


 

 

 

Polish Scientific Conference  

 

 

 

 

NATURE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 

21.05.2022 

 

 

 



PROGRAM I STRESZCZENIA PRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: Paulina Gil-Kulik, Aleksandra Ozygała 

 

Projekt okładki: Mateusz Gortat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za treść abstraktów odpowiadają autorzy. 

 

 

 

Wydawca Stowarzyszenie Młodych Naukowców  

Ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin, kontakt@naukowcy.org.pl, www.naukowcy.org.pl 

ISBN 978-83-962774-2-8 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców 

 

 

  

 

  



Program konferencji  NATURE 2022 

5 

Komitet Naukowy 

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku) 

dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

dr Jolanta Karwat (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie) 

dr Magdalena Kugiejko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

dr inż. Magdalena Myszura (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

dr Małgorzata Wasilewska (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

dr Dariusz Wolski (Centrum Badawczo-Rozwojowe Ekoplon) 

Komitet Organizacyjny 

dr Agata Kobyłka (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – przewodnicząca 

dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku) – wiceprzewodniczący 

dr hab. Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

dr Małgorzata Wasilewska (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

mgr Aleksander Herman (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

mgr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

mgr Natalia Korcz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

Aleksandra Ozygała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

Karolina Bieńko (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

Marta Więckowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

Monika Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)  



21 MAJA 2022 

6 
 

Program konferencji 

08.00 – 08.10 Otwarcie Konferencji  

8:10 – 10:10 SESJA REFERATOWA I: Środowisko, zoologia 

10:10 – 10:30 PRZERWA  

10:30 – 11:40  SESJA REFERATOWA II: Żywność i żywienie 

11:40 – 12:00 SESJA POSTEROWA I: Nauki przyrodnicze i rolnicze  

12:00 – 13:20 SESJA REFERATOWA III: Psychologia. Kosmetologia 

13:20 – 13:40 SESJA POSTEROWA II: Nauki medyczne  

13:40 – 15:30 SESJA REFERATOWA IV: Medycyna i farmacja 

15:30 – 15:50 PRZERWA  

15:50 – 17:30  SESJA REFERATOWA V: Medycyna 

17:30 – 17:35 Zakończenie Konferencji 

23.05.2022 
Ogłoszenie nagrodzonych i wyróżnionych referatów i posterów na fb i www Stowarzyszenia Młodych 
Naukowców  

 

08:10-10:10 SESJA REFERATOWA I: Środowisko, zoologia  

8:10-8:20 mgr Agnieszka Sołtys 
Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 
Wykorzystanie podpoziomu glebowego Ofh 

w ocenie jakości gleb 

8:20-8:30 
mgr Ewelina Godek, 

dr hab. Elżbieta Grządka, 
prof. UMCS 

Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 

Wpływ pH na właściwości stabilizacyjno-
flokulacyjne wodnych suspensji 

hydroksyetylocelulozy i bentonitu 

8:30-8:40 
inż. Adam Nawrocki, 

inż. Eryk Mizerakowski, 
mgr Monika Grzelak 

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

Cytokininy i ich rola w namnażaniu Alternanthera 
ficoidea (L.) Sm. w warunkach in vitro 

8:40-8:50 lic. Natalia Malcherczyk 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 
Czy można mierzyć stres nasion? 

8:50-9:00 
mgr Anna Pompka, 

dr hab. prof. UŚ Alina Kafel, 
dr Katarzyna Rozpędek 

Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 

Wpływ krótkotrwałego okresu głodu oraz kadmu 
na rozwój owadów Spodoptera exigua 

9:00-9:10 lic. Aleksandra Kamińska 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

Nieleśne fitocenozy górskie jako ostoje roślin 
miododajnych na przykładzie Doliny Twardorzeczki 

w Beskidzie Śląskim 

9:10-9:20 lic. Mikołaj Górka 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

Znaczenie spektrofotometru w standaryzację badań 
ekotoksykologicznych na przykładzie półilościowej 

analizy profilu aktywności poziomu enzymów 
trawienncyh u larw spodoptera exigua 
wystawionych na ekspozycję włókien 

polipropylenowych 

9:20-9:30 

Martyna Moryl, Joanna 
Kaczmarczyk, dr Marek 

Kowalczyk, prof. dr 
hab.Piotr Domaradzki, prof. 
dr hab. Andrzej Jakubczak 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 

Wykorzystanie metod molekularnych 
w identyfikacji osobniczej i grupowej 

9:30-9:40 

Karina Skrzypoń, 
Wiktoria Czupryna, 
Maciej Olesiewicz, 

Aleksandra Popielarz 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 

Właściwosci antyoksydacyjne oraz skład 
peptydowo- białkowy hemolimfy ślimaków Cornu 

Aspersum Maxima 

9:40-9:50 
Filip Wieczorkiewicz, 

dr Justyna Wróbel-Marek 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 
Kolory ptasich piór 

9:50-10:00 inż. Patrycja Borowiec 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

Dog (Canis Familiaris) – behavioral needs, 
characteristics and perception of the species 

in society 

10:00-10:10 inż. Patrycja Borowiec 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Pigs (Sus Domestica) – species characteristics, 

behaviour and use 

https://www.facebook.com/smnorg
http://www.naukowcy.org.pl/
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10:10-10:30 PRZERWA  

10:30-11:40 SESJA REFERATOWA II: Żywność i żywienie  

10:30-10:40 
Małgorzata Kamińska, 

Zuzanna Porębska 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Opinia środowiska rolniczego dotycząca strategii 

"Od pola do stołu" 

10:40-10:50 inż. Katarzyna Mazurek 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Ocena potencjału przeciwutleniającego wyrobu 

mięsnego z dodatkiem liofilizowanego jabłka 

10:50-11:00 inż. Szymon Czerniak 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Wpływ dodatku liofilizowanego jabłka na parametry 

barwy i tekstury pieczonego wyrobu mięsnego 

11:00-11:10 
inż. Patryk Siczek, 

inż. Aleksandra Czachór, 
dr inż. Justyna Libera 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 

Ocena konsumencka innowacyjnej szynki wołowej 
wzbogaconej w L-karnitynę, jako produktu 

dedykowanego osobom aktywnym fizycznie 

11:10-11:20 
inż. Patryk Siczek, 

mgr inż. Justyna Gruda, 
dr inż. Justyna Libera 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 

Wykorzystanie probiotyków z gatunku Lactobacillus 
Rhamnosus w technologii innowacyjnego napoju – 

fermentowanej wody kokosowej 

11:20-11:30 

Jakub Słota, Tomasz 
Wołoszczuk, Błażej 

Skotnicki, Magdalena 
Nowak, Julia Gawron, 

Magdalena Radtke, 
Paweł Mroczek 

Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach 

Zawartość toksycznego 5-hydroksymetylofurfuralu 
(5-HMF) w wybranych produktach spożywczych 

11:30-11:40 Anna Żygało 
Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 
Sposób żywienia i nawyki żywieniowe osób 

z trądzikiem pospolitym 

11:40-12:00 SESJA POSTEROWA I: Nauki przyrodnicze i rolnicze 

12:00-13:20 SESJA REFERATOWA III: Psychologia. Kosmetologia 

12:00-12:10 

Julia Kociuba, Michał 
Czachajda, 

drn. med. Małgorzata 
Kozioł 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Zaburzenia depresyjne a mikrobiota przewodu 
pokarmowego – aktualny stan wiedzy 

12:10-12:20 Wiktoria Hryszko 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Jak felinoterapia pomaga człowiekowi? 

12:20-12:30 Maja Rosińska 
Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 

Nastrój a preferencje ubraniowe 

12:30-12:40 mgr Aleksander Herman 
Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie  

Kompetencje społeczne pracowników zawodów 
pomocowych a ich system wartości 

12:40-12:50 

inż. Justyna Ciećko, 
inż. Adrianna Romańska, 

prof. dr hab. Piotr 
Domaradzki, 

dr Marek Kowalczyk 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 

Substancje aktywne w przeciwstarzeniowych 
preparatach kosmetycznych 

12:50-13:00 Anna Miążek 
Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 
Mikroplastik w kosmetykach dostępnych w Polsce – 

rozpowszechnienie i potencjalne zagrożenia 

13:00-13:10 

Justyna Olender, Weronika 
Witek, Weronika Denis, 

Agnieszka Maciejak,  
dr n. o zdr. Ewelina Firlej 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Postępowanie w sytuacji urazu chemicznego oka 
w gabinecie kosmetologicznym 

13:10-13:20 
Weronika Denis, Justyna 

Olender, Weronika Witek, 
Agnieszka Maciejak 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Oparzenia w gabinecie kosmetologicznym – 
pierwsza pomoc 

 

13:20-13:40 SESJA POSTEROWA II: Nauki medyczne 

13:40-15:30 SESJA REFERATOWA IV: Medycyna i farmacja 

13:40-13:50 
Patrycja Długosz, Zuzanna 

Kupisz, Bartosz Borowski, dr 
n. med. Małgorzata Kozioł 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Prognostyka epidemiologiczna wścieklizny 
na terenie Polski 

13:50-14:00 
Aleksandra Ozygała, 

Gabriela Wojciechowska, 
Paulina Gil-Kulik 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Apsik ... 
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14:00-14:10 
Aleksandra Skrok,  
dr Ewa Kędzierska,  

dr Ewa Gibuła-Tarłowska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Nikotynizm i aktualne metody jego leczenia 

14:10-14:20 
Bartosz Borowski, Patrycja 
Długosz, Zuzanna Kupisz, 

dr n. med. Małgorzata Kozioł 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Choroba z Lyme – co młodzi dorośli wiedzą na jej 
temat? 

14:20-14:30 
Zuzanna Kupisz, Bartosz 

Borowski, Patrycja Długosz, 
dr n. med. Małgorzata Kozioł 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Zakażenia Bordetella pertussis, a świadomość 
społeczna 

14:30-14:40 

Justyna Socha,  
dr hab. n. farm. Ewa 

Kędzierska, dr hab. n. farm. 
Ewa Gibuła-Tarłowska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Profilaktyka migreny menstruacyjnej i związanej 
z menstruacją 

14:40-14:50 

Karol Bigosiński, Maciej 
Dubaj, Aleksandra 

Dembowska, dr n. med. Ewa 
Belniak, prof. dr hab. n. med. 

Konrad Rejdak 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Neurologiczne powikłania leczenia biologicznego 

14:50-15:00 
Patrycja Wasyńczuk, dr hab. 
n. farm. Marta Kruk-Słomka 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Potencjalne terapeutyczne wykorzystanie związków 
kannabinoidowych – krótki przegląd 

15:00-15:10 

Sara Hmaidan, dr hab. n. 
farm. Ewa Kędzierska, dr 
hab. n. farm. Ewa Gibuła-

Tarłowska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Leki nadużywane w celu zwiększenia możliwości 
mózgu 

15:10-15:20 
Paulina Kidyba, dr hab. Ewa 

Kędzierska, dr hab. Ewa 
Gibuła-Tarłowska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Leki przeciwdepresyjne poprawiające jakość snu 

15:20-15:30 

Zuzanna Czekaj, dr hab. n. 
farm. Ewa Kędzierska, dr 
hab. n. farm. Ewa Gibuła-

Tarłowska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Leki przeciwhistaminowe I generacji 
w zaburzeniach snu 

15:30-15:50 PRZERWA 

15:50-17:30 SESJA REFERATOWA V: Medycyna 

15:50-16:00 dr Marzena Świstak 
Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 

Niekomercyjne badania kliniczne prowadzone przez 
uczelnie publiczne. Wybrane zagadnienia 

prawnopodatkowe 

16:00-16:10 

mgr Anna Pawłowska,  
mgr Wiktoria Skiba,  

mgr Dorota Suszczyk,  
lek. med. Weronika Kuryło,  

lek. med. Agnieszka 
Kwiatkowska, lek. med. 

Klaudia Parafiniuk, prof. dr 
hab. n. med. Iwona Wertel 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Kliniczne znaczenie koekspresji wybranych 
punktów kontrolnych układu immunologicznego 

u chorych na raka jajnika 

16:10-16:20 lek. wet. Iwona Komsta 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 

Ocena związku pomiędzy obecnością DNA wirusa 
Epsteina-Barr a przebiegiem klinicznym przewlekłej 

białaczki limfocytowej 

16:20-16:30 Aleksandra Kozińska 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Zakażenie wirusem Epsteina-Barr i jego wpływ na 

układ immunologiczny u pacjentów z rakiem krtani 

16:30-16:40 Filip Koszałka 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Rola receptora TLR2 w patogenezie kłębuszkowych 

zapaleń nerek 

16:40-16:50 

Gabriela Wojciechowska, 
Aleksandra Ozygała, 
Dominika Przywara,  

Kinga Traczyk 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Wpływ parametrów morfologii krwi pępowinowej 
na ekspresję genu kodującego IL6 

w mezenchymalnych komórkach macierzystych 
sznura pępowiny 

16:50-17:00 

Jakub Klas, Alicja 
Maziarczyk, Julia Zarychta, 

Adrian Kowalczyk, 
Natalia Kluz, Alicja Petniak, 

Paulina Gil-Kulik 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Zależność ekspresji podrodziny VEGF od stopnia 
zaawansowania raka jelita grubego 

17:00-17:10 Karolina Kozakiewicz 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Szlak PD-1/PD-L1 i jego znaczenie w pierwotnych 

glomerulopatiach 

17:10-17:20 Monika Kozik 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Ocena ekspresji antygenu CTLA-4 u chorych 

na przewlekłą białaczkę limfocytową 

17:20-17:30 

Monika Leszcz, Karolina 
Bieńko, Marta Więckowska, 

Alicja Petniak,  
Paulina Gil-Kulik 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Ocena ekspresji czynników wzrostu śródbłonka 
naczyniowego w MSC sznura pępowiny u pacjentek 

z niedoczynnością tarczycy 
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SESJA POSTEROWA I: Nauki przyrodnicze i rolnicze 

1 
dr inż. Agata Blicharz-Kania, 

dr Marta Krajewska 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Ocena świadomości konsumentów na temat 

innowacyjnych kosmetyków w proszku 

2 
dr inż. Bernadetta Bienia,  

dr Magdalena Dykiel, inż. Anna Bogacz 
Karpacka Państwowa 

Uczelnia w Krośnie 
Wykorzystanie kulinarne roślin strączkowych 

3 

dr Małgorzata Wasilewska, inż. Cezary 
Zasada, prof. dr hab. Anna Deryło-

Marczewska, mgr Alicja Bosacka, dr hab. 
Beata Podkościelna, prof. UMCS 

Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 

Badanie właściwości adsorpcyjnych materiałów 
na bazie diwinylobenzenu 

4 
dr Małgorzata Wasilewska,  

prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska 
Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 

Wykorzystanie kompozytów alginianowych 
w adsorpcji wybranych środków leczniczych z grupy 

NLPZ 

5 
dr n. farm Katarzyna Wojciechowska, 
Gabriela Iwaniec, Aleksandra Czubak, 

Karolina Podkul, Weronika Denis 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Porównanie właściwości fizykochemicznych 
odżywek do włosów zawierających ekstrakt 

z korzenia bazylii sporządzany z użyciem różnych 
emulgatorów kationowych 

6 
dr n. farm. Katarzyna Wojciechowska,  

mgr Ewelina Rostkowska,  
prof. dr hab. Ewa Poleszak 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Ocena stabilności kremu kosmetycznego 
zawierającego micelarny ekstrakt z kiełków fasoli 
(Phaseolus vulgaris L.) sporządzonego przy użyciu 

nowoczesnego emulgatora Purephos alpha 

7 
dr n. farm. Katarzyna Wojciechowska, 

Aleksandra Rosińska, Klara Żelachowska, 
Weronika Cieślak, Magdalena Kamola 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Porównanie właściwości fizykochemicznych 
odżywek do włosów zawierających ekstrakt 
z korzenia bazylii sporządzonych z użyciem 

mieszaniny różnych emulgatorów kationiowych 

8 
mgr Bartłomiej Stonawski, dr Bartosz 

Bojarski, dr hab. Irena Bielańska-Grajner, 
prof. UŚ 

Polska Akademia Nauk Wrotki (Rotifera) wybranych stawów rybnych 

9 
mgr inż. Adrianna Pach, Magdalena Luty-
Błocho, Marek-Wojnicki, Grzegorz Włoch 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 

Rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II) w układzie 
mikroreaktora przepływowego 

10 
mgr inż. Natalia Korcz,  

dr Agata Kobyłka 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

Plan language – używanie prostego języka kluczem 
do właściwej interpretacji dziedzictwa obszarów 

przyrodniczych 

11 
mgr Patrycja Ziętara, Reyhaneh Seyed 

Alian, Marta Dziewięcka 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 
Ocena toksyczności tlenku grafenu z różnych źródeł 

pochodzenia z użyciem standardowych biotestów 

12 
inż. Wiktoria Czupryna, Karina Skrzypoń, 
Maciej Olesiewicz, Aleksandra Popielarz 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 

Właściwości fagocytarne hemocytów ślimaków 
gatunku Cornu Aspersum Maxima w stosunku do 

wybranych materiałów 

13 
lic. Agata Świętek, Andrzej Kędziorski, 

Maria Augustyniak 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 
Wpływ nanodiamentów na parametry rozwojowe 

Acheta domesticus 

14 
lic. Karolina Kaniuch, Daria Chlebek, 

Katarzyna Hupert-Kocurek 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 
Wpływ szczepu z rodzaju Priestia na wzrost 
wybranych grzybowych patogenów roślin 

15 
lic. Katarzyna Piekacz,  

mgr Laura Frydel 
Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Zastosowanie adsorbentów haloizytowo-węglowych 
do usuwania pochodnych polichlorowanych bifenyli 

z wody 

16 lic. Mateusz Śmietana 
Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

Analizy in silico w kierunku selekcji genów 
kandydackich kodujących czynniki transkrypcyjne 

potencjalnie zaangażowane w mechanizmy 
odpowiedzi na suszę, aktywne w korzeniach roślin 

jedno- i dwuliściennych 

17 
Katarzyna Kaszyca,  
dr Marta Krajewska 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 

Wpływ warunków przechowywania na wybrane 
cechy jakościowe oleju tłoczonego na zimno 

18 
Magda Pastusiak,  

dr Agata Blicharz-Kania 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Ocena możliwości wykorzystania wytłoków nasion 

oleistych do produkcji jadalnych naczyń 

19 
Michalina Komandera, prof. dr hab. 

Magdalena Rost-Roszkowska, dr Łukasz 
Chajec, mgr Patrycja Piotrowska 

Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 

Przeżywalność larw gąsienic Galleria mellonella 
(Insecta, Lepidoptera, Pyralidae) karmionych 

polipropylenem 

20 
Michalina Kwiatkowska,  

dr Marta Krajewska 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Zmiany cech jakościowych oleju tłoczonego 

na zimno z dodatkiem naturalnych antyoksydantów 

21 Natalia Wojtas, Monika Wołoszyn 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Fecal transplant – the current state of 

bacteriotherapy 

22 
Oskar Karnówka, prof. dr hab. Magdalena 

Rost-Roszkowska, dr Łukasz Chajec,  
mgr Patrycja Piotrowska 

Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 

Aktywacja reaktywnych form tlenu w pierwszym 
i drugim pokoleniu gąsienic Galleria Mellonella 

(Insecta, Lepidoptera, Pyralidae) karmionych 
polipropylenem 

23 
Wiktoria Dąbek,  

dr inż. Agata Blicharz-Kania 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

Właściwości mechaniczne jadalnych naczyń 
wytworzonych z dodatkiem wytłoków nasion 

oleistych 
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SESJA POSTEROWA II: Nauki medyczne 

1 
Paulina Gil-Kulik, Alicja Petniak, 

Aleksander Ciechański, Janusz Kocki 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Ocena ekspresji wybranych genów związanych 

z apoptoza w komórkach raka jelita grubego 

2 
dr n. farm Katarzyna Wojciechowska, 

lic. Paulina Rzepa, lic. Weronika Barszcz,  
lic. Izabela Medolińska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Wpływ rodzaju środka konsystencjonotwórczego 
na właściwości fizykochemiczne kremów 

kosmetycznych 

3 
Karolina Zaborniak,  
Kamila Kazanecka 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Wpływ wybranych substancji wiążących na 
uwalnianie ibuprofenu sodu z tabletek otrzymanych 

metodą pośredniej granulacji 

4 
mgr Aleksandra Ceglarska, 

Weronika Podbielska 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Ocena właściwości hydrożeli na bazie gumy gellan 

5 
dr n. farm. Katarzyna Wojciechowska, 

lic. Weronika Barszcz, Magdalena Złotek 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Zastosowanie alkaloidów w dermatologii 

i kosmetologii 

6 
lek dent. Aleksandra Kędziora,  

prof. dr hab. n. med. Renata Chałas 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Rola glukagonopodobnego peptydu-1 w odczuwaniu 

smaku słodkiego 

7 
mgr Aleksandra Duda,  

mgr Anita Błachut 
Śląski Uniwersytet Medyczny 

Czy letnie grillowanie potraw to zdrowa forma 
posiłku ? 

8 
mgr Alicja Pazur, mgr Aleksander 

Herman, mgr Artur Jawiarczyk, 
mgr Piotr Stajszczak 

Akademia Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, 

UMCS, Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 26 im. Janusza 

Korczaka w Lublinie 

Ogrodnictwo jako dominująca aktywność fizyczna 
osób w wieku poprodukcyjnym mieszkających w 

Lublinie 

9 
mgr Anita Błachut,  

mgr Aleksandra Duda 
Śląski Uniwersytet Medyczny 

Możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na 
wypadek urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi 

10 
mgr Magdalena Krasińska,  

lic. Agata Grabowska,  
lic. Ryszard Tyl 

Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach 

Nanomateriały w produktach leczniczych 
i kosmetycznych – przegląd prawa Unii Europejskiej 

11 

mgr Sylwia Kulczycka-Mamona, 
prof. dr hab. Barbara Budzyńska, 

prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak, 
mgr Łukasz Kurach 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Wpływ limetyny na zaburzenia pamięci indukowne 
LPS u myszy 

12 
mgr Sylwia Kulczycka-Mamona,  

dr Katarzyna Wojciechowska 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Zastosowanie kumaryn w dermatologii 

i kosmetologii 

13 
mgr. farm. Katarzyna Szałabska-Rąpała, 

dr n. farm. Weronika Borymska 
Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 
Interakcje leków przeciwcukrzycowych z ziołami 

i produktami pochodzenia roślinnego 

14 lic. Justyna Jałmużna 
Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi 
Rola kurkuminy w prewencji choroby Alzheimera – 

przegląd literatury 

15 Anna Wdowska, Iwona Ostrowska 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Wpływ składu granulatów na właściwości fizyczne 

kapsułek z kofeiną 

16 Ewelina Stadnik, Katarzyna Jurkiewicz 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
Wpływ hydroksyetylocelulozy na właściwości 

fizykochemiczne kropli ocznych z cytykoliną sodową 

17 Ewelina Stadnik, Sara Wojtuń 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 

Wpływ hydroksypropylometylocelulozy 
na właściwości fizykochemiczne czopków 

z metronidazolem 

18 
Izabela Hanasiewicz, Anna Ogar, 

mgr Sylwia Kardaś,  
dr Sylwia Wośko 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Wpływ wyciągu „Smallanthus sonchifolius” 
na działanie leków przeciwdepresyjnych u myszy 

19 
Karolina Wypych, dr n. med. Magdalena 

Piskórz, prof. dr hab. n. med. Ingrid 
Różyło-Kalinowska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Zębiak zestawny – obraz radiologiczny na 
przykładzie badań pantomograficznych i CBCT 

20 

Katarzyna Ignatiuk, mgr Joanna 
Lachowicz, dr hab. Monika Pitucha, 

dr Anna Pachuta-Stec,  
dr hab. Anna Serefko 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Ocena toksykologiczna pochodnych 
tiosemikarbazydu z zastosowaniem modelu 

Zebrafish 

21 
Klaudia Tereszkiewicz,  
dr n. farm. Piotr Belniak 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Rola emolientów w pielęgnacji skóry atopowej 

22 Monika Wołoszyn, Natalia Wojtas 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
Overuse of antibotics by veterinarians 

23 

Paulina Wójtowicz-Prewencka, 
mgr Joanna Lachowicz,  

dr hab. Monika Pitucha, dr Anna Pachuta-
Stec, dr hab. Aleksandra Szopa 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Ocena bezpieczeństwa nowozsyntetyzowanych 
pochodnych tiosemikarbazydu posiadających grupę  

4-nitrofenylową w modelu Zebrafish 

24 
Sabina Kamińska, mgr Ewelina 
Markiewicz, dr Anna Kijewska 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Przeglądy lekowe jako narzędzie optymalizacji 
farmakoterapii 
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WYKORZYSTANIE KULINARNE ROŚLIN STRĄCZKOWYCH  

CULINARY USE OF LEGUMINOUS PLANTS 

dr inż. Bernadetta Bienia, dr inż. Magdalena Dykiel, inż. Anna Bogacz 

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno 

 

 

Jednym z najstarszych produktów żywnościowych wykorzystywanych przez człowieka są 

nasiona roślin strączkowych. Wyróżniają się one relatywnie dużą popularnością pod względem 

kulinarnym w wielu krajach. Wysoka wartość odżywcza nasion roślin strączkowych jest związana 

z wysoką zawartością białka i węglowodanów (zwłaszcza skrobi i błonnika), a także z występowaniem 

składników mineralnych, m.in. cynku, potasu, magnezu, wapnia i witamin z grupy B, błonnika, jak 

również związków o dużej zdolności antyoksydacyjnej.  

Celem pracy była analiza kulinarnego wykorzystania roślin strączkowych uwzględniająca 

preferencje dotyczące roślin strączkowych, częstotliwości i form ich spożywania, znajomości ich 

właściwości prozdrowotnych czy barier ograniczających ich spożycie. Badania zostały przeprowadzone 

wśród 120 osób, w 2021 roku na obszarze całego kraju, w formie elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza Google.  

Zdecydowana większość badanych rzadko spożywała rośliny strączkowe. Do najczęściej 

spożywanych należały: fasola, następnie groch i bób. Najrzadziej respondenci spożywali soję. Wśród 

badanych istnieje świadomość wysokiej wartości prozdrowotnej roślin strączkowych, a głównym 

motywem do ich spożywania była akceptacja sensoryczna (smak) oraz możliwość przygotowywania 

różnorodnych dań. Najczęściej przygotowywaną potrawą z nasion roślin strączkowych była fasola po 

bretońsku, zupa fasolowa lub stosowanie ugotowanych nasion jako dodatek do sałatek warzywnych. 

Popularne wśród respondentów były także zupa grochowa, zupa krem z zielonego groszku, z soczewicy 

oraz kotlety z soi. Pojedyncze osoby deklarowały przygotowywanie pierogów z bobem, soczewicą oraz 

przygotowywanie innych potraw. Spośród właściwości prozdrowotnych roślin strączkowych, 

respondenci najczęściej wskazywali na regulację pracy jelit, niski indeks glikemiczny, profilaktykę 

chorób serca i miażdżycy. Jako powody niskiego spożycia roślin strączkowych, badani wskazywali na 

właściwości wzdymające powodujące dyskomfort po spożyciu, brak umiejętności ich przygotowania 

i pracochłonność związaną z przygotowaniem, ciężkostrawność tej grupy roślin. Niewielki odsetek 

respondentów wskazał na powodowanie alergii oraz obecność substancji szkodliwych. Czynnikami 

mogącymi zwiększyć konsumpcję strączkowych według badanych jest pozyskanie umiejętności 

przygotowania potraw oraz zdobycie większej wiedzy na temat wartości prozdrowotnych tej grupy 

roślin. 

Aby zwiększyć spożycie roślin strączkowych, należy prowadzić edukację społeczeństwa 

w każdej grupie wiekowej, wykorzystując do tego różne kanały, np. kulinarne, zdrowotne, programy 

informacyjne, czy też zapraszając do udziału w reklamach znane osobistości, które cieszą się dużym 

zaufaniem społeczeństwa. Ponadto należy wprowadzać potrawy ze strączkowych do jadłospisów 

szkolnych stołówek i innych obiektów gastronomicznych.  

 

Słowa kluczowe: wykorzystanie kulinarne, rośliny strączkowe, potrawy 

Keywords: culinary utilization, legumes, dishes 
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NEUROLOGICZNE POWIKŁANIA LECZENIA BIOLOGICZNEGO 

NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF BIOLOGICAL TREATMENT 

Karol Bigosiński1, Maciej Dubaj2, Aleksandra Dembowska3,  

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak5, dr n. med. Ewa Belniak4 - opiekun 

1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, karolbig145a@wp.pl 
2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, maciej.dubaj99@gmail.com 
3 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, ale.dembowska@gmail.com 

4 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Neurologii, ewa.belniak@umlub.pl 
5 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Neurologii, konrad.rejdak@umlub.pl 

 

 

Choroby nowotworowe i reumatyczne są coraz częstszym problemem zdrowotnym populacji 

całego świata. Badacze prześcigają się w opracowywaniu nowych preparatów, umożliwiających 

skuteczniejszą pomoc pacjentom. Jedną z najnowocześniejszych grup leków, z którymi wiązane są coraz 

większe nadzieje, są leki biologiczne. Mechanizm ich działania opiera się głównie na strukturalnym 

i funkcjonalnym naśladowaniu cząsteczek naturalnie występujących w organizmie człowieka, 

wpływając na mediowane przez nich procesy. Dzięki temu są one w stanie zatrzymywać lub wywoływać 

określone reakcje immunologiczne, biorące udział w patogenezie chorób. Cechują się one niezwykle 

wysoką skutecznością i układową wybiórczością działania, jednak ich stosowaniu towarzyszą liczne 

działania niepożądane. Celem poniższej pracy jest przedstawienie zastosowania klinicznego 

oraz możliwych działań niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem powikłań neurologicznych, 

związanych ze stosowaniem leków biologicznych, na przykładzie rytuksymabu. Dokonano przeglądu 

aktualnych publikacji naukowych, pochodzących z lat 2012-2022, które są dostępne w bazach 

naukowych PubMed i Google Scholar. Dodatkowo przedstawiono opis przypadku pacjentki Kliniki 

Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie, dotyczący omawianego zagadnienia.  

Jednym z najstarszych leków z wyżej wymienionej grupy jest rytuksymab. Jest to chimeryczne 

ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne, pozyskiwane z komórek jajnika chomika chińskiego. Jego 

mechanizm działania polega na wybiórczym wiązaniu się z antygenem przezbłonowym CD20, który 

występuje na powierzchni zarówno prawidłowych, jak i nowotworowo zmienionych limfocytów B, 

co ma swoje przełożenie w leczeniu m. in. chłoniaków nieziarniczych, reumatoidalnego zapalenia 

stawów, przewlekłej białaczki limfocytowej czy zapaleń naczyń. Jednak poza swoim uniwersalnym 

zastosowaniem wobec wielu jednostek chorobowych, tak jak inne leki biologiczne, niesie on za sobą 

wiele możliwych powikłań. Wśród nich należy wymienić działanie niepożądane związane z wlewem 

(IRR), którego objawy obejmują gorączkę, pokrzywkę, dreszcze, sztywność mięśni, zaczerwienienie 

twarzy, obrzęk naczynioruchowy, nudności, wymioty czy dyspepsję. Odnotowywano nawet przypadki 

zgonu w wyniku niewydolności oddechowej, nerek czy niewydolności wielonarządowej. 

W późniejszym czasie od podania leku obserwuje się występowanie objawów dotyczących 

poszczególnych układów, tj. cytopenii, skurczu oskrzeli, zakażeń ostrych oraz reaktywacji ich formy 

latentnej. Ciężkie objawy niepożądane były dużo częstsze w grupie wiekowej >65 r.ż., zwłaszcza 

u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. 

Działania niepożądane nie omijają także układu nerwowego. Pacjenci skarżą się na nerwowość 

oraz nastroje depresyjne. Często odnotowywane są również parestezje, pobudzenie, osłabienie czucia, 

zawroty głowy, rozszerzenie naczyń, niepokój czy bezsenność. Opisywano również przypadki 

zgłaszania przez pacjentów zaburzeń smaku. Rzadko natomiast obserwowano porażenie nerwu 

twarzowego, neuropatię obwodową, neuropatię innych nerwów czaszkowych czy utratę innych 

zmysłów. 

Szczególnym powikłaniem po leczeniu rytuksymabem jest postępująca wieloogniskowa 

leukoencefalopatia (PML). Choroba ta wynika z reaktywacji zakażenia wirusem JCV u osób 

w immunosupresji, najczęściej w wyniku zakażenia HIV. Cechuje się bardzo nieswoistymi objawami 

klinicznymi, skomplikowanym procesem diagnostycznym oraz brakiem skutecznego leczenia 

przyczynowego. PML prowadzi do zgonu pacjenta lub trwałych powikłań neurologicznych. 

Powikłanie to rozważaliśmy u 72-letniej pacjentki przyjętej do Kliniki Neurologii z powodu 

objawów obwodowego porażenia nerwu VII i zaburzeń gałkoruchowych, z podejrzeniem udaru mózgu. 
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W wywiadzie u chorej odnotowano makroglobulinemię Waldenströma (od 2021 r.) i sarkoidozę płucną 

(od 2009 r.). U chorej 5 miesięcy wcześniej włączono chemioterapię według schematu RCD 

(rituksymab 375mg/m2 (750mg) i.v., cyklofosfamid 250mg/m2 (500mg) i.v./p.o., deksametazon 20mg 

i.v./p.o. w schemacie 6 cykli co 3 tygodnie). W wykonanym w trakcie pobytu w Klinice Neurologii 

badaniu MRI głowy z kontrastem stwierdzono obecność hiperintensywnych rozległych zmian 

ulegających wzmocnieniu kontrastowemu, znajdujących się w istocie białej płatów czołowych, 

ciemieniowych, skroniowych i ciele modzelowatym. Wywiad a szczególnie wynik badania MRI 

mózgowia nasunęły podejrzenie PML jako powikłania po stosowaniu rituksymabu, przy bardzo 

nietypowym obrazie klinicznym. 

Leki biologiczne, których sztandarowym przykładem jest rytuksymab, niosą wielkie nadzieje 

w terapii wielu chorób, pierwotnie leczonych bez powodzenia. Jednak ich stosowanie wiąże się 

z szeregiem działań niepożądanych, często związanych z układem nerwowym. Leki te, w związku ze 

swoją niedługą historią w medycynie, wymagają dalszych badań naukowych, dotyczących ich coraz 

szerszego zastosowania oraz występujących powikłań, możliwości ich diagnostyki i skutecznego 

leczenia. 
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W dzisiejszych czasach z wyrobów branży kosmetycznej korzystają niemal wszyscy. Zwłaszcza 

produkty pielęgnacyjne towarzyszą człowiekowi każdego dnia. Na rynku pojawiają się coraz bardziej 

nowoczesne i coraz lepsze kosmetyki. Producenci konkurują ze sobą tworząc wyroby o jak najlepszym 

składzie, w wygodnej formie lub atrakcyjnym opakowaniu.  

Można również zaobserwować coraz większe zainteresowanie stosowaniem kosmetyków 

naturalnych, wegańskich czy ekologicznych. To niewątpliwie pewien trend w kosmetologii. Jednak 

coraz częściej klienci w pełni świadomie decydują się na kosmetyki wytworzone niemal w stu 

procentach z naturalnych składników. Substancje takie nie tylko rzadziej powodują podrażnienia, ale 

mogą być także bardziej skuteczne niż te otrzymane syntetycznie. Kolejnym aspektem jest dbałość 

o ekologię. W ostatnim czasie znacząco wzrosła wiedza społeczeństwa na temat stosowanych 

opakowań, możliwości ich recyklingu i potrzeby segregacji. Opisane zmiany wymusiły na producentach 

kosmetyków dostosowanie produktów do potrzeb świadomego konsumenta. Jednym z najnowszych 

trendów jest produkcja kosmetyków w formie proszku (które finalnie stosowane będą po rehydratacji). 

Celem pracy było określenie stanu wiedzy i zachowań konsumentów wobec kosmetyków 

w formie proszku, przeznaczonych do stosowania na mokro. 

Badanie przeprowadzono w formie ankiety zawierającej 18 pytań, w tym 5 dotyczących wieku, 

płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia i rodzaju wykonywanej pracy. Określono również czy osoba 

badana ukończyła szkołę lub wykonuje zawód związany z branżą kosmetyczną. Badanie 

przeprowadzono elektronicznie. Sformułowano pytania zamknięte jedno- lub wielokrotnego wyboru. 

Ankieta skierowana była do obu płci i osób w każdym wieku. Jednak na jej wypełnienie w większości 

zdecydowały się kobiety w wieku 26-45 lat, posiadające wykształcenie wyższe. 

Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że ponad 40% respondentów nie 

wiedziała o istnieniu kosmetyków w formie proszku. Ankietowani, którzy spotkali się z tego typu 

produktami widzieli je najczęściej w reklamach internetowych, social mediach lub w sklepach 

stacjonarnych.  

Najbardziej znanymi dla ankietowanych kosmetykami w formie proszku są maseczki do twarzy, 

szampony i farby do włosów. Ponad połowa z przebadanych osób nigdy nie używała omawianych 

produktów. Osoby, które stosowały tego typu kosmetyki wybierały najczęściej maseczki do twarzy, 

szampony i farby do włosów. Istotny wydaje się być fakt, że zdecydowana większość konsumentów 

uznała, że stosowany produkt spełnił ich oczekiwania i poleciłaby go znajomym. Jednak nie wszyscy 

byli przekonani, że ponownie zakupią dany preparat. Ankietowani, którzy dotychczas nie stosowali 

kosmetyków w formie proszku, wyrazili chęć ich wypróbowania. Zdaniem respondentów największą 

zaletą omawianych produktów jest mniejsza zawartość substancji syntetycznych w preparacie. 

Natomiast największy problem, według ankietowanych, stanowi mała dostępność kosmetyków 

w formie proszku. 
Uzyskane wyniki świadczą o zbyt małej świadomości konsumentów na temat wyrobów 

kosmetycznych w formie proszku. Zaobserwować można jednak duże zainteresowanie tego typu 

produktami. Konsumenci są chętni aby je wypróbować i polecić znajomym. Konieczne jest jednak 

zwrócenie większej uwagi na aspekt ekologiczny stosowania kosmetyków w formie proszku oraz 

zwiększenie ich dostępności. 
 

Słowa kluczowe: trendy kosmetyczne, kosmetyki w formie proszku, zachowania konsumenckie 

Keywords: cosmetic trends, cosmetics in powder form, consumer behavior  
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Celem pracy jest zwrócenie uwagi na potrzebę i możliwość wprowadzenia przez Towarzystwa 

Ubezpieczeniowe propozycji dobrowolnych ubezpieczeń na wypadek urodzenia dziecka z poważnymi 

wadami rozwojowymi. Biorąc pod uwagę zmianę ustawy o planowaniu rodziny spowodowaną 

publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2021 r w którym Trybunał stwierdził 

że przepisy dotyczące „ legalizacji zabiegu przerywania ciąży, w przypadku gdy badania prenatalne lub 

inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 

upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, nie znajdują konstytucyjnego 

uzasadnienia‘’, musimy liczyć się ze wzrostem urodzeń dzieci głęboko upośledzonych. W warunkach 

wcześniejszej ustawy dopuszczalna była możliwość podjęcia świadomej decyzji o przeprowadzeniu 

legalnej aborcji w sytuacji gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywałyby na 

urodzenie dziecka z poważnymi wadami rozwojowymi. Obecnie kobiety nie mają wyboru i rodzą dzieci 

również z wadami letalnymi. Przyznawany w takiej sytuacji zasiłek jest niewielki w stosunku do 

potrzeb. Warto również dostrzec niekorzystne dla pacjenta skutki prawa lekarza do powstrzymania się 

od wykonywania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem czyli tzw. klauzula sumienia. 

Należy zatem rozważyć możliwość pozyskania środków na leczenie i rehabilitację oraz 

zwiększone koszty utrzymania niepełnosprawnego dziecka, poprzez wprowadzenie polisy dodatkowego 

dobrowolnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie to miałoby formę ubezpieczenia skierowanego dla osób 

którzy myślą o powiększeniu rodziny. Ich składka pozwoliłaby na jednorazową wypłatę określonej 

kwoty która potencjalnie ułatwiłaby zorganizowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.  

Projekt Ogólnych Warunków ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka niepełnosprawnego 

zawierałby postanowienia ogólne, przedmiot i zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń z tytułu 

umowy, a także wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Istotnym elementem byłaby również 

suma ubezpieczenia i składka. Doprecyzować należy również definicję osoby niepełnosprawnej czy też 

urodzonej z wadami rozwojowymi.  

 

Słowa kluczowe: Ubezpieczenie, polisa, wady rozwojowe 
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The dog (Canis familiaris) is the most common companion animal in human life and one of the 

most faithful companions. Over the years, an amazing bond and a thread of understanding have formed 

on the human-dog relationship. The dog, living with a humans for thousands years, underwent 

significant metamorphoses in terms of phenotypic and behavior. The man has managed to create many 

different breeds of the same species to please the eyes and satisfy the utility needs of the owners. 

Dogs, which are human’s companions on a daily basis, are almost entirely dependent on their 

owners. In order to be able to freely manifest their species-specific behaviors, they must be provided 

with appropriate conditions. Lack of knowledge of the specifics of the species and the needs of their 

pets often means that the owners do not provide them with appropriate conditions to meet these 

needs. As a result, they can manifest undesirable behaviors and even behavioral disorders. In today's 

society, attention is increasingly being paid to the mental health of dogs and other companion 

animals. Consultations with behaviorists are becoming a normal and increasingly popular thing, 

and concern for the health of not only the physical but also the mental health of dogs is at the forefront 

of human priorities. 

The aim of the study is to characterize the species of domestic dog, present the most important 

aspects of the behavior of these animals, characterize the way they are used and indicate the behavioral 

needs of modern dogs. 

  

Ed. Janczarek, I. and Karpiński, M. (2019) 'Animal behavior', Publishing House of the University of Life 

Sciences in Lublin, pp. 60-88. 
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A domestic pig (Sus domestica) is a livestock kept for the purpose of obtaining meat and other 

production raw materials. It belongs to monogastric mammals, artiodactyls, herd animals with hierarchy 

organization. 

Meeting the needs of pigs helps to provide a high level of animal welfare and its associated with 

higher productivity. Breeders should therefore care about keeping their animals in the best possible 

physical and mental condition. To achieve this, knowledge of pig behavior and their species needs is 

necessary. The most important aspects of pig behavior are: food, exploratory, social and sexual 

behavior. Lack of meeting their needs may results in emergence of behavioral disorders.  

These issues are not only associated with pigs living on farms. Recently, it has become 

increasingly popular to keep miniature pigs as companion animals. This significantly changes the 

current status of the domestic pig. With the maintenance of this animal as a pet, issues of nutrition, care 

and prophylaxis are combined. Is man able to transform a typical farm animal into a companion animal 

like a dog? Is it necessary and will not adversely affect the welfare of these animals? 

The aim of the study is to characterize the species, present the most important aspects of the 

behavior of these animals and approximate the principles of its maintenance. 

  
Red. Janczarek, I. and Karpiński, M. (2019) ‘Behawior zwierząt’, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pp. 

179-193. 

Hager, D. and Rekiel, A. (2015) ‘Świnie miniaturowe – zwierzęta towarzyszące’ Wiadomości Zootechniczne, R. LIII, 3: 180–

191. 
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Choroba z Lyme, powszechnie nazywana boreliozą, stanowi bakteryjną chorobę zakaźną 

przenoszoną przez kleszcze. Czynnikiem etiologicznym są krętki Borrelia burgdorferi sensu lato, które 

w zależności od genogatunku mogą mieć powinowactwo do różnych narządów i układów, co dodatkowo 

utrudnia rozpoznanie. Profilaktyka zakażenia jest bardzo ważna, stąd rozpowszechnienie wiedzy 

powinno rozpocząć się już od najmłodszych lat. Coraz częściej przebywamy rekreacyjnie na terenach 

zielonych, a jak pokazują dane odsetek zainfekowanych kleszczy wzrasta. Celem pracy była analiza 

świadomości ludzi młodych na temat boreliozy w aspekcie ryzyka i prewencji zakażeń. 

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 201 studentów (w wieku od 18 do 25 lat), wykorzystano 

autorską ankietę, uzupełnioną w kontakcie (kwiecień 2022). 

Wyniki: większość osób zna i prawidłowo rozpoznaje chorobę jako wektorową (95,5%), zna jej 

etiologię (59%), wie na temat głównych objawów oraz wskazuje na skuteczność leczenia/możliwość 

wyleczenia (72,4%). Z drugiej strony znajomość metod profilaktyki, specyfiki antybiotykoterapii, 

postępowania poekspozycyjnego kształtowała się na zróżnicowanym poziomie. 3,5% osób deklaruje, 

że w przeszłości zmagała się z chorobą, zaś 79,4% ankietowanych przyznaje, że jej przypadki 

występowały w bliskim otoczeniu. 91,9% osób badanych pochodzi z rejonów endemicznych choroby 

z Lyme. 

Wnioski: Prawdopodobnie kampanie informacyjne szerzone w szkołach/przychodniach miały 

wpływ na młodych dorosłych i ich podstawową wiedzę o boreliozie. Wiele zagadnień wymaga jednak 

uzupełninie, zwłaszcza w aspekcie profilaktyki podczas przebywania na terenach zielonych gdzie szerzy 

się zakażenie. Istnieje potrzeba ciągłego uświadamiania społeczeństwa na temat tego jakie zagrożenie 

kryje się w kleszczach, a przede wszystkim jakie postępowanie wdrożyć przy kontakcie z pajęczakiem. 
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Hydrożele są postacią leku chętnie stosowaną przez pacjentów ze względu na dużą zawartość 

wody, przyjemną konsystencję, dobrą zmywalność, szybką wchłanialność, elastyczność, brak tłustej 

pozostałości, brak plamienia ubrań. W postaci hydrożeli najczęściej są podawane leki przeciwbólowe 

do stosowania miejscowo na skórę. 

Cel pracy 
Celem pracy było wytworzenie hydrożeli przy użyciu substancji żelującej gumy gellan 

i zbadanie wpływu ilości gumy gellan na właściwości fizyczne i reologiczne hydrożeli oraz uwalnianie 

modelowej substancji leczniczej o działaniu przeciwbólowym – diklofenaku sodu (DiNa).  

Metodyka 
Hydrożele przygotowano przez rozpuszczenie DiNa w roztworze wodno-glicerolowym o temp. 

35 ± 20C i rozpuszczenie w nim gumy gellan. Roztwór mieszano mieszadłem mechanicznym 10 minut 

do utworzenia hydrożelu. 

Właściwości fizyczne hydrożeli zbadano przez pomiar rozprzestrzenialności w ekstensometrze, 

stosując obciążenie od 200 g do 1200 g. Lepkość i właściwości reologiczne hydrożeli zbadano przy 

użyciu reometru stosując dwie temperatury 20°C i 32°C. Zawartość DiNa w hydrożelach oznaczono 

metodą spektrofotometryczną UV-Vis przy długości fali 276 nm, R2 = 0,998. 

Badanie uwalniania przeprowadzono w aparacie łopatkowym stosując metodę z komorą i płyn 

do uwalniania bufor fosforanowy pH 7,4 o temp. 320C. 

Wyniki i omówienie 
Przygotowano pięć hydrożeli zawierających 1 g DiNa i gumę gellan w ilości 0,5 - 2,5 % i z 5% 

dodatkiem glicerolu. Hydrożele tworzyły się po dodaniu gumy gellan do roztworu wodnego DiNa 

zawierającego kationy, podczas mieszania. Uzyskane hydrożele były przezroczyste i miały korzystną, 

ale różną konsystencję, co potwierdziły wyniki rozprzestrzenialności. Pole powierzchni 

rozprzestrzeniania mierzone przy zastosowaniu największego obciążenia wynosiło dla hydrożelu 0,5% 

- 98,47 cm2, 1% - 75,4 cm2, 1,5% - 29,9 cm2, 2% - 24, 62 cm2, 2,5% - 22,05 cm2. Wyniki wskazują, że 

wraz ze wzrostem stężenia gumy gellan w hydrożelach pole rozprzestrzeniania zmniejszało się. Preparat 

o najniższej zawartości substancji żelującej wykazywał tendencję do spływania ze skóry, lepszą 

smarowalność miały preparaty o stężeniach 1-2%, natomiast 2,5% hydrożel był nieco twardszy 

od pozostałych.  

Krzywe lepkości uzyskane w reometrze wskazują, że lepkość hydrożeli wyraźnie zmieniała się 

w zależności od stężenia gumy gellan i temperatury. W temperaturze 20°C wraz ze wzrostem ilości 

gumy gellan w hydrożelu 0,5-2,5% lepkość preparatów wzrastała 685-8510 mPa.s. Jeśli preparaty 

podgrzano do 32°C, to lepkość każdego hydrożelu zmalała (438-6193 mPa.s). Badania krzywych 

płynięcia hydrożelu 2,5% zarówno w temperaturze 20°C i 32°C wykazały zjawisko tiksotropii. Wynika 

z tego, że wytworzony hydrożel miał właściwości plastyczne przechodzenia żelu w zol i zolu w żel. 

Zawartość DiNa w hydrożelach mieściła się w zakresach wymagań FP XII (85 - 115%) 

i wynosiła od 95,91% do 97,43%, odpowiednio w preparatach. 

Badania uwalniania DiNa z hydrożeli prowadzone do 6 godzin wykazały, że około 20 % leku 

uwolniło się do 30 min z hydrożeli 0,5-2%, natomiast nieco mniej, bo 13% z hydrożelu 2,5%. W czasie 

badania do 6 godzin uwolniło się do 80% leku z preparatów 0,5-2%, a z hydrożelu 2,5% uzyskano 72% 

leku. Biorąc pod uwagę wyniki właściwości reologicznych hydrożel 2,5% będzie utrzymywał się na 

skórze dłużej, a uwalnianie substancji leczniczej będzie nieco wolniejsze niż z pozostałych preparatów. 

Wyniki uwalniania DiNa z hydrożeli przeliczone na 1 mg/cm2 nie wskazują na wyraźnie zróżnicowaną 

szybkość uwalniania leku z wytworzonych hydrożeli. Dane uzyskane z badania uwalniania wskazują na 
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zgodność z kinetyką pierwszego rzędu Higuchiego, co potwierdzają współczynniki R2 0,9833 - 0,9971. 

Brak znaczącego zróżnicowania w szybkości uwalniania leku z hydrożeli potwierdzają również stałe 

szybkości Higuchiego 0,0927 - 0,1243. 

Wnioski 
Uzyskane hydrożele z gumą gellan w ilości 1-2% mają dobre właściwości fizyczne 

i reologiczne, dlatego mogą być odpowiednim nośnikiem dla leków działających miejscowo na skórę. 

Profile uwalniania DiNa z otrzymanych hydrożeli były równomierne i korzystne, ponieważ do 6h 

uwolniło się około 80% leku. Kinetyka uwalniania DiNa z hydrożeli przebiegała zgodnie z kinetyką I - 

rzędu, co potwierdziło uwalnianie zgodne z modelem Higuchiego. 

 

Słowa kluczowe: hydrożel, guma gellan 
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Procesy starzenia fizjologicznie rozpoczynają się w trzeciej dekadzie życia człowieka, są 

nieuniknione, a intensywność ich przebiegu zależy od wielu czynników: zarówno takich, na które nie 

mamy wpływu (uwarunkowania genetyczne, czy zmiany w gospodarce hormonalnej), jak i od 

czynników zewnętrznych (Puizina-Ivić, 2008). Do egzogennych czynników indukujących procesy 

starzeniowe zalicza się m.in. wpływ promieniowania UV, niewłaściwą dietę bogatą w tłuszcze nasycone 

oraz produkty przetworzone, palenie papierosów, niedobór snu. Jednym z zagrożeń dla skóry jest 

fotostarzenie, zależne od stopnia ekspozycji na słońce oraz naturalnego pigmentu skóry. Proces jest 

efektem wpływu promieniowania ultrafioletowego na propagację procesów oksydacyjnych, które 

uszkadzają materiał genetyczny oraz lipidy i białka (Debacq-Chainiaux i in., 2012). Zmiany starzeniowe 

mogą być też intensyfikowane przez niewłaściwą dietę, która może powodować nasilenie peroksydacji 

lipidów i glikozylacji, prowadząc także do powstawania wolnych rodników działających negatywnie 

nie tylko na błony komórkowe, ale także na materiał genetyczny komórek, nasilając w efekcie proces 

starzenia. (Resich-Kozieł i Niemyska, 2020). Palenie papierosów w połączeniu z nadmierną ekspozycją 

na słońce wpływa na uszkodzenie skóry, zwiększenie jej suchości oraz przyspieszone powstawanie 

zmarszczek (Seitz i in., 2012). 

Do objawów starzenia się skóry zalicza się między innymi utratę elastyczności oraz grubości 

skóry spowodowane atrofią warstwy ziarnistej i kolczystej naskórka oraz redukcją warstwy podskórnej 

(Zegarska i Woźniak, 2006). Ponadto w skórze starczej można zaobserwować zmniejszoną syntezę 

składników budulcowych skóry właściwej, spadek aktywności gruczołów łojowych oraz zmniejszenie 

ilości wytwarzanego przez fibroblasty kwasu hialuronowego, a także spadek wartości pH skóry oraz 

poziomu jej nawilżenia (Tyszczuk, 2013; Resich-Kozieł i Niemyska, 2020). Dlatego też, istotne jest 

podejmowanie działań, które mogą przeciwdziałać tym procesom. Przy niwelowaniu zmian 

starzeniowych istotna jest zarówno profilaktyka, jak i wpływ na zauważalne efekty tych procesów, 

poprzez zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji.  

Jedną z metod hamowanie procesów starzeniowych jest zastosowanie odpowiedniej diety, 

bogatej w produkty zawierające antyoksydanty, na przykład resweratrol, luteinę czy witaminy A, C i E, 

które wpływają redukowanie stresu oksydacyjnego (Draelos, 2013). Oprócz odpowiedniego stylu życia, 

istotnym aspektem walki ze zmianami starzeniowymi jest stosowanie właściwych kosmetyków 

przeciwstarzeniowych, o składzie zapewniającym właściwe natłuszczenie, nawilżenie oraz ochronę 

skóry. Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom zachodzącym w skórze opiera się na odpowiednim 

odżywieniu, nawilżeniu i stymulacji procesów regeneracyjnych, jak też zapewnieniu fotoprotekcji 

i hamowaniu procesów oksydacyjnych (Wronowska, Rodak, 2020).  

Poszczególne elementy pielęgnacji przeciwstarzeniowej zależą od osobistych preferencji, 

jednak jednym z najpopularniejszych stosowanych preparatów przy pielęgnacji skóry dojrzałej są kremy 

przeciwzmarszczkowe. Ich działanie polegające na spowalnianiu procesów starzenia, jak i redukowaniu 

już istniejących zmian starzeniowych. W składzie tych kosmetyków obecne są substancje aktywne, 

które mogą wykazywać działanie na wielu poziomach. Współczesna kosmetologia bazuje zarówno na 

surowcach pochodzenia zwierzęcego (pyłek pszczeli, peptydy pozyskiwane z mleka, zawierający 

alantoinę śluz ślimaka), roślinnego (bakuchiol, spirulina pozyskiwana z alg), jak i mikrobiologicznego 

(hydrolizaty drożdży, preparaty probiotyczne). Poszczególne komponenty, mogą wykazywać działanie 

przeciwstarzeniowe, w wyniku działania kilku mechanizmów. Składniki o działaniu antyoksydacyjnym, 

takie jak związki flawonowe (katechiny, izoflawony, kwercetyna) zawarte w ekstraktach roślinnych 
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z owoców (np. ananasa, aceroli), liści (np., zielonej herbaty czy dębu), czy kory (np. cynamon), hamują 

procesy fotostarzenia, ograniczają przebieg procesów rodnikowych, które mogą utleniać błony 

komórkowe oraz wywoływać efekt cytotoksyczny poprzez indukowanie uszkodzeń w DNA komórek 

(Zillich et al. 2015). Hydolizaty białek takich jak kolagen czy elastyna stymulują proliferację 

keratynocytów, redukują efekty procesów fotostarzenia oraz poprawiają strukturę fibryli kolagenowych 

w komórkach skóry. Ekstrakty z alg morskich są źródłem peptydów, hamujących procesy degradacji 

białek strukturalnych poprzez ograniczanie ekspresji metaloprotein, stymulując jednocześnie syntezę 

kolagenu. Bioaktywne peptydy występujące w ikrze łososia, mleku czy śluzie ślimaka hamują 

powstawanie zmarszczek, poprawiają nawilżenie i pigmentację skóry (Brunt i Burgess, 2018). Wreszcie 

komórki macierzyste pochodzenia roślinnego, mogą brać udział w regulacji podziałów komórkowych, 

aktywacji mechanizmów naprawy DNA, czy przedłużać cykl życiowy fibroblastów (Gomes i in., 2020). 

Rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, lepsze zrozumienie działania składników 

bioaktywnych, jak i samych procesów starzenia, prowadzą do powstawania nowych formuł 

kosmetycznych. Biorąc po uwagę dynamikę tych zmian, ważna jest znajomość dostępnych 

komponentów, mechanizmów ich działania oraz możliwości wykorzystania w recepturach 

kosmetycznych. Celem pracy jest przegląd wybranych surowców kosmetycznych oraz substancji 

aktywnych w nich zawartych.  
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Postęp technologiczny, tempo życia a w ostatnim czasie również pandemia COVID-19 

znacząco wpłynęły na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczeństwa. WHO szacuje, że obecnie na 

zaburzenia depresyjne cierpi co 26 człowiek, a ich przebieg może mieć charakter zarówno łagodny jak 

i ciężki. Coraz częściej naukowcy i psychiatrzy w swoich obserwacjach poruszają problem tzw. osi 

mózgowo-jelitowej. Jako jedną z przyczyn zmian zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym 

wymieniają różnice w składzie mikrobioty przewodu pokarmowego, na której różnorodność wpływają 

takie czynniki, jak: wiek, dieta, sposób porodu czy biota bakteryjna matki. Na fluktuacje w ilości 

i jakości mikrobioty wpływają również przebyte choroby i przyjmowane leki (szczególnie antybiotyki). 

Powstała w tych warunkach dysbioza skutkuje wzrostem wydzielania czynników prozapalnych, co 

może prowadzić do obniżenia nastroju. Celem pracy była analiza najnowszych doniesień naukowych 

na temat roli mikrobioty jelit w aspekcie rozwoju depresji. Materiały i metody: przegląd dostępnego 

piśmiennictwa w oparciu o bazę PubMed oraz Google Scholar. Wyniki: Notuje się zróżnicowanie 

pomiędzy składem mikrobioty jelitowej osób zdrowych i pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. 

Badania wykazują znaczną różnicę w kompozycji mikrobioty osób z zaburzeniami - zwiększenie ilości 

bakterii z rodzaju Eggerthella, Paraprevotella, Gelria, Turicibacter wraz ze zmniejszeniem liczebności 

tych z rodzaju Dialister, Coprococcus i Lactobacillus. Badania prowadzone na myszach określają rolę 

mikroorganizmów w syntezie neurotransmiterów oraz modulacji odpowiedzi immunologicznej. 

Wnioski: Dotychczasowe doniesienia naukowe pozwalają przypuszczać, że zachowania żywieniowe 

znacząco wpływają na mikrobiotę a ta na stan zdrowia i choroby oraz nasze zachowania behawioralne. 

Być może, zmierzając w kierunku medycyny spersonalizowanej, będzie możliwe minimalizowanie 

zaburzeń objawów osobowości przez odpowiednią podaż tzw. „dobrych bakterii”. 
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Keywords: depression, microbiome, dysbiosis, gut-brain axis 
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Cel pracy 
Leki przeciwhistaminowe I generacji stosowane są w terapii chorób alergicznych. Działają 

antagonistycznie wobec receptorów histaminowych, co powoduje ograniczenie objawów alergii, 

zmniejszając w ten sposób nieżyt nosa, kichanie, kaszel i inne objawy alergiczne. Ich działaniem 

„niepożądanym” jest mocne działanie uspokajające, nasenne które jest wykorzystywane 

w krótkotrwałych terapiach bezsenności. Praca ta ma na celu omówienie leków przeciwhistaminowych 

I generacji w zaburzeniach snu.  

Zakres tematyczny opracowania 
Histamina jest naturalną aminą biogenną, powstającą z histydyny przy udziale enzymu 

dekarboksylazy histydyny. Wyróżniamy cztery receptory histaminowe: H1, H2, H3, H4. Histamina 

pełni funkcję mediatora procesów zapalnych, odczynu alergicznego, pobudza wydzielanie soku 

żołądkowego, a także jest neuroprzekaźnikiem. Jako neuroprzekaźnik w ośrodkowym układzie 

nerwowym (OUN) odgrywa ważną rolę w regulacji cyklu snu i czuwania. 

Leki przeciwhistaminowe są antagonistami receptorów histaminowych. Poprzez hamowanie 

H1,H2,H3 i H4 wykazują działanie: przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne, miejscowo znieczulające, 

zmniejszające reakcję skurczową mięśniówki gładkiej w układzie oddechowym, pokarmowym jak 

i w macicy. Powodują także wzrost łaknienia i działają sedatywnie. Leki te dzielimy na I, II oraz III 

generację. Leki p-histaminowe pierwszej generacji są rozpuszczalne w tłuszczach i przechodzą przez 

barierę krew-mózg, dzięki czemu silnie blokują receptory H1 w OUN. Inaktywacja działania histaminy 

spowodowana ich działaniem powoduje więc uspokojenie oraz uczucie senności. W odróżnieniu 

od pierwszej generacji, druga i trzecia generacja leków przeciwhistaminowych właściwie nie wykazuje 

tego efektu, ponieważ nie są one w stanie przejść przez barierę krew-mózg. Dlatego tylko I generacja 

jest wykorzystywana w łagodnej bezsenności. Do leków p-histaminowych pierwszej generacji należą: 

antazolina, klemastyna, prometazyna, difenhydramina, hydroksyzyna, doksylamina, ketotifen, 

chlorfeniramina oraz cyproheptadyna. W zaburzeniach snu z stosuje się głównie: 

 Difenhydraminę – wiele badań wskazuje na jej silne właściwości nasenne i uspokajające. 

W krótkotrwałej bezsenności jest stosowana doustnie. Ma długi okres półtrwania, przez co 

następnego dnia można dalej odczuć jej skutki, czyli senność, suchość w gardle, a nawet 

oszołomienie i złe samopoczucie. Produkty z difenhydraminą nieraz zawierają środek 

przeciwbólowy, który może być stosowany do łagodzenia bólu i wspomagania wprowadzenia 

w stan snu, jeśli występują jego zaburzenia. Zazwyczaj są to leki OTC. Chociaż difenhydramina 

wywołuje łagodne do umiarkowanych skutków ubocznych to dłuższe stosowanie tego leku 

może się przyczynić do uzależnienia, rozwoju tolerancji – a w przypadku przedawkowania 

(które zdarza się bardzo rzadko) może powodować rabdomiolizę, kardiotoksyczność 

i zaburzenia rytmu serca. 
 Hydroksyzynę – często jest stosowana jako lek nasenny mimo, że nie pokrywa się to z jej 

wskazaniem rejestracyjnym. Powoduje uspokojenie, zmniejsza uczucie napięcia wewnętrznego 

oraz działa nasennie. Czasami jest podawana przed zabiegami chirurgicznymi, aby wyciszyć 

pacjenta. Ma możliwe działanie toksyczne u dzieci, jak również może powodować 

kardiotoksyczność, przez co u starszych osób wyższe dawki hydroksyzyny są ograniczane. 
 Doksylaminę – wykazuje działanie nasenne i uspokajające, jest lekiem dostępnym bez recepty, 

dlatego pacjenci z zaburzeniami snu bardzo często po nią sięgają. Tak jak reszta leków p-

histaminowych pierwszej generacji wykorzystywanych w bezsenności, zaleca się jej 

krótkotrwałe stosowanie. Doksylamina używana w dawkach rekomendowanych, jest uważana 



21 MAJA 2022 

26 
 

za bezpieczną. Jednakże następnego dnia po jej zastosowaniu, można odczuć jej nieprzyjemne 

skutki takie jak suchość w ustach, bóle głowy, zaburzenia koordynacji. Może po niej także 

wystąpić senność poranna. Niekiedy może spowodować kołatanie serca oraz bóle gastryczne. 

Istnieje również ryzyko rozwoju tolerancji na jej uspokajające działanie, a nawet możliwość 

wystąpienia objawów odstawiennych przy zbyt długotrwałym stosowaniu. 
Spośród tych trzech leków przeciwhistaminowych I generacji zarejestrowane wskazanie w leczeniu 

krótkiej bezsenności mają doksylamina i difenhydramina. W przypadku hydroksyzyny brakuje 

wystarczających badań, które uzasadniłyby jej powinność do stosowania w terapii zaburzeń snu. 

Główne metody użyte w opracowaniu 
Przeglądu piśmiennictwa dokonano przez przeszukanie elektronicznych baz danych, takich jak 

PubMed, Scopus, Google Scholar, Web of Science, wpisując w języku polskim oraz angielskim słowa 

kluczowe „antihistamines in insomnia”, „leki przeciwhistaminowe w zaburzeniach snu”, 

„H1 antihistamines”. 

Najważniejsze wyniki oraz wnioski 
Leki przeciwhistaminowe I generacji mogą być wykorzystywane w leczeniu zaburzenia snu. 

W przypadku stosowania ich zgodnie z zaleceniami, można stwierdzić, że są bardzo bezpieczne dla 

człowieka. Stosowanie tych środków we własnym zakresie niesie jednak ryzyko przedawkowania, które 

wiąże się z poważnymi działaniami niepożądanymi. Dlatego mimo, że są dostępne preparaty bez recepty 

z difenhydraminą i doksylaminą, należy podchodzić do nich racjonalnie, przeczytać ulotkę leku, a nawet 

skonsultować się z farmaceutą lub lekrzem.  

 

Słowa kluczowe: histamina, leki przeciwhistaminowe, bezsenność, zaburzenia snu. 

Keywords: histamine, antihistamines, insomnia, sleep disturbance. 
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W dobie ogromnej konsumpcji, produkcji oraz marnotrawienia żywności szuka się coraz 

to nowych rozwiązań, które spowodują zmniejszenie ilości marnowanej żywności, jak również 

ograniczy ilości odpadów po produkcyjnych, które dla przedsiębiorstw stanowią bardzo duży problem 

oraz koszt spowodowany utylizacją. Sytuacja ta łączy się również z coraz większą świadomością 

społeczeństwa odnośnie naszej planety i ilości odpadów oraz marnowanego jedzenia. Związku z tym 

pod naciskiem opinii publicznej wynajdowane są nowe rozwiązania, które pozwoliły by na 

uskutecznienie coraz bardziej popularnego zjawiska jakim jest „zero waste”. Jednym z przykładów jest 

stworzenie pojemników z odpadów po produkcyjnych, pojemniki są wykorzystywane do sprzedaży 

żywności, szczególnie dań gotowych. Ważne jest to iż w Polsce istnieje duża produkcja soków 

jabłkowych, cydrów, oraz innych produktów pozyskiwanych z tego surowca. Polska jako potentat 

wyrobów z jabłek słabnie względem gospodarki światowej, jednak mimo tego w samej Europie udział 

polskich jabłek i produktów wykonanych z nich rośnie. Ze względu na te okoliczności powstał pomysł 

aby wykorzystać odpady takie jak skórki jabłek oraz miąższ jako dodatek do pieczonego produktu 

mięsnego. Produkt będzie miał kilka wariantów, w pierwszym zostanie wykorzystany sproszkowany 

liofilizat ze skórek jabłka, w drugim zaś miąższ jabłek, oba te odpady zostaną wykorzystane jako dodatki 

do pieczonego mięsnego produktu, ze względu na właściwości składników biologicznie aktywnych 

zawartych w tych odpadach. Dzięki temu produkt będzie posiadał więcej korzystnych związków dla 

zdrowia organizmu. Miąższ został pozyskany poprzez usunięcie z jabłka ogonka, skórki i gniazd 

nasiennych. Celem było zbadanie w produktach wpływu i działanie biologiczne związków zawartych 

surowcach odpadowych tj. w skórce oraz miąższu jabłka na produkt mięsny i jego właściwości 

fizykochemiczne. W tym celu zostały wykonane badanie w kierunku określenia fizykochemicznych: 

pomiar parametrów barwy L*a*b*c*h oraz właściwości tekstury w okresie 0, 5, 10, oraz 15 dni 

po wytworzeniu pieczonego produktu mięsnego. Drugorzędnym celem było wykorzystanie właściwości 

związków i substancji zawartych w skórce jabłek oraz miąższu do wytworzenie pieczonego produktu 

mięsnego. Dzięki temu produkt został wzbogacony w enzymy, błonnik, witaminy np. witaminę C 

oraz związki przeciwutleniające. Produkt jest więc o wiele bardziej korzystny dla zdrowia konsumenta, 

zawiera w sobie również więcej wartości odżywczych. 
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Ślimakiem hodowanym w Polsce najchętniej jest północnoafrykański ślimak duży szary (Cornu 

aspersum maxima). Pomimo pochodzenia (południowa część basenu Morza Śródziemnego), dzięki 

zapewnieniu optymalnej temperatury, wilgotności, a także dobrej jakości paszy jego hodowla na skale 

przemysłową w naszym kraju nie stanowi problemu dla hodowców. Głównym celem plantacji ślimaków 

jest ich eksport, jednakże ze względów naukowych mięczaki te mogą stanowić również cenny model 

wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych celem opisania podstawowych procesów takich jak na 

przykład fagocytoza.  

Hemolimfa będąca płynem ustrojowym bezkręgowców zawiera oprócz substancji niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania ślimaka także komórki pełniące funkcję odpornościową. Są nimi 

komórki pełzakowate mające zdolność do fagocytozy, tak zwane hemocyty. Hemocyty posiadają 

możliwość wychwytywania różnorodnych cząsteczek w ramach obrony nieswoistej organizmu. 

Pomimo znacznych różnic w budowie układu krążenia ślimaków oraz ssaków, hemocyty przypominają 

komórki krwi –makrofagi, zarówno pod względem budowy jak i funkcji. Dodatkowo, hemocyty biorą 

udział w syntezie niektórych hormonów peptydowych. Od ślimaków możliwe jest pobranie stosunkowo 

dużych ilości hemolimfy bez uszczerbku na ich zdrowiu. Umożliwia to przede wszystkim półotwarty 

układ krążenia oraz częściowo hydrauliczny narząd ruchu. 

Celem badań było wykazanie właściwości fagocytarnych hemocytów wobec różnych materiałów 

naturalnych oraz ocena właściwości pirogennych dwóch typów nici chirurgicznych. 

Materiał do badań stanowiła świeżo pobrana hemolimfa od ślimaków Cornu aspersum maxima 

oraz obiekty takie jak włos ludzki, niewchłanialna nić chirurgiczna wykonana z nylonu, wchłanialna nić 

chirurgiczna z poliglikanu oraz ziemia okrzemkowa wraz z chityną i gąbką. Badanie przeprowadzono 

z użyciem 24-dołkowej płytki do hodowli komórkowej oraz mikroskopu fluorescencyjnego 

odwróconego Leica DMi8 microsystem (Leica, Niemcy) z oprogramowaniem Leica LAS X Imaging 

and Analysis Software (Leica, Niemcy), dzięki któremu wykonano serie czasowe obserwowanego 

obrazu. Podczas badań sprawdzano zachowanie hemocytów wobec każdego z materiałów w zadanym 

czasie.  

Wyniki badań wyraźnie ukazują tropizm, przyleganie i rozpłaszczanie się komórek hemolimfy 

ślimaków zarówno w stosunku do włosa, jak i wchłanialnej nici chirurgicznej oraz mieszanki ziemi 

okrzemkowej, chityny oraz gąbki. Badania wykazały również różnicę związaną z właściwościami 

pirogennymi pomiędzy nicią chirurgiczną z nylonu a nicią z poliglikanu.  

Wnioski z przeprowadzonego badania można sformułować w następujący sposób: hemocyty 

wykazują właściwości fagocytarne wobec niektórych materiałów. Nić wykonana z nylonu jest obojętna 

dla organizmu, nie powoduje stanu zapalnego oraz fagocytozy, natomiast nić wykonana z poliglikanu 

rozkłada się, między innymi z udziałem fagocytozy powodując minimalną odpowiedź zapalną tkanki. 
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W ostatnim czasie coraz częściej konsumenci sięgają po oleje otrzymane metodą tłoczenia na 

zimno. Tego typu produkty cechują się zdecydowanie wyższą wartością odżywczą niż oleje 

ekstrahowane chemiczne i rafinowane. Pozostaje jednak kwestia zagospodarowania produktów 

ubocznych, które są otrzymywane po zastosowaniu tej technologii. Wytłoki powstałe podczas tłoczenia 

na zimno zawierają nadal 6-15% tłuszczu. Ponadto charakteryzują się wysoką zawartością białka 

i składników mineralnych. Stąd też, stanowią one cenny półprodukt, który można wykorzystać do 

fortyfikacji żywności. Konieczne jest jednak opracowanie technologii dalszego przetwarzania 

wytłoków umożliwiające otrzymanie produktu końcowego akceptowalnego przez konsumentów, 

o wysokiej jakości odżywczej. 

Celem pracy było określenie właściwości mechanicznych jadalnych naczyń wytworzonych 

z dodatkiem wytłoków nasion oleistych.  

Materiał badawczy stanowiły naczynia – miseczki, wytworzone z nasion sezamu i dodatku 

wybranych produktów ubocznych. Do receptury wykorzystano wytłoki z lnu, miąższu palmy kokosowej 

oraz wytłoki z sezamu, a także kisiel lniany, wodę, olej słonecznikowy, stewię i ekstrakt wanilinowy.  

Po wypieku jadalne naczynia zostały ostudzone, a następnie umieszczono na nich po 50 g lodów 

(w celu przeprowadzenia symulacji wykorzystania miseczki do konsumpcji). Czas obróbki wstępnej 

wynosił 5 i 10 minut. Następnie naczynia oczyszczono w pozostałości lodów i poddano testom 

wytrzymałościowym. 

Badania właściwości mechanicznych wykonano przy użyciu maszyny wytrzymałościowej 

Zwick/Roell Z 0.5. Przeprowadzono test przebijania wykorzystując płaski penetrator cylindryczny 

(o średnicy 5 mm). Zastosowano głowicę o max. sile nacisku 500 N. Prędkość badania wynosiła 1 mm·s-

1. Siła maksymalna zarejestrowana podczas testów była miarą wytrzymałości produktu na ściskanie.  

Dodatkowo przeprowadzono ocenę sensoryczną naczyń. Zadaniem panelistów było określenie 

kruchości i konsystencji badanego materiału zarówno poddanego obróbce wstępnej w różnym czasie, 

jak i właściwości naczyń „nieużywanych”. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań instrumentalnych stwierdzono, że najniższą 

wytrzymałością charakteryzują się naczynia z dodatkiem wytłoków z miąższu palmy kokosowej. 

Zaobserwowano ponadto, że wydłużenie czasu konsumpcji/namaczania do 10 minut skutkuje bardzo 

dużym spadkiem siły maksymalnej zarejestrowanej w czasie testów ściskania dla miseczek z dodatkiem 

wytłoków ze słonecznika oraz z miąższu palmy kokosowej. Ogólnie wytrzymałość materiału 

badawczego maleje wraz z wydłużaniem czasu obróbki wstępnej. 

Wyniki analizy sensorycznej świadczyły o wyższej akceptowalności konsystencji miseczek 

wytworzonych z dodatkiem nasion sezamu. Jednak kruchość naczyń paneliści ocenili korzystniej 

w przypadku produktów zawierających wytłoki z miąższu palmy kokosowej. Analogicznie jak 

w badaniach instrumentalnych, największe zmiany właściwości teksuralnych zaobserwowano dla 

miseczek poddanych obróbce wstępnej w czasie powyżej 10 minut. 

Uzyskane wyniki świadczą o wpływie rodzaju zastosowanego w recepturze dodatku (w postaci 

wytłoków roślin oleistych) na właściwości mechaniczne jadalnych naczyń. W pracy wykorzystano 

wytłoki z miąższu palmy kokosowej oraz wytłoki z nasion sezamu i lnu. Należy przypuszczać, że dalsze 

badania, z zastosowaniem innych surowców, pozwolą otrzymać naczynia przeznaczone do spożycia 

o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. 
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Wstęp. Do jednych z najbardziej popularnych zabiegów wykonywanych w gabinetach 

kosmetologicznych należą depilacja laserowa oraz peelingi chemiczne. Depilacja laserowa to obecnie 

najskuteczniejsza metoda usuwania niepożądanego owłosienia, polega na fototermolizie. Duża ilość 

ciepła niszczy cebulkę włosa, co pozwala skutecznie usunąć włosy. Działanie peelingu chemicznego 

polega na kontrolowanym rozpuszczeniu naskórka, lub w przypadku silniejszych kwasów górnej 

warstwy skóry. Efektem zabiegu jest poparzenie skóry, które silnie stymuluje jej odnowę. W przypadku 

obu zabiegów należy przeprowadzić dokładny wywiad kosmetologiczny oraz wykluczyć 

przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu. Niniejsza praca dotyczy sytuacji zagrażającej zdrowiu 

klienta w gabinecie kosmetologicznym, jaką jest oparzenie, które może być powikłaniem zarówno 

w przypadku depilacji laserowej, jak i zabiegów z wykorzystaniem peelingów chemicznych.  

Celem pracy jest analiza postępowania w sytuacji oparzenia skóry w gabinecie 

kosmetologicznym. 

Metodą badawczą zastosowaną przy tworzeniu niniejszej pracy była analiza dostępnej literatury 

z lat 2007-2022 oraz zaleceń Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku.  

W wyniku dokonanej analizy, w pracy przedstawiono zasady postępowania w sytuacji 

oparzenia skóry w gabinecie kosmetologicznym, które zawierają m.in.: chłodzenie oparzenia w chłodnej 

lub zimnej wodzie, okrycie oparzenia czystym, jałowym opatrunkiem lub folią spożywczą oraz 

skierowanie poszkodowanego klienta do niezwłocznego zasięgnięcia pomocy medycznej.  

Wnioski. Praca kosmetologa wymaga dużej wiedzy, aby zabiegi były przeprowadzane w sposób 

bezpieczny. Kluczową rolę pełni wywiad kosmetologiczny, dzięki któremu można wykluczyć 

przeciwwskazania do wykonania wybranego zabiegu, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia powikłań. Niestety każdy klient może reagować w inny sposób na wybrany zabieg, więc 

nawet kosmetolodzy z dużym doświadczeniem nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności, 

dlatego pracownicy gabinetów kosmetologicznych powinni posiadać wiedzę z zakresu pierwszej  

pomocy.  
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Wścieklizna stanowi ostrą chorobę ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wywołaną 

neurotropowym RNA wirusem z rodziny Rhabdoviridae. Dotyczy ona zwierząt stałocieplnych oraz 

ludzi i jest notowana jako najbardziej śmiertelna zoonoza. Wiele czynników wpływa na okres inkubacji 

wirusa min. jego dawka oraz odległości od OUN, co przekłada się na czas manifestacji klinicznej, który 

wynosi od kilku dni do kilku miesięcy po ekspozycji. Bardzo ważnym aspektem w prewencji zakażeń 

jest profilaktyka swoista – szczepienia ochronne wśród zwierząt/domowych i osób z tzw. grupy ryzyka 

oraz profilaktyka poekspozycyjna, a więc postępowanie po kontakcie z zakażonym zwierzęciem- 

przemycie rany wodą z mydłem, przyjęcie immunoglobulin/szczepień. Kiedy wirus dotrze do organów 

docelowych wścieklizna jest praktycznie w 100% śmiertelna. Za transmisję wirusa na ludzi 

odpowiedzialne zwierzęta dzikie i domowe– głownie psy (zadrapania/ugryzienia). Właściciele psów 

mają obowiązek zapewnić coroczną ochronę w postaci szczepień, natomiast koty ustawowemu 

obowiązkowi nie podlegają. W ostatnim roku część regionów ograniczyła szczepienia zwierząt dzikich 

i jak zaobserwowano, doszło do wzrostu zapadalności oraz szybkiej transmisji wirusa, o czym 

alarmowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Celem pracy była analiza i ocena zagrożenia 

wścieklizną w Polsce. Wyniki i Wnioski: Według Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz ,,Rabies-

Bulletin-Europe” w Polsce w 2021 wykryto 103 przypadki zakażeń: 10 u zwierząt domowych 

a pozostała część to zwierzęta dzikie. W 2022 liczba ta wynosi 7 i były to zakażenia zwierząt dzikich. 

Szczególne zagrożenie zauważalne jest w województwie mazowieckim. Świadczy to o tym, iż wirus 

wścieklizny pozostaje poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, a eliminacja wymaga 

odpowiednich i długoterminowych działań, ciągłego szczepienia lisów w rejonach najbardziej 

zagrożonych, ale i nie tylko. Również właściciele zwierząt domowych – psów i kotów, powinni 

zapewnić im profilaktykę swoistą aby ograniczyć transmisję patogenu. Istnieje potrzeba ciągłej edukacji 

społeczeństwa w zakresie patogenezy i profilaktyki zakażeń wirusem, zwłaszcza podczas korzystania 

z terenów leśnych. 
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Celem pracy jest zwrócenie uwagi na chętnie stosowaną w porze letniej formę obróbki 

termicznej mięsa, tzw. „grillowanie”. Ta powszechnie stosowana metoda przygotowania latem 

produktów mięsnych i ryb, niesie za sobą niebezpieczeństwo powstawania związków toksycznych, 

takich jak: aminy heterocykliczne, nitrozoaminy, Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne 

(WWA), czy akrylamid. Do wytworzenia tych ksenobiotyków dochodzi w wyniku pirolizy tłuszczu 

kapiącego na rozżarzone węgle. Grillowana żywność zawierająca te związki może inicjować proces 

nowotworzenia w organizmie człowieka. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne uznano 

za najbardziej niebezpieczną grupę czynników rakotwórczych powstających wskutek grillowania 

materii organicznej, szczególnie bezpośrednio nad ogniem. Zastosowanie grilla elektrycznego 

lub użycie tacek aluminiowych na grillu tradycyjnym w obróbce żywności pochodzenia organicznego, 

zmniejsza znacząco wytworzenie dużych ilości WWA w tej żywności. Dostępność informacji na temat 

zdrowych produktów nie zapewnia upodmiotowienia ludzi wiedzą, jak wybierać lub unikać produktów 

spożywczych lub potraw w zależności od niezdrowych czynników i stosowanych praktyk. Społeczna 

wiedza i przekonania o wpływie niezdrowej żywności na zdrowie, wymagają oceny, aby można było 

podjąć odpowiednie środki w celu właściwego informowania populacji.  

 

Słowa kluczowe: grillowanie, WWA, niezdrowe jedzenie, wiedza  
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Rak jelita grubego w 2020 roku wg IARC stanowił 10% wszystkich zachorowań na raka na 

świecie. Jest to trzeci, najczęstszy nowotwór u mężczyzn, natomiast drugi co do częstości zachorowań 

po raku piersi, u kobiet. Zaburzenia procesu apoptozy są identyfikowane jako przyczyna transformacji 

nowotworowej oraz występowania oporności komórek nowotworowych na stosowane leczenie. 

Celem pracy była ocena ekspresji genów CASP3, CASP9 oraz DIABLO związanych 

z przebiegiem procesu apoptozy w komórkach pochodzących z guza jelita grubego oraz tkanki 

otaczającej. 

Badaniem objęto 40 pacjentów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów 

Układu Pokarmowego SPSK1w Lublinie, u których zdiagnozowano groczolakoraka jelita grubego. 

Badania zostały wykonane za zgodną Lokalnej Komisji Bioetycznej. 

Ekspresję gewnów badanych oceniano metodą qPCR.W pracy podjęto próbę oceny zależności 

ekspresji genów badanych od zaawansowania nowotworu wg klasyfikacji TNM. 

Zaobserwowano, że ekspresja genów CASP9 i DIABLO zależna jest od wielkości guza, 

oraz klasyfikacji klinicznej TNM, zarówno biorąc pod uwagę ekspresję w komórkach guza jak i tkanki 

otaczającej guz. 

 

Słowa kluczowe: rak jelita grubego, apoptoza, ekspresja genów 

  



21 MAJA 2022 

34 
 

WPŁYW HYDROKSYETYLOCELULOZY NA WŁAŚCIWOŚCI 

STABILIZACYJNO-FLOKULACYJNE WODNYCH SUSPENSJI BENTONITU  

W RÓŻNYCH WARTOŚCIACH PH 

THE INFLUENCE OF HYDROXYETHYL CELLULOSE ON STABILIZATION  

AND FLOCULATION PROPERTIES OF AQUEOUS BENTONITE SUSPENSIONS  

AT DIFFERENT PH VALUES 

mgr Ewelina Godek 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, 

ewelina.godek@poczta.umcs.lublin.pl 

Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS 

 

 

Celem pracy było zbadanie wpływu hydroksyetylocelulozy na właściwości stabilizacyjno-flokulacyjne 

wodnych suspensji bentonitu w różnych wartościach pH (3, 6 i 9).  

Hydroksyetyloceluloza (HEC) to niejonowa pochodna celulozy. Polimer ten można też zsyntezować 

z odpadów przemysłowych za pomocą promieniowania mikrofalowego [1]. HEC jest wykorzystywany 

w przemyśle kosmetycznym jako środek żelujący, zagęszczający i stabilizujący, w przemyśle naftowym 

i gazowym jako dodatek do płuczki wiertniczej, a także w zastosowaniach przemysłowych, powłokach 

i lakierach [2]. Hydroksyetyloceluloza jest również używana w przemyśle medycznym do produkcji 

hydrożeli i w procesie kontrolowanego dostarczania leków [3].  

Bentonit (N-HB) to naturalny minerał ilasty powstający z popiołu wulkanicznego i tufów 

wulkanicznych. Nazwany został tak, ponieważ jego złoża zostały odkryte w Fort Benton w Stanach 

Zjednoczonych. Głównym składnikiem tej nanoglinki jest montmorylonit [4]. Nanoglinka bentonitowa 

ma znakomite właściwości adsorpcyjne, pochłania toksyny i metale ciężkie z wody. Z tego powodu 

wykorzystywana jest do uzdatniania skażonej gleby [5]. Bentonit znalazł też zastosowanie w przemyśle 

spożywczym jako substancja zagęszczająca i przeciwzbrylająca (E558) oraz jako składnik 

biodegradowalnych folii np. do pakowania żywności [6]. N-HB stosuje się także w inżynierii tkankowej 

i medycynie jako nośnik leków [7]. Glinkę bentonitową stosuje się jednak przede wszystkim 

w kosmetologii do produkcji środków oczyszczających skórę i łagodzących podrażnienia [8]. 

Dane literaturowe nie zawierają informacji na temat wpływu HEC na stabilność wodnych suspensji 

minerałów ilastych, dlatego też zbadano wpływ hydroksyetylocelulozy na właściwości stabilizacyjno-

flokulacyjne wodnych suspensji N-HB, ponieważ tego typu układy mają duży potencjał aplikacyjny 

zwłaszcza w przemyśle kosmetycznym. 

Pomiary stabilności wykonano metodą spektrofotometryczną UV-ViS. Najbardziej prawdopodobny 

mechanizm stabilizacji określono na podstawie badań adsorpcyjnych również wykonanych metodą 

spektrofotometryczną. Dodatkowo zbadano właściwości elektrokinetyczne poprzez pomiary potencjału 

dzeta. 

Uzyskane wyniki wskazują, że hydroksyetyloceluloza dosyć dobrze adsorbuje się na powierzchni N-

HB, natomiast pH nie ma wpływu na wielkość adsorpcji HEC na powierzchni N-HB. Z pomiarów 

potencjału dzeta wynika, że bentonit w całym zakresie pH posiada ujemny ładunek. W związku z tym, 

że hydroksyetyloceluloza jest niejonowym polimerem, najbardziej prawdopodobne jest to, że za proces 

adsorpcji odpowiedzialne są oddziaływania nieelektrostatyczne: wiązania wodorowe i oddziaływania 

hydrofobowe. Efektem czego jest brak wpływu pH na wielkość adsorpcji. Potwierdzeniem tego są 

wyniki pomiarów potencjału dzeta układu. W przypadku niejonowego HEC, wraz ze wzrostem stężenia 

polimeru praktycznie nie obserwuje się zmian potencjału dzeta układu. Niewielki spadek wartości 

potencjału dzeta może być spowodowany tym, że wraz ze wzrostem stężenia polimeru, wzrasta wielkość 

adsorpcji HEC na powierzchni N-HB, wskutek czego płaszczyzna poślizgu przesuwa się w głąb 

roztworu, przez co wartości potencjału dzeta układu delikatnie maleją. Z pomiarów stabilności wynika, 

że wodna suspensja bentonitu jest całkowicie niestabilna we wszystkich badanych wartościach pH (3, 6 

i 9), o czym świadczą niskie wartości absorbancji i jej szybki spadek w czasie. Dodatek polimeru do 

układu zdecydowanie wpływa na stabilność. W przypadku HEC wraz ze wzrostem stężenia we 

wszystkich wartościach pH następuje wzrost stabilności układu, czego powodem jest adsorpcja 
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niejonowego polimeru na powierzchni ujemnie naładowanego minerału ilastego. Dlatego też najbardziej 

prawdopodobnym mechanizmem stabilizacji jest stabilizacja steryczna. pH nie ma wpływu 

na stabilność wodnych suspensji bentonitu. W związku z tym, że HEC nie posiada ładunku, efektem 

tego jest brak wpływu pH na wielkość adsorpcji, co również przekłada się na brak wzrostu lub spadku 

stabilności układu wraz ze wzrostem pH.  

Reasumując, hydroksyetyloceluloza ma wpływ na stabilność wodnych suspensji bentonitu. Wraz 

ze wzrostem stężenia polimeru wzrasta stabilność badanego układu wskutek wzrostu wielkości 

adsorpcji HEC na powierzchni N-HB wraz ze wzrostem stężenia polimeru. Natomiast pH nie ma 

wpływu na stabilność układu z polimerem, ponieważ HEC nie posiada ładunku i pH nie wpływa na 

wielkość jego adsorpcji, co przekłada się na brak wpływu na stabilność. Najefektywniejszą stabilność 

uzyskano przy stężeniu polimeru wynoszącym 200 ppm we wszystkich wartościach pH=3, 6 i 9. Tego 

typu układ może znaleźć zastosowanie w przemyśle kosmetycznym do produkcji kremów i preparatów 

na podrażnioną skórę. 
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Plastik ze względu na swoje właściwości fizyczne stał się nieodłącznym elementem życia 

człowieka. W samym 2019 roku światowa produkcja plastiku przekroczyła 368 milionów ton 

(PlasticEurope, 2020). Problem nadmiernej produkcji tworzyw sztucznych obrazują liczby. Pomiędzy 

1950, a 2015 rokiem, zaledwie 22% plastiku wygenerowanego przez przemysł uległo recyklingowi. 

Pozostałe 78% szacowane na 6300 miliardów ton tworzyw sztucznych przedostało się do środowiska 

naturalnego (Gayer i inni, 2017). Pod wpływem czynników fizykochemicznych do których zaliczamy: 

temperaturę, promieniowanie UV czy też termoutlenianie, duże fragmentu plastiku ulegają fragmentacji 

osiągając różne rozmiary (Korez i inni, 2019). W badaniach prowadzonych w naszym zespole, głównym 

celem zainteresowania stały się frakcje osiągające średnicę od 1µm- 5mm, ponieważ plastik o takich 

rozmiarach nazywamy mikroplastikiem (Gigault i inni, 2018). Zaliczamy go do materiałów, którego 

gwałtowny wzrost zakwalifikował go do substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla 

organizmów żywych. Dotychczas większość badań koncentrowała się przede wszystkim na interakcji 

mikroplastik- organizm modelowy głównie w ekosystemach wodnych. Ma to swoje uzasadnienie 

głównie ze względu na dużą homogenność oceanów. Środowisko lądowe znacznie trudniej jest badać 

w kontekście ekotoksykologicznym ze względu na złożoność procedury ekstrakcji mikroplastiku 

z kompleksu organiczno-mineralnego jakim jest gleba. Ponadto brak jest również wyraźnego gradientu 

stężenia mikroplastiku, co czyni go trudniejszym do zidentyfikowania (Rillig, 2012).  

W związku z tym podjęliśmy się eksperymentu, który miał na celu stwierdzenie, czy (I) 

mikrocząstki polipropylenowe podane w pokarmie zwierzętom modelowym zmieniają aktywność 

enzymów trawiennych larw światłówki naziemnicy podczas całego okresu życia larwalnego, (II) czy 

jednoczesne narażenie na mikrowłókna polipropylenowe oraz kadm modyfikuje efekty związane 

wyłącznie z podażą mikrowłókien oraz (III) czy wielopokoleniowa preekspozycja gąsienic na kadm ma 

związek z ewentualną odmienną odpowiedzią narażonych owadów w porównaniu z aktywnością 

enzymów trawiennych osobników nieeksponowanych. Dodatkowo praca zakłada optymalizację 

pomiaru aktywności enzymów związanego z oceną intensywności zabarwienia mieszanin reakcyjnych 

po zajściu reakcji co pozwoli uzyskać jednoznaczne obiektywne wartości absorbancji, w odróżnieniu 

od instrukcji producenta zestawu testowego, zakładającej ocenę półilościową.  

Zakres tematyczny opracowania odnosi się do szeroko rozumianej ekotoksykologii. 

Ze względu na wzrost stężenia nowych potencjalnie szkodliwych substancji w środowisku, mogą 

wpływać na homeostazę orgaznimów żywych przyczyniając się do zmiany parametrów życiowych. 

Ponadto badania opierają się na wpływie mikroplastiku na organizmy lądowe, którym naukowcy 

obecnie poświęcają coraz więcej uwagi, ze względu na alarmujące wyniki poznane w wodnych 

zależnościach troficznych. W naszych badaniach skupiliśmy się na układzie pokarmowym larw 

Spodoptera exigua. Dzięki swoim właściwościom fizjologicznym, ale także morfologicznym 

i rozwojowym został zakwalifikowany w reprezentatywną listę organizmów modelowych należących 
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do bezkręgowców. Należy od do owadów holometabolicznych, co oznacza, że w ciągu swojego życia 

przechodzi drastyczne zmiany w planie budowy ciała. Larwy motyli zostały uzyskane z pokoju 

hodowlanego znajdującego się w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 9. Począwszy 

od 1999 roku prowadzona jest hodowla motyli w warunkach laboratoryjnych. Od 2005 roku równolegle 

prowadzona jest linia larw wystawionych na ekspozycje kadmu. Stężenie 44 µg Cd na 1 g suchej masy 

pożywki zostało wybrane jako najniższe stężenie, przy którym mogliśmy zaobserwować pewne zmiany 

rozwojowe larw owadów. W związku z tym wyróżniamy kolejno linię kontrolną i linię kadmową. 

Wykorzystując taką możliwość do naszego eksperymentu zostały włączone również osobniki z linii 

kadmowej.  

Metodyka opierała się na zamierzonej ekspozycji na włókna polipropylenowe o średnicy 

mniejszej niż 5mm i dodanie ich do pożywki w rosnącym stężeniu kolejno: 0mg, 11mg, 35 mg, 99mg, 

292 mg, 875 mg na 1 gram suchej masy pożywki. Pomimo uzyskania homogennej frakcji, mogliśmy 

zauważyć różnice w średnicy włókien polipropylenowych. Jednak dzięki temu możemy zbadać, w jaki 

sposób mikroplastik pochodzenia wtórnego odziałowywuje na fizjologię owadów, co pozwoli nam 

urzeczywistnić warunki, które zachodzą w środowisku naturalnym. W momencie, kiedy larwa osiągnęła 

5 stadium rozwojowe, jelito pobrano i poddano homogenizacji w wodnym roztworze PBS. Homogenat 

poddano wirowaniu, dzięki czemu uzyskaliśmy wodny roztwór z enzymami hydrolitycznym. Obecność 

enzymu potwierdzano przy użyciu testu Api®Zym. W naszych badaniach za pomocą spektrofotometru 

podjęliśmy się próby ilościowej interpretacji wyników wykorzystując maksymalną absorbancję 

pochłaniania danej barwy powstałej w konkretnym dołku w teście paskowym. Wyliczone absorbancje 

zostały ustalone dla każdego z enzymów. Umożliwiły one pomiar aktywności enzymatycznej 

osobników z grupy kontrolnej i kadmowej wystawionych na ekspozycję na mikroplastik. Dzięki temu 

zamieniliśmy półilościową metodę w ilościową interpretację wyników, wykonując testy statystyczne.  

Wyniki doświadczenia pokazały, że w linii kontrolnej na 19 enzymów hydrolitycznych, tylko 

lipaza wykazała istotnie statystyczny wzrost. W linii kadmowej również zaobserwowaliśmy brak 

zwiększenia aktywności enzymów w ekspozycji na mikroplastik. Wyjątkiem jest wzrost aktywności α- 

fukozydazy w populacji larw odpornej na kadm.  

Wnioski przeprowadzonego przez nas badania pokazują nam brak zmian w profilu aktywności 

enzymów trawiennych w ekspozycji na mikroplastik. Wynika to przede wszystkim z obecności 

mikroflory jelitowej, która stanowi pierwszą linię obrony w odpowiedzi na substancje obce dostające 

się wraz z pożywieniem do wnętrza jelita. Oprócz tego przystosowania w samej budowie anatomicznej 

larw, które ciągle mierzą się z patogenami zewnątrz, doprowadziły do skutecznej obrony owada na 

poziomie układu pokarmowego.  

Dalsze założenia badawcze mogą prowadzić do poznania innych aspektów związanych 

z ekspozycją na mikroplastik takich jak na przykład wykonanie preparatów mikroskopowych z jelita 

środkowego larw za pomocą SEM, ocenę żywotności komórek, stopień zaawansowania apoptozy 

z użyciem cytometru przepływowego, elektroforezę pojedynczych komórek w żelu agarowym. Pozwoli 

nam to zweryfikować wyniki uzyskane podczas eksperymentu lub pomiar markerów stresu 

oksydacyjnego. Dzięki temu będziemy zobaczyć odpowiedź na poziomie komórkowym. Optymalizacja 

testu Api®Zym może służyć powszechnie w laboratoriach ekotoksykologicznych do badań na poziomie 

ksenobiotyk- organizm modelowy.  
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Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych na świecie, negatywnie 

wpływających na funkcjonowanie jednostki. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia cierpi na 

nią ponad 350 milionów ludzi, a w latach 2005- 2015 odsetek chorych na depresję wzrósł o ponad 18%. 

Szereg trudności towarzyszących leczeniu zaburzeń depresyjnych sprawia, że stale poszukiwane są 

nowe substancje aktywne oraz alternatywy dla farmakoterapii. Obecnie prowadzonych jest wiele badań, 

analizujących wpływ nowych substancji zarówno syntetycznych, jak i pochodzenia roślinnego na 

wspomaganie leczenia zaburzeń afektywnych u ludzi. 

Jak wskazują dane literaturowe, Smallanthus sonchifolius (Yacon) jest rośliną o licznych 

właściwościach prozdrowotnych, w tym działaniu przeciwdepresyjnym. Naukowcy w swoich badaniach 

udokumentowali jego potencjalne działanie przeciwdepresyjne w testach behawioralnych na 

zwierzętach. Wyniki te postulują, że Yacon może stanowić źródło związków wspomagających działanie 

leków przeciwdepresyjnych oraz farmakoterapię zaburzeń depresyjnych. 

Celem prezentowanej pracy była próba wykazania wpływu roślinnego wyciągu z Yaconu 

(Smallanthus sonchifolius) na działanie wybranych leków przeciwdepresyjnych w testach 

behawioralnych (test zawieszania za ogon) u myszy. W pracy przeanalizowano trzy leki o różnych 

mechanizmach działania: imipraminę, fluoksetynę oraz reboksetynę. Dawki Yaconu oraz badanych 

leków przeciwdepresyjnych (LPD), w podaniu dożołądkowym, zostały ustalone na podstawie literatury 

oraz naszych wcześniejszych doświadczeń. 

Yacon oraz antydepresanty zastosowane zostały w najwyższych dawkach niedziałających: 

Yacon (50 mg/kg m.c.), fluoksetyna (20 mg/kg m.c.), imipramina (7,5 mg/kg m.c.), reboksetyna 

(5 mg/kg m.c.). W pierwszej części eksperymentu, po podaniu osobno Yaconu i poszczególnych LPD, 

myszy zostały poddane testowi zawieszania za ogon - TST (Tail Suspension Test) oraz badaniu 

spontanicznej aktywności lokomotorycznej. Zastosowanie pojedynczo Yaconu oraz badanych leków 

przeciwdepresyjnych nie wpłynęło w sposób statystycznie istotny na zachowanie myszy w teście 

zawieszania za ogon w odniesieniu do grupy kontrolnej, otrzymującej sól fizjologiczną. W drugiej 

części badania sprawdzano zachowanie zwierząt po zastosowaniu połączeń Yaconu z fluoksetyną, 

imipraminą oraz reboksetyną. Po przeprowadzeniu doświadczenia stwierdzono, że jednoczesne podanie 

Yaconu z lekami przeciwdepresyjnymi, w każdym przypadku, istotnie statystycznie wpłynęło 

na redukcję czasu bezruchu u zwierząt w TST, w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono 

również, że zarówno w grupach otrzymujących pojedyncze substancje, jak i w grupach otrzymujących 

połączenie Yaconu (Smallanthus sonchifolius) z LPD, nie ma istotnych różnic w spontanicznej 

aktywności lokomotorycznej badanych myszy w porównaniu do grupy kontrolnej, przyjmującej sól 

fizjologiczną. 

Wyniki prezentowane w pracy wskazują na potęgowanie działania przeciwdepresyjnego leków 

przez wyciąg Smallanthus sonchifolius, co świadczyć może o ich synergizmie działania. Wnioskować 

można, że Yacon (Smallanthus sonchifolius) zapowiada się obiecująco, jako surowiec wspomagający 
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leczenie zaburzeń depresyjnych. Jednak, aby poznać dokładny mechanizm jego działania oraz jego 

wpływ na organizm ludzki potrzebne są jeszcze bardziej wnikliwe badania. 

 

Słowa kluczowe: Smallanthus sonchifolius (Yacon), depresja, leki przeciwdepresyjne, myszy, TST. 

Keywords: Smallanthus sonchifolius (Yacon), depression, antidepressant, mice, TST. 
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Problematyka związku systemu aksjologicznego i przejawianych kompetencji społecznych 

pracowników zawodów pomocowych jest zagadnieniem interesującym i chętnie podejmowanym przez 

badaczy zajmujących się tą tematyką z zakresu różnych dziedzin (psychologia, socjologia, pedagogika, 

filozofia). 

Celem podjętych badań własnych było ustalenie typów kompetencji społecznych pracowników 

zawodów pomocowych a ich systemem wartości.  

Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza ankiety oraz 

Portretowego Kwestionariusza Wartości Schwartza (PVQ). W badaniach udział wzięło 102 

pracowników zawodów pomocowych (pracownicy socjalni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, 

pielęgniarki). W przeprowadzonych badaniach respondenci głównie kierowali się bezpieczeństwem, 

kierowaniem sobą oraz życzliwością. Tym samym potwierdzając, że wykonywana przez nich praca ma 

charakter nie tylko pomocowy, ale również istotne okazywały się relacje, które podejmowali ze swoimi 

podopiecznymi. 

Wartości i ich hierarchia w życiu każdego człowieka pełnią istotną rolę, a indywidualne 

kształtowanie się systemu wartości rozpoczyna się już od najmłodszych lat. Uwarunkowania społeczno-

kulturowe, rodzinne i własne indywidualne cechy wpływają na ostateczny ich kształt. Ukształtowany 

system wartości jednostki ma decydujący wpływ na ustosunkowywanie się do wielu różnych 

doświadczanych zjawisk i sytuacji. Dzięki temu wartościowanie ma pozytywny lub negatywny 

charakter.  

Podjęte badania własne ukazują ścisły związek między typami kompetencji społecznych 

pracowników zawodów pomocowych a ich systemem wartości. Charakter pracy pomocowej jest 

szczególnym rodzajem zajęcia zawodowego, która wymaga kierowania się określonymi zasadami 

i postępowania zgodnie z wyznawanymi wartościami. Wymiar aksjologiczny w odniesieniu do podjętej 

tematyki bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie, efektywność udzielanej pomocy i wsparcia osobom 

znajdującym się w kryzysie i wymagającym pomocy ze strony profesjonalnych kadr pomocowych. 

Hierarchia wartości ustalona zgodnie z panującymi w danej społeczności normami jest fundamentem 

dla każdego jej członka. 

 

Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, system wartości, pomoc społeczna 

Key words: social competences, value system, social assistance 
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Cel pracy 
Neurostymulanty to grupa leków, powszechnie znana jako środki poprawiające działanie ośrodkowego 

układu nerwowego (OUN). Ich użytkowanie nie zawsze jest jednak zgodne z przeznaczeniem. Praca 

ta ma na celu omówienie leków stosowanych w celach pozamedycznych, jako wzmacniacze mózgu. 

Nadużywanie neurostymulantów przez osoby zdrowe, chcące podnieść swoje możliwości intelektualne 

stanowi problem wśród coraz szerszej grupy społeczeństwa.  

 

Zakres tematyczny opracowania 
Neurostymulanty, neurowzmacniacze, neuroenhancers, smart drugs lub inaczej brain boosters 

to nazwy, jakie ostatnimi czasy zyskały leki, które stosowane są w celu polepszenia pracy, często 

uszkodzonego, mózgu. Do głównych wskazań rejestracyjnych w jakich są przepisywane należą: 

nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), 

choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, padaczka, stan po udarze mózgu lub choroba otępienna. 

Stosowanie tych leków, zwanych także „inteligentnymi”, poprawia funkcjonowanie OUN poprzez 

bezpośrednie oddziaływanie na jego struktury. W zależności od substancji, ich mechanizm może opierać 

się na zwiększaniu krążenia mózgowego, dostarczaniu do mózgu substratów energetycznych 

czy prekursorów neutotransmiterów wzmagających przekaźnictwo nerwowe. Efekt usprawniający 

funkcje mózgu wykazują również antyoksydanty, poprzez zapobieganie powstawania wolnych 

rodników i zmniejszanie stresu oksydacyjnego. Innymi substancjami stosowanymi w celu wzmocnienia 

pracy OUN są leki z grupy nootropowych. Wpływają one w pozytywny sposób na uwagę, pamięć oraz 

koncentrację.  

Przyjmowanie „inteligentnych leków” jest jednak szeroko rozpowszechnione, niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, również w grupie osób zdrowych, które oczekują podniesienia możliwości 

poznawczych, wydajności pracy mózgu, zdolności zapamiętywania oraz uczenia się. Często po 

substancje z tej kategorii sięgają ludzie młodzi, intensywnie pracujący, czy też studenci. Motywację 

stanowi chęć zdobycia jak najlepszych wyników zawodowych, bądź naukowych. Zażycie smart drugs 

daje im możliwość zwiększenia efektywności wykonywanych obowiązków. Do neurostymulantów 

stosowanych off-label możemy zaliczyć leki z różnych grup terapeutycznych. Należą tu: 

 Fluoksetyna, będąca inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), która u osób 

zdrowych może wzmagać pewność siebie, chęć dążenia do celu. 
 Modafinil – sympatykomimetyk zarejestrowany w leczeniu narkolepsji, poza wskazaniami 

stosowany w celu ograniczenia senności i wzmocnienia czuwania. 
 Substancje wykorzystywane w leczeniu ADHD – metylofenidat i atomoksetyna- zwiększające 

wydajność umysłową oraz koncentrację. 
 Piracetam – główny przedstawiciel substancji nootropowych przeznaczony do leczenia 

zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych. Poza rejestracją przyjmowany 

z zamiarem usprawnienia pamięci oraz sprawności psychofizycznej. 
 Memantyna, której wskazaniem jest choroba Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim 

przebiegu, zażywana przez osoby zdrowe w celu poprawy funkcji poznawczych. 
 Donepezil – lek stosowany w chorobie Alzheimera, przez osoby zdrowe zażywany, aby 

usprawnić proces uczenia się oraz zapamiętywania. 
 Amfetamina, która stosowana jest w niektórych krajach do leczenia ADHD u dzieci, a jako 

neurostymulant wykorzystywana do poprawy koncentracji, zmniejszenia znużenia i osiągnięcia 

pobudzenia psychoruchowego. 
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Główne metody użyte w opracowaniu 
Przeglądu piśmiennictwa dokonano przez przeszukanie elektronicznych baz danych, takich jak 

PubMed, Scopus, Google Scholar, Web of Science, wpisując w języku polskim oraz angielskim słowa 

kluczowe „neurowzmacniacze”, „inteligentne leki”, „wzmacniacze mózgu”. 

 

Najważniejsze wyniki oraz wnioski 
Zjawisko nadużywania neurowzmacniaczy może budzić wątpliwości natury etycznej, ale także stanowić 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Stosowanie tych środków we własnym zakresie, poza 

wskazaniami rejestracyjnymi, przez osoby zdrowe niesie ryzyko przedawkowania oraz wystąpienia 

uzależnienia. Powinno to stanowić argument przemawiający za racjonalnym korzystaniem z dostępnych 

na rynku substancji, zgodnie z ich przeznaczeniem terapeutycznym. 

 

Słowa kluczowe: neurowzmacniacze, inteligentne leki, wzmacniacze mózgu, funkcje poznawcze 

Keywords: neuroenhancers, smart drugs, brain boosters, cognitive functions 
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Celem pracy jest ukazanie jaki pozytywny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka ma 

kontakt ze zwierzętami, w tym przypadku szczególnie z kotem. Opracowanie opiera się na wielu 

artykułach naukowych skupiających się na definicji, cechach, przeprowadzaniu oraz zaletach 

animaloterapii. Zwierzę uczy okazywania emocji, empatii i szacunku wobec istoty żywej. Zwierzę 

potrafi być bardzo dobrym terapeutą. Zachowując się w sposób naturalny sprawia, że pacjent również 

zachowuje się naturalnie i spontanicznie. Towarzystwo zwierząt przyspiesza rekonwalescencję, 

uspokaja i pobudza do aktywności. Kontakt ze zwierzęciem wnosi wkład w leczeniu wielu chorób 

o podłożu psychologicznym, neurologicznym, motorycznym lub kardiologicznym, lecz także 

w przypadku nieśmiałości lub wycofaniu społecznym. W ramach terapii z udziałem zwierząt możemy 

wyróżnić spotkania ze zwierzęciem, edukację oraz terapię ze zwierzęciem. Zajęcia mogą odbywać się 

w wielu placówkach, indywidualnie oraz grupowo, cyklicznie, bądź stale. Udział w terapii z udziałem 

zwierząt powoduje wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości, pozwala nauczyć się wyrażać 

emocje oraz stymuluje naukę poprawnej wymowy. Powoduje znikanie dotychczasowych ograniczeń. 

Zwierzę jest postrzegane przez pacjenta jako przyjaciel, partner, który trwa przy nim pomimo jego 

ułomności. 
 

Medycyna Weterynaryjna 2012, 68 (12), Felinoterapia jako alternatywna forma terapii z udziałem zwierząt, Małgorzata Goleman, Leszek 

Drozd, Mirosław Karpiński, Piotr Czyżowski, Zakład Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP, 
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

Acta Sci. Pol. Zootechnica 19(2) 2020, 3–10, The use of various animal species for therapeutic purposes in Poland: current perspectives, Joanna 

Kapustka, Monika Budzyńska, Department of Animal Ethology and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 
13, 20-950 Lublin, Poland 
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Tiosemikarbazydy to pochodne hydrazyny, która jest związkiem szeroko wykorzystywanym 

w syntezie farmaceutycznej, gdyż można z niej w drodze reakcji chemicznych otrzymać szereg 

związków heterocyklicznych o potencjalnym działaniu biologicznym. Pochodne tiosemikarbazydu 

charakteryzują się szerokim spektrum działania farmakologicznego. Działają one przeciwbakteryjnie, 

przeciwwirusowo, przeciwgrzybicznie i przeciwpasożytniczo, a także przeciwnowotworowo, 

przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Wykazują również działanie ośrodkowe, m.in. przeciwpadaczkowe. 

Ze względu na to, że związki o strukturze tiosemikarbazydu wykazują tak wielokierunkową aktywność 

biologiczną, naukowcy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zsyntetyzowali pochodne 

tiosemikarbazydu posiadające w swojej strukturze grupę 4-nitrofenylową, które w dalszej kolejności 

muszą zostać poddane screeningowi toksykologicznemu i farmakologicznemu. 

Cel pracy. Celem prezentowanych badań było dokonanie oceny toksykologicznej nowo 

zsyntetyzowanych pochodnych tiosemikarbazydu z zastosowaniem modelu Zebrafish. 

Materiały i metody. Badanie toksyczności wykonano na zapłodnionych jajach Zebrafish 

pochodzących z hodowli Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Oceny toksykologicznej dokonano dla następujących pochodnych tiosemikarbazydu:  

APS-6 (N-etylo-2-(4-nitrobenzoilo)hydrazyno-1-karbotioamid) oraz APS-16 (N-etylo-2-[(4-

nitrofenylo)acetylo]hydrazyno-1-karbotioamid) w zakresie stężeń odpowiednio: 0,125-2000 µM i 1,25-

2000 µM. Roztwory kontrolne stanowiło podłoże hodowlane E3 oraz podłoże hodowlane E3 

z dodatkiem DMSO o stężeniu 100 µg/ml. Zanurzone w badanych roztworach jaja Zebrafish 

inkubowano na płytkach 6-dołkowych w temperaturze 28,5°C. Po 24 h od zapłodnienia dokonywano 

oceny śmiertelności, a po 48, 72 oraz 96 h od zapłodnienia dokonywano oceny morfologicznej. 

W trakcie oceny toksykologicznej odnotowywano ilość występujących deformacji i obrzęków, 

prawidłowość procesu wykształcania pęcherza pławnego, rozwój pigmentu oraz proces wykluwania się 

z jaj. W ostatniej dobie obserwacji dokonano także pomiaru częstotliwości bicia serca. Wszystkie 

obserwacje prowadzono między godziną 9.00 a 15.00 z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego 

Discovery V8 firmy Zeiss wyposażonego w kamerę Axiocam 105 color. Badanie zostało 

przeprowadzone w dwóch powtórzeniach dla obu związków i każdego ze stężeń. Liczebność każdej 

grupy doświadczalnej wynosiła n=20 jaj. Wyniki otrzymane w ocenie toksyczności przedstawiono jako 

% martwych osobników, % występowania deformacji oraz % wyklutych jaj. Jednoczynnikową analizę 

wariancji (one-way ANOVA) wykorzystano do analizy wyników pomiarów częstotliwości pracy serca. 

Różnice pomiędzy grupami uznano za istotne statystycznie jeśli p<0,05. 

Wyniki. Po 24 h inkubacji jaj w roztworach związku APS-6 i APS-16 odnotowano niewielką 

śmiertelność, która mieściła się w przedziale 0-5%. W kolejnych dobach obserwacji śmiertelność nie 

zwiększyła się znacząco w żadnej z grup badanych. Śmiertelność na poziomie 10-15% wykazano 

jedynie w grupie narażonej na działanie roztworu związku APS-16 w stężeniu 1500 µM. Istotny wzrost 

śmiertelności odnotowano również po 96 h inkubacji dla grupy narażonej na działanie roztworu APS-6 

o stężeniu 2000 µM (20%). Po upływie 48, 72 i 96 h od zapłodnienia, w większości grup, także 

w grupach kontrolnych, zaobserwowano występowanie pojedynczych przypadków malformacji, które 
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obejmowały najczęściej odmę, deformacje ogona, zaburzenia pigmentacji. Przy czym malformacje 

częściej występowały w grupach inkubowanych w roztworach APS-6 niż APS-16 (odpowiednio 0-

8,62% i 0-5,88%). W ostatniej dobie testu zaobserwowano istotny wzrost ilości malformacji wśród 

osobników inkubowanych w roztworach APS-6 w stężeniach 500, 1000 i 2000 µM (odpowiednio: 

12,28%, 17,95% i 42,11%). Co więcej, związek APS-6 opóźniał proces wykluwania się larw z jaj (tylko 

w grupach inkubowanych w roztworach o stężeniu 0,125-125 µM larwy wykluły się prawidłowo 

praktycznie ze wszystkich jaj), natomiast związek APS-16 nie zaburzał procesu wykluwania się 

(wykluło się 100% osobników w każdym z badanych stężeń). Analiza wyników badań 

przeprowadzonych po 96 h od zapłodnienia, które miały na celu ocenić wpływ badanych związków na 

pracę serca Zebrafish, wykazała, że związek APS-16 nie wpływał istotnie statystycznie na ten parametr 

(p>0,05). W przypadku związku APS-6 istotne statystycznie odchylenia między wynikami dla grup 

badanych i kontrolnych odnotowano dla roztworów tego związku o stężeniu 125, 500 oraz 1000 µM. 

Przeprowadzone pomiary wykazały, że najbardziej pracę serca larw Zebrafish spowalniały roztwory 

APS-6 o stężeniu 1000 µM (p<0,0001), a nieco mniej o stężeniu 500 µM (p<0,01) oraz 125 µM 

(p<0,05).  

Wnioski. W badanym zakresie stężeń związek APS-6, natomiast nie APS-16, wykazuje znaczną 

toksyczność, w tym niekorzystnie wpływa na pracę serca Zebrafish. Związek APS-16 wydaje się być 

związkiem bardziej bezpiecznym i może być wykorzystany w dalszych badaniach mających na celu 

określenie jego właściwości farmakologicznych. 
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Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta również częstość występowania chorób 

neurodegeneracyjnych, chociażby takich jak choroba Alzheimera, dlatego poszukuje się skutecznych 

sposobów ich leczenia oraz chemoprewencji. 

Choroba Alzheimera jest najczęściej występującym schorzeniem neurodegeneracyjnym. 

Szacuje się, że występuje u ok. 1% osób w populacji po 60. roku życia i nawet u 50% osób po 90. roku 

życia. Objawia się postępującym powoli otępieniem. Chorzy doświadczają: problemów z pamięcią 

i koncentracją, zaburzeń mowy, urojeń i omamów. Mogą wystąpić również zaburzenia nastroju, uczucie 

niepokoju, a nawet depresja i myśli samobójcze. W zaawansowanym stadium choroby pacjenci nie są 

zdolni do samodzielnego funkcjonowania i wymagają stałej opieki. Uważa się, że jedną z przyczyn 

rozwoju choroby Alzheimera jest m.in. nadmierne nagromadzenie w mózgu β-amyloidu, odkładającego 

się wewnątrz- i zewnątrzkomórkowo w postaci tzw. „blaszek starczych”, a także hiperfosforylowanego 

białka tau, które zaburza transport wewnątrzaksonalny jak również może prowadzić do obumierania 

neuronów [1,2]. 

Kurkumina jest polifenolem pozyskiwanym z kłącza rośliny Curcuma longa. Tradycyjnie 

wykorzystywana była zarówno w kuchni jak i medycynie chińskiej oraz indyjskiej, a obecnie jest 

popularną przyprawą używaną na całym świecie. Dobrze udokumentowano jej działanie przeciwzapalne 

i przeciwutleniające, a także rolę w prewencji licznych chorób przewlekłych (układu krążenia, cukrzycy, 

nowotworów) [2]. 

Wyniki badań naukowych wskazują, że kurkumina może znaleźć także zastosowanie 

w chemoprewencji choroby Alzheimera. Wyniki badań in vitro oraz in vivo wykazują, że kurkumina 

może hamować powstawanie β-amyloidu. Co więcej, przyłączając się do β amyloidu, jest w stanie 

zapobiegać jego agregacji i tworzeniu się blaszek starczych. Badania w modelu mysim sugerują, 

że kurkumina może również usuwać już powstałe blaszki [3–5].  

Być może w przyszłości kurkumina znajdzie zastosowanie w prewencji i/lub wspomaganiu 

leczenia choroby Alzheimera, ale brakuje jeszcze badań klinicznych potwierdzających jednoznacznie 

jej właściwości w tym zakresie u ludzi. 

Praca była finansowana z funduszy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska, nr 503/6-099-

01/503-61-001-19-00. 

 

Słowa kluczowe: kurkumina, choroba Alzheimera, β-amyloid 

Key words: curcumin, Alzheimer’s disease, β-amyloid 
 

Literatura: 
1. Gaweł M, Potulska-Chromik A. Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona. Postępy Nauk Med. 2015;28(7):468–76.  

2. Berry A, Collacchi B, Masella R, Varì R, Cirulli F. Curcuma Longa, the “Golden Spice” to Counteract Neuroinflammaging and Cognitive 

Decline—What Have We Learned and What Needs to Be Done. Nutrients. 2021;13(5):1519.  
3. Chen M, Du Z-Y, Zheng X, Li D-L, Zhou R-P, Zhang K. Use of curcumin in diagnosis, prevention, and treatment of Alzheimer’s disease. 

Neural Regen Res. kwiecień 2018;13(4):742–52.  

4. Reddy PH, Manczak M, Yin X, Grady MC, Mitchell A, Tonk S, i in. Protective Effects of Indian Spice Curcumin Against Amyloid Beta in 
Alzheimer’s Disease. J Alzheimers Dis JAD. 2018;61(3):843–66.  

5. Kim J, Lee HJ, Lee KW. Naturally occurring phytochemicals for the prevention of Alzheimer’s disease. J Neurochem. 2010;112(6):1415–

30. 



 NATURE 2022 

47 

NIELEŚNE FITOCENOZY GÓRSKIE JAKO OSTOJE ROŚLIN MIODODAJNYCH 

NA PRZYKŁADZIE DOLINY TWARDORZECZKI W BESKIDZIE ŚLĄSKIM 

NON-FOREST MOUNTAIN PHYTOCENOSIS AS STANDS OF HONEY PLANTS 

ON THE EXAMPLE OF THE TWARDORZECZKA VALLEY IN THE SILESIAN 

BESKID  

lic. Aleksandra Kamińska 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska 

augustyn.aleksandra1@gmail.com  

zbigniew.wilczek@us.edu.pl 

Opiekun naukowy: dr hab. Zbigniew Wilczek 

 

 

Celem pracy było rozpoznanie i scharakteryzowanie zbiorowisk nieleśnych Doliny 

Twardorzeczki w Beskidzie Śląskim wyróżniających się pod względem występowania roślin 

miododajnych oraz wytypowanie roślin miododajnych odrywających największą rolę w ich 

fitocenozach.  

Terenem badań była podłużna dolina potoku Twardorzeczka stanowiącego dopływ potoku 

Leśna wchodzącego w skład zlewni rzeki Soły. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski 

(Kondracki 2002) Dolina Twardorzeczki należy do podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie oraz 

do mezoregionu Beskid Śląski. Obszar ten stanowi najbardziej wysuniętą na zachód część Beskidów 

Zachodnich, a tym samym najbardziej wysuniętą na zachód część Karpat fliszowych. Teren badań 

położony jest w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego.  

Badania fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta (1964) były przeprowadzane w latach 

2020-2021.  

Do identyfikacji zbiorowisk roślinnych oraz ich klasyfikacji posłużono się Przewodnikiem do 

oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Matuszkiewicz, 2008). Rośliny miododajne wytypowano wg 

podręczników pszczelarskich Pożytki Pszczele. Zapylanie i miododajność roślin (Lipiński, 2010), 

Rośliny pożytkowe (Sulborska, 2019) oraz własnych obserwacji prowadzonych podczas badań 

terenowych. 

W wyniku badań terenowych wykonano 93 zdjęcia fitosocjologiczne o powierzchni 25m2, 

dzięki którym opisano 30 nieleśnych zbiorowisk roślinnych. Zdjęcia fitosocjologiczne zestawiono 

w tabele fitosocjologiczne, w których podano częstość występowania roślin oraz współczynnik pokrycia 

gatunków występujących w poszczególnych typach zbiorowisk nieleśnych. Współczynnik pokrycia 

wyrażony został ilorazem sumy średnich procentów pokrycia danego gatunku we wszystkich zdjęciach 

fitosocjologicznych w tabeli, w których dany gatunek występuje oraz ogólnej liczby zdjęć w tabeli 

i pomnożony jest przez 100. 

Przeprowadzone badania wykazały, że roślinami miododajnymi wykazującymi największą rolę 

w fitocenozach zbiorowisk nieleśnych na badanym obszarze są: Vaccinium myrtillus, Chaerophyllum 

hirsutum, Myosotis palustris, Rubus plicatus oraz Trifolium repens. Wśród zbiorowisk roślinnych, 

w których stwierdzono występowanie roślin miododajnych o największym znaczeniu dla badanego 

obszaru wyróżnić można: zbiorowisko Vaccinium myrtillus, Chaerophylletum aromatici, zbiorowisko 

Chaerophyllum hirsutum-Caltha laeta, zbiorowisko Rubus sp., Cirsietum rivularis, Prunello-

Plantaginetum, Valeriano-Caricetum-flavae, Scirpetum silvatici, zbiorowisko Juncus effusus-Mentha 

longifolia, zbiorowisko Glyceria fluitans-Veronica beccabunga oraz Petasitetum albi. 

Roślinność nieleśna w Dolinie Twardorzeczki koncentruje się na polanach górskich, wzdłuż 

potoków, dróg leśnych, na nieużytkowanych składowiskach drewna, na łąkach, na zrębach oraz 

w lukach w obrębie lasów, które porastają przeważającą część jej terenu.  
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Celem pracy było uzyskanie opinii studentów, rolników i innych osób zatrudnionych w branży 

rolniczej na temat strategii „Od pola do stołu”, będącej elementem Zielonego Ładu. Polityka Zielonego 

Ładu zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy. Rodzi to jednak wiele wyzwań dla 

współczesnego rolnictwa. 

Postępujące w szerokiej skali zmiany klimatu wymagają natychmiastowej reakcji ze strony 

zarówno rządzących, jak i rolników, gdyż to w głównej mierze od nich zależeć będzie los Europy, a co 

za tym idzie – przyszłość każdego z nas. Sposób realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu jako 

wizji gospodarki neutralnej dla klimatu opiera się m.in. na komunikacie Komisji Europejskiej z 28 

listopada 2018 r. „Czysta planeta dla wszystkich”. Program ten wyznacza elementy strategiczne, 

stanowiące podstawę określenia celów realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu. 

Jednak, by spełnić założenia, potrzeba szybkiego zaznajomienia się z rolnictwem 

ekologicznym, co wbrew pozorom jest nie lada wyzwaniem dla współczesnych rolników, mających 

wieloletnie, często złe, nawyki. Przyzwyczajenia te powodują pogorszenie stanu gleby, skutkujące 

zmniejszeniem plonowania, co w efekcie jest dla wielu „impulsem” do zwiększenia nawożenia, 

stosowania dużej ilości środków ochrony roślin, by mieć więcej, lepiej, szybciej, taniej.  

Do przeprowadzenia badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, składający się 

z 17 pytań dotyczących znajomości zagadnień związanych z Zielonym Ładem, a także opinii na ich 

temat.  

Ankieta została przeprowadzona w środowisku rolniczym, tj. studenci, rolnicy i osoby znajdujące 

zatrudnienie w branżach związanych z rolnictwem – ODR-y, ARiMR, szkoły rolnicze. Wyniki badań 

opracowano na podstawie 100 wypełnionych kwestionariuszy.  

Z przeprowadzonych i opracowanych badań wynika, że stosowanie innych metod – poza 

ochroną chemiczną – (np. biologicznej czy też agrotechnicznej) często jest „obce” rolnikom, szczególnie 

tych, których wiek przekracza 46 lat. Prawdopodobnie jest to spowodowane wybrakowaną wiedzą na 

temat aktualnych udogodnień, lecz bez wątpienia znaczący wpływ ma na to również pracochłonność 

tychże metod, a więc wyższe koszty – zakupu odpowiednich maszyn, narzędzi, ale również 

kwalifikowanego materiału siewnego. Okazuje się, że niejednokrotnie rolnicy „starszej daty” rzadko 

wymieniają materiał siewny, co wpływa na obniżenie odporności upraw na wiele chorób, a więc 

zwiększenie ilości patogenów. Co z kolei zmusza ich do stosowania fungicydów w kolosalnych 

ilościach. 

Wielką nadzieję można jednak pokładać w tej kwestii w ludziach młodych, którzy często 

uświadamiają rodziców czy sąsiadów o popełnianych przez nich błędach. Głównie to właśnie studenci 

kierunków rolniczych stosują różnego rodzaju innowacyjne technologie, dzięki którym możliwe jest 

stopniowe zmniejszenie rozpowszechniania się czynników chorobotwórczych, szkodników, itp. 

Niestety wielu nie wyobraża sobie niemal natychmiastowego „przestawienia” na rolnictwo częściowo 

ekologiczne. Młode pokolenie nie jest w stanie w kilka lat całkowicie naprawić błędy popełniane przez 

ich przodków w ciągu wielu dziesięcioleci. 

Wielu rolników z niewielkich gospodarstw rezygnuje z robienia badań glebowych, bądź 

wykonuje je rzadko, co wpływa na to, że aplikują oni nawozy w ilości niedostosowanej do aktualnych 

potrzeb. Skutkiem tego jest wyższe zużycie nawozów azotowych, co niestety nie wpływa pozytywnie 

na środowisko. 

Podsumowując – duża część badanych nie do końca orientuje się w założeniach Zielonego Ładu, 

a konkretniej strategii „Od pola do stołu”, będącej jego elementem. Jednak pocieszającym jest fakt, że 

są oni świadomi zagrożeń związanych ze stosowaniem nadmiernej ilości środków ochrony roślin, 
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jednak nie byliby w stanie w najbliższym czasie zmniejszyć ich zużycia aż o połowę. Aby zmniejszyć 

ilość nieodpowiednich, a często wręcz szkodliwych (zarówno dla środowiska, jak i dla „portfela” 

rolnika) praktyk należałoby więc przede wszystkim zacząć od podstaw, czyli zainwestować w szkolenia 

dla osób, które popadły w rutynę przy uprawach roślin. Niestety najczęściej to właśnie oni, 

nieświadomie, nadużywają nawozów czy też pestycydów. Dopiero kolejnym elementem powinny być 

delikatne, choć obowiązkowe, zmiany w prowadzeniu tegoż gospodarstwa, bo na drastyczne – jak 

wzrost cen nawozów azotowych – nikt z nas nie jest gotowy. 

 

Słowa kluczowe: znajomość polityki „Zielonego Ładu”, środki ochrony roślin,  

Keywords: knowledge of politics of „Green Deal”, plant protection products 
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Postęp cywilizacyjny wpływa na styl życia społeczeństwa. Obserwuje się starzenie populacji, 

spadek aktywności fizycznej, a co za tym idzie wzrost nadwagi i otyłości. Wraz z przyrostem ilości osób 

w wieku podeszłym obserwuje się wzrost zapadalności na choroby przewlekłe, które wymagają 

przyjmowania wielu leków. Długotrwały schemat leczenia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 

problemów lekowych np. interakcji między lekami czy działań niepożądanych terapii. Problem lekowy 

to niepożądane zdarzenie wynikające ze stosowanej farmakoterapii, które może przejawiać się jako 

objaw, choroba czy zażalenie ze strony pacjenta. Wykrycie lub zapobieganie, na wczesnym etapie, 

problemów lekowych może być realizowane przez farmaceutów podczas sprawowania usług opieki 

farmaceutycznej. W ustawie o zawodzie farmaceuty [Podział zawijania tekstu]z dnia 10 grudnia 2020 roku 

opieka farmaceutyczna została przedstawiona jako jeden z elementów pracy farmaceuty. Zespół 

powołany przez Ministra Zdrowia, w celu rozwoju opieki farmaceutycznej, przedstawił w 2021 roku 

plan wdrożenia 7 usług do polskich aptek. Omówiono program szczepień [Podział zawijania tekstu]w 

aptekach, receptę kontynuowaną, przegląd lekowy, usługę nowy lek, program drobnych dolegliwości, 

program profilaktyki chorób układu krążenia oraz przekrojowe kwestionariusze badania społeczeństwa. 

Szczególnie dla usługi przeglądu lekowego przedstawiono plan rozwoju oraz wprowadzono program 

pilotażowy. Program trwa 12 miesięcy i jest prowadzony w aptekach ogólnodostępnych na terenach 

wiejskich oraz miejskich, które spełniają odpowiednie wymagania. Do pilotażu zakwalifikowano 

75 farmaceutów z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem oraz od 750 do 1000 pacjentów. 

Przegląd lekowy jest to szczegółowy wywiad farmaceuty z pacjentem, którego głównym celem jest 

rozwiązanie problemów lekowych i optymalizacja leczenia. Ma formę trzech spotkań, na których 

farmaceuta kontroluje farmakoterapię, stopień stosowania się do zaleceń lekarskich przez pacjenta, 

wiedzę na temat choroby i przyjmowanych leków. 

Celem pracy była analiza farmakoterapii pacjentów, których chorobą zasadniczą jest cukrzyca 

typu 2 oraz identyfikacja problemów lekowych. Wykryte problemy lekowe rozpatrywano według 

kwalifikacji Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) V 9.1. W badaniu analizowano także czy 

wprowadzenie usługi przeglądu lekowego do polskich aptek pozwoli zmniejszyć ilość problemów 

lekowych oraz pomoże w optymalizacji farmakoterapii.  

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ujednoliconej ankiety wywiadu farmaceutycznego. 

Ankieta zawierała pytania odnoszące się do danych personalnych, socjalnych oraz danych dotyczących 

schorzeń pacjenta. Badano wiedzę o występujących chorobach i przyjmowanych lekach. Dodatkowo 

pacjenci udzielali odpowiedzi na pytania charakteryzujące ich subiektywną opinię odnośnie 

farmakoterapii. Zbierano również wywiad odnośnie przyjmowanych leków na receptę, leków OTC oraz 

suplementów diety. Ankiety przeprowadzano z pacjentami chorującymi między innymi na cukrzycę 

typu 2. Grupa badawcza składała się z 28 kobiet i 18 mężczyzn. Średnia wieku badanych wyniosła 69 

lat. Wiek kobiet mieścił się w przedziale od 52 do 101 lat, a w grupie mężczyzn przedział ten wniósł 

48-89 lat. Uczestnicy badania pochodzili z terenów miejskich, wiejskich oraz małych miasteczek. 

W wyniku analizy farmakoterapii pacjentów wykryto 100 rzeczywistych i potencjalnych 

problemów lekowych. Ilość problemów przekroczyła wielkość grupy badanej. Tylko u 6 pacjentów nie 

wykryto żadnych problemów lekowych. Średnia ilość problemów przypadająca na 1 pacjenta wyniosła 

2,2. Najwięcej problemów lekowych, aż 72, było związanych z bezpieczeństwem leczenia. Dotyczyły 
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one występujących działań niepożądanych, bądź też zwiększonego ryzyka ich wystąpienia z powodu 

interakcji między stosowanymi lekami. Skuteczności leczenia dotyczyło 28 problemów, w tym 

3 wskazywały na brak skuteczności leczenia pomimo prawidłowego stosowania farmakoterapii. 

14 problemów wskazywało na nieoptymalną skuteczność leczenia, a 11 było spowodowanych brakiem 

leczenia danych objawów lub wskazań. Najczęstszą przyczyną problemów w badanej grupie był wybór 

leków - dotyczył 82 problemów. Przyczyną 7 problemów był wybór schematu dawkowania, 

a 6 problemów zostało spowodowanych zamierzonym, bądź niezamierzonym zachowaniem pacjenta. 

Pozostałe 5 problemów zaklasyfikowano do innych przyczyn. Niewłaściwy wybór leków był 

spowodowany niepoprawnym połączeniem leków (54%), niewłaściwą duplikacją grupy terapeutycznej 

lub składnika aktywnego (13%), przyjmowaniem zbyt wielu różnych substancji aktywnych (9%), 

niewystarczającym leczeniem farmakologicznym (4%) i stosowaniem niewłaściwego leku (2%). 

Wyniki badania pozwoliły wywnioskować, iż wraz z wiekiem wzrasta liczba chorób 

towarzyszących [Podział zawijania tekstu]i ilość stosowanych leków, co skutkuje wzrostem występowania 

problemów lekowych. Najczęstszym problemem lekowym są nieodpowiednie połączenia leków, które 

mogą zmniejszać skuteczność leczenia bądź powodować działania niepożądane. Farmaceuta w ramach 

opieki farmaceutycznej może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa i skuteczności terapii. 

Dokonując regularnych przeglądów lekowych farmaceuta może zmienić bądź zlecić zmianę 

farmakoterapii, edukować pacjentów [Podział zawijania tekstu]w zakresie choroby i terapii. Odpowiednim 

narzędziem, które pozwala na identyfikację [Podział zawijania tekstu]i rozwiązywanie problemów 

lekowych jest przegląd lekowy. Przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i skuteczność 

farmakoterapii osób przewlekle chorych, dzięki czemu optymalizuje stosowane przez pacjenta leczenie. 
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Kontrola biologiczna to proces obejmujący antagonistyczne oddziaływania różnych 

mikroorganizmów lub produktów ich metabolizmu wobec patogenów, hamujące ich wzrost i rozwój 

i ograniczające ich występowanie (Köhl i in., 2019). Stanowi ona alternatywę pozwalającą na 

ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a co za tym idzie ograniczenie ich 

negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko. Szczególną rolę w biologicznej 

ochronie roślin mogą pełnić bakterie endofityczne, naturalnie zasiedlające tkanki roślin (Dimkić i in., 

2022; Shastri i in., 2020).  

Celem prowadzonych badań było określenie zdolności endofitycznego szczepu z rodzaju 

Priestia do hamowania wzrostu wybranych fitopatogenów grzybowych in vitro. 

Aktywność antagonistyczną badanego szczepu bakterii określano wobec: Rhizoctonia solani, 

Colletotrichum dematium, Fusarium avenaceum i Sclerotinia sclerotiorum, w teście podwójnej 

hodowli, zgodnie z metodą opisaną przez Chlebek i in., 2020. Zdolność szczepu do wydzielania 

metabolitów hamujących wzrost wybranych fitopatogenów prowadzono także na podłożu PDA, na 

powierzchni którego rozprowadzano hodowlę bakterii, a następnie, na środku tak przygotowanej płytki, 

umieszczano 5 mm krążek grzybni (Shastri i in., 2020). W celu zbadania zdolności szczepu z rodzaju 

Priestia do produkcji lotnych metabolitów o aktywności przeciwgrzybowej prowadzono hodowle na 

dwudzielnych szalkach Petriego. Zawiesinę bakterii rozprowadzano na jednej połowie szalki 

zawierającej podłoże LB, na drugiej połowie szalki, zawierającej podłoże PDA, umieszczano 5 mm 

krążek grzybni danego patogenu i szczelnie zamykano. Wszystkie hodowle inkubowano w temperaturze 

28°C przez 7-10 dni, w zależności od rodzaju grzyba. Dla każdego z trzech układów badawczych 

przygotowywano odpowiednie układy kontrolne, które stanowiły płytki zaszczepione odpowiednim 

grzybem, bez bakterii. Po inkubacji, mierzono odległość od środka krążka grzybni do krawędzi grzybni 

na płytkach kontrolnych oraz na płytkach zaszczepionych badanym szczepem bakterii i obliczano 

procent zahamowania wzrostu grzybni (ang. PGI, Percent Growth Inhibition).  

Ocena zdolności badanego szczepu bakterii do hamowania wzrostu wybranych fitopatogenów 

ujawniła jego zróżnicowaną aktywność biologiczną względem poszczególnych grzybów. 

W największym stopniu hamował on wzrost Rhizoctonia solani, w najmniejszym Sclerotinia 

sclerotiorum. Zaobserwowano, że dyfundujące do podłoża związki wytwarzane przez badany szczep 

bakterii wykazywały znaczącą aktywność przeciwgrzybiczą wobec wszystkich testowanych 

fitopatogenów. Oprócz aktywnych związków dyfundujących do podłoża, badany szczep produkował 

także lotne związki, które hamowały wzrost grzybni badanych fitopatogenów.  

Wyniki przeprowadzonych badań wstępnych wskazują, że badany szczep bakterii może znaleźć 

zastosowanie jako potencjalny czynnik kontroli biologicznej. Wymaga to przeprowadzenia dalszych 

badań i poznania mechanizmów zaangażowanych w proces biokontroli. 
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Plastik jest dominującym materiałem wykorzystywanym w wielu gałęziach przemysłu. Stanowi 

budulec zarówno dla przedmiotów codziennego użytku, jak i wysoce wyspecjalizowanych maszyn. 

Uniwersalność oraz względy ekonomiczne tworzyw sztucznych trwale związały je z cywilizacją ludzką. 

Sprawiło to, iż o ile w 1950 roku światowa produkcja plastiku wyniosła 2 miliony ton, to w roku 2015 

wyprodukowano go już 380 milionów ton, a każdego roku, do 23 milionów ton plastiku trafia do mórz 

i oceanów. Ciągle brak jest efektywnych metod utylizacji tworzyw sztucznych. Jednym z możliwych 

sposobów rozkładu plastiku jest wykorzystanie organizmów żywych zdolnych do biodegradacji 

plastiku, na przykład larw Galleria mellonella. Podczas gdy wiele badań prowadzi się nad obecnością 

w przewodzie pokarmowym tych gąsienic licznych bakterii, odpowiadających za rozkład plastiku, 

to brak danych, czy procesy te wpływają na strukturę i funkcjonowanie różnych narządów. Celem badań 

było dokonanie analizy wpływu odżywiania polipropylenem gąsienic G. mellonella na aktywację 

reaktywnych form tlenu w pierwszym i drugim pokoleniu. Analizy dokonano poprzez analizę poziomu 

reaktywnych form tlenu (ROS) metodą cytometrii przepływowej komórek jelita środkowego, ciała 

tłuszczowego oraz gruczołu przędnego. Tak więc badano wzrost/spadek liczby komórek ROS+ 

w V stadium larwalnym w/w gatunku motyla. Larwy barciaka karmione były woreczkami 

polipropylenowymi ad libitum aż do momentu przepoczwarzenia. Po złożeniu przez osobniki dorosłe 

jaj, były one zbierane i umieszczane w standardowej pożywce zawierającej miód, glicerynę, mleko 

w proszku, mąkę pszenną i otręby. Hodowane były do uzyskania stadium V larwy (G1). Z tych następnie 

pozyskane zostało kolejne pokolenia larw (G2). Do badań pobrano larwy ze stadium G0, a także larwy 

z pokolenia G1 i G2, a także osobniki kontrolne (GC). Wyizolowane narządy: jelito środkowe, ciało 

tłuszczowe i gruczoł przędny były przygotowane wg standardowych metod do analizy 

z wykorzystaniem zestawu Muse Oxidative Stress i cytometru Muse. Nie wykazano istotnych 

statystycznie różnic w ilości komórek nadsyntezujących wolne rodniki tlenowe względem próby 

kontrolnej w jelicie, ciele tłuszczowym oraz gruczole przędnym ani u larw karmionych plastikiem, ani 

pochodzących z nich gąsienic pokolenia 1 i 2. Wykazano zatem, iż karmienie tym tworzywem gąsienic 

nie wpływa na aktywację rodników tlenowych w żadnym z analizowanych narządów. 
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Niepożądane zmiany cech jakościowych olejów w trakcie przechowywania wynikają 

z zachodzących procesów hydrolitycznych, przede wszystkim oksydacyjnych. W przypadku olejów 

tłoczonych na zimno największe znaczenie ma hydroliza i utlenianie o charakterze biochemicznym, 

które prowadzą do obniżenia jakość i wartość żywieniowej tłuszczów oraz powstawania 

nieprzyjemnego smaku i zapachu. Podatność olejów na utlenianie zależy od składu ich kwasów 

tłuszczowych, w przypadku olejów tłoczonych na zimno, również od obecności naturalnych związków 

o właściwościach przeciwutleniających. Z czynników zewnętrznych na szybkość utleniania wpływ 

mają: dostęp tlenu, temperatura i czas przechowywania. Stabilność oksydatywna olejów to odporność 

na utlenianie w trakcie procesów wydobywania, oczyszczania, pakowania i przechowywania. Jest 

bardzo istotnym wskaźnikiem jakości i trwałości przechowalniczej olejów jadalnych, szczególnie tych 

tłoczonych na zimno. 

Celem pracy było określenie wpływu rodzaju opakowania i warunków przechowywania na 

wybrane cechy jakościowe oleju tłoczonego na zimno, pozyskanego z nasion rzepaku odmiany 

„Adriana”. Zakres pracy obejmował oznaczenie wilgotności nasion i zawartości w nich tłuszczu, 

tłoczenie oleju w prasie ślimakowej typu DUO, oczyszczanie olejów przez naturalną sedymentację 

i dekantację oraz analizę jakości wytłoczonych świeżych i przechowywanych olejów w różnych 

warunkach (w temp. 20°C z dostępem światła, w temp. 20°C bez dostępu światła oraz w warunkach 

chłodniczych) i opakowaniach (w szklanych brązowych i przeźroczystych PET) przez 12 tygodni. 

W olejach oznaczono: liczbę kwasową (LK), liczbę nadtlenkową (LN) oraz stabilność oksydatywną, 

wykorzystując test Rancimat w temp. 120 °C. Analizy wykonano bezpośrednio po wytłoczeniu oraz po 

4, 8 i 12 tygodniach przechowywania. Badane nasiona charakteryzowały się typową wilgotnością równą 

6,00% oraz zawartością tłuszczu wynoszącą 40,52%. Wartość liczby kwasowej oleju po wytłoczeniu 

kształtowała się na poziomie 1,48 mg KOH/g (wartość podana w Codex Alimentarius LK ≤ 4 mg 

KOH/g), a liczby nadtlenkowej 2,13 mmol O2/kg, przy normie do 15 mmol O2/kg. Test Rancimat 

wykazał, że czas indukcji tego oleju wynosił 3,86 h. Ponadto w badaniach potwierdzono, że warunki 

przechowywania w istotny sposób wpływają na tempo zmian oksydacyjnych w olejach tłoczonych na 

zimno. Dostęp tlenu i przechowywanie oleju rzepakowego przez 3 miesiące w temp. około 20ºC 

powoduje intensywny wzrost poziomu nadtlenków (LN) z 2,1 do 10,3 mmol O2/kg oraz skrócenie czasu 

indukcji z 3,9 do 2,9 h. Nie wykazano istotnych różnic jakości przechowywanych olejów pod względem 

wartości liczby kwasowej. 

Badania wykazały, że olej przechowywany w butelkach z ciemnego szkła utleniał się wolniej 

niż olej w opakowaniach przeźroczystych PET. Niepożądane zmiany spowodowane utlenianiem 

zachodzą najszybciej w oleju rzepakowym tłoczonym na zimno przechowywanym w przeźroczystych 

opakowaniach PET w temp. 20°C zaś najwolniej w butelkach z ciemnego szkła w warunkach 

chłodniczych. 

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że zarówno rodzaj opakowania jak 

i warunki w jakich przechowujemy olej tłoczony na zimno wpływa na tempo zmian oksydacyjnych 

i tym samym jakość oleju rzepakowego. 
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Aim: The aim of the study is to present the role of glucagon like peptide-1 in taste perception of sweet. 

Materials and methods: A review of PubMed databases using words from Tezaurus Medical Subject 

Headings: Glucagon-Like Peptide-1, Glucagon-Like Peptide-1 Receptor, Taste, Taste Perception, Taste 

Threshold, Taste Disorders, Taste Buds, taste receptors type 2, taste receptors type 1, Dysgeusia, 

Ageusia. The scope of the search covered years 2010-2022. 

 

Results: In the PubMed database 75 studies were found. Finally, we chose 7 papers describing the role 

of Glucagon like peptide-1 (GLP-1) in the mechanism of sweet taste perception. 

GLP-1 is an insulin-stimulating incretin hormone which has been detected in many organs including the 

gut, brain and pancreas. Recently, it has been proven that Taste Cells are responsible for the expression 

of GLP-1. Taste Bud Cells (TBCs) are responsible for detecting individual flavors. TBCs form taste 

buds (TB) distributed among various warts located in the mouth. Taste Bud Cells were classified into 

4 groups. Taste Bud Cells type II is a receptor responsible for the detection of sweet, bitter and umami 

stimuli. If a sweet stimulus is supplied, GLP-1 is released from taste Bud Cells type II. It has been shown 

that GLP-1 secreted from the taste buds activates the GLP-1 receptor of the relevant taste nerves. It is 

believed that GLP-1 is an auxiliary neurotransmitter, which together with ATP leads to the maximum 

activation of nerve fibers, responsible for transmitting the taste code in response to a sweet stimulus. 

 

Conclusion: The release patterns of peptides such as GLP-1 are correlated with specific taste qualities, 

suggesting that these peptides may be responsible for encoding taste quality. Well knowing 

this gustatory coding pathway may represent new potential treatment method of obesity and diabetes. 

 

Słowa kluczowe: Glukagonopodobny peptyd-1, GLP-1R, Percepcja smaku, Kubki smakowe 

Keywords: Glucagon-Like Peptide-1, GLP-1R, Taste perception, Taste buds 
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Depresja dotyka bardzo dużej części społeczeństwa. Szacuje się, że nawet do 20% populacji 

cierpi na poważne zaburzenia depresyjne. Często temu schorzeniu towarzyszy rozregulowanie 

prawidłowych mechanizmów snu i czuwania [1]. Pacjenci ze współistniejącą depresją i zaburzeniami 

snu mogą wykazywać bardziej nasilone objawy kliniczne i trudności w leczeniu [2]. W tego typu 

depresji nierzadko stosuje się jednocześnie leki przeciwdepresyjne i nasenne, co stwarza większe ryzyko 

pojawienia się działań niepożądanych i rozwoju uzależnienia związanego ze stosowaniem leków 

nasennych. Warto więc przyjrzeć się lekom przeciwdepresyjnym, które przy swoim kluczowym 

działaniu, równolegle poprawiają jakość snu. Są one używane jako leczenie z wyboru w depresji 

z agitacją, lękiem, niepokojem i bezsennością lub w depresji z zahamowaniem, apatią i wycofaniem 

społecznym – dodatkowo, przy innych antydepresantach – jako alternatywa dla leków nasennych 

i uspokajających, aby zabezpieczyć pacjentów przed ich uzależniającym działaniem [3-5]. Podczas 

prezentacji zostaną przedstawione leki przeciwdepresyjne promujące sen i poprawiające jakość snu. 

Wszystkie, za wyjątkiem agomelatyny prezentującej odmienny profil działania, należą do tzw. 

sedatywnych leków przeciwdepresyjnych. Są to: amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina 

i trazodon. 

Praca jest wynikiem przeglądu najnowszego piśmiennictwa naukowego z wykorzystaniem 

literaturowych baz danych PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar. 
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Wstęp: Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. 

W 2020 roku zdiagnozowano 1 931 590 przypadków tego nowotworu na świecie. Ze względu na dużą 

heterogeniczność i zróżnicowanie molekularne konieczne są badania prowadzące do identyfikacji 

biomarkerów o wysokiej czułości i swoistości.  

Rodzina czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i jej receptory są niezbędnymi 

regulatorami angiogenezy i przepuszczalności naczyń. Czynnik VEGF występuje w kilku izoformach, 

stanowiąc grupę ważnych białek sygnalizacyjnych. Chociaż izoformy te odgrywają kluczową rolę 

w rozwoju naczyń, ostatnie badania wykazały ich czynny udział w procesie karcinogenezy. W guzach 

litych VEGF-A i jego receptor biorą udział w kancerogenezie, inwazji i odległych przerzutach, a także 

angiogenezie guza. VEGF-B jest ligandem swoistym dla receptora VEGFR-1, sygnalizowanego 

w patoliogicznej angiogenezie, natomiast VEGF-C łącząc się z receptorem VEGFR-3 w komórkach 

śródbłonka limfatycznego może ułatwić przerzuty poprzez zwiększenie tworzenia się naczyń 

limfatycznych (limfangiogenezy) wewnątrz i wokół guzów. Istnieje zatem uzasadnienie badania 

ekspresji wspomnianych ligandów w zaawansowanych postaciach guzów litych, w tym raka jelita 

grubego. 

Cele i metody: Celem prezentowanej pracy była ocena ekspresji genów VEGFA, VEGFB oraz 

VEGFC w komórkach raka jelita grubego oraz komórkach tkanki otaczającej guz. Badania 

przeprowadzono według protokołu zaakceptowanego przez Lokalna Komisja Bioetyczna, na grupie 

20 pacjentów z rozpoznanym nowotworem jelita grubego. Badanie wykonano technika qPCR. 

Wyniki: Przeprowadzone analizy wykazały obecność transkryptu genów VEGFA, VEGFB oraz 

VEGFC w badanym materiale. Zaobserwowano istotne różnice w ekspresji genów pomiędzy 

komórkami guza, a tkanka otaczającą, zanotowano także istotna zależność ekspresji badanych genów 

od klasyfikacji TNM. 

Wnioski: Przedstawione wyniki badań wskazują na istotność roli ekspresji badanych ligandów 

w zaawansowanych postaciach raka jelita grubego. Uzyskany wynik umożliwia także respektowanie 

VEGFA, VEGFB, VEGFC i ich receptorów jako potencjalnych punktów uchwytu dla leków 

hamujących proces karcinogenezy. Ze względu na wykonanie badania na niewielkiej grupie, konieczne 

jest przeprowadzenie dalszych analiz na większej ilości pacjentów. 

 

Słowa kluczowe: rak jelita grubego, ekspresja VEGF 

Key words: colon cancer, VEGF expression 

  



 NATURE 2022 

59 

PRZEŻYWALNOŚĆ LARW GĄSIENIC GALLERIA MELLONELLA 

KARMIONYCH POLIPROPYLENEM 

SURVIVAL OF GALLERIA MELLONELLA LARVAE FED WITH 

POLYPROPYLENE 

Michalina Komandera, prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska, dr Łukasz Chajec, 

mgr Patrycja Piotrowska 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, 

Zespół Histologii i Embriologii Zwierząt, e-mail: michalina.komandera@gmail.com 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska 

 

 

W obecnych czasach jednym z globalnych problemów jest nadmierna ilość plastiku. Znaczący 

wpływ na ciągle zwiększającą się ilość plastiku ma na pewno stosunek ceny do wytrzymałości 

otrzymywanego produktu. Plastik to potoczne określenie na tworzywa sztuczne, czyli materiały, które 

składają się z polimerów sztucznie wytworzonych przez człowieka lub zmodyfikowanych polimerów 

występujących w naturze. Jednym z wykorzystywanych polimerów jest polipropylen (PP) - materiał 

termoplastyczny wytwarzany przez polimeryzację cząsteczek monomeru propylenu. Rozwiązania 

problemu nadmiernej ilości plastiku naukowcy szukają u niektórych zwierząt, a dokładniej w ich 

mikrobiomie. Jednym z takich organizmów, który w szczególności interesuje obecnie naukowców na 

całym świecie jest barciak większy Galleria mellonella (Insecta, Lepidoptera). Badania dotyczące 

spożywania przez larwy tego motyla plastików (np. polietylenu, polipropylenu) koncentrują się głównie 

na analizie mikrobiomu układu pokarmowego, a także enzymów, które uczestniczą w rozkładzie 

plastików. Brak natomiast danych na temat przeżywalności czy to larw bezpośrednio żywiących się 

plastikiem, czy też larw kolejnych pokoleń. Tak więc celem badań było zbadanie przeżywalności larw 

karmionych woreczkami polipropylenowymi w dwóch kolejnych pokoleniach. Doświadczenie 

przeprowadzane było na hodowli 100 osobników w cieplarce ze stałą temperaturą 30,4°C. Osobniki 

były karmione woreczkami polipropylenowymi ad libitum aż do przepoczwarzenia. Policzono osobniki 

dorosłe (G1), które z nich powstały, a po wylęgu z jaj larw zostały one policzone. Kolejne 100 larw 

pobrano i karmiono ad libitum pożywką zawierająca miód, glicerynę, mleko w proszku, otręby i mąkę 

pszenną aż do przepoczwarzenia. Policzono osobniki dorosłe w pokoleniu G2, a następnie larwy. 

Uzyskane przez nas wyniki nie wskazują na znaczne różnice w przeżywalności pomiędzy larwami 

pokoleń M0 i M1. Różnice nie były istotne statystycznie. Tak więc można wywnioskować, że dieta 

z polipropylenem nie wpływa na przeżywalność, ani rozrodczość osobników G. mellonella. 

 

Słowa kluczowe: plastiki, barciak większy, przeżywalność 
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Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) jest chorobą nowotworową o nieznanej etiologii 

i dotyczy ona dojrzałych limfocytów B występujących we krwi, szpiku, tkance limfatycznej i innych 

narządach. Jest to choroba o bardzo zróżnicowanym przebiegu zależnym od wielu czynników takich jak 

ekspresja CD38 (cykliczna hydrolaza rybozy ADP) na komórkach nowotworowych czy też anomalie 

chromosomalne. Istnieją również czynniki środowiskowe, które również mogą mieć wpływ na rozwój 

tej choroby, do takich czynników może należeć wirus Epstein-Barr (EBV). W`irus EBV po zakażeniu 

ma zdolność do przechodzenia w fazę latentną, w której pozostaje ukryty w zakażonych w limfocytach 

B, co w przypadku jego reaktywacji może mieć wpływ na rozwój CLL. Dlatego też celem niniejszej 

pracy było określenie związku pomiędzy obecnością DNA wirusa EBV a przebiegiem CLL. 

W badaniach uwzględniono 110 nowo zdiagnozowanych nieleczonych pacjentów z CLL oraz 

20 zdrowych ochotników. Przy wykorzystaniu cytomertii przepływowej dokonano 

immunofenotypowania komórek pobranych z krwi. Za pomocą interfazalnej fluorescencyjnej 

hybrydyzacji in situ dokonano genotypowania komórek białaczki. Z krwi pacjentów wyizolowano EBV 

DNA a następnie za pomocą metody RT-PCT oceniono DNA wirusa jakościowo i ilościowo. Obecność 

specyficznych przeciwciał przeciwko EBV oceniono za pomocą testu ELISA. Uzyskane wyniki 

wykazały, że upacjentów EBV+ z CLL choroba była bardziej zaawansowana z wyższym stopniem 

w klasyfikacji RAI i BINET. Występowało również więcej niepomyślnych czynników rokowniczych 

w porównaniu z pacjentami EBV- z CLL. 

Stężenia CTLA-4 (Antygen - 4 cytotoksycznych limfocytów T) i CD86 (będące ligandem dla 

receptorów CD28 i CTLA-4) były wyższe w przypadku pacjentów EBV+ w porównaniu z EBV-. 

Zależność ta występowa również pomiędzy pacjentami a grupą kontrolną. W trakcie obserwacji pacjenci 

EBV+ częściej wymagali rozpoczęcia leczenia. Wykryto dodatnią korelację pomiędzy ilością kopii 

DNA EBV a niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi u pacjentów z CLL i koinfekcją EBV. Wnioski 

jakie sugerują wykonane badania wskazują, że zakażenie wirusem EBV negatywnie wpływa na przebieg 

CLL jak i rokowanie pacjentów. Dodatkowo wyniki sugerują, że jednym z czynników mogących 

przyczyniać się do patogeny CLL może być przebyta mononukleoza zakaźna. Jednakże teza ta wymaga 

dalszych badań i wyjaśnień. Badania zostały wykonane w ramach finansowania: UMO-

2021/41/B/NZ6/01765 oraz UMO-2016/21/B/NZ6/02279. 
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Używanie prostego języka w wielu aspektach życia pozwala nam komunikować się w sposób 

o wiele bardziej efektywny. Również po to, aby interpretacja kulturowa i przyrodnicza była bardziej 

efektywna dla osób wypoczywających w otwartych przestrzeniach przyrodniczych, bogatsza o nowe 

doświadczenia, wiedzę czy emocje, konieczne jest dostosowanie treści przekazu do poziomu ogółu 

społeczeństwa. W Polsce niemal każda trasa przeznaczona do edukacji ekologicznej wyposażona jest 

w tablice edukacyjne, których poziom przystępności językowej jest mało znany, a informacje 

o poziomie wykształcenia czy wieku osób wypoczywających na terenach leśnych są skąpe. Stąd też 

potrzeba bliższego poznania poziomu przystępności treści umieszczanych na tablicach edukacyjnych 

wydaje się koniecznością. Celem niniejszego opracowania jest określenie poziomu przystępności 

tekstów umieszczonych na dwóch ścieżkach, których tematyka prezentuje informacje przyrodnicze - 

Poleskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Świdnik. Tekst główny każdej tablicy został odczytany 

za pomocą aplikacji Google Lans, a następnie przeanalizowany za pomocą aplikacji internetowej 

Promovolt. Za pomocą tej aplikacji określono liczbę zdań, wyrazów i wyrazów wielosylabowych 

w tekście, a także oceniono przystępność tekstu za pomocą indeksu Fog. Wyniki przeprowadzonej 

analizy wskazują, że treść tablic jest napisana prostym językiem, zrozumiałym dla uczniów szkół 

średnich i gimnazjów, co może mieć znaczący wpływ na interpretację treści przez osoby w młodszym 

w wieku z niższym wykształceniem. 

 

Słowa kluczowe: tablica edukacyjna, ścieżka edukacyjna, interpretacja, użytkownicy tras, edukacja 
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Receptory Toll-podobne (TLR) należą do cząsteczek rozpoznających wzorce molekularne 

patogenów, i pełnią jeden z istotniejszych szlaków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

odporności nieswoistej. Receptory te rozpoznają wzorce molekularne związane z patogenami (PAMP), 

takie jak składniki ściany komórkowej bakterii, jak również mogą być również aktywowane przez 

endogenne cząsteczki związane z uszkodzeniem własnych komórek organizmu lub wzorcami 

molekularnymi związanymi z niebezpieczeństwem (DAMP). Dlatego też zaburzenia funkcjonowania 

TLR mogą wpływać na deregulację odpowiedzi immunologicznej, a tym samym przyczyniać się do 

rozwoju różnych schorzeń, w tym również pierwotnego kłębuszkowego zapalenie nerek. Kłębuszkowe 

zapalenie nerek to pojęcie zbiorcze obejmujące kilka chorób związanych z zapaleniem kłębuszków 

nerkowych, wśród nich możemy wyróżnić typ proliferacyjny i nieproliferacyjny.  

Celem niniejszych badań była ocena związku pomiędzy ekspresją receptora TLR2, 

a przebiegiem klinicznym wybranych glomeluropatii. W badaniu dokonano oceny immunofenotypu 

limfocytów krwi obwodowej za pomocą metody cytometrii przepływowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem ekspresji receptora TLR2 na wybranych subpopulacjach limfocytów. Ocenę stężenia 

TLR2 wykonano za pomocą metody ELISA. Uzyskane wyniki porównano do parametrów czynności 

nerek pacjentów chorujących na proliferacyjne (PGN; 15 chorych) i nieproliferacyjne (NPGN; 

22 chorych) kłębuszkowe zapalenie nerek. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób.  

Uzyskane wyniki wskazały na podwyższoną ekspresję receptorów TLR2 na limfocytach T i B 

u pacjentów cierpiących na PGN w porównaniu do pacjentów cierpiących na NPGN i grupą kontrolną 

(p ≤ 0,001). U pacjentów PGN stężenie rozpuszczalnej formy TLR2 w surowicy było skorelowane 

ujemnie z wysokim stężeniem IgG i albumin, a dodatnio z nasileniem białkomoczu. Analiza ROC 

wykazała, że ekspresja TLR2 jest wysoce specyficznym markerem do odróżniania pacjentów z PGN 

od pacjentów z NPGN i kontroli. Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, że TLR2 jest zaangażowany 

w immunopatogenezę kłębuszkowych zapaleń nerek, jednak obserwacja te wymaga dalszych badań. 

Badania zostały wykonane w ramach realizacji projektów: NCN UMO-2016/23/B/NZ6/02844, 

UMLUB DS640 oraz UMLUB GI/1 

 

Słowa kluczowe: receptory Toll-podobne, pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek, TLR-2, limfocyty 
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Białko programowanej śmierci komórkowej 1 (PD-1) i jego ligand (PD-L1) są receptorami, 

wyrażanymi m.in.:na komórkach układu immunologicznego. Związane są one z regulacją odpowiedzi 

immunologicznej, a także procesem wyczerpywania limfocytów T. Nadmierna ekspresja tego białka 

może osłabiać funkcje efektorowe układu odpornościowego, sprzyjając rozwojowi i progresji 

różnorodnych schorzeń. Jednymi ze schorzeń, w których rozwój zaangażowana jest deregulacja 

odpowiedzi immunologicznej są glomeluropatie. Patogeneza pierwotnych proliferacyjnych (PGN) 

i nieproliferacyjnych (NPGN) glomerulopatii nie jest w pełni poznana, jednak obecnie liczne dowody 

wskazują, że większość przypadków tych schorzeń może mieć związek z odpowiedzią immunologiczną 

organizmu na bodźce aktywujące procesy prowadzące do zapalenia i w konsekwencji uszkodzenia 

kłębuszków nerkowych. Dlatego też celem niniejszej pracy była ocena znaczenia szlaku PD-1/PD-L1 

u chorych na pierwotne proliferacyjne (PGN) i nieproliferacyjne (NPGN) glomerulopatie w odniesieniu 

do parametrów klinicznych. 

Niniejsze badania opierały się na wykonaniu immunofenotypu limfocytów znajdujących się we 

krwi obwodowej, u pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną glomeluropatią. Immunofenotypy 

uwzględniały występowanie cząsteczek PD-1 oraz PD-L1 na powierzchni limfocytów. Grupa badawcza 

składała się z 30 nowo zdiagnozowanych pacjentów chorujących na kłębuszkowe zapalenie nerek, 

natomiast grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników. Doświadczenia wykazały, że zaburzenie 

funkcjonowania osi PD-1/PD-L1 może przyczyniać się do powstawania PGN i NPGN. Ponadto, na 

limfocytach T i B pacjentów chorych na PGN stwierdzono wyższą ekspresję białka PD-1 i jego ligandu 

PD-L1 niż u pacjentów z NPGN i osób zdrowych. Wykazano istnienie dodatniej korelacji pomiędzy 

liczbą limfocytów T, wykazujących ekspresję PD-1 a stopniem dysfunkcji nerek. Wyniki badania 

sugerują, że zaburzenie osi PD-1/PD-L1 może odgrywać istotną rolę w rozwoju PGN i NPGN. Wysoki 

odsetek limfocytów wykazujących ekspresję PD-1 i PD-L1 może być związany z ciągłą aktywacją 

limfocytów T i uszkodzeniem kłębuszków nerkowych. Badania zostały wykonane w ramach grantu: 

UMO-2016/23/B/NZ6/02844) 
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Dysfunkcja układu immunologicznego charakteryzująca się nagromadzeniem dojrzałych 

limfocytów B we krwi obwodowej, szpiku kostnym i tkankach limfatycznych diagnozowana jest jako 

przewlekła białaczka limfocytowa (chronic lymphocytic leukemia, CLL). Ta jednostka chorobowo jest 

jednym z najczęstszych typów białaczek, dotykających dorosłych mieszkańców Europy i Ameryki 

Północnej. Zróżnicowany przebieg kliniczny tej choroby utrudnia poznanie mechanizmów patogenezy. 

Jednym z czynników, który być może przyczynia się do patogenezy tej choroby jest przebyta infekcja 

wirusem EBV. U osób z przewlekła białaczką limfocytową, którzy przebyli zakażenie wirusem EBV 

obserwuje się słabsze rokowanie w stosunku do pacjentów, którzy nie chorowali na mononukleozę 

zakaźną. Dodatkowo u pacjentów EBV (+) wykazuje się nasilenie zaburzeń ze strony układu 

immunologicznego w przebiegu CLL. Dlatego też celem pracy była ocena związku pomiędzy 

reaktywacją zakażenia wirusem EBV a przebiegiem klinicznym CLL, poprzez ocenę szlaku CTLA-4.  

W badaniach wykorzystano metodę (RT-PCR) w celu oznaczenia liczby kopii DNA EBV we 

krwi pacjentów z CLL. Ekspresję antygenu CTLA-4 na limfocytach oceniono za pomocą cytometrii 

przepływowej. Stężenie CTLA-4 w surowicy oznaczono metodą testów immunoenzymatycznych 

(ELISA). Ponad 50% pacjentów miało wykrywalne DNA EBV [EBV(+)]. U pacjentów EBV(+) 

stężenie CTLA-4 w surowicy oraz ekspresja tego antygenu na limfocytach krwi obwodowej były 

znacznie wyższe niż u pacjentów bez wykrywalnej liczby kopii EBV [EBV(-)]. Obciążenie EBV 

korelowało dodatnio z niekorzystnymi markerami prognostycznymi CLL oraz z ekspresją CTLA-4 

na limfocytach CD3+. Ponadto zaobserwowano, że pacjenci z EBV(+) częściej wymagali leczenia 

lub mieli krótszy czas podwojenia liczby limfocytów. EBV mogła pogarszać rokowanie u chorych na 

CLL, częściowo z powodu indukowanej przez EBV zwiększonej ekspresji CTLA-4. Można 

wywnioskować, że ekspresja antygenów CTLA-4 na limfocytach CD3+, skorelowana z liczbą DNA 

EBV u chorych sugeruje możliwą rolę EBV jako bezpośredniego czynnika progresji CLL. Badania 

wykonano w ramach realizacjo grantów NCN 2016/21/B/NZ6/02279 oraz NCN 2021/41/B/NZ6/01765. 
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Wirus Epsteina-Barra (EBV) jest jednym z czynników sprzyjającym rozwojowi raka krtani. 

Dane statystyczne opracowane przez WHO w 2020 r. wykazały, że choroba ta częściej 

występuje u mężczyzn, niż u kobiet. Dzięki rozwojowi technik biologii molekularnej, najnowsze 

badania diagnostyczne umożliwiające wykrycie nowotworów (w tym raka krtani) opierając się 

na występowaniu określonych wzorców molekularnych, między innymi markerów wyrażanych 

na komórkach układu odpornościowego, które mogą być pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane 

w rozwój chorób nowotworowych. 

Celem niemniejszej pracy było ustalenie wpływu wirusa EBV na układ immunologiczny 

pacjentów z rakiem krtani. W tym celu określono immunofenotyp oraz poziom przeciwciał pacjentów 

ze zdiagnozowanym rakiem krtani, którzy w przeszłości przebyli zakażenie wirusem EBV. Następnie 

parametry te porównano z odsetkiem osób po przebyciu tego zakażenia w stosunku do ogólnej liczby 

pacjentów chorujących na raka krtani. Materiałem do badań były próbki krwi obwodowej, guza 

i węzłów chłonnych pobrane od pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem krtani.  

Wyniki badań wykazały, że wirus EBV znacznie osłabia obronę przeciwnowotworową 

organizmu, ponieważ aż 48,9% badanych pacjentów przebyła zakażenie nim spowodowane.  

Stwierdzono wyraźnie wyższy poziom ekspresji receptora PD-1 na limfocytach T i B próbek 

uzyskanych z próbek guza w stosunku do wyników z węzłów chłonnych. Ponadto porównanie 

ich z wynikami immunofenotypu z próbek krwi dostarczyło istotnych informacji na temat zmian 

częstości występowania poszczególnych subpopulacji limfocytów T i B wyrażających marker PD-1. 

Dodatkowo poziom ekspresji markeru PD-1 był dodatnio skorelowany z obecnością materiału 

genetycznego wirusa EBV.  
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Celem pracy był przegląd prawa Unii Europejskiej dotyczący regulacji stosowania 

nanomateriałów w produktach kosmetycznych. Przegląd opierał się na aktach prawnych Unii 

Europejskiej zamieszczonych w oficjalnej bazie aktów prawnych EUR-Lex.  

Unia Europejska jest pierwszą jurysdykcją, w której uregulowano kwestię stosowania 

nanomateriałów w produktach kosmetycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. 

Definicja nanomateriałów po raz pierwszy pojawiła się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) w 2009 r., następie w 2011 roku została ona uszczegółowiona. W aktach prawnych UE 

znaleźć można informacje dotyczące szeregu korzyści płynących z zastosowania nanomateriałów takich 

jak np. nanosrebro i nanomiedź w produktach kosmetycznych i leczniczych. Wykazują one między 

innymi. właściwości antyseptyczne, dezynfekujące, antybakteryjne i biobójcze. Jednak pomimo 

korzyści, należy także brać po uwagę ryzyko zagrożenia zdrowia. Istotne wnioski zostały opublikowane 

w 2020 r. w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. 

Nanomateriałów. W sprawozdaniu z badania stwierdzono, że blisko 90 % respondentów uważa za 

istotne, aby przy zakupie produktu otrzymywać informacje o obecności nanomateriałów. Wyniki 

wykazały, że większość obywateli UE deklaruje, iż nie kupiliby produktu, gdyby wcześniej otrzymali 

informacje o tym, że zawiera on nanomateriały. Najwyższe obawy odnotowano dla kategorii produktów 

takich jak leki, żywność i kosmetyki. Równocześnie ze względu na brak dostatecznych informacji 

naukowych pozwalających określić szkodliwy wpływ nanomateriałów na ludzi i środowisko naturalne 

Unia Europejska stworzyła odrębne regulacje dotyczące procedury zgłaszania produktów 

kosmetycznych zawierających nanomateriały. Regulacje te mają na celu zapewnić wysoki poziom 

ochrony zdrowia ludzi i nakładają obowiązek zgłaszania Komisji wszelkich produktów kosmetycznych 

zawierających nanomateriały na sześć miesięcy przed wprowadzeniem do obrotu. Znacząco odmienna 

jest procedura zgłaszania produktów leczniczych zawierających nanomateriały. Jest ona zdecydowanie 

dłuższa i bardziej skomplikowana, ponieważ każdy produkt jest kilkukrotnie poddawany badaniom 

przedklinicznym i klinicznym. Szczegółowo uregulowane zostały także zasady znakowania produktów 

kosmetycznych i leczniczych zawierających nanomateriały.  

Obecnie zastosowanie nanotechnologii w produktach kosmetycznych to jeden z sześciu 

priorytetowych obszarów współpracy międzynarodowej wg grupy ICCR. Na forach międzynarodowych 

podejmowane są aktualnie działania mające na celu ujednolicenie definicji nanomateriałów. Ponadto 

opinie wydawane przez SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) na zlecenie Komisji, 

w większości przypadków nie rozstrzygają jednoznacznie czy stosowane w kosmetykach materiały są 

bezpieczne. Dodatkowo procedura zgłaszania produktów kosmetycznych zawierających nanomateriały 

dopuszcza wprowadzenie ich na rynek niezależnie od tego, czy ocena bezpieczeństwa została dokonana. 

W związku z powyższym zasadne wydaje się być przyjrzenie się bliżej obecnym regulacjom 

dotyczącym opisywanego zagadnienia oraz uwydatnienie niedociągnięć w procedurze zgłaszania 

nanomateriałów.  

 

Słowa kluczowe: nanomateriały, produkty kosmetyczne, produkty lecznicze, prawo, nanocząstki. 

Key words: nanomaterials, cosmetic products, medicines, nanoparticles. 
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Zaburzenia funkcji poznawczych, głównie w sferze pamięci i myślenia, mogą być wynikiem 

stresu lub przemęczenia. Mogą również świadczyć o toczącym się procesie neurodegeneracyjnym 

w mózgu, prowadzącym w konsekwencji do rozwoju choroby otępiennej, tj. choroby Alzheimera (AD). 

Zaburzenie to charakteryzuje się postępującym i nieodwracalnym uszkodzeniem komórek układu 

nerwowego, co w końcowym etapie choroby, skutkuje brakiem możliwości samodzielnego 

funkcjonowania chorego. W terapii zaburzeń funkcji poznawczych oraz utraty pamięci związanej z AD 

stosuje się kilka leków: donepezil, rywastygminę oraz galantaminę. Leki te łagodzą jedynie objawy 

otępienne, nie hamując postępującego procesu neurodegeneracyjnego. Dodatkowo wykazują szereg 

działań niepożądanych. Rosnące zapotrzebowanie na nowe leki usprawniające procesy kognitywne 

uzasadnia celowość poszukiwań takich związków również wśród produktów naturalnych. Liczne 

doniesienia literaturowe wykazały istotny wpływ kumaryn na aktywność ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN) w tym na zachowania lękowe, depresyjne czy procesy pamięciowe w zwierzęcych 

modelach doświadczalnych. Lipopolisacharyd (LPS, endotoksyna) może być użyty do indukcji stanu 

zapalnego w ośrodkowym układzie nerwowym, będąc jednym z modeli zaburzeń 

neurodegeneracyjnych. LPS powoduje wzrost produkcji czynników zapalnych, zmiany aktywności 

markerów antyoksydacyjnych oraz upośledzenie pamięci, obserwowane również w przebiegu AD. 

Cel pracy: Celem badania była ocena wpływu limetyny, kumaryny prostej, na procesy 

akwizycji pamięci zaburzonej podaniem LPS u myszy w teście biernego unikania oraz zmian 

biochemicznych (FRAP, TBARS i TNF-α). 

Materiały i metody: Doświadczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem samców 

myszy szczepu Albino Swiss o masie ciała 30-35g. Wszystkie procedury wykonano po uzyskaniu 

akceptacji Lokalnej Komisji Etycznej w Lublinie ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Na początku 

eksperymentu podano jednorazowo LPS, dootrzewnowo (intraperitoneally, i.p.) w dawce 0,8 mg/kg 

(LPS rozpuszczono w roztworze soli fizjologicznej, 0,9% r-r NaCl). Bezpośrednio przed przystąpieniem 

do doświadczeń limetynę zawieszono w 1 kropli roztworu Tween 80, a następnie rozpuszczono w 0,9% 

r-r NaCl. Limetyna podawana była w dawce 15 mg/kg (10 ml/kg mc), dwa razy dziennie przez 7 dni.  

Wpływ limetyny na procesy uczenia się i pamięci u myszy badano przy użyciu testu biernego 

unikania (ang. passive aviodance, PA), w którym wykorzystywana jest naturalna i instynktowna 

preferencja gryzoni do przebywania w ciemnych pomieszczeniach. Parametrem mierzonym w teście PA 

był indeks przejścia (IP) – czas przejścia zwierzęcia z oświetlonej do ciemnej komory. Bezpośrednio po 

wykonaniu testu PA myszy uśmiercono (dekapitacja), a mózgi wykorzystane zostały do badań 

biochemicznych – oznaczenia poziomu FRAP, TBARS, TNF- α. 

Do analizy danych i statystycznego opracowania wyników zastosowano analizę wariancji two-

way ANOVA, a porównań pomiędzy grupami dokonano stosując test post-hoc Bonferroni. Wszystkie 

wyniki przedstawiono jako średnie ± błąd standardowy średniej (SEM). p<0,05 uznano za różnicę 

istotną statystycznie. 

Wyniki: W badaniach wykazano, że LPS w dawce 0,8 mg/kg statystycznie istotnie zmniejszył 

wartości IP (p<0,05), natomiast limetyna podawana subchronicznie, w dawce 15 mg/kg zwiększyła 

wartość IP (p<0,01) w porównaniu do grupy kontrolnej. Limetyna w sposób istotny statystycznie 

poprawiła procesy kognitywne zaburzone podaniem LPS (p<0,01). Analizy biochemiczne wykazały, że 

LPS w dawce 0,8 mg/kg znacząco zmniejszył wartości FRAP (p<0,01), znacząco zwiększył wartości 

TBARS (p<0,01) oraz poziom TNF-α (p<0,05) porównaniu do grupy kontrolnej. Podawanie limetyny 
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myszom poddanym iniekcji LPS podwyższyło poziom FRAP w odniesieniu do grupy, która otrzymała 

jednorazowo LPS (p<0,05). Subchroniczne podanie limetyny wraz z jednorazowym podaniem LPS 

w sposób istotny statystycznie obniżyło poziom TBARS (p<0,01) oraz nie wpłynęło na poziom TNF-α 

w porównaniu do grupy otrzymującej LPS. 

Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że LPS indukuje zmiany 

zapalne w mózgu co negatywnie wpływa na procesy kognitywne w fazie akwizycji pamięci. 

Subchroniczne podawanie limetyny działa przeciwzapalnie poprzez łagodzenie zaburzeń indukowanych 

podanieme LPS. Podsumowując, otrzymane wyniki sugerują, że limetyna jako związek poprawiający 

procesy kognitywne, może znaleźć zastosowanie w terapii chorób przebiegających z deficytami 

pamięci. 
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Celem niniejszej pracy była analiza dermatologicznego i kosmetycznego zastosowania 

kumaryny i jej pochodnych oraz ocena ewentualnego ryzyka ich stosowania. 

Kumaryna [2H-1-benzopiran-2-on, 2H-chromen-2-on] oraz jej naturalne pochodne, potocznie 

nazywane kumarynami, są to organiczne związki chemiczne występujące w roślinach wielu gatunków 

[Malinowska i Bielawska, 2013]. Wyjątkowo bogate w kumaryny są rośliny z rodzin: selerowate 

(Apiaceae), rutowate, (Rutaceae), astrowate (Asteraceae), bobowate (Fabaceae), oliwkowate 

(Oleaceae), marzanowate (Rubiaceae), kasztanowate (Hippocastanaceae), psiankowate (Solanaceae) 

a także w grzybach np. Aspergillus sp. oraz bakteriach np. Streptomyces sp. [Kohlmünzer, 1998; Czarna 

i wsp., 2015]. Kumaryny w roślinach znajdują się we wszystkich organach, jednak głównymi miejscami 

ich występowania są nasiona (np: fasola tonka Dipteryx Odorata), owoce (np: borówka czarna 

Vaccinium myrtillus L.) oraz korzenie (np: Ferulago campestris) [Kohlmünzer, 1998]. Związki te 

można podzielić na 4 grupy: kumaryny proste, których przedstawicielem jest umbeliferon i eskulina, 

izokumaryny, furanokumaryny np.: ksantotoksyna i bergapten oraz piranokumaryny np.: dekursinol. 

Charakteryzują się one wielokierunkowym spektrum aktywności biologicznej, dzięki czemu 

znalazły zastosowanie w medycynie, farmacji, kosmetyce, przemyśle perfumeryjnym, mydlarskim oraz 

medycynie ludowej. W medycynie i farmacji wykorzystywane jest ich działanie przeciwutleniające, 

antyproliferacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, hipotensyjne, 

przeciwzakrzepowym, rozkurczowe i przeciwcukrzycowe. Furanokumaryny (psolareny) a zwłaszcza 

bergapten i ksantotoksyna ze względu na swoje silne właściwości fotouczulające, znalazły zastosowanie 

w leczeniu chorób skóry, między innymi w fotochemioterapii łuszczycy, leczeniu bielactwa nabytego, 

ziarniniaka grzybiastego, pokrzywki barwnikowej, łysienia plackowatego. Bergapten wykazuje także 

wysoką skuteczność w leczeniu atopowego zapalenia skóry [Kubrak i wsp., 2017]. Umbeliferon 

w badaniach in vitro wykazał aktywność cytotoksyczną i proapoptyczną w stosunku do linii 

komórkowych czerniaka, co czyni go dość obiecującym lekiem w przypadku nowotworów skóry  

[D. Kumar et al., 2017]. 

Eskulina oraz glukozyd eskuletyny (eskulozyd) wyizolowane z kory i kwiatów kasztanowca 

stosowane są, jako składniki leków (maści, czopków oraz tabletek) w przypadku żylaków kończyn 

i odbytu oraz w przypadku owrzodzeń podudzi. Aktywność ta wynika z hamowania enzymu 

hialuronidazy, dzięki czemu poprawia się szczelność naczyń krwionośnych, zwiększa ich elastyczność 

oraz zmniejsza się tendencja krwinek czerwonych do agregacji i tworzenia zakrzepów.  

Zastosowanie kumaryn w kosmetyce, ze względu na liczne działania niepożądane nie jest dość 

powszechne. Wykorzystuje się charakterystyczne zapachy kumaryn w przemyśle perfumeryjnym 

i mydlarskim np.: olejki z owoców cytrusowych jak olejek z begamotki, bogaty w bergapten. Jednak 

używanie kumaryn, jako składniki perfumujące nie jest bezpieczne, gdyż działają fotouczulająco, co 

może przyczynić się do przebarwień skóry, a nawet do silnych poparzeń po kontakcie z produktem je 

zawierającym. Przykładem rośliny niebezpiecznej ze względu na dużą ilość kumaryn jest Barszcz 

Sosnowskiego (Apiaceae), powszechnej na nieużytkach, łąkach i polach. Roślina ta wydziela olejki 

eteryczne, bogate w furanokumaryny, które pod wpływem działania promieni UVA i UVB ulegają 

wiązaniu z DNA komórek skóry i powodują odczyn fototoksyczny prowadzący do oparzenia skóry  

(II i III stopnia). Niektóre z pochodnych furanokumaryn, ze względu na przyspieszenie melanogenezy, 

znalazły zastosowanie w preparatach kosmetycznych przyspieszających opalanie. Umbeliferon  

(7-hydroksykumaryna) wyizolowana z Citrus aurantum (Apiaceae) absorbuje promieniowanie UV 

z zakresu 370 nm i z tego powodu pochodne tego związku jak np.: octean umbeliferonu znalazł 

zastosowanie w kosmetykach promieniochronnych. Podobne działanie do umbeliferonu wykazuje także 

eskulina, ponadto przypisuje jej się aktywność p/rodnikową, p/zapalną, nawilżającą i usprawniającą 

mikrokrążenie, dzięki czemu wykorzystywana jest także w preparatach przeciwdziałających starzeniu 

się skóry oraz w kosmetykach dedykowanych skórze podrażnionej oraz naczynkowej [Arct J., 2014]. 
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Kumaryny, jako roślinne metabolity wtórne, odgrywają ogromną rolę w medycynie, farmacji 

i kosmetologii. Wykorzystywane są w leczeniu łuszczycy, bielactwa, łysienia plackowatego, atopowego 

zapalenia skóry. Mogą chronić skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV, usprawniają 

mikrokrążenie skórne, działają antyoksydacyjnie. Jednak niektóre kumaryny wykazują silnie toksyczne 

działanie, które może przyczynić się nawet do silnych, zagrażających życiu poparzeń skóry. 
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Pałeczki Gram-ujemne Bordetella pertussis są czynnikiem etiologicznym wysoce zakaźnej 

choroby dróg oddechowych – krztuśca. Wprowadzenie powszechnych szczepień ochronnych w Polsce 

i na świecie znacząco zmniejszyło zapadalność i śmiertelność, aczkolwiek krztusiec uznaje się za 

chorobę powracającą i coraz częściej dotyczy osób dorosłych i młodzieży. Przyczyn takiego stanu 

upatruje się w spadku odporności poszczepiennej, stąd tak ważna jest świadomość społeczna na temat 

objawów i metod prewencji tej choroby.  

Celem pracy była analiza stanu wiedzy na temat zakażeń B. pertussis wśród ludzi młodych.  

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 202 osób (126 kobiet, 73 mężczyzn, 3 osoby deklarujące 

swoją płeć jako „inną”), studentów I roku kierunku lekarskiego. Wykorzystano autorską ankietę, 

wypełnioną w kontakcie przez badanych. 

Wyniki: około 60% ankietowanych ma wiedze na temat patogenezy choroby, około 40% osób 

nie wie czy jest lub nie jest zaszczepiona. Tylko 2% badanych potwierdza, że chorowała na krztuśca, 

przy czym 1% wszystkich badanych wykonywało badania diagnostyczne w celu wykrycia choroby.  

3% ankietowanych potwierdza wystąpienie krztuśca wśród osób bliskich. W przebiegu choroby 

zaznaczano objawy tj. suchy kaszel, napady duszności, a około 73% ankietowanych wskazywało na 

piejący kaszel jako najbardziej charakterystyczny.  

Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na dobrą znajomość etiologii choroby oraz jej 

manifestacji klinicznej. Należy jednak pamiętać, że przebieg zakażenia u osób dorosłych (II fazy) może 

nie być tak charakterystyczny jak w wieku dziecięcym. W związku z powyższym wiedza o możliwości 

nawrotu i informacja na temat przypominjących szczepień ochronnych powinna stanowić priorytet 

w zapobieganiu infekcji wśród ludzi młodych. 

 

Słowa kluczowe: krztusiec, koklusz, infekcja 

Keywords: whooping, whooping cough, contagion 
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Oleje tłoczone na zimno cieszą się coraz większą popularnością. Głównym problemem jest fakt, 

 iż w okresie ich przechowywania zmieniają one swoje cechy organoleptyczne i co za tym idzie przydatność 

do spożycia. Chcąc zachować jak najdłuższą świeżość olejów tłoczonych na zimno, zachodzi potrzeba 

dodatku do nich różnych przeciwutleniaczy. W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się związkom 

o właściwościach przeciwutleniających, naturalnie występującym w surowcach roślinnych, czyli ziołom. 

Korzystny wpływ dodatków ziołowych jako przeciwutleniaczy jest połączony z sensorycznym 

wzbogaceniem żywności. Jak podają liczne doniesienia, działanie antyoksydacyjne w stosunku do tłuszczu 

wykazują m.in. kurkuma, kminek, rozmaryn, oregano. 

Celem pracy było określenie wpływu dodatku kurkumy i kminku na właściwości chemiczne próbek 

oleju uzyskanego z nasion konopi siewnych, stosując metodę tłoczenia na zimno, i na tempo zachodzących 

w nim zmian. Badania miały przybliżyć możliwość zastosowania naturalnej i zdrowej metody przedłużenia 

trwałości oleju konopnego, w celu zastąpienia syntetycznych antyoksydantów.  

W pracy poddano analizie proces tłoczenia na zimno oleju z nasion konopi siewnych (Cannabis sativa L.) 

odmiany Beniko. Materiałem badawczym były trzy próby: kontrolna z czystym olejem oraz z 1% mas. 

dodatkiem kurkumy i kminku. Wszystkie próbki przechowywano w ciemnych szklanych butelkach, 

w temperaturze 10±1˚C w chłodziarce. W olejach oznaczono: liczbę kwasową (LK), liczbę nadtlenkową 

(LN), stabilność oksydatywną, wykorzystując test Rancimat w temp. 120°C. Oznaczenia wykonano 

bezpośrednio po wytłoczeniu oraz po 2, 4 i 6 tygodniach po dodaniu naturalnych przeciwutleniaczy.  

Wartość liczby kwasowej oleju po wytłoczeniu kształtowała się na poziomie 1,73 mg KOH/g 

(wartość podana w Codex Alimentarius LK ≤ 4 mg KOH/g), a liczby nadtlenkowej 1,47 mmol O2/kg, przy 

normie do 15 mmol O2/kg. Test Rancimat wykazał, że czas indukcji oleju po wytłoczeniu wynosił 1,67 h. 

Podczas przechowywania olejów w temperaturze 10±1ºC zaobserwowano wzrost LK i LN próby bez 

dodatków, w stosunku do olejów świeżo wytłoczonych, przy czym największe różnice były w przypadku 

prób po 6 tygodniach (wartość LK wzrosła do 1,68 mg KOH/g zaś LN do 1,91 mmol O2/kg). Zmianie uległa 

również stabilność oksydacyjna olejów, wartości stabilności oksydacyjnej olejów malały wraz z upływem 

czasu ich przechowywania (najniższa wartość 1,47 h dla czystego oleju po 6 tygodniach przechowywania). 

Prowadzone badania wykazały, że zastosowane dodatki obniżały wartości LK i LN oraz wydłużały czas 

indukcji badanego oleju. Najdłuższym czasem indukcji (1,87 h) charakteryzował się olej z dodatkiem 

kurkumy po 6 tygodniach przechowywania, wykazując przyrost w stosunku do próby kontrolnej o 27,21%.  

Uzyskane wyniki pokazują, że przechowywanie oleju bez dodatków istotnie wpływa na zmiany 

jakościowe tego produktu, powodując stopniowe obniżanie jego stabilności oksydacyjnej w stosunku do 

oleju świeżo tłoczonego. Naturalne składniki roślinne skutecznie hamują zmiany oksydacyjne zachodzące 

w czasie przechowywania oleju tłoczonego na zimno.  

Dodatek kurkumy i kminku do oleju konopnego pozytywnie wpłyną na jego jakość, powodując 

wydłużenie czasu indukcji utleniania oraz spowalnianie utleniania do nadtlenków, co z kolei przekłada się 

pozytywnie na trwałość tego produktu. Zastosowane w pracy dodatki charakteryzują się zróżnicowaną 

aktywnością przeciwutleniającą, w stosunku do badanego oleju wyższą charakteryzuje się kurkuma. 

 

Słowa kluczowe: antyoksydanty, kurkuma, kminek, cechy jakościowe 
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Komórki mają zdolność do wytwarzania wielu rodzajów białek, które pełnią różnorodne funkcje 

w organizmie. Wśród nich znajduje się VEGF, który nazywany jest czynnikiem wzrostu śródbłonka 

naczyniowego. Do rodziny VEGF zaliczamy: VEGF-A, łożyskowy czynnik wzrostu (PGF), VEGF-B, 

VEGF-C oraz VEGF-D. Rolą tych białek jest sygnalizacja miedzykomórkowa w angiogenezie, 

pobudzenie komórek do migracji, działanie chemotaktyczne dla makrofagów czy limfocytów, a także 

udział w rozszerzaniu naczyń krwionośnych. MSC to mezenchymalne komórki macierzyste. Mają 

zdolność do różnicowania się w kilka typów komórek m.in. do komórek chrzęstnych, kostnych czy 

tłuszczowych.  

W niniejszej pracy oceniano poziom ekspresji genów z rodziny VEGF w komórkach 

macierzystych sznura pępowiny. Grupę badana stanowiły 24 pacjentki tuz po porodzie, z których 

12 cierpiało na niedoczynność tarczycy. Badania wykonano zgodnie z protokołem zaakceptowanym 

przez Lokalną Komisje Bioetyczna. 

Komórki macierzyste izolowano ze sznura pępowiny metoda enzymatyczną, następnie 

przeprowadzano hodowlę komórkową, ocenę cytometryczną, potwierdzającą macierzysty charakter 

MSC, oraz oceniano ekspresje genów kodujących czynniki wzrostu śródbłonka naczyniowego metoda 

PCR w czasie rzeczywistym. 

Przeprowadzone badania wykazały istotne różnice w poziomie ekspresji genów z rodziny VEGF 

w MSC w grupie pacjentek z niedoczynnością tarczycy w porównaniu z pacjentkami zdrowymi.  

W literaturze znajdujemy informacje na temat podwyższonych wartości VEGF we krwi 

u pacjentów z zapaleniem tarczycy, a także nowotworach. Zwiększone wartości korelowały ze stopniem 

unaczynienia tkanek. W badaniach na MSC naukowcy stwierdzili podwyższone wartości VEGF 

w odpowiedzi na hipoksje i niedotlenienie tkanek. U pacjentek z postępującym nadciśnieniem 

ciążowym i rozwijająca się hipoksją zaobserwowano zwiększoną ekspresję VEGF z komórek sznura 

pępowinowego. 
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W ustanowionej epoce Antropocenu człowiek bezpośrednio lub pośrednio wpływa na 

ekosystemy, prowadząc do powstawania układów ekologicznych o odmiennych od ekosystemów 

naturalnych cechach, tzw. novel ecosystems. Panujące w ich obrębie „odmienne” warunki 

środowiskowe, prowadzą do wykształcania bądź uruchamiania mechanizmów adaptacyjnych 

organizmów, umożliwiające przeżycie. Rośliny, ze względu na brak funkcji motorycznych, 

przystosowują się do zmieniających się warunków środowiska m.in. poprzez aktywowanie 

w strukturach komórkowych mechanizmów ochronnych i naprawczych. Od skuteczności adaptacji, 

czyli przystosowania się, zależy przeżycie rośliny, a także wydanie nasion. Jest to niezwykle istotne, 

ponieważ dzięki nim rośliny mateczne są zdolne do przekazywania, kolejnym pokoleniom, posiadanych 

cech adaptacyjnych do panujących w środowisku czynników stresowych.  

Celem niniejszej pracy jest identyfikacja mechanizmów odpowiedzi nasion na stres 

środowiskowy poprzez analizę 1) zmiany poziomu wskaźników stresu takich jak reaktywne formy tlenu, 

stężenia aldehydu dimalonowego, będącego wskaźnikiem uszkodzeń oksydacyjnych błon 

komórkowych, oraz 2) poziomu aktywności systemu antyoksydacyjnego, do którego zalicza się 

enzymy, niskocząsteczkowe antyoksydanty, poziom białek ochronnych i aminokwasów takich jak np. 

prolina. W pracy ujęto również zagadnienie dotyczące funkcji nasion w przyrodzie, zaprezentowana 

została definicja stresu, a także omówione czynniki wywołujące go w nasionach.  
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Z każdym dniem zwiększa się świadomość konsumentów, a wraz z nią zainteresowanie dobrem 

naszej planety. Produkty odpadowe zaczynają być postrzegane jako poważny problem, gdyż 

są uznawane za marnotrawstwo żywności. Stanowi to duże wyzwanie dla sektora rolno-spożywczego. 

Zgodnie z ideą „zero waste” dążymy do całkowitego wykorzystania surowców przetwarzanych 

w zakładach przemysłowych, tak aby po procesie produkcyjnym nie powstawały produkty odpadowe. 

Do odpadów możemy zaliczyć m.in.: łupiny, wytłoki, słomę, krew oraz liście warzyw korzennych. 

Przedsiębiorstwa spożywcze poszukują innowacyjnych rozwiązań na ich zagospodarowanie, np.: do 

produkcji białka, błonnika czy pasz dla zwierząt.  

Rozwiązaniem proponowanym w badaniu jest zastosowanie skórek oraz miąższu z jabłek jako 

surowca do wykorzystania w przetwórstwie mięsa. W niniejszym badaniu zastosowano liofilizat 

ze skórek (wariant I) oraz z miąższu (wariant II) jabłek jako dodatku do produktu mięsnego pieczonego. 

Dodatek liofilizatu: ze skórek oraz z miąższu wynosił 0,5% masy mięsnej oraz 1% masy mięsnej dla 

każdego z wariantów. Miąższ wykorzystany w badaniu został otrzymany w wyniku usunięcia z jabłka: 

skórki (do produkcji wariantu I) oraz gniazd nasiennych i ogonka (pozostały miąższ wykorzystano 

do produkcji wariantu II). Surowce wykorzystane w badaniu zostały zakupione na lokalnym rynku. 

Wytworzony produkt mięsny został poddany ocenie fizykochemicznej (pomiar: pH, TBARS oraz 

aktywności wody) po: 1, 5, 10, oraz 15 dniach chłodniczego przechowywania. Głównym celem tego 

badania było określenie wpływu związków biologicznych pochodzących ze skórek oraz miąższu jabłek 

na cechy fizykochemiczne wyrobu mięsnego pieczonego. Celem pobocznym było wytworzenie 

innowacyjnego produktu mięsnego wzbogaconego w substancje bioaktywne, w szczególności 

o działaniu przeciwutleniającym. Przedstawione wyniki badań służyć mogą do opracowania nowego, 

innowacyjnego produktu mięsnego, do wyprodukowania którego wykorzystać można produkty 

odpadowe przemysłu owocowego, przyczyniając się tym samym do ograniczenia marnotrawienia 

żywności.  

W przyszłości podejście takie powinno być rozwinięte o poszukiwania innych, wartościowych 

(z technologicznego oraz zdrowotnego punktu widzenia) surowców odpadowych do wykorzystania 

w technologii mięsa. 
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Celem pracy jest oznaczenie mikroplastiku w kosmetykach dostępnych na rynku polskim oraz 

wskazanie potencjalnych zagrożeń związanych z jego obecnością.  

Temat artykułu dotyczy problematyki i analizy występowania mikroplastiku w kosmetykach. 

W dostępnych pracach badawczych opisano obecność wielu rodzajów tworzyw sztucznych (nylon, 

teflon, poliamid, poliester) w produktach kosmetycznych i higieny osobistej m. in. w takich jak: 

maseczki do twarzy, lakiery do paznokci, żele oraz kremy. Przyczyniło się to do wzrostu 

zanieczyszczenia powietrza, gleb, rzek, mórz i oceanów mikroplastikiem. Stosowanie tworzyw 

sztucznych jest dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, ale też dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

Do badań wykorzystano 7 produktów kosmetycznych: 5 maseczek do twarzy i 2 lakiery 

do paznokci, w których składzie był mikroplastik w postaci brokatu. Został on wyekstrahowany 

z kosmetyków i badany metodami wizualnymi w celu określenia jego cech fizycznych oraz ilości jego 

występowania w danych próbkach. Brokat obecny w kosmetykach to zwykle polimer wraz z warstwami 

kolorowych pigmentów w rozmiarze odpowiadającym definicji mikroplastiku (wielkość poniżej 5 mm). 

W związku z ryzykiem nadmiernej produkcji i zagrożeniami związanymi z występowaniem 

mikroplastiku w środowisku potrzebne jest wprowadzenie nowych norm prawnych oraz znalezienie 

skutecznych metod do rekultywacji zanieczyszczonego środowiska. Ważne staje się również podjęcie 

dalszych badań i szerzenie problemów związanych z rozpowszechnieniem tworzyw sztucznych 

w kosmetykach. 
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Jednym z zadań współczesnych nauk sądowych, jest identyfikacja donorów śladów 

biologicznych zdeponowanych na miejscu zdarzenia. Istnieje szereg metod i technik, pozwalających na 

zawężenie grupy osób podejrzanych i jednoczesne powiązanie potencjalnych sprawców z badaną 

próbką. Narzędzia dostępne do celów nauk sądowych, przeszły znaczną ewolucję na przestrzeni lat, 

od wykorzystywanych już w czasów starożytnych metod z zakresu medycyny sądowej i biometrii, 

poprzez metody traseologiczne i daktyloskopijne (stanowiące także i dzisiaj cenne narzędzie w rękach 

organów ścigania), aż po metody molekularne wdrożone do praktyki śledczej w ciągu ostatnich dekad.  

Identyfikacja molekularna, może być prowadzona w oparciu o markery białkowe, lub 

polimrofizmy zawarte w sekwencji DNA. Historycznie pierwszymi makromolekułami, które 

wykorzystywano do analiz identyfikacyjnych były antygeny grupowe krwi. Po raz pierwszy antygeny 

układu AB0 zostały wykorzystane do celów identyfikacyjnych w latach 20. XX wieku. Jednak ze 

względu na ich relatywnie niski polimorfizm oraz ograniczoną stabilność, pojawiła się konieczność 

poszerzania analiz o kolejne markery białkowe. Były to między innymi białka układu grupowego GM, 

plazminogenu, czy haptoglobin. Obecnie, zastosowanie białek w identyfikacji osobniczej, jest 

ograniczone, co wynika, między innymi z ich relatywnie niskiej stabilności oraz ze zbyt niskiego stopnia 

polimorfizmu. Dlatego też, współczesna genetyka sądowa, opiera się na analizie polimorfizmów 

zawartych w sekwencji DNA, które zapewniają nieosiągalną wcześniej siłę dyskryminacji, a tym samym 

pozwalają na przygotowanie opinii o wysokiej sile dowodowej.  

Polimorfizm w sekwencji nukleotydowej może dotyczyć zarówno długości fragmentu, jak 

i składu nukleotydowego sekwencji, dlatego też genetyka sądowa wykorzystuje dwa rodzaje 

polimorfizmów: STR (Short Tandem Repeats), oparty na długości fragmentów powtórzonych 

tandemowo, oraz SNP (Single Nucleotide Polymorphism), bazujący na różnicy w pojedynczych 

nukleotydach. W przypadku identyfikacji osobniczej najczęściej stosowaną metodą jest analiza 

polimorfizmu STR w genomie jądrowym. Krótkie powtórzenia tandemowe, nazywane też 

mikrosatelitami, są rozmieszczone głównie w regionach niekodujących. Sekwencje mikrosatelitarne 

składają się z motywów tworzonych przez krótki fragment nukleotydowy (od 1 do 6 nukleotydów) 

powtórzony wielokrotnie i w ten sposób tworzący różną liczbę alleli w populacji. Jednoczesna analiza 

wielu loci w układzie muliplexowym, pozwala na uzyskanie unikalnego dla każdego osobnika profilu 

genetycznego, pozwalającego na wskazanie donora materiału biologicznego z prawdopodobieństwem, 

graniczącym z pewnością. 

Z kolei polimorfizm typu SNP, znajduje zastosowanie, głównie w przypadku fenotypowania 

oraz identyfikacji gatunkowej. Jest to możliwe, dzięki głównie obecności w mtDNA sekwencji 

specyficznych gatunkowo. W praktyce sądowej, do identyfikacji gatunkowej, najczęściej wykorzystuje 

się sekwencje genów oksydazy cytochromowej I (COI) i cytochromu b. Biorąc pod uwagę, wysokie 

zróżnicowanie międzygatunkowe w ich obrębie oraz dostępność uniwersalnych par starterów, analizy 

mitochondrialnego DNA zostały szybko zaadoptowane na potrzeby dziedziny genetyki sądowej, która 

zajmuje się również przestępczością przeciw gatunkom prawnie chronionym. Znacznym ułatwieniem 

w analizach molekularnych, dotyczących identyfikacji gatunkowej są bazy bioinformatyczne takie jak 

NCBI, DDBJ czy Ensemble, zawierające sekwencje nukleotydowe, jak i aplikacje pozwalające na ich 
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porównywanie. W ten sposób nie ma konieczności badania prób referencyjnych, aby zweryfikować 

przynależność gatunkową materiału o nieznanym pochodzeniu, a jedynie porównanie sekwencji 

uzyskanej w trakcie sekwencjonowania z zasobami baz danych. 

Wzrastająca przepustowość badań molekularnych, która idzie w parze z obniżaniem 

ich kosztów oraz rozwojem zaplecza w postaci baz danych i narzędzi bioinformatycznych, wskazują 

że analizy DNA, będą jeszcze szerzej wykorzystywane w obszarze nauk sądowych. Poszerzanie paneli 

mikrosatelitarnych o kolejne zwalidowane loci oraz włączanie technologii NGS w tym metabarcodingu 

do analiz SNP, wskazują na dalsze zwiększanie siły dowodowej opinii opartych na polimorfizmach 

w sekwencji DNA.  
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Mikrorozmnażanie jest to jedna z metod wegetatywnego rozmnażania roślin w warunkach 

laboratoryjnych (in vitro). Pozwala ona na uzyskanie dużej ilości wysokiej jakości i w pełni zdrowego 

materiału roślinnego w relatywnie krótkim czasie. Celem eksperymentu było zbadanie wpływu trzech 

rodzajów cytokinin: 6-benzyloadeninopuryny (BA), 2-izopentyloadeniny (2iP), tidiazuronu (TDZ) 

z dodatkiem auksyny w postaci kwasu 1-naftylooctowego (NAA) na namnażanie gatunku Alternanthera 

ficoidea (L.) Sm. w warunkach in vitro. Do badań użyto pożywki Murashige i Skoog’a  

w 3 kombinacjach z dodatkiem regulatorów wzrostu: 1 ml/l BA + 0,1 ml/l NAA, 1 ml/l 2iP + 01 NAA, 

1ml/l, 1 ml TDZ + NAA. Kombinację kontrolną stanowiła pożywka bez zastosowania regulatorów 

wzrostu. Materiał badawczy pochodził ze zdrowych i prawidłowo rozwiniętych roślin. Jednowęzłowe 

eksplantaty (około 1 cm) zostały umieszczone na pożywce (po 5 roślin w każdym słoiku) i regenerowały 

w fitotronie. Po 4 tygodniach oceniono następujące parametry: masa sadzonek, długość sadzonek, 

długość i szerokość liści, współczynnik namnażania, SPAD, oraz zawartość chlorofilu i karotenoidów. 

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że zastosowane regulatory wzrostu 

wpływają na masę, parametry wzrostowe oraz zawartość chlorofilu i karotenoidów u badanej rośliny. 

Wyniki pokazały, że rośliny regenerujące na pożywce z dodatkiem TDZ wytworzyły najwięcej 

eksplantantów do ukorzeniania. Natomiast rośliny w kombinacjach z dodatkiem 2iP, BA a także 

w kombinacji kontrolnej wytworzyły korzenie.  

 

Słowa kluczowe: rośliny zielne, mikrorozmnażanie, regulatory wzrostu 

Keywords: herbaceous plants, micropropagation, growth regulators 
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Wstęp. Jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów kosmetologicznych jest 

chemoeksfoliacja, czyli zabieg złuszczania z wykorzystaniem peelingów chemicznych. Przed 

wykonaniem tego zabiegu niezbędne jest poinformowanie klienta o możliwych powikłaniach. Bardzo 

ważne jest zebranie informacji czy dana osoba miała już wcześniej wykonywany podobny zabieg, czy 

wystąpiły powikłania pozabiegowe lub czy składnik peelingu chemicznego dostał się do oka klienta. 

Niniejsza praca dotyczy sytuacji zagrażającej zdrowiu oraz życiu klienta w gabinecie 

kosmetologicznym, jaką jest uraz chemiczny oka. Stanowi on jedno z możliwych powikłań 

chemoeksfoliacji, do którego dochodzi na skutek dostania się preparatu z kwasem chemicznym do 

worka spojówkowego. Charakterystycznymi objawami towarzyszącymi takiej sytuacji są silne 

zaczerwienienie oka, suchość, uczucie piasku lub włosa w oku, ból i pieczenie. Zdarzenie to jest bardzo 

niebezpieczne, a brak szybkiej oraz prawidłowej reakcji może mieć konsekwencje nawet w postaci 

utraty wzroku.  

Celem pracy jest analiza postępowania w sytuacji urazu chemicznego oka w gabinecie 

kosmetologicznym. 

Metodą badawczą zastosowaną przy tworzeniu niniejszej pracy była analiza dostępnej literatury 

z lat 2017-2022 oraz zaleceń Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku. 

W wyniku dokonanej analizy, w pracy przedstawiono zasady postępowania w sytuacji urazu 

chemicznego oka w gabinecie kosmetologicznym, które zawierają m.in.: przepłukanie 

zanieczyszczonego oka ciągłym strumieniem czystej wody lub soli fizjologicznej, upewnienie się, że 

drugie oko jest odpowiednio zabezpieczone oraz skierowanie poszkodowanego klienta na pilną 

konsultację z lekarzem specjalistą - okulistą. W sytuacjach nagłych, którym towarzyszy silny stres, 

kosmetolog musi mieć na uwadze, że każdy klient reaguje w inny sposób i powinien liczyć się 

z możliwością zasłabnięcia przez poszkodowanego. W związku z tym, w pracy przedstawiono także 

postępowanie w przypadku stanu przedomdleniowego. 

Wnioski. Kosmetolog pełni istotną funkcję w dbaniu o bezpieczeństwo klienta w gabinecie 

kosmetologicznym. W przypadku tak niebezpiecznego urazu jakim jest uraz chemiczny oka konieczne 

jest natychmiastowe udzielenie pomocy przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Niezbędne jest 

obserwowanie osoby poszkodowanej, ze względu na możliwość utraty przytomności. W takiej sytuacji 

należy zachować spokój oraz zastosować się do wytycznych w przypadku urazu oka spowodowanego 

ekspozycją na substancję chemiczną. Warto zadbać również o bezpieczny powrót klienta do domu, 

poprosić o skontaktowanie się z bliską osobą, która mogłaby towarzyszyć poszkodowanemu w podróży. 

Znajomość zasad pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach jest tak samo ważna, jak znajomość 

procedury zabiegowej. Nawet najbardziej doświadczony kosmetolog, nie jest w stanie przewidzieć 

wszystkich okoliczności, dlatego musi być gotowy na każdą sytuację i znać zasady pierwszej pomocy. 
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ACHOO ang. Autosomal-Dominant Compelling Helio-Opthalmic Outburst (w Polsce - zespół 

Apsik) jest to syndrom dziedziczony autosomalnie dominująco. Często jego objaw uznawany jest przez 

pacjentów za ciekawostkę z życia codziennego, lecz stanowi on odruch w odpowiedzi na bodziec. 

Bodźcem tym jest mianowicie intensywne światło - stąd ciekawostkę stanowi fakt, że osoby 

dziedziczące tę wyjątkową mutację, kichają po spojrzeniu na słońce!  

Dotychczas jest zbyt mało badań, aby szczegółowo wyjaśnić cały ten proces, lecz na obecny 

stan wiedzy okazuje się, że ogromną rolę spełnią w tym syndromie włókna nerwu trójdzielnego (nerwu 

czaszkowego). Oczywistym faktem jest to, że światło jako bodziec, bezpośrednio oddziałuje na oko, 

ale jak badania dowodzą również pośrednio na śluzówkę jamy nosowej, podrażniając ją. W wyniku tego 

pośredniego podrażnienia, które w szczególności opisywany jest u osób z syndromem ACHOO, 

występuje odruch kichania.  

Inne spekulacje opierają się na ,,przywspółczulnym uogólnieniu”, czyli odbieraniu sygnału 

przez struktury sąsiednie, dokładniej rzecz ujmując - sąsiadujące włókna nerwowe różnych gałęzi nerwu 

trójdzielnego. Dlatego bodziec odbierany przez źrenice, może dotrzeć również do nerwów błony 

śluzowej jamy nosowej (obie struktury odbierające impulsy nerwowe przez nerw trójdzielny).  

Opublikowane wyniki na grupie 1042 pacjentów Kliniki Otorynolaryngologii Szpitala 

Uniwersyteckiego w Saarland wskazują, że ponad połowa osób z grupy badanej wykazuje dodatnią 

odpowiedź w postaci omawianego bodźca oraz odruchu – kichanie po ekspozycji na światło. W dyskusji 

zaś przedstawiono spekulacje innego autora poprzednich badań, które wskazywały, że w grupie osób 

odpowiadających, że nigdy nie występowało u nich kichanie pod wpływem światła, po przeprowadzeniu 

specjalistycznych procedur, prawdopodobnie wykazani byliby pacjenci z syndromem ACHOO 

 

Słowa kluczowe: zespół ACHOO, nerw trójdzielny, fotyczny odruch kichania. 

Keywords: ACHOO syndrome, trigeminal nerve, photic sneeze reflex. 
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Platyna oraz pallad to pierwiastki, które przez wzgląd na unikatowe właściwości znajdują 

zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego przemysłu. Charakteryzują się niewielkim 

rozproszeniem w skorupie ziemskiej, a ich złożony skład chemiczny oraz podobne właściwości generują 

istotny problem podczas ich rozdziału na czyste formy. Obecnie stosowane konwencjonalne metody 

charakteryzują się wieloetapowością oraz wymagają zastosowania często toksycznych substancji 

chemicznych. Wady te sprawiają, że poszukiwane są alternatywne metody rozdziału palladu od platyny. 

W związku z tym, w niniejszej pracy podjęto próbę opracowania alternatywnej techniki separacji tych 

metali wykorzystując różnice w szybkości reakcji redukcji poszczególnych jonów za pomocą witaminy 

C. Znajomość kinetyki tych procesów pozwolił na dobór optymalnych warunków rozdziału 

z wykorzystaniem układu mikroreaktora przepływowego. Mikroreaktor jest typem reaktora 

chemicznego pracującym w trybie ciągłym, jego zminiaturyzowana forma pozwala na umieszczenie 

całego układu reakcyjnego na platformie przypominającej układ scalony lub chip. Miniaturyzacja 

kanałów reakcyjnych (wielkość ok. 1mm) eliminuje konieczność stosowania dużych ilości reagentów, 

co w znaczącym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo tworzenia się toksycznych produktów 

ubocznych. Pozytywnym aspektem technologii jest jej modułowość, która pozwala na łączenie 

elementów układu w dowolny sposób. 

W niniejszych badaniach układ mikroreaktora przepływowego składał się z elementów takich 

jak: chip mikroreaktora, kapilar o odpowiedniej długości oraz urządzeń sterujących (pompy, termostat), 

których zadaniem było dostosowanie oraz kontrola warunków procesu. Po ustaleniu odpowiednich 

parametrów procesu i wprowadzeniu reagentów do układu w kanałach mikroreaktora miała miejsce 

redukcja jonów Pd(II), zarodkowanie oraz autokatalityczny wzrost nanocząstek palladu. Kluczową 

pozycję w procesie separacji zajmował filtr z nośnikiem węglowym, znajdujący się w końcowym 

odcinku układu. Zgodnie z założeniami na powierzchni aktywowanych włókien węglowych zachodził 

proces adsorpcji nanocząstek palladu, powodując ich oddzielenie od obecnych w roztworze jonów 

platyny. Mieszanina poreakcyjna wraz z jonami platyny została wychwycona w oddzielnym zbiorniku.  

Efektywność procesu separacji w decydującej mierze zależy od ustalonych parametrów procesu. 

W początkowej fazie eksperymentu, badania przeprowadzono bez obecności jonów platyny w układzie. 

W pierwszej kolejności zbadano wpływ temperatury na szybkość reakcji redukcji jonów Pd(II) 

w obecności witaminy C. Badania wykazały, że witamina C doskonale sprawdza się jako reduktor 

jonów palladu, analiza wyników potwierdziła również wysoką efektywność metody w podwyższonej 

temperaturze (40°C). W kolejnym etapie redukcję jonów Pd(II) prowadzono w mikroreaktorze 

przepływowym z zastosowaniem różnej szybkości przepływu reagentów. Następnie, produkty reakcji, 

tj. nanocząstki palladu po wyjściu z chipa były kierowane do kapilary zakończonej filtrem, w której 

następował proces osadzania. Uzyskany roztwór wyjściowy analizowano spektrofotometrycznie  

(UV – Vis) oraz z użyciem metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Badania 

spektrofotometryczne wykazały, że znaczna część fazy metalicznej przeszła do roztworu odpadowego 

(wysokie natężenie absorbancji w zakresie UV-Vis). Analiza wielkości nanocząstek wykazała, że 

charakteryzują się one bardzo małym rozmiarem rzędu 28 nm. Zwiększenie efektywności osadzania 

PdNPs na nośniku węglowym uzyskano poprzez dodatek NaClO4 do układu oraz zwiększenie szybkości 

przepływu. Analogicznie, proces redukcji jonów Pd(II) oraz osadzania nanocząstek palladu 

przeprowadzono w reaktorze okresowym. Otrzymane wyniki potwierdziły znacznie niższą efektywność 

procesu w porównaniu z syntezą i osadzaniem prowadzonym w mikroreaktorze przepływowym.  
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Po ustaleniu optymalnych parametrów procesu w mikroreaktorze przepływowym podjęto próbę 

separacji jonów Pt(IV) od Pd(II) w obecności reduktora, witaminy C oraz dodatku NaClO4, przy 

szybkości przepływu reagentów równej 4 ml/min. Analiza spektrofotometryczna roztworu wyjściowego 

wykazała obecność jonów platyny w układzie, na co wskazuje zarejestrowany pik przy długości fali 

około 260 nm. Aktywowane włókna węglowe poddano analizie przy użyciu skaningowej mikroskopii 

elektronowej (SEM). Uzyskane wyniki potwierdziły obecność znacznej ilości fazy metalicznej na 

powierzchni nośnika węglowego. Analiza składu chemicznego ujawniła, że na powierzchni wraz 

z nanocząstkami palladu została zaadsorbowana pewna ilość platyny. Dodatkowo przeprowadzono 

analizę otrzymanych roztworów poreakcyjnych z wykorzystaniem atomowej spektroskopii emisyjnej 

(MP – AES). Na ich podstawie stwierdzono, że wydajność procesu separacji jonów Pd(II) od Pt(IV) 

osiągnęła wysoki poziom 99,3%.  

Na podstawie dokładnie przeprowadzonej analizy literaturowej, stwierdzono, że obecność 

jonów platyny na aktywowanych włóknach węglowych jest ściśle związana z typem zastosowanego 

nośnika (ACF wykazują zdolność adsorpcyjną również w stosunku do jonów platyny). Wskazuje to na 

fakt, iż pojawiające się niedogodności nie są spowodowane zawodnością zastosowanej technologii. 

Część eksperymentu związana z użyciem mikroreaktora przepływowego przebiegła zgodnie 

z oczekiwaniami. Ze względu na innowacyjne podejście do tematu separacji metali szlachetnych 

badania nad opisaną metodą są kontynuowane oraz udoskonalane na poziomie studiów doktoranckich. 

Pomyślny przebieg eksperymentów umożliwi dostosowanie otrzymanego układu do warunków 

przemysłowych, zachowując przy tym ściśle zoptymalizowane warunki pracy ustalone na poziomie 

laboratoryjnym.  

 

Słowa kluczowe: mikroreaktor, chemiczna redukcja, jony Pd (II), jony Pt (IV), separacja 
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Nasiona oleiste stanowią źródło witamin, mikro- i makroelementów, nienasyconych kwasów 

tłuszczowych i białka. Znaczna ilość tych związków obecna jest również w oleju otrzymanym z tego 

typu surowców. Dla uzyskania produktu o jak najwyższej jakości odżywczej najbardziej właściwe jest 

wykorzystanie metody tłoczenia na zimno. Otrzymany w ten sposób olej zawiera nie tylko nienasycone 

kwasy tłuszczowe, ale także składniki bioaktywne, takie jak tokoferole, tokotrienole, karotenoidy, 

chlorofile, fitosterole, związki fenolowe czy olejki eteryczne. Co ważne, tłoczenie na zimno jest 

technologią, która nie generuje odpadów zawierających chemikalia, dzięki czemu produkcja jest 

bezpieczna dla środowiska. Największą wadą tej metody pozyskiwania oleju jest jej niska wydajność, 

a tym samym duża ilość produktów ubocznych w postaci wytłoków. 

Dbałość o zrównoważony rozwój produkcji żywności przyczynia się do wprowadzania 

technologii, w których eliminuje się lub w dużym stopniu ogranicza generowanie odpadów bądź 

odpowiednio się je zagospodarowuje. Konieczne jest zatem poszukiwanie nowych możliwości 

wykorzystania odpadów wytwarzanych przez przemysł spożywczy, w tym olejarski. 

Wytłoki z nasion roślin oleistych nadal zawierają cenne składniki odżywcze takie jak 

białko, błonnik pokarmowy, część witamin i tłuszczu pozostałych po procesie tłoczenia oraz 

znaczne ilości mikro- i makroelementów. Stąd też, celem pracy była ocena możliwości zastosowania 

nasion oleistych i ich wytłoków do produkcji jadalnych naczyń.  

Pierwszym etapem badań było opracowanie właściwej receptury ciasta, z którego następnie 

wypiekano miseczki i talerze. Po wykonaniu wstępnych badań sensorycznych ustalono recepturę, 

w skład której wchodziły nasiona lnu/wytłoki lniane, woda, olej słonecznikowy, sól, karob, cynamon, 

pieprz i mąka pszenna. Do produktów suchych (uprzednio zmielonych) dodawano olej i wodę. Ciasto 

wyrabiano przy użyciu robota kuchennego firmy Kenwood. Przygotowaną masę formowano 

odpowiednio formowano i wypiekano w piecu konwekcyjno-parowym marki Houno w temp. 150⁰C 

w czasie 12 minut.  

Przygotowany w ten sposób materiał badawczy poddano dalszym analizom. Cechy sensoryczne 

i wytrzymałościowe otrzymanych naczyń badano po obróbce polegającej na imitacji użycia ich przez 

konsumenta docelowego (miseczki napełniono ciepłą wodą, natomiast na talerzykach umieszczono 

masę zawierającą tłuszcz i cukier – zastępującą kawałek ciasta). Przeprowadzono także badanie 

właściwości naczyń „nieużywanych”, jako próbę kontrolną. 

Analiza sensoryczna polegała na ocenie cech wizualnych oraz walorów smakowo-zapachowych 

materiału badawczego. Badanie zostało przeprowadzone przez przeszkolony sześcioosobowy zespół. 

Do analizy wykorzystano metodę skalowania. Oceniono następujące cechy produktów: barwa, wygląd 

ogólny, aromat, teksturę i smakowitość.  

Badania właściwości mechanicznych przygotowanych naczyń przeprowadzono przy użyciu 

maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z 0.5. Przeprowadzono test 3-punktowego łamania oraz 

przebijania. Wykorzystano głowicę o max. sile nacisku 500 N. Prędkość badania wynosiła 1 mm·s-1. 

Jako wynik podano siłę maksymalną zarejestrowaną podczas testów. W ten sposób określono 

wytrzymałość naczyń na zniszczenie. 

Paneliści dość wysoko ocenili aromat naczyń otrzymanych z nasion oleistych oraz talerzyki 

z wytłoków. Jednak wyniki analizy sensorycznej świadczą o małej atrakcyjności materiału badawczego 

pod względem wizualnym. Wyjątek stanowiły talerzyki wytworzone z wytłoków. Ich barwę średnio 

oceniono na 4,33. Tekstura i smakowitość ocenianych naczyń generalnie zostały określone jako 
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właściwe i były postrzegane pozytywnie. Nieco gorzej oceniono powyższe parametry w przypadku 

miseczki z wytłoków. 

Wyniki badań wytrzymałościowych generalnie świadczą o dużej odporności materiału 

badawczego na zniszczenia mechaniczne. Stwierdzono jednak, że namoczenie miseczek przy użyciu 

ciepłej wody spowodowało znaczny spadek siły maksymalnej zarejestrowanej podczas testu ściskania. 

Talerzyki otrzymane z nasion lnu, niezależnie od sposobu obróbki wstępnej, charakteryzowały się 

równie dużą wytrzymałością mechaniczną. Natomiast wytrzymałość talerzyków z wytłoków lnianych 

zmniejszyła się istotnie po ich namoczeniu.  

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że istnieje możliwość produkcji naczyń 

przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem wytłoków nasion roślin oleistych. Konieczne będzie 

jednak prowadzenie dalszych badań w zakresie zwiększenia wytrzymałości i szczelności wytworzonych 

naczyń. 

 

Słowa kluczowe: wytłoki lniane, jadalne naczynia, ocena sensoryczna, właściwości mechaniczne 

Keywords: linen bagasse, edible dishes, sensory evaluation, mechanical properties 
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Rak jajnika (ang. ovarian cancer; OC) jest nowotworem ginekologicznym o najwyższym 

wskaźniku śmiertelności. Zjawisko to jest związane z niespecyficznymi objawami choroby, co 

przekłada się na wykrycie większości przypadków OC w zaawansowanych stadiach, kiedy obecne są 

już przerzuty. Obecnie w praktyce klinicznej nie dysponujemy metodami screeningowymi 

pozwalającymi na wykrycie OC we wczesnych stadiach zaawansowania choroby. Pomimo wdrożenia 

terapii, na którą składają się leczenie chirurgiczne i chemioterapia, rokowania dla pacjentek z rakiem 

jajnika pesymistyczne 1. Obecnie badania naukowe skupiają się nie tylko na optymalizacji dostępnych 

terapii, ale również na projektowaniu efektywnych terapii celowanych.  

Najnowsze doniesienia z obszaru immunologii nowotworów, podkreślają, że komórki raka 

jajnika mogą unikać odpowiedzi immunologicznej gospodarza poprzez immunologiczne punkty 

kontrolne i stymulować wzrost guza poprzez dezaktywację kluczowych komórek efektorowych układu 

immunologicznego, tj. limfocytów T oraz komórek NK 2. Dlatego obiecującą strategią w leczeniu OC 

wydaje się być stymulacja układu immunologicznego oraz przekierowanie jego aktywności przeciwko 

komórkom nowotworowym. Silna immunosupresja w OC jest wynikiem aktywności szlaku 

programowanej śmierci komórki (ang. programmed cell death pathway; PD-1/PD-L1/PD-L2) oraz 

koekspresji innych punktów kontrolnych układu immunologicznego, tj. TIGIT/DNAM-1 (ang. T cell 

immunoreceptor with Ig and ITIM domainsn/DNAX accessory molecule-1), które są wydzielane 

zarówno przez komórki nowotworowe, jak i komórki układu immunologicznego. Należy podkreślić, że 

immunoterapia oparta na inhibitorach szlaku PD-1/PD-L1/PD-L2 okazała się skuteczna w innych 

nowotworach litych i została zaakceptowana przez FDA (ang. Food and Drug Administration) do 

leczenia nowotworów litych, tj. niedrobnokomórkowego raka płuc, czerniaka oraz raka 

wątrobowokomórkowego3,4. Jednakże sukces tej immunoterapii nie został powielony w leczeniu raka 

jajnika i odpowiedź na wdrożone leczenie jest niska (6-15%)5,6. Szlak TIGIT/DNAM-1 pełni 

analogiczną rolę do szlaku PD-1/PD-L1/PD-L2 w unikaniu odpowiedzi immunologicznej. Niemniej 

jednak, wiele czynników oddziaływujących na tę efektywność jest nieznanych, a dane dotyczące 

koekspresji punktów kontrolnych układu immunologicznego są niewystarczające7.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie syntetycznego opisu oraz implikacji klinicznych 

koekspresji wybranych punktów kontrolnych układu immunologicznego tj. szlaku programowanej 

śmierci komórki oraz szlaku TIGIT/DNAM-1 na komórkach układu immunologicznego u pacjentek 

z rakiem jajnika.  

Przegląd piśmiennictwa wykonano z wykorzystaniem baz danych Medline/PubMed oraz Google 

Scholar. W wyszukiwaniach zastosowano frazy: ovarian cancer, TIGIT, programmed cell death 

pathway, immunotherapy. 

 Wykazano, że szlak TIGIT/DNAM-1 pełni ważną rolę w progresji raka jajnika8. Badania 

przedkliniczne ujawniły, że monoterapia oparta na inhibitorach szlaku TIGIT/DNAM-1 nie 

przyniosła zadowalających efektów w leczeniu nowotworów9,10. Jednakże, badania na modelu 

zwierzęcym sugerują, że terapia złożona obejmująca się inhibitory szlaku PD-1/PD-L1 oraz TIGIT/ 
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DNAM‐1 ma działanie synergistyczne i prowadzi do poprawy całkowitego przeżycia pacjentów 

nowotworowych, proliferacji limfocytów T pamięci oraz regresji guza. Co więcej, terapia łącząca 

blokadę anty-PD-1 oraz anty-TIGIT (atezolizumab/tiragolumab) w czerniaku u ludzi, prowadzi do 

zwiększonej proliferacji limfocytów T CD8+ i limfocytów T infiltrujących guza, w porównaniu do 

leczenia tylko jednym czynnikiem. Podobnie, wdrożenie połączenia inhibitorów anty-PD-1/TIGIT 

prowadzi do polepszenia stanu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. W porównaniu do 

zastosowania inhibitora blokującego tylko jeden ze szlaków11–14.  

Podsumowując, zwiększenie immunogenności nowotworu oraz zablokowanie czynników 

immunosupresyjnych może prowadzić do zahamowania progresji nowotworu oraz opracowania 

skutecznych immunoterapii zwłaszcza dla pacjentek z OC. Biorąc pod uwagę wyżej opisane przesłanki, 

szlak TIGIT/DNAM-1 w połączeniu ze szlakiem programowanej śmierci komórki może być 

potencjalnym punktem uchwytu innowacyjnych (immuno) terapii celowanych w raku jajnika1. 
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The aim of this study is to investigate types of physical activity preferred by residents 

in retirement age living in Lublin.  

Materials and methods: The study involved 220 people. Questionnaire of our own creation was 

used in research concerning physical activity with particular emphasis on gardening activity.  

Results: in vegetation period gardening activity at plots was undertaken by about 53% 

of the respondents. Almost 44% admitted to not doing any physical activity in the winter season 

and only leaving the house to go shopping, visit a doctor, or to go to the rehabilitation. 60% of females 

and roughly 73% of males confirmed that they visited their allotments few times a week in the spring 

and autumn season. Around 7% of females and approximately 4% of males visited their plots less than 

once a month. Seniors declared that they also visit their allotments in winter.  

Conclusions: Plots are an important part of life of elders living in Lublin. Plant cultivation can 

be an important element of lifestyle for people in retirement age and is often a motivation for more 

active leisure. Work on the allotment makes seniors more willing to leave their homes. Gardening 

activity is beneficial for physical and mental health of older people. Therefore, it would be reasonable 

to disseminate knowledge about this fact among people in retirement age, providing them 

with opportunities for such leisure. 

 

Keywords: physical activity, plots, gardening, seniors 
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Polichlorowane bifenyle ze względu na ich trwałość i toksyczność uważane są za jedne 

z najważniejszych substancji chemicznych. Związki te wykazują szkodliwy wpływ na ludzi, sprzyjając 

powstawaniu nowotworów. Do środowiska przedostają się ze względu na ich liczne zastosowanie. 

Skuteczną, prostą i szybką techniką usuwania zanieczyszczeń jest adsorpcja. 

Celem tej pracy była synteza adsorbentu haloizytowo-węglowego i zastosowanie ich do 

usuwania chlorofenu z roztworu wodnego (pochodnej polichlorowanych bifenyli). 

Morfologię haloizytu oraz kompozytów haloizytowo-węglowych zbadano za pomocą zdjęć 

wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym, a skład pierwiastkowy, wykonany 

w mikroobszarze, potwierdzono za pomocą mikroanalizatora rentgenowskiego EDS. Parametry 

struktury porowatej, w tym powierzchnię właściwą wyznaczoną metodą BET, całkowitą objętość porów 

oraz objętość mikroporów wyznaczono za pomocą objętościowego analizatora adsorpcyjnego ASAP 

2020. Zarejestrowano widma absorpcji z zakresu podczerwieni (FTIR) oraz przeprowadzono badania 

adsorpcji chlorofenu na haloizycie niemodyfikowanym oraz na adsorbencie haloizytowo-węglowym. 

Zbadano m. in. wpływ stężenia i czasu kontaktu adsorbentu i adsorbatu na proces adsorpcji.  

Zdjęcia SEM haloizytu potwierdziły jego rurkowo-płytkową budowę oraz pokazały obecność 

płatków węgla na powierzchni haloizytu w przypadku materiałów haloizytowo-węglowych. Za pomocą 

analizy EDS potwierdzono obecność węgla w kompozytach haloizytowo-węglowych. Na podstawie 

widm FTIR stwierdzono różnicę w strukturze adsorbentów haloizytowo-węglowych w porównaniu 

z haloizytem niemodyfikowanym. Stopień usuwania chlorofenu z roztworów wodnych, wyznaczony na 

podstawie przeprowadzonych badań adsorpcji wynosił ok. 95%, co oznacza, że kompozyty 

haloizytowo-węglowe są skutecznymi adsorbentami do usuwania tego związku z wody. 

 

Słowa kluczowe: polichlorowane bifenyle, chlorofen, haloizyt, celuloza, materiały odpadowe 
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 Owady mogą być narażone jednocześnie na wiele różnych stresorów, np. na podwyższone stężenie 

kadmu i krótki okres głodu, związany z brakiem pożywienia. Zatem warto odpowiedzieć na pytania, 

czy te dwa czynniki łącznie mogą wywołać większy negatywny efekt na roślinożerców niż pojedynczo 

działające, oraz czy roślinożercy z populacji o wielopokoleniowej historii ekspozycji na metal mogą 

cechować się podobną wrażliwością na krótki okres głodu, jak te z populacji nie poddanej działaniu 

metalu przez wiele pokoleń. Czynniki te mogą mieć szkodliwy wpływ na ich rozwój. Celem tego 

doświadczenia było porównanie wpływu krótkotrwałego głodu oraz kadmu zawartego w pożywieniu na 

przeżywalność larw w ostatnich dwóch stadiach larwalnych, ilość osobników, które osiągnęły stadium 

poczwarki, jaką masę ciała osiągnęły jednodniowe poczwarki (osobno samce i samice), a także długość 

trwania ostatniego stadium larwalnego. Do badań wzięto larwy Spodoptera exigua z linii kontrolnej 

oraz kadmowej (wielopokoleniowo narażonej na kadm). Wyodrębniono trzy grupy badawcze kontrolna 

– K; kontrolna kadmowa – KCd; oraz kadmowa – Cd, w zależności od hodowli larw od trzeciego 

stadium w warunkach ekspozycji na metal. W każdej grupie znajdowało się początkowo 50 osobników. 

Zwierzęta różniły się także narażeniem na jedno- lub dwudniowy okres głodu w trzecim stadium 

larwalnym. Grupa kontrolna była karmiona pożywką półsyntetyczną (przygotowaną na bazie kiełków 

pszenicy i drożdży piwnych), natomiast pokarm larw z pozostałych grup zawierał dodatkowo kadm 

w stężeniu 44 mg/kg suchej masy diety. Larwy hodowano na szalkach Petriego i oceniano w/w 

parametry rozwojowe. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji odnotowano wyraźnie niższą 

przeżywalność larw w grupach doświadczalnych, gdy były one narażone na dwudniowy okres głodu, 

w porównaniu z larwami niegłodzonymi oraz poddanymi jednodniowej głodówce. Podobna sytuację 

zaobserwowano, gdy oceniano, ile larw ostatniego stadium osiągnęło stadium poczwarki. Zaskakująco 

wyższą masą wyróżniały się osobniki obu płci, gdy we wcześniejszym stadium wystąpiła dwudniowa 

głodówka, w porównaniu z osobnikami, gdy we wcześniejszym stadium nie wystąpił okres głodu. Taką 

tendencję zarejestrowano zarówno dla poczwarek z linii kontrolnej jak i kadmowej. Istotne wydłużenie 

czasu trwania stadium piątego wystąpiło u osobników poddanych działaniu kadmu i po jednodniowej 

głodówce. Wydaje się, że narażenie na krótkotrwały głód istotnie wpłynęło na przeżywalność, długość 

czasu rozwoju ostatniego stadium larwalnego i uzyskaną masę poczwarek obu płci, niezależnie 

od pochodzenia larw z linii kadmowej i kontrolnej, czy ekspozycji na metal.  
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1. Cel badań  

Celem pracy było zebranie opinii potencjalnych konsumentów (osób aktywnych fizycznie) na temat 

zainteresowania nowym produktem mięsnym (szynką wołową wzbogaconą w L-karnitynę).  

2. Zakres pracy  

Zakres pracy obejmował stworzenie technologii innowacyjnego produktu oraz przygotowanie ankiety 

i zebranie wyników. 

3. Materiał i metodyka  

Przedmiotem badań była autorska ankieta, która składała się z 16 pytań zawierających metryczkę, 

pytania socjodemograficze, m.in. o styl życia i zdrowie, oraz konsumenckie, dotyczące m.in. spożycia 

wołowiny czy zainteresowania nowymi produktami spożywczymi. Ankieta była udostępniona na 

grupach społecznościowych w internecie, z których korzystają osoby aktywnie fizycznie. Finalnie 

wyniki poddano opracowaniu statystycznemu. 

4. Wyniki badań  

 Analizowana grupa badawcza liczyła 36 osób, w tym 15 kobiet oraz 21 mężczyzn. W badaniu wzięło 

udział sześć grup wiekowych. Najwięcej ankietowanych było w wieku od 18 do 25 lat. Ponad połowa 

respondentów miała wykształcenie średnie, natomiast drugą najliczniejszą grupą (42%) były osoby, 

które miały wykształcenie wyższe. W badanej populacji znalazło się 44% respondentów żyjących na 

wsi, a zdecydowana większość ankietowanych była aktywna fizycznie (78%). Ponad połowa 

ankietowanych zadeklarowała aktywność fizyczną kilka razy w tygodniu, znalazła się również grupa 

osób która wykazuje codzienną aktywność fizyczną (14%). Odpowiadający w większości zwracali 

uwagę na skład produktów spożywczych oraz ich wartość kaloryczną (72%). Wśród respondentów 

spożycie wołowiny cieszyło się popularnością (81%), aż 75% osób biorących udział w ankiecie jest 

przekonanych o zawartości wysokiej jakości białek w wołowinie. Ankietowani zorientowani są także 

w tematyce suplementacji w sporcie i znają L-karnitynę. Ponad połowa respondentów deklarowała 

szeroką wiedzę na temat L-karnityny, a jedna trzecia ankietowanych byłaby zainteresowana zakupem 

szynki wołowej wzbogaconej w L-karnitynę. Ankietowani zdecydowani na zakupem proponowanej 

szynki reprezentowali trzy postawy konsumentów: 30% to osoby, które byliby chętni kupować produkt 

raz w tygodniu, 33% deklaruje zakup produktu raz na dwa tygodnie, a pozostali – rzadziej.  

5. Wnioski  

1. Wołowina cieszy się popularnością, wśród osób aktywnych fizycznie, gdyż uważana jest za cenne 

źródło białek pokarmowych. 

2. Osoby uprawiające sport coraz chętniej stosują suplementy diety, a suplementacja L-karnityną, 

w formie preparatów farmaceutycznych, jest popularna w tej grupie. 

3. Szynka wołowa wzbogacona w L-karnitynę cieszyłby się zainteresowaniem osób aktywnych 

fizycznie i byliby oni skłonni kupować zaprojektowany produkt funkcjonalny.  
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1. Cel badań  
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania bakterii probiotycznych obecnych z liofiliozacie 

farmaceutycznym (LAKCID®) w technologii fermentowanego napoju na bazie wody kokosowej oraz 

określenie wybranych cech jakościowych napoju w czasie chłodniczego przechowywania.  

2. Zakres pracy  

Zakres pracy obejmował zakup kokosów, wyizolowanie z nich wody, aktywowanie kultury startowej, 

fermentację metodą termostatową oraz realizację badań przechowalniczych przez 28 dni. 

3. Materiał i metodyka  

Przedmiotem badań był napój wytworzony ze świeżo wyizolowanej wody kokosowej, poddany fermentacji 

z udziałem bakterii probiotycznych (Lb. rhamnosus Pen, Lb. rhamnosus E/N i Lb. rhamnosus Oxy) leku 

(LAKCID®) firmy Polfarma. Produkty zbadano sześciokrotnie: przed dodaniem probiotyku, po 24 

godzinach od zaszczepienia oraz po 7, 14, 21 i 28 dniach chłodniczego przechowywania. Wykonano 

następujące oznaczenia: liczby bakterii kwaszących typu mlekowego, ogólną liczbę drobnoustrojów 

tlenowych, kwasowości czynnej, aktywności przeciwutleniającej oraz oceny organoleptycznej produktów.  

4. Wyniki badań  

Przez cały okres badań przechowalniczych (do 35 dnia) fermentowany napój charakteryzował się dobrą 

jakością biofizykochemiczną. Aktywność przeciwutleniająca napoju fermentowanego wzrosła o 40% po 24 

godzinach od zaszczepienia wody kokosowej probiotykiem. Z kolei jakość sensoryczna napoju ulegała 

niestety obniżeniu w czasie przechowywania, a wraz z wydłużającym się okresem przechowywania 

zwiększała się intensywność kwaśnego smaku i zapachu. Potwierdziły to wyniki oceny kwasowości czynnej 

w produkcie. Po 24 godzinach od zaszczepienia, wartość pH spadła z 6,37 (±0,02) do 3,73 (±0,01), a w ciągu 

kolejnych okresów badawczych parametr ten obniżał się, nie były to istotne zmiany. Badania wykazały, że 

liczba bakterii kwaszących typu mlekowego (do których należą probiotyki) przez 7 dni przechowywania 

nieznacznie wzrosła, gdyż bezpośrednio po fermentacji wynosiła 8,81 ± 0,15 log jtk/g do 8,9 ± 0,12 log jtk/g 

w 7 dniu przechowywania. W 21 dniu przechowywania liczba wyniosła 9,08 ± 0,15 log jtk/g, a jej spadek 

zanotowano w ostatnim okresie badawczym (8,76 ± 0,24 log jtk/g). Oznacza to, że otrzymane napoje spełniły 

kryterium stawiane produktom probiotycznym (> 6 log jtk/ml). 

5. Wnioski  

1. Woda kokosowa jest dobrą matrycą do rozwoju bakterii probiotycznych. Możliwe jest wyprodukowanie 

napoju o właściwościach probiotycznych na bazie świeżej wody kokosowej z wykorzystaniem 

probiotycznego preparatu leczniczego jako kultury startowej. Ilość bakterii probiotycznych w napoju 

fermentowanym podczas 35 dni chłodniczego przechowywania odpowiada wymaganiom stawianym 

produktom probiotycznym przez FAO/WHO i wynosi powyżej 6 log jtk/g. 

2. Otrzymany napój charakteryzuje się odpowiednią jakością biofizykochemiczną, zarówno bezpośrednio po 

zaszczepieniu, jak i po 35 dniowym przechowywaniu w warunkach chłodniczych, co potwierdzają wyniki 

pomiaru pH i kwasowości, a także badania mikrobiologiczne. 
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Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w XXI wieku palenie papierosów będzie 

odpowiedzialne za nawet miliard zgonów [1]. Edukacja o szkodliwości działania tytoniu oraz 

promowanie zdrowego stylu życia sprawiły, że wielu palaczy zdecydowało się zerwać z nałogiem. 

Natomiast w Polsce, uzależnionych od nikotyny jest nadal 26% obywateli [2], co stanowi duży problem 

zdrowia publicznego. Z tego powodu nie ustają poszukiwania nowych skutecznych metod terapii 

nikotynizmu.  

Mechanizm działania nikotyny polega na pobudzaniu receptorów nikotynowych, co prowadzi 

do poprawy nastroju i obniżenia poziomu stresu. Efekty te stanowią zachętę do dalszego jej używania, 

a używanie przewlekłe – do uzależnienia, a także szeregu niekorzystnych dla całego organizmu 

skutków. Nikotynizm przyczynia się do wystąpienia poważnych chorób układu oddechowego 

i sercowo-naczyniowego oraz do rozwoju nowotworów [3]. 

Leczenie nikotynizmu jest dużym wyzwaniem zarówno dla osoby uzależnionej, od której, 

wymaga dużej samokontroli i wytrwałości, jak również dla lekarza czy farmaceuty, nadzorującego 

niełatwy proces wychodzenia z nałogu. Powodzenie terapii gwarantuje jednak niewspółmierne korzyści: 

poprawę stanu zdrowia pacjenta oraz zmniejszenie ryzyka przedwczesnego zgonu. Najlepsze efekty 

w tym względzie przynosi połączenie farmakoterapii z terapią behawioralną. W Polsce lekami 

pierwszego wyboru są preparaty nikotynowe, czyli nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) oraz bupropion. 

Ponadto stosuje się także cytyzynę oraz wareniklinę. Niezadowalająca skuteczność stosowanych 

rozwiązań sprawia jednak, że wciąż poszukiwane są nowe leki i metody walki z nałogiem, dedykowane 

i dopasowane do konkretnego pacjenta, co zwiększa szanse powodzenia leczenia [4, 5, 6]. Pomimo 

malejącej popularności temat nikotynizmu pozostaje nadal aktualny, z tego powodu należy uświadamiać 

ludzi o konsekwencjach zdrowotnych tego nałogu oraz wskazywać sposoby jego leczenia. Praca jest 

wynikiem przeglądu najnowszej literatury naukowej z wykorzystaniem literaturowych baz danych 

PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar. 
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Płynem ustrojowym bezkręgowców posiadających otwarty układ krwionośny jest hemolimfa. Do 

takich organizmów zaliczamy mięczaki, w tym ślimaki gatunku Cornu aspersum maxima. Płyn ten w swoim 

składzie zawiera wodę, sole mineralne, tłuszcze, komórki układu odpornościowego, barwniki oddechowe, 

a także białka i polipeptydy. Do funkcji hemolimfy należą między innymi tworzenie hydroszkieletu, 

magazynowanie wody, transport substancji odżywczych, metabolitów, hormonów, enzymów. Jej składniki 

biorą także udział w neutralizacji substancji toksycznych, reakcjach odpornościowych oraz regeneracyjnych.  

Ślimaki gatunku Cornu aspersum maxima są cenione na rynku międzynarodowym i najczęściej 

wykorzystywanym w hodowli. Cechują je: wysoka płodność oraz nieśność. Dzięki temu są łatwo dostępne, 

a ich koszt jest niski.  

Celem pracy było przeanalizowanie składu białkowo-peptydowego oraz wykazanie właściwości 

antyoksydacyjnych hemolimfy ślimaków Cornu aspersum maxima. 
Materiał do badań stanowiła hemolimfa pobrana od ślimaków Cornu aspersum maxima. Sposób jej 

uzyskania nie stanowił zagrożenia dla życia ślimaków, które po okresie dziesięciu dni, wracały do swojej 

masy wyjściowej. Analiza składu białkowego oraz peptydów polegała na interpretacji widm mas uzyskanych 

techniką spektrometrii mas MALDI-TOF (spektrometr UltrafleXtreme, Bruker, Niemcy). Celem 

zagęszczenia płynu ustrojowego hemolimfę odwirowano poprzez zastosowanie filtrów typu amicon (Amicon 

Ultra-0.5 centrifugal filter units, 3kDa, Merck Milipore, USA). Aby wykryć jak najwięcej sygnałów na 

widmie zastosowano matryce HCCA (kwas kwas alfa-cyjano-4-hydroksy-cynamonowy, Bruker, Niemcy) 

oraz SA (kwas synapinowy, Bruker, Niemcy) celem porównania. Dodatkowo dwie uzyskane powyżej frakcje 

–białka oraz przesącz zawierający peptydy oraz sole mineralne– zostały przebadane pod katem właściwości 

antyoksydacyjnych, które mogłyby w przyszłości zostać potencjalnie wykorzystane między innymi 

do naturalnej konserwacji żywności czy kosmetyków.  

Do badanie potencjału antyoksydacyjnego frakcji hemolimfy zastosowano dwie metody: z rodnikem 

DPPH• oraz z kationorodnikiem ABTS•+. W każdej z metod mierzono spadek absorbancji po odpowiednim 

czasie inkubacji próby z rodnikiem. Dla reakcji z rodnikiem DPPH• czas inkubacji wynosił 30 minut, 

a pomiar wykonano dla długości fali 517 nm, a dla reakcji z kationorodnikiem ABTS•+ było to odpowiednio 

5 minut i 734 nm. Pomiary absorbancji wykonano z wykorzystaniem spektrofotometru Marcel s300 (Marcel 

S.A., Polska) i kuwet semi-mikro. Na podstawie uzyskanych wartości absorbancji dla prób o różnych 

rozcieńczeniach wyznaczono procenty inhibicji rodników. 

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano bogaty skład peptydowo-białkowy hemolimfy 

o czym świadczy znaczna obecność sygnałów na widmach mas. Potwierdzono także właściwości 

antyoksydacyjne zarówno koncentratu jak i przesączu hemolimfy ślimaków Cornu aspersum maxima. 

Wyniki wskazują na możliwość wykorzystania powyższego płynu ustrojowego między innymi jako źródło 

białka czy naturalnego płynu o właściwościach przeciwstarzeniowych w stosunku do żywności 

czy kosmetyków.  
 

Słowa kluczowe: ślimak, hemolimfa, antyoksydacja, białka, peptydy 

Keywords: snail, hemolymph, antioxidation, proteins, peptides  



21 MAJA 2022 

96 
 

ZAWARTOŚĆ TOKSYCZNEGO 5-HYDROKSYMETYLOFURFURALU (5-HMF) 

W WYBRANYCH PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH 

THE CONTENT OF TOXIC 5-HYDROXYMETHYLFURFURAL (5-HMF) 

IN SELECTED FOOD PRODUCTS 

Jakub Słota, Błażej Skotnicki, Tomasz Wołoszczuk, Julia Gawron, Magdalena Radtke, 

Magdalena Nowak, Paweł Mroczek  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Katedra i Zakład Chemii, 

rokchemm@sum.edu.pl 

Opiekun naukowy: dr hab. n. chem. Beata Janoszka 

 

 

5-hydroksymetylo-2-furfural (HMF) to pochodna furanu, związek heterocykliczny, który 

zawiera dwie grupy funkcyjne: aldehydową i alkoholową (hydroksymetylową). HMF wykryto 

w produktach spożywczych, m.in. w produktach zbożowych, mlecznych, kawach, miodach, sokach 

owocowych i wypiekach [1,2]. Tworzy się on z węglowodanów podczas reakcji nieenzymatycznego 

brunatnienia (reakcji Maillarda) lub karmelizacji. Powstawaniu HMF sprzyja poddanie żywności 

obróbce termicznej, wysoka zawartość cukrów redukujących oraz środowisko kwasowe [3]. Zawartość 

HMF w produktach spożywczych jest wskaźnikiem ich jakości i czasu przechowywania. Badania 

z użyciem zwierząt wykazały działanie genotoksyczne, mutagenne i kancerogenne  

5-hydroksymetylofurfuralu [4]. W organizmie człowieka HMF jest metabolizowany do 

5-sulfooksymetylo-2-furfuralu (SMF), silnie mutagennego związku, niszczącego DNA oraz 

uszkadzającego wątrobę i nerki [4]. 

Celem pracy było porównanie stężeń HMF-u w wybranych miodach, smoothie i napojach 

alkoholowych oraz oszacowanie narażenia człowieka na HMF spożywającego te produkty. 

Badaniu poddano 10 rodzajów miodów, 7 napoi alkoholowych (o różnej zawartości alkoholu) 

i 25 produktów typu smoothie. Do oznaczenia stężeń HMF zastosowano spektrofotometryczną metodę 

White’a [5]. Przy użyciu roztworów Carrez I oraz Carrez II usunięto z badanych produktów związki 

wielkocząsteczkowe (białka i garbniki). Pomiary przeprowadzono przy długościach fal 284 nm oraz 336 

nm, mierząc absorbancję próbek badanych względem kontrolnych zawierających dodatkowo czynnik 

neutralizujący (tj. NaHSO3) grupę chromoforową hydroksymetylofurfuralu. 

Zawartość HMF-u w miodach była w zakresie od 3,3 mg/100g (miód tymiankowy) do 

16,6 mg/100g (bartny faceliowy). Smoothie zawierały od 0 mg/100g do 1,9 mg/100g (smoothie 

niechłodzone, z półki popularnego dyskontu). Zawartość HMF-u w napojach alkoholowych wynosiła 

od 0,1 mg/100g (ajerkoniak) do 5,8 mg/100g (popularny likier mleczno-kawowy).  

W Polsce jedynie dla miodów istnieją zalecenia odnośnie dopuszczalnej zawartości HMF-u 

w żywności. Zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej (2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001) 

stężenie HMF-u nie powinno przekraczać 4 mg/100g w miodach europejskich oraz 8 mg/100g 

w produktach regionów tropikalnych. Tylko jeden z objętych badaniami miodów (tymiankowy) spełniał 

powyższe zalecenie. Napoje alkoholowe (zwłaszcza piwa) zawierały, w przeliczeniu na 100g, mniej 

HMF-u niż miody. Smoothie, mimo dużej zawartości cukru i środowiska sprzyjającego powstawaniu 

HMF-u, zawierały go niewiele, a w 10 z badanych produktów nie wykryto tego związku. 

Chociaż wyniki wskazują na niską zawartość HMF-u w napojach alkoholowych i smoothie 

w porównaniu do miodów, to uwzględniając wielkość porcji spożywanych produktów: np. likieru (30ml 

≈ 30g), czy też smoothie zakupionego w lokalnym markecie (250ml ≈ 250g), to narażenie na szkodliwy 

dla zdrowia 5-hydroksymetylo-2-furfural może być wyższe niż przy spożyciu porcji miodu (łyżeczka, 

12,5g). 

 

Słowa kluczowe: 5-hydroksymetylofurfural, miód, smoothie, alkohol, spektrofotometria UV 

Keywords: 5-hydroxymethylfurfural, honey, smoothie, alcohol, spectrophotometry UV 
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Migrena charakteryzuje się napadami pulsującego, zwykle jednostronnego bólu głowy, któremu 

towarzyszą objawy dodatkowe takie jak mdłości, wymioty oraz nadwrażliwość sensoryczna. Objawy 

nasilają się podczas wysiłku fizycznego1. Migrena jest trzykrotnie bardziej powszechna u kobiet niż 

wśród mężczyzn. Występuje też u nich częściej oraz zwykle ma cięższy przebieg, zwłaszcza w okresie 

menstruacyjnym2. Przyczyną tego stanu są prawdopodobnie zmiany hormonalne w trakcie cyklu 

miesiączkowego3. Klinicznie migrenę, która ma związek z cyklem menstruacyjnym dzielimy na: 

migrenę menstruacyjną, występującą w okresie od drugiego dnia poprzedzającego krwawienie 

miesiączkowe do trzeciego dnia jego trwania; oraz migrenę związaną z menstruacją, gdy migrena 

pojawia się również poza okresem menstruacji4. Jeśli migrena występuje często, wówczas można 

rozważyć leczenie profilaktyczne. Gdy cykle miesiączkowe są regularne oraz można przewidzieć dzień, 

w którym pojawi się migrena, wtedy rozważa się wariant krótkoterminowego leczenia profilaktycznego. 

W tym przypadku pacjentka przyjmuje leki codziennie, zwykle przez 5-7 dni, rozpoczynając kilka dni 

przed menstruacją. Najczęściej stosuje się w tym celu tryptany oraz leki należące do innych grup, takie 

jak naproksen lub estrogen5. Natomiast u kobiet, u których cykl menstruacyjny jest nieregularny i trudno 

jest przewidzieć dzień wystąpienia migreny, można zastosować terapię ciągłą z zastosowaniem 

hormonalnych środków antykoncepcyjnych6. Leczenie profilaktyczne skutecznie obniża częstość 

występowania migreny lub łagodzi jej przebieg oraz zmniejsza ryzyko pojawienia się bólu z odbicia, 

co jest dość częste w przypadku terapii objawowej5. Podczas prezentacji zostaną przedstawione strategie 

leczenia profilaktycznego migreny związanej z cyklem miesiączkowym oraz porównana zostanie ich 

skuteczność na podstawie analizy przeprowadzonych dotychczas badań. Praca jest wynikiem przeglądu 

najnowszej literatury naukowej z wykorzystaniem literaturowych baz danych PubMed, Scopus, Web 

of Science, Google Scholar. 

 

Słowa kluczowe: migrena menstruacyjna, migrena związana z menstruacją, profilaktyka 

Keywords: pure menstrual migraine, menstrually related migraine, prophylaxis 
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Analizy chemiczne gleb, głównie z poziomów organicznego (O) i próchnicznego (A), są 

powszechnie wykorzystywane jako wskaźniki zanieczyszczenia środowiska. Spośród wierzchnich 

poziomów glebowych, szczególną uwagę zwraca podpoziom detrytyczno-epihumusowy (Ofh), który 

wraz z podpoziomem ściółki (Ol) może budować poziom organiczny (O). Podpoziom ten występuje 

głównie w profilu gleb leśnych klimatu umiarkowanego i składa się z materii organicznej (huminy, 

kwasy humusowe i fulwowe), minerałów ilastych oraz tlenków i wodorotlenków Fe, Mn i Al, a jego 

grubość waha się od 1 do 10 cm. Tworzy on matę przypominającą splątane włókna tytoniu i wykazuje 

daleko posunięty stopień rozkładu materii organicznej. Ze względu na swoją budowę i skład, podpoziom 

może stanowić barierę geochemiczną dla lotnych i półlotnych związków metaloorganicznych 

i organicznych, a także charakteryzować się zwiększoną zdolnością wiązania metali śladowych, w tym 

również rtęci.  

Rtęć jest metalem toksycznym, o dużej lotności, który do atmosfery dostaje się ze źródeł 

naturalnych (wybuchy wulkanów, pożary) i antropogenicznych (przemysł wydobywczy, spalanie paliw 

stałych). W atmosferze metal ten może być transportowany na duże odległości, bądź też na drodze 

depozycji dostawać się do wód i gleb, a stamtąd być pobierany przez organizmy żywe i włączany do 

łańcucha pokarmowego. Dlatego tak ważnym jest monitorowanie poziomu rtęci w poszczególnych 

elementach środowiska, w tym również w glebie.  

Celem pracy było oznaczenie i porównanie zawartości rtęci w próbkach gleb pobranych 

z podpoziomu Ofh i podległych poziomów A lub AE. Do badań wytypowano 5 obszarów leśnych 

położonych w granicach administracyjnych i w sąsiedztwie miasta Kielce (południowo-centralna 

Polska). Dwa z nich – Wierna Rzeka i Pasmo Posłowickie, stanowiły tzw. obszary główne w obrębie 

których wytypowano po 20 stanowisk. W pozostałych trzech – Mójcza, Karczówka, Piaski, 

wytypowano po 5 stanowisk. Obszary te różniły się między sobą m.in. typem lasu (liściasty, iglasty), 

a także wysokością n.p.m. Próbki gleb z podpoziomu Ofh i podścielającego poziomu glebowego 

(głównie z poziomu próchnicznego A lub poziomu przejściowego próchniczno-eluwialnego AE) 

pobrano w październiku 2021 roku. Sumarycznie pobrano 55 próbek z podpoziomu Ofh i 55 próbek 

z poziomów podległych (23 próbki poziomu A, 32 próbki poziomu AE). Po pobraniu próbki wstępnie 

oczyszczono i umieszczono w torebkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Po przewiezieniu do 

laboratorium próbki wysuszono w temperaturze otoczenia, ponownie oczyszczono, a następnie 

przesiano do frakcji <2 mm i zmielono przy użyciu młyna kulowego Pulverisette 2. Przed 

przystąpieniem do oznaczeń próbki roztworzono w zamkniętym układzie mikrofalowym (Multiwave 

3000) w odpowiednich mieszaninach reakcyjnych: poziom A i AE – 8 ml roztworu wody królewskiej, 

podpoziom Ofh – 8 ml HNO3 (1:1) i 1 ml 30% H2O2. W roztworzonych próbkach oznaczono rtęć metodą 

zimnych par rtęci w układzie przepływowym CV-AAS (iCE 3000). Do pomiarów wykorzystano 

certyfikowany materiał odniesienia 2711a Montana II Soil. 

Średnie zawartości rtęci w próbkach z poziomów A i AE pobranych ze wszystkich badanych 

obszarów leśnych są 2-4 krotnie niższe niż w podpoziomie Ofh. W zależności od obszaru badawczego 

wynoszą one: Wierna Rzeka: A/AE 0,069 mg/kg; Ofh 0,178 mg/kg. Pasmo Posłowickie: A/AE 0,085 

mg/kg; Ofh 0,164 mg/kg. Mójcza: AE 0,069 mg/kg; Ofh 0,245 mg/kg. Karczówka: A/AE 0,070 mg/kg; 

Ofh 0,189 mg/kg. Piaski: A/AE 0,354 mg/kg; Ofh 0,432 mg/kg. Najwyższe wyniki otrzymano 

w próbkach pobranych z obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych 

i przemysłowych, a także tras komunikacyjnych, a mianowicie z obszarów Piaski i Mójcza. Uzyskane 
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wyniki różnią się między sobą w zależności od położenia stanowisk – rodzaj lasu (liściasty, iglasty), 

wysokość n.p.m.  

Wyższe wartości otrzymane w próbkach z podpoziomu Ofh w porównaniu z próbkami 

z poziomów A i AE potwierdzają jego właściwości sorpcyjne względem rtęci. Uzyskane wyniki wnoszą 

nowe dane do wiedzy na temat możliwości wykorzystania podpoziomu Ofh do oceny stanu jakości gleb, 

a także jego wykorzystania jako potencjalnego geoindykatora środowiska.  

 

Słowa kluczowe: podpoziom glebowy Ofh, gleby leśne, rtęć 

Keywords: Ofh soil subhorizon, forest soil, mercury 
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Dzięki postępowi, który dokonał się w medycynie współczesnemu człowiekowi udało się 

znacznie wydłużyć swe życie. Choroby, które kiedyś uznawano za śmiertelne dziś z powodzeniem 

leczone są powszechnie dostępnymi środkami farmakologicznymi. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 

każda opanowana jednostka chorobowa wiąże się z przyjęciem przez pacjenta określonego leku, a każdy 

lek, oprócz zwalczania objawów danej choroby, może wykazywać szereg działań niepożądanych. 

Skomplikowana farmakoterapia wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych 

u pacjenta – zjawisko polipragmazji prowadzi często do wystąpienia groźnych w skutkach interakcji 

międzylekowych czy interakcji leków z żywnością. 

Interakcję definiuje się jako wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej substancji, 

w wyniku którego ulegają zmianie ich indywidualne właściwości lub łączny skutek. Do interakcji może 

dochodzić pomiędzy lekami lub pomiędzy lekami a pożywieniem oraz suplementami diety i ziołami. 

Jednoczesne stosowanie leku z innymi lekami, w tym ziołowymi, suplementami diety, czy substancjami 

odżywczymi może doprowadzić do powstania interakcji farmakologicznej skutkującej zwiększeniem 

lub zmniejszeniem siły działania leku.  

Alarmującym wydaje się fakt, iż pacjenci nabywający leki w aptekach nie zdają sobie sprawy, 

iż leki wydawane bez recepty lub suplementy diety w równym stopniu co leki wydawane z przypisu 

lekarza mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Dla diabetyków ryzyko wystąpienia interakcji pomiędzy 

przyjmowanymi produktami leczniczymi wydaje się szczególnie istotne, a zarazem ryzykowne. 

Osłabienie lub nasilenie działania leku przeciwcukrzycowego może doprowadzić do wystąpienia 

odpowiednio hiperglikemii lub hipoglikemii oraz manifestacji różnych objawów związanych z tymi 

stanami, w tym zagrażających życiu pacjenta.  

Dlatego też celem niniejszej pracy było zaprezentowanie potencjalnych interakcji 

występujących pomiędzy lekami stosowanymi w terapii pacjenta diabetologicznego a lekiem ziołowym 

i innymi produktami pochodzenia roślinnego dostępnymi na rynku farmaceutycznym. W związku 

z powyższym dokonano analizy treści artykułów naukowych znajdujących się w bazach medycznych, 

w których poruszona została kwestia interakcji leków przeciwcukrzycowych i substancji pochodzenia 

roślinnego. 

Literatura naukowa wskazuje, że substancje roślinne takie jak: korzeń żeń-szenia, korzeń 

lukrecji, kłącze ostryżu długiego, kłącze imbiru, kora strączyńca cewiastego, nasienie kozieradki, ziele 

dziurawca, liść miłorzębu, liść Gymnema sylvestre, cebula czosnku czy sok pozyskany z liści aloesu 

wpływają na zwiększenie siły działania leków przeciwcukrzycowych. Wśród efektów ich działania 

można wyróżnić m.in.: zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, poprawę tolerancji glukozy, 

zahamowanie absorpcji glukozy, zwiększenie działania i wydzielania insuliny, zwiększenie wrażliwości 

tkanek na insulinę, regulację glikolizy, zwiększenie syntezy glikogenu, zahamowanie glukoneogenezy 

czy też regenerację komórek β wysp trzustki. Powyższy efekt może być oddziaływaniem pożądanym, 

gdyż obserwuje się efekt synergistyczny leku ziołowego i leku syntetycznego, co może pozwolić na 

zmniejszenie stosowanej dawki leku przeciwcukrzycowego. Należy jednak mieć na uwadze fakt, 

iż jednoczesne stosowanie wymienionych powyżej ziół powinno wiązać się ze zmodyfikowaniem dawki 

leku przeciwcukrzycowego w taki sposób, aby nie dopuścić do wystąpienia stanu hipoglikemii. Można 

również zastosować kilkugodzinny interwał pomiędzy produktem ziołowym a lekiem 
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przeciwcukrzycowym, bądź też zmienić produkt ziołowy na taki, który nie wykazuje interakcji z lekiem 

przeciwcukrzycowym.  

W przypadku produktów pochodzenia roślinnego, które potencjalnie mogą osłabić działanie 

leków przeciwcukrzycowych należy wymienić nasienie lnu, nasienie babki jajowatej czy nasienie babki 

płesznik. Substancje te wykazują właściwości pęczniejące i powlekające, a przyjęte równocześnie 

z innym lekiem będą ograniczać jego wchłanianie z przewodu pokarmowego. Również w tym 

przypadku wskazanym byłoby zastosowanie co najmniej dwugodzinnego interwału pomiędzy 

produktem pochodzenia roślinnego a lekiem przeciwcukrzycowym czy też zamiana produktu roślinnego 

na inny, nie wchodzący w interakcje z lekiem przeciwcukrzycowym, jeśli miałyby być one 

przyjmowane równocześnie. 

Biorąc pod uwagę jak ważne jest prawidłowe prowadzenie farmakoterapii pacjenta 

diabetologicznego istotnym wydaje się zwrócenie mu uwagi na interakcje leków przeciwcukrzycowych 

oraz ziół i produktów pochodzenia roślinnego, które może on nabyć bez recepty i na ich ewentualne 

konsekwencje dla jego zdrowia. Zwiększenie świadomości pacjenta, iż ,,ziółka” stosowane 

w nieodpowiedni sposób mogą zaszkodzić, jest tutaj kluczowe. Korzystnym dla pacjenta wydaje się 

również zaangażowanie farmaceutów, jako specjalistów z zakresu farmakologii czy farmakokinetyki 

leków, w proces opieki farmaceutycznej. Dzięki temu i ścisłej współpracy z lekarzem możliwe byłoby 

dokonanie optymalizacji farmakoterapii oraz poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów 

diabetologicznych. 
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WPŁYW HYDROKSYETYLOCELULOZY NA WŁAŚCIWOŚCI 

FIZYKOCHEMICZNE KROPLI OCZNYCH Z CYTYKOLINĄ SODOWĄ 

EFFECT OF HYDROXYETHYL CELLULOSE ON PHYSICAL AND CHEMICAL 

PROPERTIES OF EYE DROPS WITH SODIUM CITICOLINE 

Ewelina Stadnik1, Katarzyna Jurkiewicz2 
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Jaskra jest przewlekłą chorobą neurodegeneracyjną charakteryzującą się postępującym 

uszkodzeniem nerwu wzrokowego. Dzieje się tak na skutek utraty komórek zwojowych siatkówki 

w przebiegu ich apoptozy. U pacjentów objawia się w postaci typowych ubytków w polu widzenia 

i zmian w obrębie tarczy nerwu wzrokowego. Nieleczona jaskra może prowadzić do całkowitej 

i nieodwracalnej ślepoty. Na podstawie licznych doniesień naukowych można stwierdzić pozytywny 

wpływ cytykoliny na uszkodzony nerw wzrokowy. Endogenna cytykolina jest naturalnym prekursorem 

komórkowej syntezy fosfolipidów, głównie fosfatydylocholiny. Wzmocnienie syntezy 

fosfatydylocholiny może przeciwdziałać apoptozie neuronów i zapewniać neuroprotekcję.  

Celem pracy było opracowanie technologii recepturowych 1% kropli do oczu zawierających 

cytykolinę z dodatkiem Polyquadu jako środka konserwującego oraz hydroksyetylocelulozy jako środka 

zwiększającego lepkość. Jako rozpuszczalniki w kroplach użyto bufor fosforanowy o pH 7,4, 

izotoniczny roztwór chlorku sodu. Zbadano wpływ substancji hydroksyetylocelulozy na właściwości 

ciśnienia osmotycznego, pH, lepkości kropli. Ponadto oznaczono stężenie cytykoliny sodowej 

w kroplach metodą spektrofotometrii UV (λ=272 nm) podczas 30-dniowego przechowywania 

w temperaturze pokojowej.  

Materiały i metody 
CDP-choline (Brassel Searle, Italy), Hydroksyetyloceluloza (Sigma-Aldrich), Polyquad 

(TRC.INC), wodorotlenek sodu 0,1 M (Chemed), disodu wodorofosforan bezwodny (POCH S.A.), 

potasu diwodorofosforan (POCH S.A.), chlorek sodu (POCH S.A), lepkościomierz (Vibro Viscometer 

SV-10 AQD), osmometr (Trident), pH-metr (Elmetron). 

Formulacje kropli ocznych wykonano z i bez dodatku substancji zwiększającej lepkość. Cytykolinę 

sodową rozpuszczono w niewielkiej ilości roztworu izotonizującego bądź buforującego, dodano środek 

konserwujący i uzupełniono do 100 g roztworem izotonizującym bądź buforującym. Przesączono przez 

sączek membranowy Sartoriusa 0,22 µm do jałowej butelki. Butelkę zakręcono nakrętką 

z zakraplaczem. Z kolei krople o zwiększonej lepkości wykonano poprzez rozpuszczenie substancji 

leczniczej, środka konserwującego w połowie przepisanej ilości roztworu izotonizujacego bądź 

buforującego, przesączono przez sączek Sartoriusa a następnie uzupełniono do 100 g jałowym 

roztworem zwiększającym lepkość. 

Wyniki i wnioski 
Dokonano oceny właściwości fizykochemicznych kropli ocznych poprzez badanie pH, lepkości 

oraz ciśnienia osmotycznego. Ponadto oznaczono zawartość substancji aktywnej metodą 

spektrofotometrii przy długości fali 272 nm w czasie 30 – dniowego przechowywania. 

Wartości pH świeżo sporządzonych kropli ocznych wahały się w granicach 6,83-7,40, wartości ciśnienia 

osmotycznego 305 – 359 mOsm/L. a lepkości od 3,53 mPa*s do 7,34 mPa*s.  

We wszystkich sporządzonych kroplach ocznych stwierdzono zawartość cytykoliny sodowej 

powyżej 96% początkowej zawartości substancji aktywnej. Ponadto nie zaobserwowano istotnych 

zmian w wartościach pH, lepkości oraz ciśnienia osmotycznego podczas 30 dniowego przechowywania.  

 

Słowa kluczowe: cytykolina sodowa, substancje zwiększające lepkość, krople do oczu 
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WPŁYW HYDROKSYPROPYLOMETYLOCELULOZY NA WŁAŚCIWOŚCI 

FIZYKOCHEMICZNE CZOPKÓW Z METRONIDAZOLEM 

EFFECT OF HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE ON PHYSICAL 

AND CHEMICAL PROPERTIES OF SUPPOSITORIES WITH METRONIDAZOL 

Ewelina Stadnik1, Sara Wojtuń1 
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Metronidazol jest substancją zaliczaną do chemioterapeutyków o działaniu 

przeciwdrobnoustrojowym. Jego mechanizm działania polega na rozrywaniu łańcucha DNA 

drobnoustrojów i pierwotniaków, przez co nie mogą się one rozmnażać.  

Ma szerokie zastosowanie w przypadku zakażeń spowodowanych przez bakterie beztlenowe. 

Uwalnianie oraz wchłanianie substancji aktywnej zależy od zastosowanego podłoża czopkowego, 

zastosowania substancji pomocniczych oraz od rozpuszczalności substancji leczniczej w zastosowanym 

podłożu. Do bioadhezyjnej substancji, która może wpływać na uwalnianie substancji leczniczej między 

innymi należy hydroksypropylometyloceluloza. 

Celem pracy było przygotowanie czopków z metronidazolem na podłożu Novata BD bez 

dodatku oraz z dodatkiem hydroksypropylometylocelulozy w różnych stężeniach metodą wylewania 

oraz ocena wpływu substancji bioadhezyjnej na właściwości fizykochemiczne czopków. 

Przeprowadzono badania: jednolitości masy, jednolitości zawartości substancji czynnej, twardości 

czopków oraz czasu rozpadu. Przeprowadzono również uwalnianie substancji leczniczej w aparacie 

koszyczkowym do buforu fosforanowego o pH 7,2. Zawartość substancji oznaczono 

spektrofotometryczne przy długości fali λ=321 nm. 

Materiały i metody 
Metronidazol (GALFarm, Polska), Novata BD (Cognis GmbH), 

hydroksypropylometyloceluloza (Sigma-Aldrich Chemie GmbH), bufor fosforanowy o pH 7,2 (wg FP 

XII), aparat do oznaczania czasu rozpadu (Erweka E, typ ST30), aparat do badania odporności czopków 

na zgniatanie, (Erweka typ SBT, Germany), apparat koszyczkowy (Erweka), spektrofotmetr – Helios 

Omega UV-Vis (Spectro Lab, Warszawa). 

Czopki z metronidazolem wykonane zostały na podłożu lipofilowym Novata BD metodą 

wylewania. W tym celu wykonano 2 g czopki z dodatkiem 0,5 g metronidazolu na każdy czopek oraz 

z dodatkiem hydroksypropylometylocelulozy. Podłoże podgrzano aż do rozpuszczenia, po ochłodzeniu 

dodano odpowiednią ilość hydroksypropylometylocelulozy oraz metronidazol, wymieszano, a następnie 

masę przelano do plastikowych form. 

Wyniki i wnioski 
Oceny właściwości fizykochemicznych czopków dokonano poprzez badanie jednolitości masy 

dla preparatów jednodawkowych, badanie odporności czopków na zgniatanie, badanie czasu rozpadu.  

Ponadto oznaczono zarówno zawartość procentową substancji aktywnej w przygotowanych preparatach 

jak i podczas 180-minutowego uwalniania metodą spektrofotometrii przy długości fali 321 nm. 

Średnia masa czopków mieściła się w granicach od 1,96 -2,05 g. Twardość czopków wahała się 

od 3200 g do 5000 g a czas rozpadu od 18,10 min do 25,27 min. Średnia zawartość substancji aktywnej 

wynosiła od 95% do 99,8%.  

Przygotowane czopki odpowiadały wymaganiom FP XII pod względem jednolitości masy, 

czasu rozpadu, jednolitości zawartości. Dodatek hydroksypropylometylocelulozy do wszystkich 

formulacji czopków spowodował obniżenie profilu uwalniania substancji aktywnej w stosunku do 

czopków bez dodatku substancji biadhezyjnej. 

 

Słowa kluczowe: metronidazol, czopki, substancja bioadhezyjna 

Keywords: metronidazole, suppositories, bioadhesive substance  
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Wrotki (Rotifera) są zwierzętami powszechnie występującymi w stawach rybnych. Niniejsze 

badania miały na celu porównanie składu gatunkowego i biomasy wrotków występujących w stawie 

typu karpiowego, w którym prowadzono hodowlę ekstensywną (Gołysz Wielki), ze składem 

gatunkowym i biomasą wrotków obecnych w stawie użytkowanym intensywnie (Wyszni III). W stawie 

Gołysz Wielki stwierdzono obecność 62 gatunków wrotków, natomiast w stawie Wyszni III – 42. 

W stawie Gołysz Wielki występowało 36 gatunków, których obecności nie wykazano w drugim ze 

stawów, natomiast w stawie Wyszni III zanotowano 16 takich gatunków. Wyższą maksymalną biomasą 

wrotków charakteryzował się staw Wyszni III (22288,85 μg/L) niż Gołysz Wielki (389,13 μg/L). 

W stawie Gołysz Wielki, w którym nie prowadzono zabiegów agrotechnicznych w procesie 

hodowlanym, stwierdzono większą różnorodność gatunkową wrotków i mniejszą ich biomasę niż 

w stawie, w którym wykonywano tego typu prace. 

 

Słowa kluczowe: zooplankton, akwakultura, hodowla ekstensywna, hodowla intensywna  

Key words: zooplankton, aquaculture, extensive culture, intensive culture 
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KODUJĄCYCH CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE POTENCJALNIE 

ZAANGAŻOWANE W MECHANIZMY ODPOWIEDZI NA SUSZĘ, AKTYWNE 

W KORZENIACH ROŚLIN JEDNO- I DWULIŚCIENNYCH 
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Stres suszy jest jednym z najczęściej dotykających rośliny uprawne stresów, doprowadzającym 

do dużych strat plonów na całym świecie. Odpowiedź na stres u roślin jest związana z wieloma 

mechanizmami regulowanymi przez sieć czynników transkrypcyjnych, remodelujących transkryptom 

na potrzebę przeciwstawienia się niekorzystnym czynnikom środowiska. Dlatego też celem 

prezentowanej pracy było wytypowanie genów kodujących czynniki transkrypcyjne potencjalnie 

odpowiedzialne za tolerancję na suszę, których funkcja w regulacji odpowiedzi roślin na ten stres nie 

została jeszcze szczegółowo scharakteryzowana. Poszukiwano w szczególności takich genów, których 

ekspresja może wiązać się z reakcją na stres uruchamianą w korzeniach, a więc tych organach, które 

jako pierwsze reagują na sygnały o niedoborze wody w środowisku.  

Punktem wyjścia dla przeprowadzonych analiz były dane uzyskane wcześniej w badaniach 

transkryptomów korzeni i liści wybranych genotypów jęczmienia poddanych stresowi suszy o dużym 

i średnim natężeniu. Jęczmień jest czwartym najbardziej znaczącym ekonomicznie zbożem na świecie. 

Jego duży zakres tolerancji na czynniki środowiskowe sprawia, że może być uprawiany w szerokim 

zakresie geograficznym, a wiele z odmian lub linii hodowlanych dzięki hodowli w niekorzystnych 

warunkach zyskała większą odporność na pewne stresy. Jedną z takich linii jest syryjska forma Cam/B1 

charakteryzująca się mechanizmem ucieczki przed stresem suszy polegającym na szybszym 

wchodzeniu w fazę kwitnienia i wydawaniu plonu. Prowadzone wcześniej badania pozwoliły na 

porównanie różnic w ekspresji szeregu genów pod wpływem suszy u tej linii oraz u europejskiej 

odmiany Maresi, charakteryzującej się dłuższym cyklem życiowym i większą wrażliwością na suszę niż 

forma syryjska. Wśród zidentyfikowanych genów znaleziono blisko 270 genów kodujących czynniki 

transkrypcyjne lub inne regulatory ekspresji genów ulegających zróżnicowanej ekspresji pod wpływem 

suszy w korzeniach badanych genotypów. Ze względu na to, że wspomniane badania oparte były 

o globalną analizę transryptomów, która jest niewystarczająca by dowieść zaangażowania konkretnych 

czynników w odpowiedź lub tolerancję na stres suszy, konieczne było zaprojektowanie doświadczenia 

pozwalającego na celowaną analizę pojedynczych genów, z wykorzystaniem odpowiednich mutantów. 

Jednocześnie, duża liczba zidentyfikowanych genów uniemożliwia ich szybka analizę u takiego gatunku 

jak jęczmień, dlatego zdecydowano się na podejście oparte o tzw. genomikę translacyjną 

z wykorzystaniem modelowej rośliny Arabidopsis thaliana, dla której dostępne są bogate kolekcje 

mutantów. W prezentowanej pracy wykonano pierwszy etap planowanego doświadczenia, a więc 

identyfikację genów Arabidopsis będących ortologami wcześniej zidentyfikowanych genów jęczmienia. 

Ortologi to geny o wspólnym pochodzeniu, powstałe w momencie specjacji gatunkowej, jednak zwykle 

zachowujące mniejsze lub większe podobieństwo sekwencji i funkcji. Informacja uzyskana z analizy 

ortologów jęczmiennych genów u Arabidopsis może zatem dać wiele cennych informacji o potencjalnej 

funkcji tych genów u samego jęczmienia. W celu znalezienia ortologów jęczmiennych genów 

u Arabidopsis wykonano analizy bioinformatyczne oparte o narzędzie OMA Browser 

(https://omabrowser.org/oma/home), dedykowane do identyfikacji ortologów u gatunków 

o zsekwencjonowanych genomach. Zapytaniem do przeszukania bazy OMA były sekwencje 

nukleotydowe wszystkich wariantów splicingowych dla łącznie 268 genów jęczmiennych pozyskane 

z bazy danych Ensembl Plants (https://plants.ensembl.org/index.html). Uzyskane sekwencje zestawiono 

z genomem Arabidopsis thaliana w poszukiwaniu genów o wysokim podobieństwie sekwencji, niskim 

współczynniku PAM (ang. Point Accepted Mutation) oraz, czy proponowany ortolog jest podobny do 

każdego z wariantów splicingowych, czy porównywana jest główna izoforma potencjalnego ortologu 
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do genu jęczmienia. Ten zestaw cech świadczył o celnym trafieniu wskazanym przez narzędzie OMA 

w potencjalny ortolog.  

Po zakończeniu analiz bioinformatycznych wykonano przegląd literatury względem 

wytypowanych genów kandydackich. Wskazane przez OMA Browser potencjalne ortologi często 

stanowią geny kodujące białka o nieopisanej dotąd funkcji lub takie, których udział w odpowiedzi na 

stres suszy bądź jej regulacja na poziomie korzeni nie została dobrze poznana u Arabidopsis. Zebrane 

informacje pozwoliły na wytypowanie do dalszej analizy laboratoryjnej 21 genów kandydackich. 

Następnym etapem będzie pozyskanie nasion mutantów insercyjnych niosących mutację typu knock-

out genu zainteresowania oraz analiza odpowiedzi na stres suszy tych roślin, w celu ustalenia, czy 

mutanty Arabidopsis cechujące się utratą funkcji potencjalnego ortologa posiadają zmienioną tolerancję 

na stres, co pozwoli wnioskować o funkcji tych genów w odpowiedzi na stres suszy także u jęczmienia. 

 

Słowa kluczowe: Arabidopsis, jęczmień, korzeń, tolerancja na stres, susza 

Keywords: Arabidopsis, barley, drought, root, stress tolerance 
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Nanomateriały przyciągają uwagę naukowców ze względu na swoje wyjątkowe właściwości 

fizykochemiczne. Obecne trendy badawcze skupiają się na wytwarzaniu coraz to nowych struktur 

w rozmiarze „nano”, ich charakterystyce i poszukiwaniu potencjalnych zastosowań. W ostatnim 

dziesięcioleciu użycie nanocząstek, w tym nanodiamentów (ND) w różnych dziedzinach życia człowieka 

wzrasta lawinowo. Nieodwracalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wzrastający udział tych 

cząsteczek w środowisku. Jak dotąd jednak, podjęto niewiele badań dotyczących potencjalnej toksyczności 

nanodiamentów (ND) dla organizmów, zwłaszcza w zakresie chronicznej, wielopokoleniowej ekspozycji.  

Praca miała na celu ocenę parametrów rozwojowych Acheta domesticus po wielopokoleniowym 

narażeniu na niskie stężenia nanodiamentów w diecie (dawki: 0,2 i 2 µg ·g-1). W eksperymencie 

wykorzystano dziką linię owadów oraz selekcjonowaną w kierunku długowieczności, w celu zweryfikowania 

(potencjalnie odmiennych) mechanizmów radzenia sobie ze stresem środowiskowym. W badaniu 

weryfikowano, czy ND podawane drogą pokarmową przez cały cykl życiowy świerszcza domowego 

w kolejnych pokoleniach mają wpływ na rozmiar ciała owadów oraz odsetek larw o szczególnie wolnym 

wzroście (tzw. mikrusów). Drugim celem było sprawdzenie, czy osobniki z linii długożyjącej, w efekcie 

długotrwałego narażenia na nanodiamenty, wykazują sprawniejsze mechanizmy kompensacyjne związane 

z rozwojem organizmu, w porównaniu do osobników linii dzikiej (krótkożyjącej). Ponadto zbadano 

możliwości regeneracyjne dostrzegalnych w cyklu rozwojowym badanych owadów, po odstawieniu 

ND (w tzw. grupach recovery).  

W celu zebrania danych dotyczących parametrów rozwojowych Acheta domesticus wykonywano 

w określonych dniach rozwojowych fotografie poszczególnych kohort owadów. W kolejnym etapie 

uzyskane fotografie były analizowane z użyciem programu ImageJ. Przeanalizowano łącznie 119 fotografii, 

co pozwoliło na zebranie obszernych danych, pokazujących zmiany wielkości ciała, a także porównanie 

tempa rozwoju pomiędzy grupami i liniami. 

Badania pokazały, że owady pokolenia l charakteryzowały się największym rozmiarem ciała oraz 

istotnie wyższą dynamiką wzrostu w porównaniu do pozostałych pokoleń. Można przypuszczać, 

że ekspozycja na niskie dawki ND w pierwszym pokoleniu wydaje się być bezpieczna. Potomstwo 

narażonych osobników z obu linii cechowało się istotnie mniejszymi rozmiarami, co było szczególnie 

widoczne w linii dzikiej, traktowanej wyższym stężeniem ND. Przypuszcza się, że reakcje potomstwa mogą 

być kształtowane modyfikacjami epigenetycznymi wywołanymi przez ND. Eliminacja ND z diety 

w następnym pokoleniu nie spowodowała przywrócenia badanych parametrów do wartości obserwowanych 

w pokoleniu l. Co ważne, zauważalnie wzrósł odsetek tzw. mikrusów w tym pokoleniu. Prawdopodobnie, 

odziedziczony wzorzec epigenetyczny mógł być nieadekwatny po wycofaniu czynnika stresowego. Zatem 

negatywne skutki ND mogą wykraczać poza "czas kontaktu" z tymi cząstkami. Zanieczyszczenie środowiska 

przez ND stanowi wyzwanie dla organizmów, zwłaszcza w przypadku narażenia wielopokoleniowego. 

Zatem, należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu ND w różnych dziedzinach życia. Wyniki 

niniejszych badań mogą być pomocne w opracowaniu uregulowań prawnych oraz zasad bezpiecznego 

użytkowania ND, w tym dawek, czasu ekspozycji a także sposobów postępowania z pozostałościami 

i odpadami zawierającymi te nanocząstki. Zaprezentowane wyniki dają podstawy do przeprowadzenia 

kolejnych badań, w których analizowane będą procesy związane z przekazem informacji do kolejnych 

pokoleń, w tym poziomu metylacji DNA u świerszczy narażonych na ND. 
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Zdrowie obywateli UE niewątpliwie należy do grupy priorytetów polityczno - społecznych. 

Stąd też dla rozwoju profilaktyki, z punktu widzenia jej innowacyjności i zasięgu oddziaływania, 

niezbędne jest stworzenie preferencyjnych ram prawno-organizacyjnych (w tym także w zakresie 

kształtu preferencji podatkowych). W tym kontekście wskazuje się na szereg niekorzystnych zjawisk 

tak w sferze ustawodawstwa ściśle medycznego (np. negatywny wpływ braku zdefiniowania w ustawie 

takich pojęć jak „opieka medyczna”, czy „profilaktyka”), jak i niski udział uczelni w formach 

działalności badawczej, które będą nie tylko realizować cel naukowych, ale i społeczny – jak m.in. 

realizacja niekomercyjnych badań klinicznych.  

Celem referatu jest sformułowanie postulatu de lege ferenda dotyczącego kwestii 

terminologicznych mających bezpośrednie przełożenie na rozwój zagadnień o charakterze 

prawnomedycznym. Zasugerowano bądź sprecyzowanie tych pojęć w ustawie podatkowej, bądź 

zawarcie stosownych odesłań do regulacji o charakterze lex specialis. Niezależnie od powyższego, 

niezbędne wydaje się również podjęcie działań legislacyjnych, dzięki którym zostaną usunięte 

nieprawidłowości takie jak uchybienia na tle relacji międzypojęciowych (np. rozłączność „profilaktyki” 

i działań polegających na „zachowaniu zdrowia”).  

Poza tym zwrócono uwagę na realizację polityki naukowej państwa w kontekście wzmocnienia 

niekomercyjnych badań klinicznych przez uczelnie publiczne. Celem badawczym było więc również 

przeprowadzenie analizy i oceny dotychczasowych preferencji prawnych, które miały sprzyjać 

wzmocnieniu tego rodzaju sektora. Zasadniczo w polskim porządku prawnym obowiązuje zwolnienie 

z opodatkowania usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami 

związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Wskazana 

regulacja prowokuje jednak liczne wątpliwości interpretacyjne, które mogą stać się realną blokadą 

w rozwoju nowoczesnej profilaktyki zdrowotnej w Polsce. Źródłem dylematów prawnych jest nie tylko 

warstwa legislacyjna (sposób redakcji przepisu, w tym brak definicji legalnej używanych pojęć 

w ustawie podatkowej), ale również właściwa treść normatywna, która nie stwarza możliwości 

precyzyjnego odkodowania z obowiązujących przepisów.  

W artykule w zdecydowanym stopniu posłużono się metodą dogmatyczną i analizy 

orzecznictwa sądowego. 
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Emolienty to preparaty do użytku zewnętrznego, które działają nawilżająco, natłuszczająco oraz 

uelastyczniająco na skórę. Ich stosowanie jest obecnie integralnym i niezbędnym wręcz elementem nie 

tylko leczenia, ale również profilaktyki atopowego zapalenia skóry. 

Cel 
Celem pracy jest przedstawienie roli emolientów w pielęgnacji skóry atopowej. Skóra atopowa 

charakteryzuje się znaczącą suchością, rumieniem, towarzyszącym świądem oraz ma tendencję do 

zakażeń gronkowcami. Emolienty stosowane w jej pielęgnacji występują w postaci kremów, żeli, 

emulsji, olejów, mleczek i maści, a nowsze generacje tych preparatów to emulsja crelo, krem 

nanocząsteczkowy i lipokrem. Cel ich działania polega na zwiększeniu stopnia hydratacji warstwy 

rogowej oraz odbudowie uszkodzonej bariery naskórkowej. Efekt ten osiągany jest poprzez 

wykorzystanie różnych mechanizmów działania. Pierwszy z nich to wytwarzanie na powierzchni 

naskórka warstwy okluzyjnej i zapobieganie przeznaskórkowej utracie wody, drugi – przyciąganie 

cząsteczek wody z głębszych warstw naskórka do warstwy rogowej, a trzeci polega na odbudowie 

zaburzonej bariery naskórkowej przez substytucję składników białkowych i lipidowych. Nowoczesne 

formulacje emolientów zawierają dodatkowe składniki (np. flawonoidy, beta – glukan, I – modulia®, 

lidokaina, kolagen, witaminy C i E), dzięki czemu preparaty zyskują kolejne właściwości,  

np. przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwstarzeniowe. 

W pielęgnacji skóry atopowej istotne jest regularne stosowanie emolientów – 2-3 razy dziennie, 

w odpowiedniej ilości zależnie od wieku pacjenta. Podczas wyboru emolientu należy zwracać uwagę 

na obecność substancji potencjalnie uczulających (konserwanty, barwniki, substancje zapachowe), 

które mogą wywołać objawy niepożądane takie jak świąd, rumień, zaczerwienienie czy pieczenie. 

Wnioski 
Emolienty powinny być nieodłączną częścią terapii atopowego zapalenia skóry. Ze względu 

na swoje nawilżające i natłuszczające właściwości są skuteczne w pielęgnacji suchej atopowej skóry. 

W zależności od przebiegu choroby mogą być one stosowane w monoterapii lub w połączeniu 

z miejscowymi glikokortykosteroidami, czy inhibitorami kalcyneuryny.  
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Alginiany są naturalnie występującymi polisacharydami, które pozyskiwane są z alg morskich, 

a w szczególności z brunatnic oraz mogą być otrzymywane pozakomórkowo przez niektóre bakterie. 

Polimery te charakteryzuje biozgodność, biodegradowalność oraz łatwość przetwarzania, co czyni 

je atrakcyjnym surowcem wyjściowym w bioinżynierii materiałowej do produkcji nośników leków. 

Celem niniejszej pracy było otrzymanie oraz zbadanie właściwości kompozytów 

alginianowych, a w szczególności określenie możliwości wiązania przez nie wybranych środków 

leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Do oszacowania parametrów struktury 

otrzymanych materiałów wykorzystano pomiary izoterm niskotemperaturowej adsorpcji i desorpcji 

azotu. Topografię powierzchni próbek wyznaczono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej 

(SEM). Stabilność termiczną kompozytów określono poprzez pomiary analizy termicznej. Natomiast, 

w celu oszacowania właściwości adsorpcyjnych wykonano pomiary równowagi i kinetyki adsorpcji 

przy użyciu spektrofotometrii UV-Vis. 

Otrzymano serię kompozytów alginianowych na bazie soli sodowej alginianu różniących się 

zawartością wykorzystanego w syntezie modyfikatora, który stanowił węgiel aktywny. W oparciu 

o przeprowadzone eksperymenty zaobserwowano różnorodne właściwości uzyskanych kompozytów. 

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

się najbardziej rozwiniętą strukturą oraz największą stabilnością termiczną. Dodatkowo, na podstawie 

analizy danych otrzymanych z badań uzyskanych z pomiarów równowagi i kinetyki adsorpcji, 

zaobserwowano również, dla tego materiału, największą szybkość i pojemność adsorpcji. Efekt ten jest 

spowodowany tym, że wykorzystany do syntezy kompozytu alginianowo – węglowego modyfikator 

cechuje duża powierzchnia właściwa z znacznym udziałem mikroporów oraz wysoka odporność na 

działanie wysokich temperatur. Dlatego też, materiały złożone, do otrzymywania których zastosowano 

najwięcej wybranego węgla aktywnego wykazują najbardziej zbliżone właściwości do wykorzystanego 

modyfikatora. 
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Obecnie, jednym z największych problemów współczesnego świata jest obecność znacznych 

ilości zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w środowisku naturalnym. W związku 

z powyższym, aktualnie, czołowym kierunkiem badań wielu naukowców jest optymalizacja procesu 

oczyszczania wód i ścieków. Niezmiennie, adsorpcja jest powszechnie stosowana w technologii 

usuwania substancji toksycznych z roztworów wodnych. Dlatego też, w literaturze naukowej, 

otrzymywanie skutecznych i selektywnych adsorbentów jest jednym z najszerzej dyskutowanych 

tematów. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości mikrosfer polimerowych na bazie 

diwinylobenzenu, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości adsorpcyjnych względem fenolu 

i 4-nitrofenolu. Celem określenia parametrów struktury badanych materiałów wykorzystano pomiary 

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

pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Stabilność termiczną badanych mikrosfer 

określono poprzez pomiary analizy termicznej. Natomiast, w celu określenia właściwości 

adsorpcyjnych wykonano pomiary równowagi i kinetyki adsorpcji przy użyciu spektrofotometrii UV-

Vis. 

Dokonano fizykochemicznej charakterystyki serii złożonych materiałów polimerowych, do 

otrzymania których wykorzystano diwinylobenzen (DVB) wraz z trimetoksywinylosilanem (TMVS)/N-

winyl-2-pirolidonem (NVP)/metakrylanem-metylu (MMA). Badane mikrosfery charakteryzowały się 

rozwiniętą strukturą porowatą, kulistym kształtem ziaren oraz wysoką stabilnością termiczną. Ponadto, 

w oparciu o dane uzyskane z pomiarów równowagi i kinetyki adsorpcji, zaobserwowano znacznie 

większą szybkość i wielkość adsorpcji dla 4-nitrofenolu, względem fenolu. Efekt ten można 

wytłumaczyć w oparciu o różnice w rozpuszczalności badanych adsorbatów. Generalnie, substancje 

gorzej rozpuszczalne w wodzie są bardziej hydrofobowe, co powoduje, że mają większe powinowactwo 

do hydrofobowej powierzchni adsorbentów organicznych. 
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Konopie (Cannabis) znane były już w starożytnych cywilizacjach i uprawiane w celach 

przemysłowych, spożywczych, włókienniczych, religijnych, a także leczniczych. Przez wiele stuleci były 

powszechnie używane w medycynie. Z czasem rozpoczął się trwający do dziś spór pomiędzy przeciwnikami 

i zwolennikami używania tej rośliny. Z jednej strony popularna marihuana była cennym środkiem 

leczniczym, z drugiej strony ze względu na właściwości halucynogenne zaczęła być taktowana jako 

„diabelskie ziele”. Doprowadziło to w XX wieku do delegalizacji marihuany. Przełom nastąpił w 1964 roku, 

kiedy wyizolowano składnik odpowiedzialny za psychoaktywne działanie konopi:  

Δ9-tetrahydrokannabidiol (Δ9-THC). Identyfikacja Δ9-THC przyczyniła się do odkrycia i syntezy kolejnych 

kannabinoidów, a także do okrycia układu endokannabinoidowego (ECS), przez który te związki wywołują 

swoje efekty farmakologiczne. ECS składa się z receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2, endogennych 

kannabinoidów (endokannabinoidów), a także enzymów odpowiedzialnych za ich rozkład i syntezę. 

Wielokierunkowe rozmieszczenie receptorów CB1 i CB2 powoduje, że efekty pobudzenia ECS 

obserwujemy zarówno ośrodkowo, jak i obwodowo.  

W roślinach z rodzaju Cannabis wyodrębniono ponad 500 substancji chemicznych, w tym 

80 fitokannabinoidów. Do związków o najważniejszym znaczeniu terapeutycznym należą wspomniany 

wcześniej Δ9-THC oraz kannabidiol (CBD). THC jest agonistą receptorów CB1, przez co jest głównym 

składnikiem odpowiedzialnym za halucynacje i euforię po zażyciu konopi. Ponadto działa przeciwbólowo, 

przeciwzapalne i miorelaksacyjnie. CBD w przeciwieństwie do Δ9-THC, nie ma takiego powinowactwa do 

receptorów CB1, dlatego nie wykazuje efektu psychoaktywnego. Działa natomiast przeciwlękowo, 

uspokajająco, przeciwzapalnie, przeciwdrgawkowo i neuroprotekcyjnie.  

Obecnie związki kannabinoidowe są przedmiotem licznych badań klinicznych i przedklinicznych. 

Literatura naukowa wskazuje na ich potencjał terapeutyczny w leczeniu bólów o różnej etiologii, 

spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego, nudności i wymiotów towarzyszących chemioterapii, 

w chorobach neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, zespół 

Tourette’a), jako środek wzmagający apetyt w przebiegu anoreksji czy AIDS, w leczeniu nowotworów, 

a także w padaczce, migrenie, jaskrze czy astmie. Intensywne badania zaowocowały wprowadzeniem na 

rynek farmaceutyczny kilka preparatów zawierających czynne składniki konopi, są to: Dronabilon, 

Nabiximols, Nabilon oraz Epidiolex.  

Powyższe dane potwierdzają, że stosowanie kannabinoidów w przemyślany sposób, w konkretnych 

schorzeniach i w określonych dawkach może być przyszłością leczenia wielu chorób. Praca jest wynikiem 

przeglądu literatury naukowej dotyczącej potencjalnych terapeutycznych zastosowań medycznej marihuany, 

związków izolowanych z konopi oraz leków syntetycznych modulujących funkcję ECS.  
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Substancje pomocnicze mają duże znaczenie w uzyskaniu odpowiedniej jakości preparatu 

farmaceutycznego. Spełniają różnorodne funkcje: ułatwiają równomierne nasypywanie granulatów, 

wpływają m.in. na trwałość i szybkość uwalniania substancji czynnej. Poprzez zmianę rodzaju substancji 

pomocniczej lub jej ilości możliwe jest doskonalenie cech określonej postaci leku. 

Celem tej pracy było określenie wpływu różnych substancji pomocniczych, takich jak skrobia, 

mannitol, celuloza mikrokrystaliczna i laktoza, na cechy granulatów i kapsułek oraz ocena czy skład 

granulatu modyfikuje właściwości fizyczne preparatów.  

Po granulacji na mokro mieszaniny proszków z kofeiną, otrzymane granulaty poddano analizie pod 

względem rozkładu wielkości cząstek, zawartości wilgoci i czasu rozpadu. Określono również gęstość 

nasypową i po ubiciu oraz zdolność płynięcia granulatu, na podstawie zmierzonego kąta usypu. Kolejnym 

etapem było zakapsułkowanie granulatów i oznaczenie czasu rozpadu i jednolitości masy tak otrzymanych 

kapsułek. 

Wszystkie otrzymane granulaty uległy rozpadowi w czasie nie dłuższym niż 10 minut, spełniając 

wymagania Farmakopei Polskiej XII. Najkrótszy czas rozpadu wykazał granulat z celulozą 

mikrokrystaliczną Avicel PH-101, który miał najmniejszą wytrzymałość mechaniczną. Obecność skrobi w 

granulacie z laktozą bezwodną powoduje skrócenie czasu rozpadu jego cząstek oraz zwiększenie gęstości 

nasypowej i gęstości po ubiciu całego granulatu. 

Najbardziej jednolity rozkład wielkości granulek z najmniejszą ilością pyłu osiągnął preparat 

z celulozą mikrokrystaliczną (MCC) o największym rozmiarze cząstek 1000 – 1400 μm (VIVAPUR® MCC 

Spheres 1000). Granulat z celulozą o rozmiarze cząstek wynoszącym 100 – 200 μm miał największą liczbę 

dużych granulek. Największą masę pyłu otrzymano w przypadku preparatu z celulozą mikrokrystaliczną 

Avicel PH-101 o najmniejszej wielkości cząstek.  

Bardzo dobrą zdolność płynięcia określoną na podstawie wartości wskaźnika zagęszczalności 

i współczynnika Hausner’a, osiągnął granulat z celulozą mikrokrystaliczną VIVAPUR® MCC Spheres 100. 

Dodatek skrobi kukurydzianej do preparatu z laktozą bezwodną pogorszył jego zdolność płynięcia. Granulaty 

z celulozą mikrokrystaliczną Avicel PH-101 oraz VIVAPUR® MCC Spheres 100 cechowały się dostateczną 

zdolnością płynięcia, określoną na podstawie kąta usypu. Pozostałe preparaty wykazały słabe płynięcie. 

Preparat o największej liczbie dużych granulek miał najwolniejszy przepływ przez otwór dla 

określonej objętości próbki. Najwolniejszy przepływ masowy wykazano dla granulatu o największej liczbie 

drobnych cząstek, a najszybszy dla preparatu o najbardziej jednolitym rozkładzie wielkości cząstek.  

Najwięcej wilgoci zaadsorbował granulat z celulozą mikrokrystaliczną VIVAPUR® MCC Spheres 

100, a najmniej preparat z mannitolem. Wzrost zawartości wilgoci granulatu z laktozą spowodowany był 

dodatkiem skrobi kukurydzianej.  

Wszystkie kapsułki zawierające badane granulaty pod względem jednolitości masy spełniły 

wymagania Farmakopei Polskiej XII. Każda seria kapsułek osiągnęła odchylenie standardowe mniejsze niż 

7,5%. Ze względu na dużą gęstość swobodną granulatu z celulozą mikrokrystaliczną VIVAPUR® MCC 

Spheres 1000, kapsułki wypełnione tym produktem miały największą masę.  

Wszystkie serie kapsułek uległy rozpadowi w czasie krótszym niż 5 min, spełniając wymagania Farmakopei 

Polskiej XII, która przewiduje maksymalnie 30 min dla tego badania. 
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Praca ma na celu omówienie czynników i mechanizmów, które powodują, że pióra posiadają 

niesamowite kolory i wzory.  

Ptaki są jedną z najlepiej poznanych i najbardziej barwnych grup zwierząt, a za ich przodków 

uważa się gady mezozoiczne. Od innych organizmów zamieszkujących nasza planetę zdecydowanie 

odróżnia je nietypowe pokrycie ciała, które pełni wiele istotnych funkcji w walce o przetrwanie. Pióra 

okrywające ciało mogą przybierać różne kształty i posiadać bardzo zróżnicowane zabarwienie.  

Kolory piór zależą od dwóch czynników. Jednym z nich są pigmenty obecne w poszczególnych 

strukturach pióra (stosina, promienie, promyki). Intensywność koloru zależy od typu i rozmieszczenia 

pigmentów w piórze, a w niektórych przypadkach, także od diety. Poszczególne pigmenty nie mieszają 

się ze sobą, dzięki czemu możliwe jest powstawanie wzorów na powierzchni piór. Wśród ptaków 

najszerzej rozpowszechnionymi pigmentami są melaniny i lipochromy. Melaniny nadają piórom barwę 

od jasnobrunatnej do czarnej, a lipochromy przeważnie barwę od żółtej po czerwoną. Drugi czynnik 

stanowią barwy strukturalne. W tym przypadku kolor nie jest wyłącznie wynikiem obecności pigmentu, 

ale zależy także od specjalnej budowy pióra, która powoduje rozszczepienie i załamanie światła, 

w wyniku czego widoczna jest określona barwa (np.: biała, niebieska, fioletowa). Ciekawym 

zjawiskiem wykorzystującym barwy strukturalne jest iryzacja. Ona również powstaje w wyniku 

rozszczepienia i załamania światła. Jednak obserwowany kolor nie jest stały, ale zależy od kąta padania 

promieni świetlnych na powierzchnię pióra.  

Połączenie pigmentów z barwami strukturalnymi pozwala uzyskać wszystkie kolory 

obserwowane u tej grupy zwierząt. Kolory i barwne wzory na piórach powstają podczas ich wzrostu, 

a wszelkie zakłócenia tego procesu są później widoczne w wykształconym piórze. 
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Mezenchymalne komórki macierzyste to heterogenna grupa komórek. Wpływ na ich jakość 

mają m.in. takie czynniki jak: wiek dawcy, rodzaj tkanki z której pozyskano materiał, warunki hodowli 

oraz skład podłoża. Interleukina 6 jest cytokiną odpowiedzialną za utrzymanie homeostazy, m.in. 

poprzez wywoływanie stanu zapalnego, oraz indukcję syntezy białek ostrej fazy.  

Celem prezentowanej pracy jest ocena ekspresji genu kodującego interleukinę 6 

w mezenchymalnych komórkach macierzystych sznura pępowiny oraz analiza wpływu parametrów 

morfologii krwi pępowinowej na poziom ekspresji IL6. 

Badania przeprowadzono w okołoporodowych komórkach macierzystych pozyskanych ze 

sznura pępowiny 24 pacjentek bez chorób towarzyszących. Tuz po porodzie od pacjentek pobierano 

fragment sznura pępowiny, z którego izolowano mezenchymalne komórki macierzyste będące 

przedmiotem badan. Ekspresje IL6 oceniano technika qPCR w systemie StepOne Plus. Badania 

wykonano według protokołu Komisji Bioetycznej. 

W grupie pacjentek zdrowych zaobserwowano, dodatnie silne korelacje poziomu ekspresji genu 

IL6 w MSC z liczba erytrocytów, poziomem hemoglobiny oraz hematokrytem krwi pępowinowej. 

 
Pracę wykonano w ramach projektu ,,Ocena przeciwzapalnego białka TSG-6 oraz cytometryczna analiza markera 

multipotencji CD146 w mezenchymalnych komórkach macierzystych” realizowanego w latach od 2021 do 2022, 

finansowanego ze środków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; kierownik projektu: Aleksandra Ozygała; 

opiekun projektu: prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki. 
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Celem pracy była analiza piśmiennictwa pod kontem informacji o potencjalnym zastosowaniu 

alkaloidów w dermatologii i kosmetologii. 

Naturalne produkty z roślin leczniczych, zarówno w postaci czystych związków, jak 

i standaryzowanych ekstraktów, dają nieograniczone możliwości zastosowanie ich w przemyśle 

kosmetologicznym.  

Takimi związkami są alkaloidy, które jako metabolity wtórne, znajdują się w nasionach, korzeniach, 

liściach i korze roślin wielu roślin. Znanych jest ponad 12 tysięcy różnych alkaloidów, o różnorodnym 

działaniu. Najwięcej gatunków roślin zawierających alkaloidy znajdujemy w rodzinach jaskrowatych, 

psiankowatych i makowatych. 

W lecznictwie najczęściej stosowane są związki należące do grupy alkalaidów izochinolowych 

(np.; morfina, papaweryna, kodeina), alkaloidów tropanowych (np.: hiscyjamina, scopolamina, 

atropina), alkaloidy purynowe (np.: kofeina, teina, teobromina). Ze względu na to, że są to związki 

o bardzo silnym działaniu, niewiele z nich ma wykorzystanie w kosmetyczne. Wśród wymienionych 

alkaloidów zastosowanie w dermatologii i kosmetologii znalazły przede wszystkim alkaloidy purynowe 

takie jak kofeina/teina, teobromina oraz kapsaicyna (INCI: Capsaicin) należąca do grupy alkaloidów 

z grupy wanilinoidów. Występuje ona w papryczce chili i innych roślinach należących do grupy 

pieprzowców (Capsicum), wykorzystywana jest w preparatach rozgrzewających 

oraz antycellulitowych. Poprzez oddziaływanie na receptory wanilinoidowe podtypu 1 (VR1) powoduje 

uczucie ciepła i pieczenia, przez co wpływa na termoregulację i metabolizm tkanki tłuszczowej. Ponadto 

pełni rolę składnika aktywnego kremów, maści i plastrów stosowanych w leczeniu bólu przewlekłego, 

nerwobólów związanych z półpaścem, neuropatii cukrzycowych, czy też bólu występującego przy 

wysypkach i łuszczycach. Rola kapsaicyny w termoregulacji i wyszczuplaniu sylwetki związana jest 

z wpływem na aktywność transporterów wapniowych, zależnych od ATP, w mięśniach, co prowadzi do 

wzmożonej termogenezy. Transporter ten przenosi jony wapnia z cytoplazmy do siateczki 

śródplazmatycznej komórek mięśniowych, zużywającym energię pochodzącą z rozpadu 

wysokoenergetycznych wiązań zawartych w ATP. W wyniku przyłączenia kapsaicyny transporter 

przestaje przenosić jony wapnia, ale nadal rozkłada ATP a energia zostaje rozproszona w postaci ciepła. 

Zastosowanie kapsaicyny w kremach i żelach antycellulitowych powoduje rozgrzanie ciała, dzięki 

czemu dochodzi do usprawnienia krążenia krwi i limfy, natleniania tkanek oraz lepszego wnikania 

i działania substancji aktywnych np.: kofeiny obecnych w tych preparatach. Proces ten stymuluje także 

wydalanie zbędnych produktów przemiany materii. Dochodzi do aktywacji procesu spalania komórek 

tłuszczowych, a w rezultacie – ujędrnienie i uelastycznienie skóry. Kofeina obok kapsaicyny jest 

również często wykorzystywana w preparatach antycellulitowych. Kofeina to związek chemiczny 

należący do grupy alkaloidów purynowych. Można ją pozyskiwać z naturalnych surowców, takich jak: 

nasiona kawy, kakao, z zarodków nasion koli, z liści krzewu herbacianego, z liści ostrokrzewu. Wyciąg 

z kawy znalazł zastosowanie w wielu specyfikach, na przykład w zwalczeniu cellulitu, w kosmetykach 

na obrzęki, w produktach do redukcji cieni pod oczami, do miejscowego leczenia zapalenia tkanki 

łącznej oraz w preparatach do pielęgnacji włosów. Działanie antycellulitowe wynika z zablokowania 

gromadzenia się tłuszczu w komórkach, ze względu na jej działanie lipolityczne przez indukcję cAMP 

(cykliczny adenzynomonofosforan). Prowadzi to do wzrostu cAMP, a tym samym do fosforylacji 

kinazy białkowej, co aktywuje lipazę. Alkaloid ten wykazuje także działanie przeciwutleniające oraz 

chroni skórę przez szkodliwym promieniowaniem UV.  
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Ponadto kofeina jest także stosowana w leczeniu łuszczycy, łysienia plackowatego, łysienia 

androgenowego. Chroni cebulki włosów przed działaniem testosteronu, który skraca fazę wzrostu 

oraz zmniejsza żywotność cebulki. Działa na dwa sposoby, pośrednio poprzez hamowanie 5-α-

reduktazy (5AR) zwiększając ilość cAMP w komórkach albo bezpośrednio przez pobudzenie 

parametrów odpowiedzialnych za wzrost.  

W zakażeniach Herpes virus można stosować medykamenty o działaniu miejscowym, 

zawierające składnik aktywny w postaci kofeiny. W takich preparatach puryna powinna stanowić  

8-12% zawartości. Najlepiej, aby alkaloid był zmikronizowany tak, aby cząsteczki były mniejsze niż 

50 µm. Badania wykazały, że środki zawierające kofeinę, polecane na opryszczkę wargową, skracają 

jej przebieg o 2, 5 dnia.  

Alkaloidem z grupy puryn, który także znalazł szerokie zastosowanie w kosmetologii jest 

teobromina. Występuje ona w nasionach kakaowca (do 4%) oraz w liściach zielonej herbaty. Wykazuje 

działanie przeciwzapalne i przeciwrodnikowe. Wpływa na mikrokrążenie skórne, zapobiega agregacji 

płytek krwi oraz uszczelnia ściany naczyń krwionośnych. Znalazła zastosowanie w preparatach anti-

age, kosmetykach przeznaczonych do cer naczynkowych oraz w preparatach antycellulitowych.  

Alkaloidy, silnie działające wtórne metabolity roślinne, zdecydowanie większe zastosowanie 

znajdują w medycynie, jednak nieliczne z nich takie jak kapsaicyna, kofeina, teina, teobromina znalazły 

swoje zastosowanie także i w kosmetologii. Wykorzystuje się je w preparatach do pielęgnacji ciała 

o działaniu wyszczuplającym i antycellulitowym, w odżywkach i wcierkach do włosów, w kosmetykach 

przeciwstarzeniowych oraz kremach pod oczy. 

 

Słowa klucze: alkaloidy, działanie antycellulitowe, kremy kosmetyczne  

Key words: alkaloids, anti-cellulite effect, cosmetic creams 

  



21 MAJA 2022 

120 
 

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH ODŻYWEK DO 

WŁOSÓW ZAWIERAJĄCYCH EKSTRAKT Z KORZENIA BAZYLII 

SPORZĄDZONYCH Z UŻYCIEM RÓŻNYCH EMULGATORÓW KATIONOWYCH 

COMPARISON OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF HAIR 

CONDITIONERS CONTAINING BASIL ROOT EXTRACT MADE UP WITH 

VARIOUS CATIONIC EMULSIFYERS 

dr n. farm. Katarzyna Wojciechowska1, Gabriela Iwaniec2, Aleksandra Czubak2,  

Karolina Podkul2, Weronika Denis2 

1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, 

katarzyna.wojciechowska@umlub.pl 
2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny,  

Studenckie Koło Naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej i Społecznej 

Opiekun naukowy: dr n. farm. Katarzyna Wojciechowska 

 

 

Emulgatory są to związki, które umożliwiają połączenie dwóch niemieszających się faz, czyli 

oleju i wody oraz zapewniają trwałość otrzymanej formulacji, poprzez stabilizację granicy faz. 

Emulgatory są związkami powierzchniowo czynnymi i dzielimy je na jonowe, z których wyróżniamy 

kationowe, anionowe i amfoteryczne oraz niejonowe. W pracy zostały wykorzystane emulgatory 

kationowe, które najlepiej sprawdzają się do odżywek do włosów. Wynika to z ich właściwości. Częścią 

aktywną jest w ich przypadku kation, czyli cząsteczka naładowana dodatnio. W przypadku pielęgnacji 

włosów jest to bardzo istotne, gdyż keratyna włosa, jako mieszanina aminokwsów, ma punkt 

izoelektryczny w 4, 7 w skali pH, zatem produkty o pH większym od punktu izoelektrycznego włosa 

ładują go ujemnie. Ujemnie naładowane włosy puszą się, źle rozczesują i elektryzują. Dlatego też rolą 

emulgatorów kationowych w odżywkach do włosów jest neutralizacja ujemnego ładunku na 

powierzchni włosa. W niniejszej pracy porównane zostały 4 emulgatory. BTMS (INCI: 

Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol). Behentrimonium Methosulfate jest to kationowy 

surfaktant pozyskiwany z oleju rzepakowego. Łatwo tworzy stabilne emulsje. BTMS wnika do środka 

i wzmacnia strukturę włosa od wewnątrz, nie pozostawiając po sobie nieestetycznej, obciążającej 

powłoki. Sprawia, że włosy stają się bardziej sprężyste, ułatwia ich rozczesywanie, nadaje im 

puszystości i zwiększa ich objętość. Drugim emulgatorem jest Iquat (INCI: Cetearyl Alcohol, 

Behentrimonium Chloride, Polyquaternium 37). Umożliwia on tworzenie formuł na zimno. Ten 

kationowy emulgator sprawia, że składniki aktywne łatwiej wnikają do włosów, wzmacnia je i sprzyjają 

ich regeneracji. Trzecim emulgatorem użytym w doświadczeniu jest GSOFT (INCI: 

DistearoylethylDimonium Chloride, CetearylAlcohol). Jest to bardzo skuteczny środek kondycjonujący 

do włosów, idealny do szybkiej poprawy ich wyglądu. Ostatnim emulgatorem użytym do porównania 

jest Amil Amid S18 (INCI: StearamidopropylDimethylamine). Jest to emulgator i jednocześnie 

odżywka w olejowych kosmetykach do włosów i szamponach.  

Drugim ważnym składnikiem użytym w badanych odżywkach był ekstrakt z korzenia bazylii. 

Przeciwdziała on wypadaniu włosów, zagęszcza je oraz stymuluje komórki mieszków włosowych 

wspomagając jednocześnie walkę z łysieniem androgenowym. Działanie preparatu polega na inhibicji 

aktywności enzymu 5α reduktazy II, odpowiedzialnego za łysienie androgenowe, a także stymulacji 

mieszków włosowych. 

Celem pracy było porównanie właściwości fizykochemicznych odżywek do włosów 

zawierających ekstrakt z korzenia bazylii sporządzonych z wykorzystaniem różnych emulgatorów. 

Otrzymane preparaty zostały poddane badaniom: test wirówkowy celem określenia stabilności, badanie 

typu emulsji i wielkości kropel fazy olejowej, badanie pH, ocena reologiczna, na którą składała się ocena 

typu płynięcia, właściwości tiksotropowych, rozsmarowywalności oraz poślizgu. 

Formulacje kosmetyczne wykonano metodą na ciepło. Mieszając ogrzaną do temperatury 80 °C fazę 

olejową z ogrzaną do tej samej temperatury fazą wodną. Po wystudzeniu, dodano ekstrakt z korzenia 

bazylii, panthenol, PCA Glyceryl Oleate, kofeinę oraz konserwant a następnie odżywki poddano 



 NATURE 2022 

121 

homogenizacji w homogenizatorze (IKA) stosując 15000 obr/1 min przez 2 minuty. Otrzymane 

preparaty zostały poddane wspomnianym w celu pracy badaniom. 

W teście wirówkowym stabilność wykazały odżywki zawierające BTMS, GSoft, i IQuat, 

natomiast odżywka sporządzona z zastosowaniem Amil Amid S18, rozwarstwiła się podczas testu 

i została wykluczona z dalszych analiz. Badanie metodą wybarwieniową wykazało, że sporządzone 

preparaty były emulsjami typu O/W o średniej wielkości kropel fazy olejowej 2 µm. W ocenie 

reologicznej wszystkie odżywki wykazywały pseudoplastyczny typ płynięcia i miały właściwości 

tiksotropowe. Lepkość bezwzględna zmierzona przy szybkości ścinania Dr – 5s-1, wynosiła od 7, 17 Pas 

dla odżywki sporządzonej z dodatkiem BTMS do 12, 98 Pas dla odżywki sporządzonej z dodatkiem 

IQuat.  

Badanie rozsmarowywalności zostało wykonane za pomocą ekstensometru. Najlepsze 

właściwości wykazała odżywka zawierająca BTMS. Badanie pH przeprowadzono za pomocą 

pehametru. Wszystkie odżywki miały odczyn kwasowy (4,82 – 5,55). Ocenę poślizgu wykonano za 

pomocą specjalistycznego aparatu wraz z oprogramowaniem. Najlepszymi właściwościami wykazała 

się odżywka zawierająca BTMS. 

Emulgatory BTMS, Iquat i GSOFT stworzyły stabilne emulsje w przeciwieństwie do Amid S18, 

gdzie otrzymana formuła była niestabilna oraz miała zbyt płynną konsystencję niepożądaną 

w odżywkach do włosów. Lekko kwaśny odczyn pH stworzonych kosmetyków pozwala przewidzieć, 

że odżywka będzie miała korzystny wpływ na włosy, a zastosowany ekstrakt z korzenia bazylii oraz 

kofeina potencjalnie będą pobudzać ich wzrost. Spośród otrzymanych odżywek nie da się wyróżnić tej 

o najlepszych właściwościach, ponieważ w zastosowanym układach emulgujących wszystkie 

(z wyłączeniem odżywki z emulgatorem Amid 18S) miały bardzo korzystne parametry i mogą być 

wykorzystane do produkcji masowej odżywek do włosów. 

 

Słowa kluczowe: emulgator, ekstrakt z korzenia bazylii 

Keywords: emulsifyer, basilrootextract 
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Efektywność korzystania z preparatów kosmetycznych w dużej mierze zależy od konsystencji 

oraz właściwości fizykochemicznych. Uzyskanie optymalnych parametrów w głównej mierze 

uzyskujemy dzięki doborze odpowiednich emulgatorów. Wśród nich możemy znaleźć między innymi 

emulgatory kationowe, posiadające ładunek dodatni oraz właściwości pianotwórcze i myjące. 

Dodatkowo często spełniają one funkcje środków konserwujących, dezynfekcyjnych i antystatycznych 

w preparatach do pielęgnacji włosów. Do przykładowych emulgatorów kationowych możemy zaliczyć: 

GSOFT (INCI: Distearoylethyl Dimonium Chloride, CetearylAlcohol), BTMS (INCI: Behentrimonium 

Methosulfate, Cetyl Alcohol), IQuat - (INCI: CetearylAlcohol, Behentrimonium Chloride, 

Polyquaternium 37), Amil Amid S18 (INCI: Stearamidopropyl Dimethylamine). 

Do sporządzenia preparatów nieprzypadkowo wybrany został ekstrakt z korzenia bazylii. 

Znacząco zmniejsza on wypadanie włosów oraz prowadzi do ich zagęszczenia. Działanie to polega na 

inhibicji aktywności enzymu 5α-reduktazy II, która odpowiedzialna jest za coraz powszechniej 

występujące androgenowe wypadanie włosów. Zmniejszając aktywność 5α-reduktazy II, zmniejsza się 

wypadanie włosów. Ponadto ekstrakt wzmacnia struktury skórne w obrębie skóry głowy i opóźnia utratę 

włosów oraz stymuluje komórki brodawek skórnych do odzyskania zdolności proliferacji.  

Celem pracy była ocena właściwości sensorycznych oraz fizykochemicznych odżywek do 

włosów otrzymanych z użyciem mieszaniny różnych emulgatorów kationowych oraz ekstraktu 

z korzenia bazylii oraz porównanie ich stabilności i właściwości fizykochemicznych. W skład 

mieszaniny emulgatorów kationowych wchodził IQuat, GSOFT, BTMS, Amil Amid S18 w różnej 

kombinacji. Otrzymane preparaty były stabilnymi emulsjami typu o/w, miały korzystne parametry 

reologiczne, bardzo dobrze rozsmarowywały się po skórze. 

Metody użyte w opracowaniu: 

1. Badania reologiczne zostały wykonane przy użyciu wiskozymetru rotacyjnego Anton Paar 

z układem cylindrów piaskowanych CC27/S. Oceniono typ płynięcia formulacji, lepkość 

bezwzględną zmierzoną przy szybkości ścinania Dr – 5s-1, oraz właściwości tiksotropowe. 

Wszystkie odżywki wykazywały psueudoplastyczny typ płynięcia i właściwości tiksotropowe. 

Najmniejszą lepkość zmierzoną przy szybkości ścinania (Dr 5s-1) - 2, 6 Pas oraz minimalne 

właściwości tiksotropowe wykazywała odżywka sporządzona przy użyciu mieszaniny 

emulgatorów Amil Amid S 18 i IQuat, co oznacza, że formuła ta ze względu na niską lepkość 

bardziej nadaje się jako formuła do aplikacji na włosy z pipety. Pozostałe połączenia 

emulgatorów kationowych w sporządzonych odżywkach wykazywały zbliżoną do siebie 

lepkość (11, 78 Pas, 9, 4 Pas, 9, 9 Pas) odpowiednio dla BTMS + IQuat, GSoft + IQuat, GSoft 

+ IQuat + Amil Amid + BMTS. 
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2. Badanie poślizgu, wykonano w teksturometrze, oceniono, jaka siła wyrażona w miliNiutonach 

(mN) jest potrzebna, aby zapoczątkować ruch preparatu po powierzchni. Jest to badanie 

porównawcze, które pozwala, oszacować, który ze wskazanych preparatów będzie wymagał 

największej siły do rozsmarowywania. Najmniejszy poślizg wykazywało połączenie IQuat + 

Amil Amid (średnio 57, 38 mN), a największy IQuat + GSOFT (średnio 67, 59 mN) 
3. Badanie rozsmarowywalności wykonano za pomocą ekstensometru. Badanie to pozwala 

oszacować, jaka jest rozciągliwość kremu, jest to uzupełnienie badań poślizgu oraz badań 

reologicznych.: Najlepszą rozsmarowywalność miała mieszanina IQuat + Amil Amid S18 

(średnio 9412, 35 mm2), a najgorszą IQuat + BTMS (średnio 4013,12mm2) 
4. Pomiar pH jest badaniem pozwalającym ocenić odczyn formulacji. Wiadomo, że większość 

detergentów używanych do mycia włosów na odczyn zasadowy, co powoduje, że keratyna 

włosa, jako białko o punkcie izoelektrycznym 4, 7 ładuje się pod wpływem pH wyższego 

dodatnio, co sprawia, że włosy są naelekryzowane, puszą się i plączą. Rolą odżywek do włosów 

jest zmniejszyć odczyn pH na powierzchni włosa w kierunku kwaśnego, dzięki czemu 

zmniejsza się też ujemny ładunek keratyny. W badaniu pH wszystkie odżywki miały odczyn 

kwasowy, ale najodpowiedniejsze pH wykazało połączenie IQuat + AmilAmid S18 (średnio 4, 

61), a najmniej korzystne IQuat + BTMS (średnio 6,42) 
5. Ocena typu emulsji: przygotowane odżywki są emulsjami typu o/w 

 

Otrzymane preparaty były emulsjami o/w o potencjalnym działaniu przeciwdziałającym wypadaniu 

włosów, dzięki obecności ekstraktu z korzenia bazylii. Połączenie emulgatorów pozwoliło uzyskać 

preparaty o dobrych właściwościach reologicznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz można 

wywnioskować, iż połączenie emulgatora GSOFT z IQuat pozwoliło otrzymać stabilną odżywkę 

o najbardziej uniwersalnych właściwościach – dobrej rozsmarowywalności, dobrym poślizgu 

i korzystnym pH, co pozwala przewidzieć, iż będzie ona łagodna dla włosów i skóry głowy 

 

Słowa kluczowe: emulgatory kationowe, ekstrakt z korzenia bazylii, odżywka 

Key words: cationic emulsifiers, basil root extract, hair conditioner 
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Celem pracy była ocena stabilności długoterminowej, właściwości sensorycznych 

oraz fizykochemicznych kremu kosmetycznego o strukturze α-żelu zawierającego micelarny ekstrakt 

z kiełków fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L) sporządzonego przy użyciu nowatorskiego 

emulgatora Purephos alpha. Tematyka opracowania odnosi się do możliwości zastosowania 

w kosmetykach struktury alfa – żelu (α –żelu), która wykazuje większą stabilność niż ciekłe kryształy 

dzięki lepszemu uporządkowaniu łańcuchów tłuszczowych w dwuwarstwie lipidowej. Wykorzystano 

w tym celu emulgator Purephos α (INCI: CETYL PHOSPHATE), który tworzy stabilne α – żele. 

Ma bardzo dobre właściwości okluzyjne i nawilżające, pozwala otrzymać formulacje o doskonałej 

stabilności oraz korzystnych parametrach sensorycznych. 

W pracy skorzystano z metody empirycznej polegającej na wykonaniu kremu, o nowatorskim 

składzie a następnie poddaniu go badaniom, których celem była ocena stabilności długoterminowej 

i właściwości fizykochemicznych tego kremu. Krem został wykonany metodą na gorąco. Badanie 

właściwości gotowego kremu obejmowały: test wirówkowy – w celu oszacowania stabilności kremu, 

który poddawany jest działaniu dużej siły odśrodkowej, ocenę organoleptyczną, ocenę typu emulsji - 

metodą wybarwieniową, badanie gęstości, badanie poślizgu, badanie rozsmarowalności, badanie pH 

oraz analizę reologiczną.  

Badania wykazały, że krem z micelarnym ekstraktem z kiełków fasoli zwyczajnej (Phaseolus 

vulgaris L), posiadał przyjemny zapach, łatwo nabierał się z opakowania i dobrze rozsmarowywał na 

skórze. Posiadał korzystne parametry fizykochemiczne, które potwierdzają także korzystne parametry 

sensoryczne. Krem przez cały okres badania 180 dni, przechowywany w różnych zakresach temperatur 

tj.: 4°C, 20 °C i 40 °C, był stabilny i nie wykazywał żadnych cech utraty stabilności. 

Podstawowe wnioski, jakie wynikają z przedstawionych badań to potwierdzenie dużych 

możliwości, jakie stwarza zastosowanie emulgatora Purephos α celem otrzymania produktu o dużej 

stabilności długoterminowej, dobrych właściwościach sensorycznych oraz fizykochemicznych.  

 

Słowa kluczowe: alfa-żel, emulgator Purephos α, stabilność długoterminowa,  

Keywords: alpha-gel, Purephosα emulsifier, long-term stability 
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Środki konsystencjonotwórcze zwane inaczej modyfikatorami reologii (ang. viscosity 

controlling agent) dodawane są do kosmetyku w celu podwyższenia lub obniżenia lepkości gotowego 

produktu. Dobór środka konsytencjonotwórczego pozwala uzyskać pożądane parametry sensoryczne 

jak lepkość, rozsmarowywalność, dobrać odpowiedni rodzaj opakowania docelowego. Wśród substancji 

modyfikujących lepkość wyróżnia się środki działające w kompartmentach wodnych jak np.: guma 

ksantanowa, pochodne celulozy, akrylany oraz środki działające w kompartmentachlipofilowych np.: 

alkohole alifatyczne o łańcuchach węglowych C12 – C24. Najczęściej spotykane, jako środki 

modyfikujące lepkość, są alkohole alifatyczne takie jak: alkohol cetylowy (C16), alkohol stearylowy 

(C18), alkohol cetearylowy, stanowiący mieszaninę alkoholu cetylowego i stearylowego, alkohol 

behenylowy (C22).Wzrost długości łańcucha węglowego modyfikuje właściwości fizykochemiczne 

otrzymanego preparatu. Wspomniane alkohole różnią się długością łańcucha, co przekłada się na wzrost 

temperatury topnienia tych substancji a tym samym różne właściwości sensoryczne otrzymanych 

produktów. 

Celem pracy była ocena właściwości sensorycznych oraz fizykochemicznych kremów 

kosmetycznych otrzymany z użyciem alkoholi tłuszczowych: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, 

alkohol cetearylowy i alkohol behenylowy. Otrzymane preparaty były stabilnymi emulsjami typu o/w, 

miały korzystne parametry reologiczne, bardzo dobrze rozsmarowywały się po skórze. 

Kremy sporządzono metodą na gorąco. Otrzymane kremy poddano badaniom. Wykonano test 

wirówkowy w celu oszacowania stabilności kremu, poddano kremy ocenie organoleptycznej, oceniono 

typ emulsji metodą wybarwieniową, zbadano gęstość, poślizg oraz rozsmarowywalność otrzymanych 

preparatów. Ponadto zbadano pH gotowych kremów oraz właściwości reologiczne za pomocą 

wiskozymetru. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wynika, że dodatek alkoholu cetostarylowego lub 

cetylowego, jako środka konsystencjonotwórczego pozwala otrzymać kremy o najniższej lepkości, 

bardzo dobrym poślizgu i najlepszej rozsmarowywalności. 

 

Słowa kluczowe:środek konsystencjotwórczy 

Keywords: viscosity controlling agent 
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The intestinal microbiome is an extremaly versatile ecosystem. It tends to be personalized 

by genetic and environmental factors like endoluminal temperature or gastric acidity, as well as 

immunological status. The types of bacteria that inhabit the gut also change between its lumen and 

mucosa. 

It exhibits many important physiological functions as integration of the intestinal barrier, 

immunological and metabolic stability, synthesis of many essential substances, overall health 

and resistance against pathogenic microbes. Most common reasons of its abrupt change includes prolong 

medical drugs intake, sudden diet change or a disease affecting the intestines. Intestinal microbiome is 

also susceptible to the environmental factors such as smoking, which contributes to increasing numbers 

of bacterias of Clostridium, Bacteroides and Precotella genera and decreases Lactococcus, 

Bifidobacteria or Actinobacteria. There are many non-pathogenic pathological changes throughout 

the body that can disrupt the microbiome composition. 

The example can be Chronic Kidney Disease as a predisposing factor to a severe dysbiosis and 

translocation of bacterial components into circulation, which may drive persistent systemic 

inflammation and promote paralysis of the immune system. Another currently intensively developed 

field of diseases with possible alleviation with fecal transplant are the autoimmune diseases. 

 The gut–brain axis is also of a high importance in the development of irritable bowel syndrome 

(IBS), obesity or diabetes mellitus. There were also many studies on both human and animals suggesting 

as dysbiosis is also directly associated with a mood disorders. Many patients with spinal cord injury 

suffers also because of intestinal microbiome disturbances. There were researches proving an efficiency 

of FMT in prevention and alleviation of a spinal cord injury-induced dysbiosis as well as the 

development of anxiety-like behavior.  

Disturbed fecal microbiome is also a contributing factor of many metabolic diseases like 

metabolic-associated fatty liver disease (MAFLD) which may result in development of a hepatic 

encephalopathy. 

Some long-term follow-ups also demonstrated safety and a reduction in the carriage of antibiotic 

resistance genes when this method was used, which is an extremely important discovery in current times 

of a rising antimicrobial resistance 

Fecal microbiota transplant (FMT) involves introduction of a donor microbiota into a recipient. 

Currently this method is an approved treatment for recurrent Clostridioides difficile infection 

and a possible source of treatment of above mentioned diseases. Traditional approach including 

intestinal infusions and colonoscopy nowadays is replaced by a capsules containing needed intestinal 

microbes in human medicine or a simple potion in veterinary field of medicine. 

The researches shows a great efficiency in this method as a treatment method of rheumatoid 

arthritis,multiple sclerosis, and systemic lupus erythematous as there is a correlation between dysbiosis 

and heat shock proteins. 

Studies alluding to the role of intestinal microbes in pathogenesis clearly indicates this solution 

as an efficient and safe method used both in prophylaxis, therapy and immunisation.  

The aim of this research was to collect, analyze and exhibit the summary of researches about 

the development of the Fecal Microbiota Transplantation method in treatment and prevention of many 

pathogenic and non-pathogenic diseases, as well as to highlight the current state of its development 

and future possibilities with its application in both human and veterinary medicine.  

Keywords: Fecal Microbiota Transplant, intestinal microbiome  
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Antibiotic resistance is a problem that concerns not only human medicine but also veterinary 

medicine, agriculture, food production, and the environment as a whole. The main cause of the spread 

of antibiotic-resistant strains of bacteria in animals and in food of their origin is intensive treatment 

of animals such as cattle, sheep, pigs and poultry, non-compliance with withdrawal periods 

and improper selection of the drugs. This consequently leads to selective pressure on microbes, resulting 

in the development of their resistance and the transmission of new genes further into the environment. 

From animal breeding facilities, slaughterhouses or hospitals, antibiotic residues spread 

in sewage treatment plants where they come into contact with bacteria from various environments.  

The aim of this work is work is to increase the awareness about the problem of overusing of antibiotics 

in veterinary medicine as well as introduce alternatives to limit spread of the pathogens.  

The overuse of antibiotics is associated with both therapy and prevention. In the 40s of the last 

century, it was proved that the addition of small amounts of antibiotics to animal feed leads 

to a significant improvement in their growth rate and eliminates frequent health problems that inevitably 

accompany intensive production. 

They were referred to as antibiotic growth promoters, and this practice was often used by owners 

of farm animals. It was only in 2006 that the use of such additives with the exception of coccidiostats 

and histomonostats was banned throughout the European Union.  

Despite this, the problem of overuse of antibiotics is still present. In 2018 alone, nearly eight 

hundred tons of antibiotics were given to farm animals in Poland, thus occupying the 4th place in the 

EU. Antibiotics are given to animals because the poor conditions in which they are kept. Lack of access 

to fresh air, not enough space, confinement in cramped cages, lack of preservation of appropriate 

zoohygienic conditions make the immunity of animals decrease, and bacteria have ideal conditions 

for spreading.  

In addition, despite the well-designed law, in practice there is a lack of adequate supervision 

and control over the trade in antimicrobial drugs. While a veterinarian uses antibiotics with medical art 

and legal regulations, his decisions are not analyzed in any way and is not accounted for the drugs 

assigned.  

The presence of residues of substances with antibacterial activity in food has negative health 

consequences, including in humans. Studies indicate that taking even small doses with food for a long 

time may contribute to the formation of drug-resistant bacterial strains in the human body, as well 

as increase the risk of, for example, allergic reactions.  

In addition, animal products may be contaminated with antibiotic-resistant bacteria, or the genes 

released from bacteria that determine this resistance.  

The situation regarding the drug resistance of deadly methicillin-resistant strains 

of Staphylococcus aureus (MRSA), as well as the evolution of superbugs such as colistin-resistant 

strains of Escherichia coli, has already reached a critical stage. It has been calculated that by 2050, about 

ten million people will die annually from infection with these bacteria. In veterinary medicine, 

a dramatic and consistent increase in antibiotic resistance has been observed in recent years, documented 

especially for microorganisms of the genus Staphylococcus and E. coli. 

The number of antibiotics available to animals is limited, and a further decline in their 

effectiveness is associated with greater restrictions on access to their use in veterinary medicine. 

The development of new antibiotics involves huge production costs and many years of clinical research. 

Reducing the use of antibiotics is presented as the best method of inhibiting resistance. Veterinarians 
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should insist on promoting microbial diagnosis as a means of determining the need for antimicrobials, 

as well as seeking to educate animal owners about the negative consequences of antimicrobial abuse. 

In addition, we should focus on research to develop innovative methods of killing or suppressing grow 

of the bacteria and effective methods to prevent microbial infection and spread. In addition, 

the conditions in which live farm animals should be improved to limit the spread of pathogens.  

 

Keywords: overuse of antibiotics, farm animals, treatment 
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Jednym z istotniejszych etapów badań nowych cząsteczek o potencjalnym działaniu 

biologicznym są badania toksykologiczne. Pozwalają one na ujawnienie ewentualnego niekorzystnego 

wpływu badanych związków na embriogenezę oraz tkanki i narządy organizmów żywych, a także 

wyznaczenie najwyższej dawki leku, dla której nie obserwuje się działań ubocznych (ang. no observed 

adverse effects level, NOAEL). Wyniki tych testów umożliwiają dokonanie wstępnej oceny 

bezpieczeństwa nowych substancji o potencjalnym działaniu biologicznym i wybranie związków, które 

mogą być poddane dalszym badaniom. Ocena toksyczności nowych substancji czynnych może być 

przeprowadzona z wykorzystaniem metod in vitro oraz in vivo. Modelem zwierzęcym, który coraz 

powszechniej stosowany jest w badaniach toksykologicznych, są ryby z gatunku Zebrafish (Danio rerio, 

Danio pręgowany). 

Cel pracy. Celem przeprowadzonych badań była ocena bezpieczeństwa nowo 

zsyntetyzowanych pochodnych tiosemikarbazydu z grupą 4-nitrofenylową w modelu Zebrafish. 

Materiały i metody. Badanie toksyczności ostrej (ang. fish embryo acute toxicity, FET), 

wykonano zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD nr 236). 

Zapłodnione jaja Zebrafish, pozyskane z hodowli Ośrodka Medycyny Doświadczalnej  

(OMD, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), podzielono na grupy (n=20) i inkubowano przez okres  

96 h od zapłodnienia (hpf) w roztworach związku APS-1 (N-etylo-2-(4-nitrobenoilo)hyrazyno- 

1-karboksyamid) o stężeniach 125-2000 µM oraz APS-18 (N-heksylo-2-[(4-nitrofenylo) 

acetylo]hydrazyno-1-karbotioamid) o stężeniach 0,125-1000 µM. Roztwory badanych substancji 

o danym stężeniu uzyskiwano przez rozpuszczenie odpowiedniej ilości badanego związku w podłożu 

hodowlanym E3 (NaCl, KCl, CaCl2, MgSO4 i błękit metylenowy) zawierającym 0,2% v/v 

dimetylosulfotlenku (DMSO). Jako roztwory kontrolne zastosowano czyste podłoże hodowlane E3 oraz 

podłoże hodowlane E3 z dodatkiem 0,2% v/v DMSO. Po 48, 72 i 96 hpf narażenia embrionów 

na działanie roztworów APS-1 i APS-18 oceniano występowanie koagulacji i wad rozwojowych, proces 

wykluwania się larw z chorionu oraz bicie serca. Badanie wykonano w dwóch powtórzeniach dla 

każdego z zastosowanych stężeń. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono przy użyciu programu 

GraphPad Prism 6. Wartości p<0,05 uznano za istotne statystycznie. W analizie otrzymanych wyników 

wykorzystano skalę binarną (brak śmiertelności/wad rozwojowych = 0; śmiertelność/wady rozwojowe 

= 1; brak wyklucia = 1; wyklucie = 0). Do analizy tych parametrów morfologicznych zastosowano 

nieparametryczny test Kruskala-Wallisa, natomiast wyniki pomiarów bicia serca analizowano 

z wykorzystaniem one-way ANOVA. 

Wyniki. Zarówno w grupach kontrolnych, jak i badanych obserwowano śmiertelność, 

występowanie wad rozwojowych (tj. wad głowy, oczu, ogona lub serca, deformacji struny grzbietowej 

i/lub zmniejszenie pigmentacji), opóźnienie procesu wykluwania się jedynie u pojedynczych zarodków. 

Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic w śmiertelności, częstości występowania wad 

rozwojowych oraz procesie wykluwania się larw z chorionu pomiędzy grupami narażonymi na działanie 
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roztworów związków APS-1 i APS-18 w badanych zakresach stężeń a grupami kontrolnymi (p>0,05). 

APS-1 i APS-18 w żadnym z badanych stężeń nie wpływały istotnie statystycznie (p>0,05) na częstość 

bicia serca ocenianą po 96 h narażenia embrionów/larw Zebrafish na działanie roztworów tych 

związków. 

Wnioski. Bezpośrednia ekspozycja zarodków Danio rerio na działanie roztworów związków 

APS-1 i APS-18 (pochodnych tiosemikarbazydu z grupą 4-nitrofenylową) nie powoduje 

nieprawidłowości morfologicznych w rozwoju Zebrafish. Dodatkowo w badanych zakresach stężeń 

związki te nie wykazują działania toksycznego, w tym kardiotoksycznego. W celu potwierdzenia 

otrzymanych wyników należy zaplanować i przeprowadzić dalsze badania z wykorzystaniem innego 

zwierzęcego modelu, np. myszy lub szczurów. 

 

Słowa kluczowe: test toksyczności ostrej, Zebrafish, pochodne tiosemikarbazydu 
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Zębiak zestawny jest łagodnym nabłonkowo-mezenchymalnym guzem zębopochodnym. Jego 

najczęstszą lokalizacją jest przedni odcinek szczęki. Szczyt zapadalności przypada na 1. i 2. dekadę 

życia. Obecność zębiaka zestawnego może być wykryta przypadkowo, może powodować zatrzymanie 

zęba stałego lub jego opóźnione wyrzynanie, ale również przemieszczenie sąsiednich zębów. Cechuje 

się niską agresywnością i obecnością łącznotkankowej torebki, co pozwala na zastosowanie 

oszczędzającego leczenia, które polega na jego doszczętnym wyłuszczeniu. Ze względu na brak 

tendencji do wznowy, rokowanie jest bardzo dobre. Ze względu na bardzo częste występowanie zębiaka 

zestawnego, celem pracy jest przedstawienie jego dokładnego obrazu radiologicznego na przykładzie 

badań pantomograficznych i tomografii stożkowej. Wyróżniamy trzy stadia dojrzałości zębiaków: 

w pierwszym stadium zmiana jest przepuszczalna dla promieniowania jonizującego z powodu braku 

mineralizacji tkanek stanowiących masę guza. Drugie stadium to częściowa mineralizacja tkanek, które 

w prawidłowych warunkach tworzyłyby ząb, a stadium trzecie charakteryzuje brak przepuszczalności 

dla promieniowania z obecnością przepuszczającej strefy tzw. halo. Obraz radiologiczny dojrzałego 

zębiaka zestawnego zatem możemy opisać jako niewielką, okrągłą lub owalną masę dobrze 

odgraniczoną od otoczenia i oddzieloną od prawidłowej kości pasmem przejaśnienia. W wnętrzu zmiany 

uwidaczniają się twory przypominające małe zęby o nieprawidłowym kształcie i budowie - odontoidy. 

W sąsiedztwie zmiany często znajduje się ząb zatrzymany, który po usunięciu guza wyrzyna się 

samoistnie Badanie radiologiczne ukazuje zwykle brak resorpcji zębów znajdujących się w sąsiedztwie 

zmiany. Często blaszki zbite zewnętrzne kości pozostają zachowane. Ze względu na najczęstsze 

występowanie guza zębopochodnego znajomość obrazu radiologicznego jest obligatoryjna. Zębiak 

zestawny jest często wykrywany przypadkowo podczas badania pantomograficznego. Jego obraz 

radiologiczny jest bardzo charakterystyczny i zwykle nie sprawia trudności w rozpoznaniu. 

Jest to szczególnie istotne w przypadku zębiaka zlokalizowanego w przednim odcinku szczęki 

i żuchwy, ponieważ jest to ważny obszar ze względu na estetykę i funkcjonalność. 

 

Słowa kluczowe: zębiak zestawny, guz zębopochodny, CBCT 
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Tabletki otrzymywane są głównie z wykorzystaniem procesu tabletkowania. Wyróżnia się dwie 

metody tabletkowania: bezpośrednią, która polega na prasowaniu mieszaniny proszków lub pośrednią 

wykorzystującą granulaty [1]. W metodzie pośredniej granulaty otrzymuje się przez granulację na mokro lub 

sucho. Granulacja na mokro jest jedną z podstawowych technik granulacji w przemyśle farmaceutycznym. 

W metodzie tej podstawową rolę odgrywają substancje wiążące, które umożliwiają uformowanie granulatu 

z surowców sypkich oraz przyczyniają się do znacznej poprawy właściwości masy tabletkowej, co ułatwia 

tabletkowanie oraz wpływa na polepszenie parametrów otrzymywanych tabletek. Wybór substancji 

wiążących można określić na podstawie badań, które wykorzystują takie parametry jak: m.in. kruchość 

granulatu, twardość i ścieralność tabletki, czas rozpadu oraz szybkość uwalniania substancji czynnej [2,3].  

Celem pracy było określenie jaki wpływ na uwalnianie modelowej substancji leczniczej (ibuprofenu 

sodu) z tabletek otrzymanych metodą pośredniej granulacji ma zastosowanie różnych substancji wiążących. 

W celu przeprowadzenia badań przy użyciu tabletkarki uderzeniowej Erweka EK-O i stempli 

o średnicy 10 mm otrzymano 8 formulacji tabletek. Każda tabletka zawierała 100 mg ibuprofenu sodu, a jej 

masa wynosiła 400 mg. Jako substancje wiążące w procesie granulacji zastosowano: PVP K30 w ilości 1% 

oraz 3% masy tabletki, methocel 3%, a także: PVP K10, hydroksypropylometylocelulozę (HPMC) i sól 

sodową karboksymetylocelulozy (CMCNa) w ilości 1%. Substancjami wypełniającymi była celuloza 

mikrokrystaliczna oraz laktoza lub β-cyklodekstryna (β-CD). Zastosowano również superdezintegrant - 

Kollidon Cl oraz stearynian magnezu jako substancję poślizgową w procesie tabletkowania. 

Badania granulatów i tabletek przeprowadzono zgodnie ze standardową procedurą FP XII [4]. Dla 

granulatów przeprowadzono badanie kąta usypu oraz gęstości nasypowej. Dla tabletek zbadano: jednolitość 

masy, twardość, ścieralność, zawartość substancji leczniczej oraz czas rozpadu. Czas rozpadu tabletek 

zawierających 3 % PVP K30, 3% Methocelu oraz 1% HPMC wynosił powyżej określonej przez FP normy 15 

minut. Dla pięciu formulacji tabletek, które spełniły wszystkie wymagania FP XII wykonano badanie 

uwalniania ibuprofenu sodu za pomocą aparatu łopatkowego Erweka DT 600 HH wykorzystując bufor 

fosforanowy o pH 6,8 i prędkość obrotów mieszadła 100 obr./min. Ilość uwolnionej substancji leczniczej 

oznaczano spektrofotometrycznie przy dł. fali λ = 223 nm.  

W pracy wykazano, że na profil uwalniania wpływa głównie zastosowanie substancji wiążących 

o różnych właściwościach. Z formulacji zawierających jako substancje wiążące: 1% PVP K30, 1% PVP K10, 

1% PVP K30 oraz β-CD, 1% CMCNa, 1% PVP K10 oraz β-CD 80% substancji leczniczej uwolniło się w ciągu 

45 minut badania. Najlepszy profil uwalniania uzyskano dla formulacji, która zawierała 1% r-r PVP K30 oraz 

β-CD. β-CD i laktoza są dobrymi substancjami wypełniającymi, a także można stosować zamiennie obie 

substancje bez wpływu na właściwości postaci leku. Nie stwierdzono zależności pomiędzy czasem rozpadu 

tabletek, a szybkością uwalniania substancji aktywnej. Obecność β-CD nie wpływa znacząco na uwalnianie 

substancji leczniczej z postaci leku. 
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Głównym celem niniejszej pracy była próba oceny toksyczności czterech produktów GO, 

pochodzących od różnych producentów, w kontekście ich szczegółowej charakterystyki 

fizykochemicznej. Do badania wykorzystano standardowe biotesty (Phytotoxkit®, Daphtoxkit®, 

Rapidtoxkit®), opierające się na wybranych gatunkach roślin (Sorghum saccharatum, Lepidium sativum 

i Sinapis alba) i drobnych skorupiakach (Daphnia magna oraz Thamnocephalus platyurus). Tlenek 

grafenu (GO) stał się coraz bardziej popularny w świecie nauki z uwagi na unikalne właściwości 

w postaci możliwości funkcjonalizacji, stosunkowo niskich kosztów produkcji na skalę masową, 

niewielkich rozmiarów w skali „nano” oraz szerokiego spektrum zastosowania w ujęciu 

interdyscyplinarnym. Wprowadzenie na rynek nowych materiałów zawsze niesie ryzyko środowiskowe. 

Dotychczas przeprowadzone badania nad tlenkiem grafenu nie zawsze jednoznacznie ukazują istotę 

oddziaływania GO z materią organiczną, jak również nie są na tyle precyzyjne, aby uznać tlenek grafenu 

bezpiecznym dla środowiska. Jak wykazały badania - ten sam materiał zastosowany w różnych 

warunkach eksperymentalnych może prowadzić do odmiennego efektu (toksycznego bądź 

stymulującego) na dany organizm. Przeprowadzone testy toksyczności oraz analiza fizykochemiczna 

materiału, wykazały silną korelację pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi a toksycznością 

nanocząstek w obrębie materiałów GO dostępnych pod tą samą nazwą handlową. Powstałe różnice we 

właściwościach fizykochemicznych mogą wynikać z rodzaju metody syntezy czy zastosowania różnych 

środków chemicznych służących do procesu utleniania grafenu. Poddane działaniu GO wybrane gatunki 

roślin oraz zwierząt, zareagowały odmiennie w zależności od użytego materiału i stężenia. Tlenek 

grafenu, pomimo, iż występuje pod tą samą nazwą handlową, znacząco się między sobą różni, 

a porównanie grafenów pochodzących z czterech różnych źródeł udowodniło założenie o odmiennym 

oddziaływaniu na badane organizmy. Wykazano również różnice w morfologii oraz strukturze 

chemicznej zastosowanych w badaniach nanocząstek tlenku grafenu. Pozyskane wyniki stanowią 

podstawę do dalszych badań nad naturą tlenku grafenu w kontekście nanotoksykologicznym. Niniejsza 

praca daje podstawy do poszerzenia badań i poszukiwania zależności w zakresie toksyczności 

a fizykochemicznymi właściwościami nanocząstek, pokazując szerokie spojrzenie na strukturę 

i reaktywność chemiczną.  
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Trądzik pospolity (Acne vulgaris) jest przewlekłą chorobą aparatu włosowo-łojowego, której 

towarzyszy łojotok. Trądzik pospolity cechuje się występowaniem zaskórników otwartych 

i zamkniętych, grudek, krost, guzków, pseudocyst i torbieli ropnych umiejscowionych w okolicach 

łojotokowych (twarz, plecy). Dieta w trądziku powinna wykluczać z jadłospisu przede wszystkim 

węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym (IG) oraz produkty mleczne. Zarówno węglowodany, 

jak i przetwory mleczne powodują szybki wzrost glukozy we krwi, zwiększenie stężenia insuliny oraz 

hormonu wzrostu. 

Celem pracy była ocena sposobu żywienia i nawyków żywieniowych osób z trądzikiem 

pospolitym.  

Badanie przeprowadzono za pomocą internetowej, autorskiej ankiety, do której link został 

wstawiony w grupach na portalu społecznościowym. W badaniu wzięło udział 71 osób z trądzikiem (61 

kobiet i 10 mężczyzn), a w badaniu grupy kontrolnej wzięło udział 67 osób (61 kobiet, 6 mężczyzn). 

Badanie przeprowadzono od listopada 2021 r. do stycznia 2022 r. Do opracowywania wyników użyto 

programu Statistica.  

Najwięcej kobiet zgłaszało, że trądzik występuje u nich na policzkach, żuchwie, czole, nosie, 

dekolcie i plecach, z kolei u mężczyzn na policzkach, żuchwie, czole i nosie. W grupie badanej tylko 

6,56% kobiet (n=4) była na diecie o niskim IG i tylko 10% mężczyzn (n=1) było na diecie o niskim IG. 

W grupie kontrolnej na diecie o niskim IG było 6,56% kobiet (n=4) i 0% mężczyzn. Aby obniżyć wysoki 

indeks glikemiczny produktów bogatych w skrobię, do lodówki na noc wkładało tylko 6,56% kobiet 

(n=4), natomiast 0% mężczyzn (n=0), w grupie kontrolnej 3,28% kobiet (n=2), 0% mężczyzn. Czasem 

taką czynność wykonywało 18,03% kobiet (n=11) i 0% mężczyzn (n=0), w grupie kontrolnej 14,75% 

kobiet (n=9), 0% mężczyzn. Najczęściej (32,8%, n=20) mleko i jego przetwory kobiety spożywały 

codziennie, raz dziennie. U mężczyzn wynik rozłożył się równomiernie (30%, n=3) pomiędzy 

spożyciem mleka 1-2 razy w tygodniu, a codziennie kilka razy na dzień. W grupie kontrolnej wyniki 

kształtowały się podobnie najwięcej kobiet (29,51% n=18) i mężczyzn (50%, n=3) spożywało mleko 

i jego przetwory codziennie, raz dziennie. W grupie badanej słodycze najczęściej spożywane były przez 

kobiety 1-2 razy w tygodniu (37,7%, n=23), natomiast większość mężczyzn nie spożywała słodyczy 

(40%, n=4). W grupie kontrolnej kobiety również spożywały 1-2 razy w tygodniu (26,23%, n=16), 

mężczyźni 3-4 razy w tygodniu (33,33%, n=2). 

Badanie należałoby powtórzyć na podstawie objawów po spożyciu produktów, które mogą 

powodować powstawanie trądziku. Do określenia jednoznacznych rekomendacji, potrzeba jest 

przeprowadzenia większej ilości badań. 
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