioty jelitowej. Upatruje się 
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sposobów na leczenie lub łagodzenie objawów chorób o podłożu alergicznym w modulacji mikrobioty 

poprzez stosowanie probiotyków, prebiotyków oraz żywienia sprzyjającego rozwojowi korzystnego 

stosunku bakterii jelitowych o charakterze pożądanym nad innymi, jednak wciąż istnieje potrzeba 

dalszych badań, aby móc przedstawić konkretne wnioski i sposoby leczenia. 

 

Słowa kluczowe: mikrobiota jelitowa, alergia, nietolerancja pokarmowa 

 
Barcik W, Boutin RCT, Sokolowska M, Finlay BB. The Role of Lung and Gut Microbiota in the Pathology of Asthma. Immunity. 

2020;52(2):241-255. doi:10.1016/j.immuni.2020.01.007 

De Martinis M, Sirufo MM, Suppa M, Ginaldi L. New Perspectives in Food Allergy. Int J Mol Sci. 2020 Feb 21;21(4):1474. doi: 

10.3390/ijms21041474. PMID: 32098244; PMCID: PMC7073187. 
Gałęcka M, Basińska A., Bartnicka A. Znaczenie mikrobioty jelitowej w przebiegu atopowego zapelenia skóry – nowoczesne 

metody profilaktyki i leczenia, Forum Medycyny Rodzinnej 2019, tom 13, nr 5, str 195-202 
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Piren i jego pochodne cechują się wyjątkową stabilnością chemiczną, wysokimi 

wydajnościami kwantowymi, a także możliwością przenoszenia ładunku w cząsteczce, dlatego 

znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, tj. chemia organiczna, biologia, medycyna 

i optoelektronika.
[1]

 W ciągu ostatnich lat przeprowadzono dużą ilość badań, polegających na 

modyfikacji szkieletu pirenu w celu otrzymania nowych związków posiadających interesujące 

właściwości fotofizyczne. Zbadano także, że w optoelektronice bardzo dużym zainteresowaniem 

cieszą się pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które zawierają 

w swojej strukturze takie heteroatomy, jak tlen czy azot. 

Celem badań była modyfikacja N-benzylopireno-1-karboksytioamidu (1) i N-benzylo- 

2,7-di-tert-butylopireno-1-karboksytioamidu (2), z wykorzystaniem odpowiednich związków 

litoorganicznych, cechujących się wyjątkowo wysoką nukleofilowością oraz wybranych odczynników 

elektrofilowych. Do reakcji zastosowano, m.in. n-BuLi – jako związek litoorganiczny i różnie 

podstawione chlorosilany, np. Me3SiCl, Et3SiCl – jako odczynniki elektrofilowe. 

 

 

 
 

 

Badania rozpoczęto od syntezy tioamidu N-benzylopirenowego (1) na drodze reakcji 

acylowania Friedela-Craftsa z izotiocyjanianem benzylu w obecności kwasu trifluoro-

metanosulfonowego (TfOH).
[2]

 Natomiast w przypadku związku zawierającego podstawniki  

tert-butylowe w pozycji 2 i 7 w pierwszej kolejności piren poddano reakcji z chlorkiem tert-butylu  

w obecności chlorku glinu otrzymując 2,7-di-tert-butylopiren, który w kolejnym etapie poddano 

reakcji acylowania.
[3]

 W dalszej kolejności przeprowadzono reakcję metalowania związków 1 i 2 za 

pomocą n-BuLi uzyskując różnie podstawione α-sililobenzylowe pochodne tioamidów 3. 

Ze względu na fakt, że tioamidy pirenowe nie wykazują fluorescencji zostały one poddane 

reakcji odsiarczania za pomocą Oxonu®. Po reakcji uzyskano związki 4, które zawierają w cząsteczce 

zamiast atomu siarki atom tlenu Schemat 1. 
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Opracowano prostą, skuteczną i wydajną metodę syntezy nowych α-sililobenzylowych 

pochodnych amidów pirenowych. W wyniku powyższych reakcji otrzymano pożądane produkty 4  

z dobrymi wydajnościami w zakresie od 58 do 80%, które wykazują interesujące właściwości 

fotofizyczne. 
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Nanotechnology is a dynamically developing field of science. Its methods are used to obtain 

metal nanoparticles, e.g. nanosilver (AgNPs). The nanoparticles have different dimensions (1D, 2D, 

3D) and geometry (triangle, bar, sphere, cube, pyramid, wire, flowers). AgNPs can be single or 

aggregated (Pulit et al. 2011). The size of nanoparticles is up to 100 nm. Nanoscale materials often 

have different properties compared to macromolecules, e.g. silver nanoparticles have a diameter of 2.4 

nm and melt at about 360°C, while conventional silver at 960°C (Marzec 2013). Nanomaterials have a 

high surface area to volume ratio and a developed surface area, which makes them more reactive and 

increases their absorption properties. The concentration of silver nanoparticles does not matter much 

in their reactivity, but their size is more important. Smaller nanoparticles have greater bactericidal 

properties (Wolska et al. 2017). Silver nanoparticles are in the form of reduced ions (Ag+ → Ag0). They 

are reactive in the light, but also in the dark. The AgNPs solution is usually yellow in color and 

absorbs radiation in the range of visible light and ultraviolet (380-450 nm) (Sionkowski, Kaczmarek 

2010). The aim of the study was to present the advantages of using silver nanoparticles and to show 

the problems that must be overcome in the future. Silver nanoparticles can be toxic to bacteria because 

they inhibit survival and growth. They act not only on beneficial bacteria, but also on pathogens 

in animals and humans. They also have antiviral, antifungal and anticancer properties (Wolska et al. 

2017). Silver nanoparticles slow down the functioning of bacteria because they bind to the thiol group 

(-SH) of the protein, which inactivates it. AgNPs thus play an important role in antiseptic processes 

(Pulit et al. 2011). Their advantage is the broad spectrum of activity of silver nanoparticles on bacteria. 

Bacteria resistant to antibiotics are more and more common, and nanosilver can support the action 

of drugs, because most bacteria do not have the AgNPs resistance gene (Wolska et al. 2017). Silver 

nanoparticles are used in many areas: medicine (wound dressings after burns – longer and more 

effective silver release; bone reconstruction implants – anti-inflammatory effect; surgical masks and 

protective clothing – longer antibacterial properties) (Pokrowiecki, Mielczarek 2012), pharmacy 

(AgNPs combination with antibiotics – enhancing the antibacterial effect, more effective and shorter 

treatment) (Wolska et al. 2017), industry (fabric production – preventing unpleasant odors; packaging 

– better antimicrobial properties and extending the shelf life of products; toothpastes and toothbrushes 

– longer antibacterial properties; cosmetics – preservative and sweat odor prevention) (Rodewald 

2013); environmental protection (filters for water and air purification – antibacterial effect, adsorption 

of pollutants and neutralization of them) (Sionkowski, Kaczmarek 2010). Such a wide application 

of nanosilver results from its bactericidal properties. However, there are always negative aspects to 

any topic, in this case the toxicity of nanoparticles. Toxicity assessment should be done separately for 

conventional materials and for nanoscale materials, as due to their size and properties, they may have 

different effects on organisms. The smaller the nanoparticles, the higher their toxicity. The increase in 

the use of silver nanoparticles is associated with an increase in the amount of nanowaste. They can 

come from municipal and industrial wastewater, e.g. when washing clothes that contain nanosilver, it 

is released into the waste water of a washing machine, where it can be transported through ground and 

surface waters and form permanent suspensions in the water. Silver nanoparticles even at low 

concentrations can also be toxic to aquatic organisms, causing reduced metabolic activity and 

membrane integrity (Rodewald 2013). Nanosilver does not lose its toxicity in the environment, it also 

upsets the balance of other ecosystems. The soil is particularly sensitive because (soil) bacteria are 

very sensitive to the action of nanoparticles. AgNPs can enter soil through waste or come from plant 

protection products. Silver nanoparticles are biocidal, which can reduce biodiversity, including species 

needed for the biodegradation of pollutants and soil bioremediation. In contrast, disturbances in the 

functioning of nitrogen-fixing bacteria can adversely affect the cycle of the elemental circulation 

in nature. Increasingly, the literature confirms the toxicity of nanosilver in realtion to animals – mostly 

mammals, but compared to the dynamics of nanotechnology development, there is too little such 

research (Wolska et al. 2017). Negative effects on human health may be caused by prolonged exposure 
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to the released nanoparticles in the workplace (Rodewald 2013). People can be additionally exposed 

to wounds or implantation of biomaterials through the application of AgNPs (Wolska et al. 2017). 

Nanoparticles can penetrate the cell membrane and are very reactive, which means that nanoproducts 

can have a negative impact on human health. The use of nanosilver in cosmetics and household 

chemicals may contribute to overexposure to silver nanoparticles. Other ingredients contained in these 

products, e.g. surfactants, preservatives, soaps, may increase the toxicity of nanoproducts (Rodewald 

2013). An overdose of nanosilver manifests itself in a change in skin pigmentation (silvery) (Wolska 

et al. 2017). The toxicity of nanoparticles depends on the genetic predisposition, health status of the 

organism, time and nature of exposure (Gliński, Majer-Dziedzic 2017). The environment, people, 

animals and plants are exposed to the toxic effects of silver nanoparticles due to the wide range 

of their applications (medicine, pharmacy, industry or environmental protection). It is difficult 

to assess in a short time the long-term impact of nanosilver on organisms and the environment 

in which they occur. However, by using products containing AgNPs wisely, you can avoid negative 

effects that affect human health and life. 
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Ludzie, przez setki lat, bardzo dobrze nauczyli się wykorzystywać psie zmysły i zdolności do 

współpracy z człowiekiem, by realizować własne potrzeby. Jednym z kierunków użytkowania psów 

jest ratownictwo, gdzie zwierzęta poszukują zaginione osoby. W ratownictwie wodnym, psy oprócz 

odnalezienia osoby mogą podjąć ją z wody. Do realizacji tych zadań musi on posiadać odpowiednie 

predyspozycje i być starannie wyszkolony. Istnieją rasy psów, które ze względu na swoją pierwotną 

użytkowość, posiadają predyspozycje do tego typu pracy. Pies ratowniczy pracujący w WOPR jest 

wybierany spośród ras dowodnych, takich jak: nowofundland, landseer, labrador retriever, aczkolwiek 

najczęściej spotkać można nowofundlandy. Celem pracy jest krótkie przedstawienie cech, które są 

niezbędne, by dopuścić psa do użytkowania w ratownictwie wodnym i analiza predyspozycji psów 

rasy Nowofundland pod tym kątem. 

Psy ratownicze muszą odznaczać się szczególnymi cechami psychicznymi jak i fizycznymi, 

takimi jak: mocna budowa ciała, umiejętność pływania i upodobanie do tego typu aktywności, sierść 

z nieprzemakalnym podszerstkiem, doskonały węch, odpowiednia kondycja fizyczna, wysoki próg 

pobudliwości na bodźce, odporność na stres, brak agresji, posłuszeństwo wobec przewodnika oraz 

chęć do współpracy z człowiekiem oraz zabawy i ciągłej nauki. Każdy pies ratownik WOPR posiada 

własną legitymację „służbową”, w której zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące jego stanu 

zdrowia, predyspozycji zawodowych oraz uprawnień do pełnienia funkcji ratowniczych. Pies ratownik 

razem ze swoim przewodnikiem muszą przejść odpowiednie szkolenie w licencjonowanym ośrodku 

szkoleniowym. Pies najpierw musi przejść odpowiednie testy kwalifikacyjne, które mają za zadnie 

zweryfikować jego wrodzone predyspozycje do pracy, dopiero potem zwierzę zostaje przyjęte na 

szkolenie. Ocenie podlega także postawa przewodnika podczas pracy z psem. 

Nowofundland, potocznie zwany wodołazem, pierwotnie służył rybakom wysp 

nowofundlandzkich jako pomoc przy wyciąganiu sieci na ląd oraz ciągnięciu łodzi. W dzisiejszych 

czasach znaczna mechanizacja połowów sprawiła, że nie ma potrzeby użytkowania psów w tym 

kierunku. Obecnie, często można je spotkać jako psy pracujące w ratownictwie wodnym. Rasę tą 

cechuje duża wytrzymałość psychiczna jak i fizyczna, cierpliwość, spokojna, zrównoważona reakcja 

na bodźce i wysoki próg pobudliwości nerwowej. Charakteryzują się również wysoką inteligencją 

i odwagą w podejmowaniu trudnych działań. Potrafi wskoczyć do wody z dużej wysokości. Obfity 

włos z gęstym, nieprzemakalnym podszerstkiem pozwala nowofundlandowi wytrzymać przez długi 

czas w zimnej wodzie. Jego umiejętność pływania i wytrzymałość sprawia, że bardzo długo może 

holować ranną osobę. Ogon jest mocny i szeroki, w trakcie pływania pełni rolę steru. Osobniczą cechą 

tych psów jest posiadanie specjalnej błony między palcami zwiększającą efektywność pływania oraz 

zdolność bardzo dobrej orientacji w wodzie. Niemałe znaczenie ma także ukształtowanie fafli na 

pysku, co pozwala na swobodne oddychanie psa przy zaciśniętych zębach.  

Psy odgrywają znaczącą rolę w ratownictwie. Dobrze wyszkolony pies potrafi wykonać pracę 

kilkudziesięciu osób, a jego umiejętnościom często nie dorównuje najnowocześniejszy sprzęt. 

Nowofundland ze względu na swoje predyspozycje psychiczne jak i fizyczne jest wyśmienitym 

pływakiem i doskonałym ratownikiem. Ludzie czasem nie są w stanie dopłynąć w niektóre miejsca 

wtedy z pomocą przychodzą psy dlatego odgrywają taką ważna rolę w ratownictwie wodnym.  
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Animaloterapia jest jedną z form wspomagania zdrowia, zarówno fizycznego jak 

i psychicznego. Pacjenci objęci hospitalizacją wymagają specjalistycznej opieki na drodze do 

wyzdrowienia, dlatego ważne jest, by zapewnić im szczególną troskę ułatwiającą przetrwać ciężkie 

chwile związane z chorobą, a po jej pokonaniu – powrót do pełni zdrowia. Dzieci szczególnie 

narażone są na negatywne działanie choroby, często nie są w stanie zrozumieć w jakim stanie się 

znajdują, czemu nie mogą przebywać z rówieśnikami i rodziną. Stan chorobowy negatywnie wpływa 

na ich zdrowie psychiczne, które jest jedną z podstaw do pokonania choroby.  

Celem pracy jest przedstawienie korzyści, które wynikają z animaloterapii stosowanej u dzieci 

hospitalizowanych i w okresie rekonwalescencji, jej pozytywne skutki oraz gatunki zwierząt 

użytkowane w tej formie. 

Jedną z metod, która pozytywnie wpływa na samopoczucie w trakcie trwania choroby 

i rekonwalescencji jest animaloterapia. Dzieci ciekawe świata chętnie podejmują kontakty ze 

zwierzętami, które są miłą odskocznią od szarej rzeczywistości. Celem terapii z udziałem zwierząt jest 

wspomaganie powrotu do zdrowia skuteczne jej przeprowadzenie działa motywująco do działania, 

dlatego głównie dogoterapia zyskuje coraz większą popularność w placówkach medycznych takich 

jak: szpitale, hospicja. Obecność zwierząt oprócz działań motywujących pozwala również zapomnieć 

o zmartwieniach dotyczących choroby, poczuciu samotności, nudy czy cierpieniu.. Poprzez kontakt ze 

zwierzętami takimi jak psy, koty, króliki czy chomiki mimo stanu chorobowego dzieci uczą się 

odpowiedzialności, troski oraz empatii, ich samopoczucie ulega poprawie. Przebieg terapii z udziałem 

zwierząt wpływa pozytywnie na proces rekonwalescencji.  
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Toxoplasma Gondii is a zoonotic, intra-cellular apicomplexan protozoan parasite of worldwide 

distribution capable of infecting most species of warm-blooded animals, including birds. Felids are 

the only definitive hosts of Toxoplasma gondii and they shed oocysts to the environment. Their 

infection may occur via predation on infected birds and rodents (intermediate hosts). Infections in this 

species can cause behavioural alterations of intermediate hosts, increasing prey susceptibility 

to predation. 

In intermediate hosts, Toxoplasma gondii occurs as pseudocysts or cysts, which are formed 

after the parasite enters the tissues of the parenchymal organs, muscles and nervous system. 

Knowledge about the intensity of the occurrence of this parasite in wild birds is important in order to 

determine the potential risk of infection in humans. Ground-feeding birds are susceptible to oocyst 

infestation, which can be caused by contaminated soil. Birds or prey, in turn, can become infected with 

oocysts with their preys- rodents and small mammals, which are often carriers of the parasite.  

 Although Toxoplasma gondii infections are common, the diagnosis is not effortless, due to 

a high variety among clinical signs of disease, strongly depending on species. It is still unknown 

whether the severity of toxoplasmosis in immunocompetent hosts is due to the parasite strain, host or 

genetic variability among Toxoplasma gondii strains. 

Many groups of birds may exhibit strong diversity of signs and symptoms. Knowledge about 

how complex this problem can be, may be of utmost importance for a proper diagnosis, as symptoms 

crucial for the diagnosis of Toxoplasma gondii in one species can be omitted in the case of another 

patient and vice versa. For example in the Columbiformes group the main problems are progressing 

convulsions till the time of death, cerebellum dysfunctions remaining after the recovery, 

conjunctivitis, serious encephalitis and neuritis. The situation however seems to be much different 

in the Passeriformes group, as the most characteristic sign is blindness, which is a result 

of inflammation of the optic nerve and demyelination process, also developing torcillosis and circling. 

When it comes to Psittaciformes, they are characterised by gross spleen enlargement, without any 

diagnosable changes within the central or peripheral nervous system. Crows on the other hand shows 

mostly cystic encephalitis. In the next group, Galiformes most of the researches base their knowledge 

on turkeys, as they are common example of its order, which perform signs like multifocal necrotizing 

hepatitis and splenitis, splenomegaly, emaciation. Here there can be found also some dermatological 

problems, like crusting dermatitis on their heads and necks, mononuclear inflammation of the heart, 

lungs, kidneys, pancreas and liver. Finally the Sphenisciformes group exhibits some unspecific brain 

disorders like ataxia, general problems associated with anorexia and emaciation and gross organ 

enlargement including mostly hepatomegaly and renomegaly. As shown before, the overall knowledge 

about Toxoplasma Gondii in the wide spectrum of species is a very important factor in the correct 

diagnosis of this illness as information based on one infected patient can help with the successful 

identification of the disease in another case. 

As T. gondii is a zoonotic disease, it is very important to correctly diagnose it immediately to 

prevent other animals in the environment, as well as humans living in the given area to get infected 

and spread the infection to other regions. The proper diagnosis, crucial for the surveillance, prevention 

and accurate control of toxoplasmosis includes variety of methods. Traditional approaches includes 

etiological, immunological and imaging techniques. Nowadays also polymerase chain reaction (PCR)-

based molecular techniques and serotyping methods based on polymorphic polypeptides are widely 

used.  

 The purpose of this review work is to collect and show the diversity of signs of Toxoplasma 

gondii among bird patients. This may be helpful, especially during preliminary diagnosis, as infected 

bird may be misdiagnosed due to unspecific symptoms which may be very different from those 

exhibited in mammals. Proper diagnosis of birds patient may be also greatly important for human 

public health. Birds may serve as specific indicator of environment contamination by T. gondii 

and help in determining the potential risk of infections. 
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