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Otyłość w codziennej praktyce klinicznej 

Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek, Katedra i Klinika Endokrynologii,  

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Otyłość, która dotyczy około 13% populacji światowej, skutkuje istotnym 

pogorszeniem stanu zdrowia oraz wystąpieniem poważnych powikłań 

klinicznych, głównie metabolicznych oraz ze strony układu sercowo-

naczyniowego. Chociaż podstawą postępowania terapeutycznego jest 

leczenie behawioralne, niejednokrotnie działania niefarmakologiczne nie 

przynoszą pożądanego efektu. Aktualnie mamy do dyspozycji kilka leków 

o bezpiecznym profilu działania, które pozwalają na poprawę efektu leczenia 

(5-10% redukcji masy ciała). Celem tej prezentacji jest przedstawienie 

możliwości współczesnej farmakoterapii w leczeniu otyłości, w zakresie 

mechanizmu działania, skuteczności i objawów ubocznych, aby ułatwić 

indywidualizację terapii w codziennej praktyce klinicznej. Do leków już 

zarejestrowanych należą substancje o różnorodnym mechanizmie działania, 

między innymi fentermina, orlistat, lorkaseryna i liraglutyd. Dostępne są 

również preparaty łączone (fentermina/topiramat, naltrekson SR/bupropion 

SR), które przez jednoczesne zastosowanie małych dawek substancji 

aktywnych, przynoszą korzystne rezultaty przy ograniczeniu działań 

niepożądanych. Ponadto kilka leków stosowanych w leczeniu cukrzycy, 

takich jak metformina, inhibitory SGLT2, agoniści GLP-1 i pramlintyd, 

promuje utratę masy ciała, choć ich stosowanie zarezerwowane jest dla 

pacjentów z cukrzycą, szczególnie typu 2. Wobec aktualnych, niepokojących 

danych epidemiologicznych istnieje konieczność intensywnego zapobiegania 

i leczenia otyłości, a także rozwoju nowej formuły farmakoterapii (nowe 

substancje i schematy leczenia) celem opracowania efektywnej, bezpiecznej, 

a przede wszystkim długotrwale skutecznej terapii w leczeniu otyłości.  
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Obesity – in clinical practice 

Obesity, which affects about 13% of the world population, results in 

significant deterioration of health and serious clinical, mainly metabolic and 

cardiovascular complications. Although the basis of therapeutic treatment is 

behavioral treatment, many times non-pharmacological effects do not 

produce the desired effect. At the moment, there are several drugs with 

a safe action profile that improve the effect of treatment (5-10% weight 

reduction). The aim of the lecture is to present the potential of modern 

pharmacotherapy in the treatment of obesity, in terms of mechanism of 

action, efficacy and side effects, in order to individualize therapy in everyday 

clinical practice. The drugs already registered include substances with 

a variety of mechanisms of action, including phentermine, orlistat, 

lorcaserine and liraglutide. Compounded preparations (phentermine/ 

topiramate, naltrexone SR/bupropion SR) are also available, which, by using 

low doses of active substances, have beneficial effects while reducing side 

effects. In addition, several drugs used to treat diabetes, such as metformin, 

SGLT2 inhibitors, GLP-1 agonists and pramlintide, promote weight loss, 

although their use is reserved for diabetics, especially type 2 patients. 

Regarding the current alarming epidemiological data there is a need for 

intensive prevention and the treatment of obesity as well as the development 

of a new form of pharmacotherapy (new substances and treatment regimens) 

to develop effective, safe and, above all, long-term effective therapy for the 

treatment of obesity. 
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Aktywność seksualna osób starszych a depresja 

Natalia Skierkowska, nataliaskierkowska1@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Sławomir Kujawski, slawomirkujawski7@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Agnieszka Kujawska, agajos11@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Wśród licznych publikacji o tematyce starości, mało miejsca poświęca się 

tematyce seksualności. Mimo iż współżycie seksualne jest niezbywalną cechą 

każdego człowieka, społeczne podejście do zagadnień seksualności osób 

starszych, pozostaje nadal negatywne i nieczęsto poruszane jest w literaturze 

specjalistycznej. Aktywne życie seksualne wpływa pozytywnie na zdrowie, 

samopoczucie, pewność siebie oraz spełnienie. Depresja jest chorobą, która 

dotyka coraz większą liczbę osób po 65 r. ż. Czy depresja może wpływać na 

sferę seksualną seniorów?  

Celem pracy jest ocena i skorelowanie depresji za pomocą 15-pytaniowwj 

wersji skali Geriatric Depression Scale (GDS) a życiem seksualnym seniorów.  

Materiał: Pacjenci zostali rekrutowani do badań poprzez ogłoszenia 

w radio, TV, itp. Badania odbywały się w Katedrze i Klinice Geriatrii, 

działającej przy szpitalu Jurasza, CM UMK w Bydgoszczy. W niniejszych, 

wstępnych badań, analizie poddano wyniki uzyskane z oceny 299 pacjentów. 

Aktywność seksualną oceniono za pomocą kwestionariusza. Do przesiewowej 

oceny depresji posłużyła 15-pytaniowa wersja skali Geriatric Depression 

Scale (GDS).  

Kobiety oraz meżczyźni aktywni seksualnie wykazują lepsze wyniki 

w przesiewowej Geriatric Depression Scale (GDS) niż nieaktywne seksualnie 

przez co mają mniejsze ryzyko zachorowania na depresję.  

Kobiety i mężczyźni aktywni seksualnie maja mniejsze ryzyko 

zachorowania na depresję. 
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Sexual activity of the elderly and depression 

Among the many publications on the subject of old age, there is little 

position devoted to the subject of sexuality. Although sexual intercourse is 

an inalienable feature of every human being, the social approach to the 

issues of sexuality of the elderly remains negative and is not often 

mentioned in specialist literature. Active sex life has a positive effect on 

health, well-being, self-confidence and fulfillment. Depression is a disease 

that affects an increasing number of people over 65 years of age. Can 

depression affect the sexual sphere of seniors? 

The aim of the study is to assess and correlate depression using the 15-

question version of the Geriatric Depression Scale (GDS) and the sexual life 

of seniors. 

Material: Patients were recruited for research through ads on radio, TV, etc. 

The research was carried out in the Department and Geriatrics Clinic, 

operating at the hospital Jurasza, CM UMK in Bydgoszcz. In this preliminary 

study, the results obtained from the evaluation of 299 patients were 

analyzed. Sexual activity was assessed using a questionnaire. The 15-

question version of the Geriatric Depression Scale (GDS) was used to screen 

the depression. 

Women and men who are sexually active show better results in the Geriatric 

Depression Scale (GDS) than those that are sexually inactive, and therefore 

have a lower risk of developing depression. 

Women and men who are sexually active have a lower risk of developing 

depression. 
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i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Paulina Rudzka, paulina.rudzka92@gmail, II Wydział Lekarski z Odziałem 

Anglojęzycznym, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii 

i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Otyłość prowadzi do zwiększonej zachorowalności na wiele chorób. 

Przedmiotem badań naukowców jest wpływ otyłości na raka piersi.  

Cel pracy: Analiza związku nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia 

inwazyjnego raka piersi.  

Materiał i metoda: Przegląd badan dotyczących związku otyłości 

z zachorowalnością na raka piersi opublikowanych ostatnich 10 latach.  

Wyniki: Na uwagę zasługuje badanie przeprowadzone u 67142 kobiet, 

u których zmierzono wyjściową masę ciała. Kobiety z nadwagą i otyłością 

wykazywały zwiększone ryzyko inwazyjnego raka piersi z dodatnim 

receptorem estrogenu i progesteronu (HR, 1.86; Cl, 1,60-2.17). W przypadku 

BMI wzrost o 5 kg był odwrotnie proporcjonalny do ryzyka 

przedmenopauzalnego raka piersi (RR=0.95; CL=0.95 0.97). Najnowsze 

badanie przeprowadzone wśród 3734 nosicielek mutacji BRCA po 5.5 latach 

obserwacji rozpoznano 338 przypadków raka piersi. BMI mierzone u kobiet 

w wieku 18 lat ≥22,1 było związane z obniżonym ryzykiem 
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pomenopauzalnego raka piersi w porównaniu do BMI wynoszącym w wieku 

18 lat 18.8-20.3 (HR 0.49; Cl 0.30-0.82).  

Wnioski:. Przeprowadzona analiza ukazuje konieczność dalszych badań.  

Opiekun naukowy: dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna 

BMI and the risk of breast cancer 

Obesity leads to increased risk of many diseases. The subject of scientists 

research is the impact of obesity on breast cancer.  

The aim of this study is to analyze the relationship between obesity and the 

risk of breast cancer.  

Material and method: Analysis of studies showing correlation between 

obesity and the development of breast cancer.  

Results: The study was carried out on 67142 women who had their weight 

measured. Obese women showed an increased risk of invasive breast cancer 

with a positive estrogen and progesterone receptor (HR, 1.86; Cl, 1,60-2.17). 

For BMI, an increase of 5 kg was inversely related to the risk of 

premenopausal breast cancer (RR=0.95; CL=0.95 0.97). The latest study 

conducted among 3734 carriers of the BRCA mutation after 5.5 years of 

follow-up diagnosed 338 breast cancer cases. The BMI of women in age of 18 

and ≥22.1 was associated with a reduced risk of post-menopausal breast 

cancer compared to a BMI of 18.8-20.3 at the age of 18(HR 0.49; Cl 0.30-

0.82).  

Conclusions: The analysis shows connection between mentioned factors and 

the risk of invasive breast cancer that needs further research.  

Supervisor: Halina Piecewicz-Szczęsna MD PhD 
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Choroba Kawasaki – pułapka diagnostyczna 

Katarzyna Wójciak, wojciakowska@gmail.com, Studenckie Pediatryczne Koło 
Naukowe przy Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl  

Marzena Kukla, marzenakukla@interia.pl, Studenckie Pediatryczne Koło Naukowe 
przy Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Lublinie, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl 

Sandra Jastrzębska, sandra0189@gmail.com, Studenckie Pediatryczne Koło 
Naukowe przy Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl 

Agnieszka Grygiel, agrygiel1@gmail.com, Studenckie Pediatryczne Koło Naukowe 
przy Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Lublinie, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl  

Agnieszka Korobowicz-Markiewicz – opiekun pracy, draga1303@gmail.com, 
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Choroba Kawasaki (ChK) to układowe zapalenie naczyń małego 

i średniego kalibru, z tendencją do zajmowania tętnic wieńcowych. Diagnoza 

opiera się na współistnieniu objawów klinicznych, pojawiających się 

w określonym czasie. Pomimo sprecyzowanych kryteriów często stanowi 

pułapkę diagnostyczną. 

Przypadek 1: 15-letnia dziewczynka z utrzymującą się przez kilka dni 

wysoką gorączką, przyjęta do Kliniki z podejrzeniem ChK. W badaniu 

przedmiotowym polimorficzna wysypka na całym ciele, przekrwione 

spojówki, język obłożony białym nalotem, spękana czerwień wargowa 

i zaczerwienienie gardła. Badania laboratoryjne: wysokie  wykładniki stanu 

zapalnego, cechy zapalenia wątroby oraz dodatnie miano przeciwciał klasy 

IgM w kierunku CMV. Konsultacja kardiologiczna: nie stwierdzono patologii 

serca i naczyń wieńcowych. 

Przypadek 2: chłopiec w wieku 3 lat i 10 miesięcy hospitalizowany 

z powodu podejrzenia ChK. Obecna gorączka, kaszel, ropienie spojówek. 

W badaniach obrazowych płuca i serce bez zmian. W badaniach 
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laboratoryjnych podwyższone: wykładniki stanu zapalnego, próby 

wątrobowe, markery uszkodzenia mięśnia sercowego. Rozpoznano zapalenie 

płuc i zatok przynosowych.  

Podsumowując, kluczową rolę w prawidłowym zdiagnozowaniu  ChK 

odgrywa wnikliwa diagnostyka różnicowa. Chociaż choroba charakteryzuje 

się samoograniczającym się przebiegiem, ryzyko wystąpienia powikłań 

kardiologicznych uzasadnia znaczącą rolę szybkiego i prawidłowego 

rozpoznania. 

Kawasaki disease – a diagnostic trap 

Kawasaki disease (KD) is an acute systemic vasculitis of the small  – and 

medium-sized arteries with predilection for coronary arteries. The diagnosis 

of KD is based on a constellation of clinical findings that appear in a typical 

temporal sequence. Despite clearly defined criteria it is often a diagnostic 

trap. 

Case 1: a 15-year old patient with fever lasting few days admitted to Clinic 

with suspected KD. Physical examination revealed polymorphous exanthema 

over entire body, conjunctival hyperemia, tongue covered with a white 

coating, lip fissuring and redness of the throat. Laboratory findings: elevated 

markers of inflammation, hepatitis features and positive IgM antibody tests 

for CMV. The cardiological consultation: pathology of the heart and coronary 

vessels were not found. 

Case 2: boy aged 3 years and 10 months, hospitalised due to suspected KD. 

There was present fever, cough, purulent conjuctivitis. Imaging has shown 

no changes in lungs or heart. Laboratory tests have shown raised markers of 

inflammation, liver enzymes and markers of cardiac damage. Diagnosis: 

pneumonia and nasal sinusitis.  

Summing up, effective diagnosis, including differential diagnosis, is the 

key factor in care for patients with KD. Although the disease is self-limiting, 

the danger of cardiological complications points at the necessity of 

diagnosing and treating the patients carefully.  
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„Choroba stylu życia” – czy istnieje zależność  

między chorobą Alzheimera a cukrzycą typu 2? 

Magdalena Szydełko, mszydelko@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem 
Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Joanna Szydełko, jszydelko@interia.pl, Katedra i Klinika Endokrynologii, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl, 

Anna Boguszewska-Czubara, anna.boguszewska-czubara@am.lublin.pl, Katedra 
i Zakład Chemii Medycznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Anna Szewczyk, anna.szewczyk92@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe przy  
I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii,  
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl 

Cukrzyca typu 2 (DM2) oraz choroba Alzheimera (AD) to jednostki 

chorobowe ściśle związane z rozwojem cywilizacji oraz wydłużaniem się 

średniej długości życia populacji. AD to najczęstsza choroba odpowiedzialna 

za wystąpienie otępienia, charakteryzująca się zaburzeniami funkcji 

poznawczych, pamięci oraz zachowania. W etiopatogenezie do tej pory 

zwracano uwagę na formowanie blaszek β-amyloidu, hiperfosforylację białka 

tau oraz ograniczenie przekaźnictwa cholinergicznego w hipokampie 

i płatach czołowych. Badania ostatnich lat zwracają uwagę na 

neuroendokrynologiczne podłoże AD oraz jej związek z DM2. Insulina 

wspomaga wykorzystanie przez neurony glukozy oraz reguluje funkcje 

neurotransmiterów. Ponadto hormon ten, łącząc się z insulinopodobnym 

czynnikiem wzrostu wpływa na procesy plastyczności synaps, pamięci 

i uczenia się. W przebiegu DM2 dochodzi do rozwoju insulinooporności,  

a w konsekwencji spadku produkcji insuliny i aktywacji makrofagów 

produkujących cytokiny prozapalne (IL-1,6, TNF-α), które promują aktywację 

cząsteczek JNK, fosforylację receptora insuliny, powodując w ten sposób 

insulinooporność neuronalną. Sprzyja to redukcji wychwytu IGF-1 i insuliny 

do mózgu, co powoduje akumulację Aβ, ponieważ enzym rozkładający 

insulinę degraduje jednocześnie Aβ. Jak wykazały badania, hiperinsulinemia 
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powoduje również znaczny wzrost Aβ1-42 u osób w podeszłym wieku. 

Odkrycie zależności między rozwojem insulinooporności obwodowej oraz 

mózgowej, skłaniają naukowców do dalszych badań nad opracowaniem 

nowych, skuteczniejszych metod zapobiegania i leczenia choroby Alzheimera 

– „cukrzycy typu 3”. 

‘Lifestyle disease’ – is there a relationship between 

Alzheimer's disease and type 2 diabetes mellitus? 

Type 2 diabetes mellitus (DM2) and Alzheimer's disease (AD) are diseases 

closely related to the development of civilization and the lengthening life 

expectancy of the population. AD is the most common disease responsible 

for the occurrence of dementia, characterized by cognitive, memory and 

behavioral disorders. The etiopathogenesis has been focused on the 

formation of β-amyloid plaques, hyperphosphorylation of tau protein and the 

reduction of cholinergic transmission in the hippocampus and frontal lobes. 

Studies of the recent years draw attention to the neuroendocrine background 

of AD and its relationship with DM2. Insulin supports the utilization of 

glucose by neurons and regulates the functions of neurotransmitters. 

Moreover, the hormone, by combining with insulin-like growth factor, 

influences synaptic, memory and learning plasticity processes. In the course 

of DM2, the development of insulin resistance is observed and consequently, 

the decrease in insulin production and activation of macrophages producing 

pro-inflammatory cytokine (IL-1,6, TNF-α), which promote the activation of 

JNK molecules, phosphorylation of the insulin receptor, thus causing 

neuronal insulin resistance. This leads to the reduction of IGF-1 and insulin 

uptake into the brain, resulting in the accumulation of Aβ, because the 

insulin-degrading enzyme also degrades Aβ. Studies have shown that 

hyperinsulinemia also causes a significant increase in Aβ1-42 in the elderly. 

The discovery of the relationship between the development of peripheral and 

cerebral insulin resistance, prompts scientists to further research on the 

development of novel, more effective methods of prevention and treatment 

of Alzheimer's disease – ‘type 3 diabetes’.  
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Choroby cywilizacyjne  

w szpitalnym oddziale ratunkowym 

Łukasz Michalewski, luki1m@gumed.edu.pl, Katedra i Klinika Medycyny 

Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl 

Marlena Robakowska, mrobakowska@gumed.edu.pl, Zakład Zdrowia Publicznego 

i Medycyny Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 

i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, 

www.gumed.edu.pl 

Piotr Robakowski, probakowski@o2.pl, Instytut Politologii, Wydział Nauk 

Społecznych, Uniwersytet Gdański, www.ug.edu.pl 

Problematyka chorób cywilizacyjnych dotyka różnych elementów 

składających się na system ochrony zdrowia w Polsce. Jednym z kluczowych 

elementów systemu jest szpitalny oddział ratunkowy (SOR). W niniejszym 

badaniu poddano analizie przyjęcia na SOR w wybranej jednostce czasu.  

Zakresem tematycznym badania były przyjęcia pacjentów z uwzględnieniem 

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób to znaczy według kodu ICD-10 w jakim 

postawiono rozpoznanie, oraz analiza uzyskanych danych pod kątem chorób 

cywilizacyjnych. Praca została oparta o metody statystyczne. Badaniem 

objęto wszystkich, 19018 pacjentów, którzy zgłosili się na wybrany SOR. Czas 

trwania badania objął okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Celem 

pracy było wskazanie najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych 

zgłaszanych jako rozpoznanie wstępne na SOR. W badaniu używając kodu 

ICD-10 wzięto po uwagę wybrane kategorie chorób w tym: cukrzycę, 

nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, udar mózgu, astmę alergie, 

choroby psychiczne, choroby przewodu pokarmowego. W badaniu 

podstawowym pytaniem było czy na SOR można wyszczególnić grupy 

najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych oraz czy przyjęcia te 

stanowiły grupę istotną statystycznie względem ogółu przyjęć.  

Przyjęcia na SOR mają charakter nagły, pacjenci posiadają wiele 

współistniejących jednostek chorobowych, co utrudnia dokładną analizę. 

W związku z tym zauważono potrzebę dalszych badań w tym zakresie.  
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Civilization diseases in the Emergency Department 

The problem of civilization diseases affects various elements of the health 

care system in Poland. One of the fundamental element of the system is the 

emergency department (ED). This study analyzed the admission to ED in 

a selected unit of time. 

The thematic scope of the study was the patients admissions with regard to 

the International Classification of Diseases, i.e. according to the ICD-10 code 

in which the diagnosis was made, and the analysis of the data obtained in 

terms of civilization diseases. The work was based on statistical methods. 

The study included all 19 018 patients who volunteered for the selected ED. 

The duration of the study covered the period from 1 January to 31 December 

of 2017. The purpose of the work was to identify the most common 

civilization diseases reported as a preliminary diagnosis in ED. In the study 

using the ICD-10 code, selected categories of diseases were considered, 

including: diabetes, hypertension, coronary heart disease,  stroke, asthma, 

allergies, mental illness, gastrointestinal diseases. In the basic study, 

the question was whether it was possible to specify groups of the most 

common civilization diseases on the ED and whether these parties 

constituted a statistically significant group in relation to the total number of 

admissions. 

Admissions to ED are sudden, patients have many co-existing disease 

entities, which makes detailed analysis difficult. Therefore, the need for 

further research in this area was noticed. 
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Ciężka hipertriglicerydemia o złożonej etiologii.  

Opis przypadku 

Łukasz Chołuj, l-ch11@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie 

Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Marta Molendowska, molendowska345@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Zuzanna Czarnota, z_czarnota@op.pl Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Wprowadzenie: Zaburzenia gospodarki lipidowej oraz otyłość są 

chorobami cywilizacyjnymi, które stanowią jedną z najczęstszych form 

zaburzeń metabolicznych w wysoko rozwiniętych społeczeństwach. 

Hipertriglicerydemia to jedna z dyslipidemii charakteryzująca się 

podwyższonym stężeniem triacylogliceroli w surowicy krwi (stężenie ≥1,7 

mmol/l (≥150 mg/dl)). Szacuje się, że w Polsce wśród dorosłych choruje 32% 

mężczyzn i 20% kobiet, hipertriglicerydemia często skojarzona jest 

z hipercholesterolemią co dodatkowo zwiększa ryzyko chorób układu 

sercowo-naczyniowego.  

Opis przypadku: Pacjent w wieku 32 lat został przyjęty do Oddziału 

Endokrynologii z powodu głębokich zaburzeń gospodarki lipidowej. 

Stwierdzono ciężką hipertriglicerydemię skojarzoną z hipercholesterolemią, 

znaczną otyłością i cukrzycą typu 2, pacjent dotychczas nieleczony z powodu 

zaburzeń gospodarki lipidowej. W badaniach obrazowych stwierdzono 

powiększenie sylwetki serca oraz cechy stłuszczenia wątroby. Wdrożono 

leczenie obejmujące dietę beztłuszczową, fenofibrat i inhibitor reduktazy 

HMG-CoA, uzyskano stopniową poprawę w zakresie profilu lipidowego.  

Wnioski: Powyższy przypadek obrazuje szerokie spektrum powikłań 

związanych z zaburzeniami gospodarki lipidowej i otyłością, które są 

niewątpliwie jednymi z największych wyzwań medycyny XXI wieku.  
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Complex etiology severe hypertriglyceridemia.  

A case study 

Introduction: Lipid disorders and obesity are civilization diseases, which are 

one of most common metabolic disorders in high developed societies. 

Hypertriglyceridemia is one of dyslipidaemia characterized by increased 

blood triglycerides levels (concentration ≥1,7 mmol/l (≥150 mg/dl)). It is 

estimated that in Poland 32% of adult man and 20% of women suffer from 

this disorder. Often hypertriglyceridemia is associated with 

hypercholesterolemia, what increases the risk of cardiovascular diseases.  

Case Study: 32-year-old patient was admitted to Endocrinology Department 

because of lipid metabolism disorders. Severe hypertriglyceridemia 

associated with hypercholesterolemia, severe obesity and type 2 diabetes 

mellitus were found. Patient hasn’t been previously treated for disorder in 

lipid metabolism. In imaging studies an enlargement of the cardiac profile 

and liver steatosis was found. The treatment included a fat-free diet, 

fenofibrate and an HMG-CoA reductase inhibitor, a gradual improvement of 

the lipid profile was obtained. 

Conclusions: This case illustrates broad spectrum of complications 

connected to lipids disorders and obesity, which are certainly one of the 

biggest challenges for 21st century medicine.  
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Czy skład ciała wpływa na zdrowie psychiczne? 

Małgorzata Gajos, malgorzata.gajos0904@gmail.com, Katedra i Klinika Geriatrii, 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Agnieszka Kujawska, agajos11@gmail.com, Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Sławomir Kujawski, slawomirkujawski7@gmail.com, Katedra Higieny, Epidemiologii 

i Ergonomii, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

www.cm.umk.pl 

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanowi czwarty 

najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Stanowi najczęściej 

spotykane zaburzenie psychiczne. Objawami zaburzeń depresyjnych są: złe 

samopoczucie, drażliwy nastrój czy smutek.  Depresja stanowi duży problem 

wśród osób starszych. Wpływa negatywnie na codzienne funkcjonowanie 

przyczyniając się do pogarszania jakości życia seniorów.  

Celem pracy było sprawdzenie zależności między składem ciała 

a występowanie zaburzeń depresyjnych u osób po 60. roku życia.  

Badania zostały przeprowadzone w ramach badania naukowego „Trenuj 

swój umysł” prowadzonego przy Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala 

Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza nr 1 w Bydgoszczy. Pacjenci do 

badań rekrutowani byli za pomocą ogłoszeń w lokalnej telewizji i radiu, 

a także w trakcie wykładów prowadzonych dla seniorów. Do analizy wzięto 

pod uwagę 357 pacjentów, z czego 83% stanowiły kobiety. 

Analizę składu ciała przeprowadzono za pomocą wagi: Tanita BC 545. Do 

oceny występowania zaburzeń depresyjnych wykorzystano skrócony 

kwestionariusz 15-stopniowej Geriatrycznej Skali Oceny Depresji.  

Wyniki pokazały, iż w przebadanej grupie 256 pacjentów nie miało 

depresji. Stan lekkiej depresji wykazało 56 pacjentów a ciężką 8 pacjentów. 

Analiza statystyczna wykazała, iż istnieje związek między składem ciała 

a występowaniem depresji u osób po 60 roku życia. Na zdrowie psychiczne 

w przebadanej grupie miał wpływ poziom wody oraz tkanki tłuszczowej.  
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Does body composition impacts mental health? 

According to the World Health Organization depression is the fourth biggest 

health issue in the world. It is the most common mental disorder. 

The symptoms of depression are: bad emotional state, irritation, sadness. 

Depression is a big problem among older people. It has a negative impact on 

everyday functioning, thus causing a degradation of quality of life of  older 

people. 

The purpose of this work was to assess the dependency between body 

composition and presence of depression disorders among elderly adults aged 

60 years and older. 

The study was performed as part of ‘Train your brain’ research program 

conducted in the Clinic of Geriatrics of Antoni Jurasz University Hospital No. 

1 in Bydgoszcz. The study patients were recruited using advertisements 

in local television and radio stations, and also during various lectures for 

elder people. The study included 357 patients, 83% of which were women. 

The body composition analysis was done using Tanita BC 545 weight scale. 

For the assessment of depression disorders the shortened 15-item Geriatric 

Depression Scale questionnaire was used. 

The results showed that 256 of the studied patients did not suffer from 

depression. Mild depression was diagnosed in case of 56 patients and 8 

patients suffered from severe depression. The statistical analysis showed 

a relationship between body composition and suffering from depression 

in elderly adults aged 60 years and older. Mental health of the studied 

patients was impacted by water percentage and body fat percentage. 
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Depresja i zaburzenia lękowe  

u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc 

Mateusz Tomaszewski, mateusztomaszewskii@gmail.com, Katedra i Klinika 

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

www.umlub.pl  

Paulina Terlecka, paulina.chwil@gmail.com, Katedra i Klinika Pneumonologii, 

Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl  

Ewa Piotrowska, ewus.piotrowska@outlook.com, Dental-Med, www.dentalmed.pulawy.pl 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to, w związku ze 

starzeniem się społeczeństwa, coraz bardziej powszechny zespół chorobowy. 

Najczęstszymi czynnikami wywołującymi przewlekły proces zapalny są dym 

tytoniowy, zanieczyszczenie powietrza (szczególnie  smog), a także 

ekspozycja zawodowa na pyły i substancje toksyczne. Przebieg choroby 

prowadzi do ograniczenia aktywności fizycznej i społecznej oraz coraz 

częstszych hospitalizacji. U chorych często stwierdza się współwystępowanie 

objawów depresji i zaburzeń lękowych. Celem tej pracy była analiza 

doniesień naukowych, dotyczących wzajemnych zależności między 

występowaniem i objawami obu chorób, stanu wiedzy na temat możliwości 

interwencji medycznych, a także skuteczności metod terapeutycznych 

w zmniejszaniu nasilenia objawów. Na podstawie zgromadzonych danych 

można stwierdzić, że POChP jest związane z częstszym występowaniem 

i większym nasileniem objawów depresji. Depresja może natomiast zwiększać 

subiektywne nasilenie objawów POChP. Leczenie POChP prowadzi do 

zmniejszenia nasilenia depresji. Ważne jest skuteczne leczenie obu chorób 

i multidyscyplinarne podejście do pacjenta. Należy kłaść nacisk na edukację 

personelu medycznego w temacie diagnostyki i leczenia, a także powszechną 

edukację społeczeństwa na temat omawianych problemów medycznych. 
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Depression and anxiety in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is becoming more and more 

serious problem due to aging of population. The most common causes of 

chronic inflammatory state are tobacco smoke, air pollution (especially 

smog) and occupational dusts and chemicals. Natural course of disease leads 

to limitation of physical and social activity and more and more 

hospitalisations. Patients often present coexistence of symptoms of 

depression and anxiety disorders. Aim of this study was to analize scientific 

researches about mutual dependencies between occurence and symptoms of 

both diseases, state of knowledge on possible medical interventions and 

efficiency of therapeutical methods in decreasing of severity of symptoms. 

Basing on gathered data it is possible to tell that COPD is correlated with 

more often occurence and more severity of symptoms of depression while 

depression can increase subjective severity of symptoms of COPD. 

Interventions towards treating COPD help to decrease severity of depression. 

It is important to treat both diseases and to implement multidisciplinar 

approach to patient while significance of educatation of both healthcare 

professionals and society on diagnosis and treatment of both diseases cannot 

be forgotten so therapy will have better effects. 
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Edukacja zdrowotna  

w kontekście szkół promujących zdrowie 

Paulina Kaczor-Szkodny, kaczor.paulina@imw.lublin.pl, Zakład Epidemiologii 

i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, www.imw.lublin.pl 

Magdalena Florek-Łuszczki, florek.magdalena@imw.lublin.pl, Zakład Antropologii 

Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublini, www.imw.lublin.pl 

Lech Panasiuk, panasiuk.lech@imw.lublin.pl, Klinika Chorób Wewnętrznych, 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, www.imw.lublin.pl 

Zdrowie i jego interdyscyplinarny charakter nierozerwalnie łączą się 

z edukacją. Zdobywanie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie 

elementów kształtujących zdrowie staje się przedmiotem edukacji na 

różnych szczeblach nauczania. Edukacja umożliwia człowiekowi poszerzanie 

horyzontów i zdobywanie umiejętności do prawidłowego funkcjonowania 

oraz zarządzania własnym zdrowiem. Sprzyja dokonywaniu wyborów, które 

pozytywnie wpływają na jakość zdrowia i życia. Kształtowanie postaw 

i edukacja zdrowotna ma swoje miejsce w procesie wychowania. 

Placówki oświatowe kontynuują ten proces wraz z rozpoczęciem edukacji 

szkolnej. Ustawa o szkolnictwie nakłada na dzieci i młodzież do 18 r.ż. 

obowiązek edukacyjny. Szkoła jest miejscem intensywnej nauki i rozwoju. 

Obok środowiska rodzinnego to właśnie szkoła uczy prawidłowych postaw 

wobec życia. Ten rodzaj edukacji realizowany jest na podstawie polskiego 

prawodawstwa, na mocy którego szkoły mają obowiązek realizacji działań 

profilaktycznych. 

Edukacja zdrowotna prowadzona w szkołach stała się podstawą 

w szerzeniu i propagowaniu jej zagadnień w środowisku uczniowskim 

i pedagogicznym. Na tej podstawie utworzono w Europie szkoły promujące 

zdrowie. Twórcy i propagatorzy szkół promujących zdrowie zauważyli, 

że jeśli edukacja zdrowotna pobierana w szkole nie jest wzmacniana 

w środowisku lokalnym, nie przynosi oczekiwanego efektu. 

Polska, jako jedno z siedmiu pierwszych państw przyjęta została do 

Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
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Health education in the context  

of the health promoting school 

Health and its interdisciplinary nature are inextricably linked with 

education. Acquiring knowledge and raising awareness about the elements 

that shape health is the subject of education at various levels of education. 

Education enables people to broaden their horizons and acquire skills to 

function properly and manage their own health. It favors making choices 

that positively affect the quality of health and life. Shaping attitudes and 

health education has its place in the process of upbringing. 

Educational institutions continue this process with the start of school 

education. The Education Act imposes on children and adolescents up to 18 

years of age. educational obligation. The school is a place of intensive 

learning and development. Apart from the family environment, it is the 

school that teaches correct attitudes towards life. This type of education is 

implemented on the basis of Polish legislation, under which schools are 

obliged to implement preventive actions. 

Health education in schools has become the basis for dissemination and 

promotion of its issues in the student and pedagogical environment. On this 

basis, health promoting schools have been established in Europe.  

The creators and promoters of health promoting schools noticed that  

if health education collected at school is not strengthened in the local 

environment, it does not bring the desired effect. 

Poland, as one of the first seven countries, was admitted to the European 

School for Promoting Health. 
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Europejskie modele partycypacji dietetyków  

w systemach ochrony zdrowia 

Michał Skrzypek, dietetyka@umlub.pl, Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html 

Karolina Goral, karolina.goral@umlub.pl, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html 

Karolina Szczygieł, karolina.szczygiel@umlub.pl, Zakład Dietetyki Klinicznej, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html 

Obecność wykwalifikowanych dietetyków w systemie ochrony zdrowia 

gwarantuje zapewnienie pacjentom opieki żywieniowej na odpowiednim 

poziomie, w tym otrzymanie adekwatnej porady dietetycznej z zakresu 

profilaktyki i/lub leczenia niezakaźnych chorób przewlekłych. W 22 krajach 

UE, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i we Włoszech zawód 

dietetyk jest traktowany jako zawód medyczny, a wykonywanie tego zawodu 

podlega ustawowym regulacjom prawnym, które narzucają wymóg rejestracji 

dietetyków w celu zagwarantowania jednolitych, profesjonalnych 

kompetencji przedstawicieli tej grupy zawodowej, a bezprawne posługiwanie 

się tym tytułem zawodowym podlega sankcjom prawnym. Obecną pozycję 

zawodu dietetyk w polskim systemie ochrony zdrowia uregulowano w sposób 

dalece niewystarczający. W Polsce istnieje konieczność przyjęcia 

międzynarodowej definicji terminu „dietetyk”, standaryzacji kształcenia 

w tym zawodzie lub weryfikacji kwalifikacji zawodowych posiadanych przez 

adeptów zawodu oraz kształcenia ustawicznego przedstawicieli tego zawodu. 

Jakość usług świadczonych przez dietetyków powinna podlegać kontroli, 

w celu weryfikacji kompetencji zawodowych osób posługujących się tym 

tytułem. W pracy omówiona została sytuacja dotycząca wskazanych 

zagadnień w Polsce oraz wybranych krajach UE, a także przedstawiono 

pożądane rozwiązania prawne, dotyczące wykonywania zawodu dietetyk 

w Polsce w odniesieniu do wybranych, europejskich modeli partycypacji 

dietetyków w systemach ochrony zdrowia. 
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European Models of Participation of Dietitians  

in Healthcare Systems 

The presence of qualified dietitians in the healthcare system provides 

patients with nutritional care at the appropriate level including obtaining 

adequate dietetic consultancy from the scope of prevention and/or treatment 

of chronic non-communicable diseases. In 22 EU countries, including Great 

Britain, Germany, France and Italy, dietitian is regarded as a medical 

profession and prctising this profession is subject to statutory and legal 

regulations which impose on dietitians a registration requirement to ensure 

unified, professional expertise of all the representatives of this professional 

group and illegal practising under this professional title is punishable by law. 

The current position of a profession of dietitian in Polish healthcare system 

has been regulated in a highly inadequate way. In Poland there is a need to 

adopt the international definition of the term ‘dietitian’ as well as to 

standardize the process of education in this profession or to verify 

professional qualifications of the entrants to dietetics and the need for 

lifelong learning in this area for dietitians. The quality of service provided by 

dietitians should be subject to control in order to verify professional 

competence of the people who use the title of dietitian. This study outlines 

the situation concerning the above issues in Poland and in some chosen EU 

countries. It also presents the desirable legal solutions concerning practising 

the profession of dietitan in Poland with reference to some chosem European 

models of particiaption of dietitians in healthcare systems. 
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Filozoficzne koncepcje choroby 

Joanna Żołnierz, zolnierz.joanna@gmail.com, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Jarosław Sak, jareksak@tlen.pl, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Doświadczenie przemijalności życia ludzkiego stanowiło dla pierwszych 

myślicieli punkt wyjścia do podejmowania prób racjonalnego namysłu nad 

otaczającym światem. Zagadnienia zdrowia i choroby, ze względu na swoją 

nierozerwalność z rzeczywistością osoby ludzkiej, były ważnymi elementami 

dysput filozoficznych.  

Rozważania podejmowane w ramach określonych szkół filozoficznych 

dostarczają nie tylko wartościowych historycznie danych na temat typowo 

ludzkich doświadczeń i wyobrażeń związanych z chorobą, ale odsłaniają 

pewną specyfikę rozumienia człowieka jako bytu, a także całego kosmosu. 

W tym kontekście na przestrzeni wieków wypracowano całe bogactwo 

różnorodnych ogólnych koncepcji choroby. Wiedzę tę można w pewien 

sposób usystematyzować, odwołując się do wybranych sposobów 

podejmowania refleksji nad tym zagadnieniem w obrębie różnych nurtów 

filozoficznych. Pojawiające się różnice w definiowaniu pojęcia choroby 

wynikają bowiem z pewnych przyjętych założeń w obrębie antropologii, 

epistemologii bądź aksjologii. Tak przyjęte punkty wyjścia dla prowadzenia 

rozważań są przyczyną rozbieżności w rozumieniu koncepcji choroby, 

a przedstawienie tych najbardziej znaczących dla dziedziny nauk 

medycznych stanowi cel wystąpienia. 
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Philosophical concepts of the disease 

The experience of transitoriness of human life was the starting point for the 

first thinkers to undertake attempts at rational reflection on the surrounding 

world. The issues of health and disease, because of their indissolubility with 

the reality of the human person, were important elements of philosophical 

disputes. 

The considerations undertaken in the context of specific philosophical 

schools provide not only a valuable historical data about typical human 

experiences and ideas associated with the disease, but also reveal a certain 

way of understanding man as a being, as well as the entire cosmos. In this 

context, over the centuries, a wealth of diverse general concepts of the 

disease has been developed. This knowledge can be systematized referring to 

selected ways of reflecting on this issue within various philosophical 

streams. The emerging differences in defining the concept of disease result 

from certain assumptions made within anthropology, epistemology or 

axiology. Such accepted starting points for conducting the considerations are 

the cause of discrepancies in understanding of the concept of the disease, 

and the presentation of those most significant for the field of medical 

sciences is the purpose of the speech. 
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Fonoholizm znakiem współczesności 

Jagoda Konarska, jagoda.konarska1@wp.pl, Koło Naukowe przy Zakładzie 

Informatyki i Statystyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Mariola Janiszewska, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Bartłomiej Drop, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Barańska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Obecnie telefony komórkowe przestały być używane tylko jako narzędzie 

służące do komunikowania się z innymi. Stały się nieodłącznym elementem 

życia większości ludzi. Kompulsywne używanie i nadużywanie telefonu, 

wzbudza coraz więcej emocji, co często prowadzi do zaburzenia 

behawioralnego jakim jest fonoholizm. Celem pracy było przedstawienie 

przyczyn i konsekwencji zjawiska fonoholizmu. Do przedstawienia przyczyn 

i konsekwencji zjawiska fonoholizmu zastosowano analizę literatury 

naukowej z zakresu tematycznego. Początkowo zjawisko fonoholizmu 

wydawało się błahym problemem. Jednak coraz częstsze badania naukowe 

wskazują, że problem ten narasta. Telefon komórkowy jest symbolem epoki 

nowej generacji, dlatego też większość osób nadużywających telefonu to 

osoby młode. Nałogowe korzystanie z telefonu prowadzi do wielu 

negatywnych konsekwencji dla uzależnionego i jego otoczenia. Ze względu 

na skalę zjawiska, warte jest ustalenie strategii działań, które pozwolą na 

skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemu nadużywania telefonu. 

Bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa w tej kwestii, gdyż pozwala 

walczyć ze stereotypami. 
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Phonoholism sign of the modern world 

Nowadays, cell phones have ceased to be used only as a tool to communicate 

with others. They have become an inseparable part of most people's lives. 

Compulsive and excessive phone use arouses more and more emotions, 

which often leads to behavioural disorders such as phonholism. 

The aim of the work was to present the causes and consequences of the 

phenomenon of phonoholism. 

The analysis of scientific literature in the thematic area was used to present 

the causes and consequences of the phenomenon of phonoholism.  

Initially, the phenomenon of phonoholism seemed to be a trivial problem. 

However, more and more frequent scientific research indicates that this 

problem is growing. The mobile phone is a symbol of the new generation era, 

therefore the majority of addicted are young people. Excessive phone use 

leads to many negative consequences for the addicted person and their 

surroundings. Due to the scale of the phenomenon, it is important to set 

a strategy that will allow to identify and solve a problem of excessive phone 

use effectively. It is very important to educate society in this regard as it 

allows to overcome stereotypes. 
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Guzy jąder u chłopców – opis przypadku 

Paulina Chmielewska, p.i.chmielewska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, II Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Marcin Ciesielka, mrn.ciesielka@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 

Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, II Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Joanna Nurzyńska-Flak, asianurz@o2.pl, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplan-

tologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Wprowadzenie: Zmiany jąder mogą mieć różną etiologię. Powiększenie 

moszny może być wynikiem zapalenia jądra i najądrzy skrętu jąder . Bolesny 

guza w pachwinie schodzący do moszny świadczy o przepuklinie 

pachwinowej. Również wodniak może imitować guz jądra. Ponadto 1% 

spośród wszystkich nowotworów złośliwych dzieci stanowią nowotwory 

jąder, które najczęściej przyjmują postać bezbolesnego guzka. 

Przypadek kliniczny: Opis przypadku 9 – letniego chłopca z rabdomiosarcoma 

(RMS) embrionale okolicy jądra prawego. W IV 2017r. chłopiec zgłosił się do 

lekarza z powodu guza prawego jądra wykrytego przez matkę podczas kąpieli. 

Przeprowadzono otwartą biopsję śródoperacyjną guza. Po otrzymaniu 

wstępnego wyniku histopatologicznego, nowotwór złośliwy, usunięto jądro 

prawe i wysoko odcięto powrózek nasienny. Badanie histopatologiczne 

ostatecznie potwierdziło rozpoznanie RMS embrionale spindle cel variant . 

Na podstawie całości obrazu klinicznego i wykonanych badań rozpoznano 

zlokalizowaną postać RMS. Chłopca zakwalifikowano do grupy niskiego 

ryzyka, od 9.06.2017 r. rozpoczęto chemioterapię wg Protokołu CWS 2006. 

Leczenie zakończono 28.11.2017 r. Chłopiec pozostaje pod kontrolą poradni. 

Wnioski: Należy obowiązkowo badać narząd rodny w czasie każdej wizyty 

na badaniach bilansowych w celu szybkiego wykrycia zmiany. Rozpoznanie 

nowotworu we wczesnym stadium daje pacjentowi większą szansę na 

wyleczenie. 
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Testicular tumors amongst boys – a case report 

Introduction: Testicular disfunctions have diverse aethology. An 

enlargement of the scrotum might be the results of testiculitis 

orepididymitis. Painful tumor in the groin descending into the scrotum is the 

manifestation of inguinal hernia. An image of testicular tumor might be 

mistaken by hydrocele. What is more, 1% of all children’s malignant tumors 

are testicular cancers, which most often take the form of painless mass.  

Case report: The following is a description of a 9-year-old boy diagnosed 

with rabdomiosarcoma embrionale (RMSe) of the right testis. In IV 2017, the 

boy had come to the doctor because of the tumor of right testis, which had 

been noticed by his mother, during the bath. An open intraoperative biopsy 

of the tumor was performed. After receiving the initial histopathological 

result - malignant tumor. It had been decided to remove right testis from 

groins’ inscision and high cut of spermatic cord was performed. The final 

diagnosis was RMSe spindle cell variant. Based on the entire clinical picture 

and performed tests, the localized RMS form was confirmed. Patient was 

qualified for low-risk group. Chemotherapy was started on 9.06.2017, 

according to CWS 2006 Protocol. Treatment was ended on 28.11.2017. 

The boy was under constant control of the clinic. 

Conclusions: During every doctors’ appointment the examination of testis 

should be obligatory, in order to quickly detect disfunctions. Diagnosis of 

cancer at an early stage gives patient a better chance for recovery. 
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Interakcje leków przeciwnowotworowych  

i leków roślinnych 

Anna Łuczak, anialuc.farm@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Farmacji 

Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

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

Magda Magiera, magdamagiera2@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Farmacji 

Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

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

Miłosz Miedziaszczyk, m.miedziaszczyk@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Farmacji 

Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

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

Celem pracy było przedstawienie możliwych do wystąpienia interakcji, 

pomiędzy lekami onkologicznymi, a preparatami zawierającymi surowce 

roślinne. Wspomniane interakcje, mogą w konsekwencji wykazywać zarówno 

niekorzystny, jak i korzystny wpływ na terapię przeciwnowotworową. 

Podstawą opracowania są publikacje polskie oraz zagraniczne znalezione 

w bazie Medline/PubMed. Głównym zadaniem pracy jest zwrócenie uwagi na 

fakt, iż leki onkologiczne najczęściej wykazują wąski indeks terapeutyczny 

i niewielkie zmiany w przebiegu procesów ich wchłaniania, dystrybucji, 

metabolizmu lub wydalania mogą spowodować nasilenie działań 

niepożądanych lub przeciwnie, osłabienie efektu terapeutycznego. W pracy 

uwzględniono przykłady negatywnych i korzystnych interakcji (m.in.: 

jeżówki purpurowej, herbaty chińskiej, dziurawca zwyczajnego oraz 

pluskwicy groniastej). Ze względu na dużą różnorodność i łatwy dostęp do 

preparatów roślinnych na rynku aptecznym, zwraca się szczególną uwagę, na 

właściwą edukację pacjentów onkologicznych w zakresie samoleczenia, które 

niejednokrotnie może stwarzać ryzyko niepowodzenia terapii. 
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Interactions of anticancer drugs and herbal medicines 

The aims of the work is to present possible interactions between anticancer 

drugs and herbal medicines. These interactions may, as a consequence, have 

both an adverse and beneficial effect on anti-cancer therapy. The basis for 

the study is Polish and foreign publications found in the Medline/PubMed 

database. The main task of the work is to sensify to the fact that anticancer 

drugs most often show a narrow therapeutic index and slight changes in the 

process of their absorption, distribution, metabolism or excretion may result 

in increased side effects or the opposite, weakening of the therapeutic effect. 

The work includes examples of negative and beneficial interactions 

(including Echinacea purpurea, Chinese tea, St. John's wort and black 

cohosh). Due to the large variety and easy access to herbal medicines on the 

pharmacy market, special attention is paid to the proper education of 

oncological patients in the field of self-medication, which may often spawn 

a risk of therapy failure. 
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„Kontinuum sercowo-płucne” – zależności między 

POCHP a chorobami sercowo-naczyniowymi 

Marcelina Makuch, marcelina.kononiuk@gmail.com, Klinika Pneumonologii, 

Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Paulina Terlecka, paulina.chwil@gmail, Klinika Pneumonologii, Onkologii 

i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Marek Michnar, michnar@interia.pl, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Wstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą 

cywilizacyjną, charakteryzującą się trwałym ograniczeniem przepływu 

powietrza przez drogi oddechowe. Zmianom w układzie oddechowym często 

towarzyszą schorzenia sercowo-naczyniowe. Ta wieloaspektowa zależność 

jest w literaturze określana jako „kontinuum sercowo-płucne”.  

Cel pracy: Analiza najnowszych danych na temat zależności między 

przewlekłą obturacyjną chorobą płuc a chorobami sercowo-naczyniowymi. 

Materiał i metody: Przegląd aktualnego piśmiennictwa. 

Wyniki: Dostępne dane wykazują znaczną zmienność w oszacowaniu  

współwystępowania POCHP i chorób sercowo-naczyniowych. Do 

najczęstszych patologii należą: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie 

tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca oraz dyslipidemie. 

Dokładna patofizjologia schorzeń kardiologiczno-pulmonologicznych 

pozostaje nieznana, trwają poszukiwania swoistych biomarkerów. W kręgu 

zainteresowań naukowców znajduje się desmozyna – wskaźnik degradacji 

elastyny. 

Wnioski: Konieczne jest rutynowe poszukiwanie patologii sercowo-

naczyniowych u pacjentów z POChP. Chory powinien być objęty 

wielodyscyplinarną i zindywidualizowaną opieką. 
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‘The cardio-pulmonary continuum’ – dependencies 

between COPD and cardiovascular diseases 

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a civilization 

disease characterized by persistant airflow limitation through the airways. 

Changes in the respiratory system are often accompanied by cardiovascular 

diseases. This multidisciplinary relationship is called ‘cardio-pulmonary 

continuum’ in the literature. 

Aim: Analysis of the latest data about the relationship between chronic 

obstructive pulmonary disease and cardiovascular diseases.   

Material and methods: The review of current literature.  

Results: Available data show significant variability in the estimation of 

COPD and cardiovascular diseases coexistence. The most common 

pathologies are: ischemic heart disease, hypertension, heart failure, 

arrhythmias and dyslipidemia. The exact pathophysiology of cardio-

pulmonary diseases remains unknown, and the search for specific biomarkers 

is underway. The desmosin – elastin degradation indicator is among the 

researchers' interests.  

Conclusions: Routine research for cardiovascular pathologies in patients 

with COPD is necessary. Patients should be covered by multidisciplinary and 

individualized care. 
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Najczęstsze choroby cywilizacyjne  

wśród osób po 60. roku życia. Badania wstępne 

Weronika Topka, weronika.topka@wp.pl, Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Sławomir Kujawski, slawomirkujawski7@gmail.com, Katedra Higieny, 

Epidemiologii i Ergonomii, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Agnieszka Kujawska, agajos11@gmail.com, Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Małgorzata Gajos, malgorzata.gajos0904@gmail.com, Katedra i Klinika Geriatrii, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Wstęp: Choroby cywilizacyjne należą do grupy chorób występujących 

globalnie, które występują głównie w państwach szybko rozwijających się. 

Osoby starsze dodatkowo narażone są na występowanie chorób 

cywilizacyjnych. Wraz ze wzrastającą liczbą osób w wieku podeszłym rośnie 

liczba zachorowań. 

Cel: Celem badania było określenie częstości występowania chorób 

cywilizacyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 327 osób starszych 

w ramach projektu „Train Your Brain” prowadzonego w Katedrze i Klinice 

Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. 

W badaniach wykorzystano kwestionariusz własnej konstrukcji w celu oceny 

częstości występowania poszczególnych chorób. Analizę statystyczną 

przeprowadzono z użyciem programu STATISTICA 13.1.  

Wyniki: Na nadciśnienie tętnicze chorowało 57% badanych osób, a 5% 

badanych osób w przeszłości miało udar. Z cukrzycą zmagało się 15% 

badanych osób, z czego 63% chorych stosowało zaleconą dietę, a 25% 

badanych miało powikłania cukrzycy. Wśród badanych osób 23% osób miało 

zdiagnozowaną osteoporozę. Na nowotwór złośliwy w przeszłości chorowało 

10% respondentów. 
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Wnioski: Najwięcej badanych osób chorowało na nadciśnienie tętnicze 

i cukrzycę. Niepokojąca jest sytuacja wśród osób chorych na cukrzycą, gdyż 

nie wszystkie osoby pomimo rozpoznanej cukrzycy stosują się do diety. 

Niezbędna jest szersza edukacja w zakresie zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym, zwłaszcza w grupie osób po 60. roku życia.  

The most common civilization diseases  

among people over 60 years of age. Preliminary study 

Introduction: Civilization diseases belong to the group of diseases occurring 

globally, which occur mainly in fast developing countries. The elderly are 

additionally exposed to the occurrence of civilization diseases. With the 

increasing number of elderly people, the number of cases is increasing. 

Aim: The aim of the study was to determine the prevalence of civilization 

diseases among people over 60 years of age.  

Material and methods: The study was conducted in a group of 327 elderly 

people as part of the "Train Your Brain" project conducted at the Department 

and Clinic of Geriatrics of the University Hospital No. 1 for them. dr. A. 

Jurasza in Bydgoszcz. The studies used a questionnaire of their own design to 

assess the incidence of specific diseases. Statistical analysis was performed 

using the STATISTICA 13.1 program. 

Results: 57% of patients had subject to hypertension, and 5% of subjects had 

a stroke in the past. 15% of respondents struggled with diabetes, of which 

63% of patients used the recommended diet, and 25% of subjects had 

complications of diabetes. Among the respondents, 23% of people were 

diagnosed with osteoporosis. 10% of respondents had malignant cancer in 

the past. 

Conclusions: The majority of subjects were hypertensive and diabetic. 

Situation of patient diabetic is disturbing, because not all people despite 

diagnosed diabetes apply to the diet. A wider education is needed in the 

prevention of civilization diseases, especially in the group of people over 60 

years of age.  
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Natężenie nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii  

wśród polskich bezdomnych w odniesieniu do wyników 

ogólnokrajowego badania NATPOL 2011 

Edyta Naszydłowska, edytan01@wp.pl, Zakład Profilaktyki Społecznej, Wydział 

Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.ujk.edu.pl 

Wstęp: Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) wśród osób 

bezdomnych są ważnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym.  

Niemniej jednak, w tej grupie społecznej, czynniki ryzyka wystąpienia 

schorzeń CVD nie zostały dostatecznie zbadane. 

Cel: Ocena częstości występowania głównych czynników ryzyka chorób 

układu sercowo-naczyniowego (CVD) w grupie osób bezdomnych oraz 

określenie ich profilu w odniesieniu do ogólnej populacji w Polsce  z badania 

NATPOL 2011, oparte na reprezentatywnej próbie dorosłych w wieku 18-79 lat.  

Metody: Badanie przeprowadzono w 2011 roku w grupie 614 osób 

bezdomnych w tym 104 kobiet w wieku od 21 do 79 lat (średnia 49±13,6 lat) 

oraz 510 mężczyzn w wieku od 18 do 79 lat (średnia 53,7±11,6 lat), 

przebywających w schroniskach i hostelach na terenie Polski. Dobór próby do 

badań losowy dwuwarstwowy. Ocenie poddano rozpowszechnienie nadciśnienia 

tętniczego i zaburzeń w zakresie stężenia lipidów. Odczytów ciśnienia krw i 

dokonywano dwukrotnie w ciągu jednej wizyty. Próbki krwi od podmiotów 

pobierane były podczas pierwszej wizyty po 10 do 12 godzinach na czczo.  

Wyniki: Nadciśnienie tętnicze istotnie częściej występowało u osób 

bezdomnych w porównaniu do uczestników badania NATPOL 2011, stosownie 

u 54,9% kobiet i 64,3% mężczyzn vs 27,9% kobiet i 34,8% mężczyzn. Bezdomne 

kobiety i mężczyźni istotnie częściej wykazywali brak wiedzy, na temat 

podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w porównaniu z ogólną populacją 

w Polsce (69,5% i 83,8% vs 22,9% 33,1%). W ocenie gospodarki lipidowej 

stwierdzono nieprawidłowe, podwyższone wartości stężenia cholesterolu 

całkowitego i LDL-C, tak w grupie osób bezdomnych jak i uczestników badania 

NATPOL. Istotnie wyższe wartości stężenia cholesterolu całkowitego oraz  

LDL-C występowały wśród bezdomnych mężczyzn – stosownie 209,4 mg/dl 

(203,9 mg/dl-215,0) w porównaniu do mężczyzn z grupy NATPOL- 197,1mg/dl 
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(193,7 mg/dl- 200,6 mg/dl) oraz LDL- C-133,5 mg/dl (129,1 mg/dl-138,0 mg/dl) 

vs 123,7 mg/dl (121,0 mg/dl-126 mg/dl).  

Wnioski: Nadciśnienie tętnicze i wartości stężenia wybranych lipidów 

(cholesterolu całkowitego i LDL-C) są istotnie bardziej nasilone wśród osób 

bezdomnych w porównaniu do wyników ogólnokrajowego badania NATPOL 2011. 

Intensity of hypertension and hyperlipidemia among 

Polish homeless in reference to the results  

of the nationwide study NATPOL 2011  

Introduction: Cardiovascular diseases in the homeless represent a serious 

medical, social and economic problem. Nevertheless, in this socially- 

deprived group the epidemiology of the cardiovascular disease (CVD) risk 

factors is most poorly investigated.  

Purpose: The aim of the study was to assess the prevalence and control of 

cardiovascular risk factors (CVD) in homeless people and to compare them 

with general population.  

Methods: The study included a representative group of 614 homeless people 

(104 females [F] aged 21-79, mean age 49,0±13,6 years; 501 males [M] aged 

18-79, mean age 53,7±11,6 years) staying at shelters and hostels in Poland. 

All the participants had their blood pressure measured (twice during one 

visit) and fasting serum lipids concentration. The results were compared 

with the ones obtained in a representative age-matched group of adults 

(NATPOL, 2011).  

Results: Hypertension was identified far more frequently in the homeless 

then in the adults in NATPOL research (in 54.9% F & 64.3% M vs 27.9% F & 

34.8% M respectively; p<0.05). The homeless subjects were much less often 

aware of their hypertension (F: 69.5% & M: 83.8% vs 22.9% i 33.1% 

respectively; p<0.05) and fewer were treated for their hypertension (F: 25.3% 

& M: 10.8% vs 72.3% & 55.4% respectively; p<0.005). Total cholesterol and 

LDL levels were significantly higher in the homeless men (209.4± 2.7 mg/dl 

vs. 197.1± 1.7 m/dl and 133.5± 2.2 mg/dl vs 123.7±1.4 mg/dl respectively).  

Conclusions: Hypertension and concentration values of selected lipids (total 

and LDL cholesterol) are significantly more intense among homeless people 

as compared to the results of the nationwide study NATPOL 2011.  
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Niedosłuch,  

wciąż pomijana choroba cywilizacyjna XXI w. 

Paulina Radomyska, paulina.magda.r@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Monika Prylińska, prylinska.monika@gmail.com Studenckie Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Oktawia Wysocka, oktawia.wysocka.1820@gmail.com Studenckie Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Wraz z cukrzycą, chorobą wieńcową i nadciśnieniem, niedosłuch coraz 

częściej wymieniany jest, jako choroba społeczna. Według danych WHO 360 

mln ludzi, w tym 32 mln dzieci boryka się ze skutkami ubytku słuchu. 

Stanowi to 5,3% ziemskiej populacji, z czego w większej mierze można było 

zapobiec. Uszkodzenie w odbiorze dźwięków jest wciąż pomijanym 

i bagatelizowanym utrudnieniem życia codziennego. Celem pracy było 

omówienie pogłębiającego się problemu niedosłuchu występującego 

w Polsce. Z roku na rok dotyka on coraz szerszego grona i stanowi zagrożenie 

dla młodych pokoleń. Wszechobecny hałas jest jednym z czynników 

osłabiających słuch, stając się domeną współczesnej cywilizacji. Oszacowano, 

że problem niedosłuchu może dotyczyć już 6 mln Polaków. W pracy 

przedstawiono analizę problemu, stosowanych metod profilaktycznych oraz 

dostępnych możliwości przeciwdziałania skutkom lekceważenia niedosłuchu. 

Dokonany przegląd danych, przedstawił stanowisko niedosłuchu 

postrzeganego, jako ograniczenie życia zawodowego i przyczynę wycofania 

społecznego. Na ich podstawie zauważono, że sytuacja ulega dynamicznym 

zmianom i pomimo poczucia stygmatyzacji, zmierza ku poprawie komfortu 

życia niedosłyszących oraz pozbycia się społecznego skrępowania.  
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Hearing loss, still skipped civilisation disease XXI century 

Along with diabetes, coronary heart disease and hypertension, hearing loss is 

more and more often mentioned as a social disease. According to the WHO 

estimates, 360 million people, including 32 million children, suffer from the 

effects of hearing loss. This amounts to 5.3% of the Earth's population, of 

which more could be prevented. Damage in the reception of sounds is still 

overlooked and underestimated the difficulty of daily life.  The aim of the 

work is to discuss the deepening problem of hearing loss that occurs in 

Poland. From year to year, it affects a wider and wider group and poses 

a threat to young generations. The omnipresent noise is one of the factors 

that impair hearing, becoming the domain of modern civilization. It was 

estimated that the problem of hearing loss may affect 6 million Poles. The 

work shows the analysis of the problem, preventive methods and available 

options to counteract the effects of ignoring hearing loss. Reviewed the data, 

presented the position of the hearing loss is perceived as a limitation of 

working life and cause social withdrawal. On this basis, it was noted that the 

situation is dynamic and despite the sense of stigma, aims to improve the 

quality of life of hearing and get rid of social embarrassment. 
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Nowotwory krwi – niedoceniany problem XXI wieku 

Adrian Juda, adrianjuda@op.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 

Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Monika Podhorecka, monika.podhorecka@umlub.pl, Katedra i Klinika Hemato-

onkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Szymczyk, agnieszka.szymczyk@umlub.pl, Samodzielna Pracownia 

Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www. umlub.pl 

Rozrostowe choroby układu krwiotwórczego są zaliczane do chorób, które 

stanowią heterogenną grupę cechującą się złożoną patogenezą. Wiele z nich 

(np. przewlekła białaczka limfocytowa, szpiczak plazmocytowy, zespoły 

mielodysplastyczne) to choroby rozpoznawane u chorych starszych, dlatego 

prawdopodobnie w związku z procesem starzenia się społeczeństwa 

będziemy świadkami dalszego, szybszego wzrostu zachorowalności na tę 

grupę chorób. Należy podkreślić, że pierwsze, najczęściej mało specyficzne 

objawy rozrostowych chorób układu krwiotwórczego sprawiają, że bardzo 

często stwierdza się je w zaawansowanym stadium , co sprawia, że ustalenie 

rozpoznania jest trudne i wymaga od lekarza zachowania „czujności 

onkologicznej” oraz umiejętności łączenia zaburzeń w badaniach 

laboratoryjnych z niecharakterystycznym obrazem klinicznym. Zwłaszcza 

symptomy, takie jak: osłabienie, pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, 

zaburzenia łaknienia są często wiązane z chorobami wieku starszego. Postęp, 

jaki dokonał się w diagnostyce i terapii chorób rozrostowych układu 

krwiotwórczego przełożył się na poprawę rokowania. Niestety brak 

opracowanych strategii diagnostycznych, które pozwoliłyby na prowadzenie 

na szeroką skalę badań profilaktycznych, co sprawia, że są one rozpoznawane 

późno. Także doniesienia literaturowe oraz portale internetowe poświęcone 

tej tematyce skierowane do laików są nadal niewystarczające, dlatego temat 

ten jest ważnym i ciekawym zagadnieniem. 
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Haematological malignancies  

– underestimated problem of XXI century 

Haematological malignancies are classified as rare diseases, which represents 

heterogeneous group, characterized by complicated pathogenesis. Many of 

them (for example chronic lymphocytic leukemia, multiple myeloma, 

myelodisplastic syndrome) are diagnosed in elderly persons. Due to 

community aging process, we will be witnesses of faster growing of morbidity 

on this illness group. It should be exposed, that first, often not specific, 

symptoms of haematological malignancies, causes that they are commonly 

diagnosed in advanced stadium. That’s why identification of this illnesses is 

difficult and doctors should have ‘oncological alertness’ and ability to 

analyzed laboratory signs and uncharacteristic clinical presentation. 

Especially symptoms, like weakness, lower tolerance of physical activity, 

appetite disorders are often connected with old age diseases. Progress, which 

was done in diagnosis and treatment of malignant haematopoetic diseases, 

had an influence to better prognosis. Unfortunately, there is no strategy of 

diagnostic procedures, which give opportunity to making common preventive 

tests. In that reason recognizing of this disorders is late. Also literature data 

and not professional Websites containing this subject, are still not enough, 

so that this problem is interesting and important.  

 

  



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Lublin, 13 kwietnia 2018 r., Wystąpienia ustne 
 

55 

Ocena wiedzy osób otyłych na temat prawidłowego 

odżywiania i korzyści płynących z aktywności fizycznej 

Janina Rzeszot, danuta.rz@op.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła 

Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie, wssp.edu.pl 

W Polsce 61 procent mężczyzn i 50 procent kobiet cierpi na nadwagę 

i otyłość. Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy osób otyłych na temat 

prawidłowego odżywiania oraz wpływu aktywności fizycznej na walkę 

z otyłością. Materiał badawczy zebrano wśród pacjentów Poradni 

Prawidłowego Odżywia i Odchudzania w Zwoleniu oraz wśród studentów 

zaocznych, którzy stanowili grupę 30 respondentów. Ze względu na charakter 

pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, zastosowano technikę 

ankiety, na której potrzeby stworzono autorski kwestionariusz ankiety. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że 95% badanych ma nadwagę, 4% z nich 

jest otyła i 1% cierpi na otyłość patologiczną. Wśród badanej grupy 

zaobserwowano bardzo niską wiedzę na temat prawidłowego odżywiania, 

która skutkuje permanentną otyłością. Z wniosków wysnutych na podstawie 

przeprowadzonych badań wynika, że wpływ przyzwyczajeń żywieniowych ma 

istotne znaczenie w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a  zaobserwowana 

niska aktywność fizyczna wśród badanych przyczynia się  do braku efektów 

prowadzonej terapii.  
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Assessment of the knowledge of obese people  

about the proper nutrition and benefits of physical activity 

In Poland, 61 percent of men and 50 percent of women suffer from 

overweight and obesity. The aim of the study was to examine the knowledge 

of obese people about the proper nutrition and the impact of physical 

activity on the fight against obesity. The research material was collected 

among patients of the Clinic of Proper Nourishing and Weight Loss in 

Zwoleń and among part-time students who constituted a group of 30 

respondents. Due to the nature of the work, the method of the diagnostic 

survey was used, the survey technique was used, for which the original 

questionnaire was created. The analyses show that 95% of respondents are 

overweight, 4% of them are obese and 1% suffer from pathological obesity. 

Among the studied group very low knowledge about proper nutrition was 

observed, which results in permanent obesity. The conclusions drawn from 

the conducted studies show that the influence of nutritional habits is 

important in maintaining a healthy body mass, and the observed low physical 

activity among the respondents contributes to the lack of effects of the 

therapy. 
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Ogrody przyszpitalne  

jako założenie wspomagające proces leczenia 

współczesnych chorób cywilizacyjnych i społecznych 

Daria Słonina, dar.slonina@gmail.com, Wydział Architektury, Politechnika 

Wrocławska, www.wa.pwr.edu.pl 

Bliski kontakt człowieka z naturą, przebywanie wśród roślin, wpływają 

pozytywnie na samopoczucie, tym samym redukują stres i obniżają ciśnienie. 

Lecznicze działanie roślin wykorzystywane było już co najmniej od 

starożytności, dzisiaj natomiast nabiera nowego znaczenia. 

Celem pracy było określenie wpływu kształtowania terenów zielonych 

przy szpitalach na proces leczenia pacjentów, a także ukazanie możliwości 

wykorzystania tego typu ogrodów w terapii będącej uzupełnieniem leczenia 

farmakologicznego. W opracowaniu przedstawiono korzyści płynące z tworzenia 

ogrodów przyszpitalnych, głównie w formie ogrodów leczniczych. Takie 

założenia, odpowiednio zagospodarowane, mogą wspierać proces leczenia 

pacjentów. Podstawą opracowania był przegląd badań uczonych zajmujących 

się zagadnieniem ogrodów leczniczych oraz wzajemnej relacji człowieka 

i przyrody. Badania wpływu roślin na pacjentów szpitali dowiodły, że zieleń 

przy obiektach leczniczych może pomóc osobom przewlekle chorym oraz 

pacjentom z zaburzeniami umysłowymi. Konkluzją pracy było wyszczegól-

nienie korzyści płynących z obecności ogrodów przyszpitalnych. 

W szerszym spojrzeniu, zakładanie ogrodów przy szpitalach i zastosowanie 

ich do różnego rodzaju zielonych terapii stanowi ważny element 

wspomagający leczenie współczesnych chorób cywilizacyjnych oraz 

społecznych. Choroby cywilizacyjne nigdy przedtem nie były przyczyną tak 

wielu chorób, a przyroda zdaje się być jednym ze źródeł szybkiej 

rekonwalescencji. 
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Hospital garden as a lend suport landscape healing 

contemporary civilization and social disease 

Close contact between people and nature as well as being among plants has 

a positive influence on well-being, reducing stress and blood pressure. 

The curative effect of plants has been known since antiquity. Today its 

importance is being reassessed. 

The aim of the paper is to quantify the impact of developing hospital gardens 

on the healing process as well as showing opportunities connected with the 

use of such gardens in addition to conventional pharmacological treatment. 

The benefits of creating hospital gardens, mostly as healing gardens, are 

presented. This green areas, if well developed, may support the healing 

process. An overview on the studies conducted by scientists involved in the 

area of healing gardens and the relation of a human being and the natural 

environment are the basis for this paper. Research on the influence of plants 

on hospital patients show, that greenery near hospitals could help disabled 

and mental disorders. 

As a result, a list of benefits of hospital gardens was presented. Looking at 

the broader picture, developing hospital garden and its implementation for 

diverse green therapies plays a significant and supportive role in a recovery 

from diseases of civilisation. Never in history have diseases of affluence been 

so common, whereas the nature can positively contribute to the fast 

recovery. 

 

  



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Lublin, 13 kwietnia 2018 r., Wystąpienia ustne 
 

59 

Poczucie koherencji a umiejscowienie kontroli 

i symptomy depresji u młodzieży z cukrzycą typu 1 

Sylwia Jankowicz, sylwia_jankowicz@poczta.onet.pl, Katedra Psychologii Klinicznej, 

Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II, www.kul.pl 

Uznając somatyczne choroby przewlekłe za zjawisko powszechne, 

dotykające coraz częściej populację dzieci i młodzieży oraz zważając na fakt, 

iż wiek dorastania, ze względu na swój charakter, niejednokrotnie okazuje się 

najtrudniejszym okresem do zmagania się z przewlekłą chorobą, 

postanowiono przyjrzeć się specyfice funkcjonowania młodzieży z cukrzycą 

typu 1. Skomplikowany proces leczenia wymaga od młodego pacjenta 

wykazania się aktywnością i zaangażowaniem oraz nabycia wielu 

umiejętności. Co ważne, szczególnie w okresie dorastania, cukrzyca może 

współwystępować z pewnymi trudnościami natury psychologicznej, w postaci 

lękliwości, czy stanów depresyjnych. Celem badań własnych była ocena 

relacji między zmiennymi kluczowymi dla zdrowia, to jest: poczuciem 

koherencji a umiejscowieniem kontroli i symptomami depresji wśród 

młodzieży z cukrzycą typu 1 oraz sprawdzenie ewentualnych różnic 

w zakresie tych zmiennych między grupą kliniczną a kontrolną, złożoną 

z młodzieży bez cukrzycy. Niniejsze badania wydają się uzupełniać obszar 

dotychczasowych prac badawczych poświęconych szeroko pojętej tematyce 

psychologicznego funkcjonowania adolescentów somatycznie przewlekle 

chorych. Rezultaty przeprowadzonych analiz mogą wyznaczać kierunki 

dalszych oddziaływań leczniczych względem młodych pacjentów z cukrzycą 

typu 1 oraz stanowić filar tworzonych w przyszłości programów 

psychoedukacyjnych, profilaktycznych oraz terapeutycznych. 
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Sense of coherence in relation to locus of control  

and depression symptoms in adolescents  

with type 1 diabeties 

Considering chronic somatic diseases as a common phenomenon, that more 

and more frequently affects population of children and the youth, and due to 

the fact that, increasingly, juvenescence itself turns out to be the hardest 

period of struggling with the chronic disease, it has been decided to have 

a look at specifics of functioning of youth suffering from type 1 diabetes. 

Complex process of treating requires patients to be active and concerned and 

to acquire a variety of competence. What is important, especially during 

juvenescence, diabetes can co-occur together with some difficulties of 

psychological complexion, such as timidity or a depressive state. Main aim of 

this thesis is to evaluate relations between factors crucial for life, i.e. sense 

of coherence and placing control and symptoms of depression among youth 

suffering from type 1 diabetes, as well as verify possible distinctions between 

the above factors compared to the clinical group and the control one 

consisting of young people free of diabetes. Present research seems to 

complete the area of recent research work devoted to broadly understood 

matter of psychological functioning of adolescents somatically chronically 

ill. Results of the conducted analyses may show the way for further medical 

impact on young patients with type 1 diabetes and may be the foundation for 

future psychoeducational, prevention and therapeutic programs. 
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Profilaktyka zaburzeń psychicznych w Polsce 

Katarzyna Chotkowska, k.chotkowska@gmail.com, Akademia Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Psychologii Klinicznej 

Człowieka Dorosłego, www.aps.edu.pl 

Profilaktyka dotycząca sfery zdrowia psychicznego nie jest w Polsce 

tematem znanym i popularnym. Większość działań profilaktycznych 

opisywanych w artykułach polskich naukowców są to praktyki zagraniczne. 

Choć zaburzenia psychiczne stanowią częstą przyczynę niepełnosprawności 

w Polsce, to nie mamy skutecznego systemu edukacji o problemach zdrowia 

psychicznego, ani rozwiniętych działań profilaktycznych w żadnej grupie 

wiekowej. Programy promocji zdrowia psychicznego lub programy 

profilaktyczne są realizowane wybiórczo, zazwyczaj wśród niewielkiej grupy 

osób (np. grupy studentów danej uczelni). Niewiedza dotycząca tego w jaki 

sposób można dbać o swoje zdrowie psychiczne lub co zrobić jeśli takie 

problemy się pojawią, nie sprzyja poprawie kondycji psychicznej 

w społeczeństwie. Nieświadomość powoduje stygmatyzację osób chorujących 

i nieprawdziwy obraz choroby. Podczas gdy samobójstwo należy do 

najczęstszych przyczyn zgonów młodych ludzi na całym świecie, a w Polsce 

wzrasta liczba samobójstw w populacji ogólnej należy rozwijać 

i upowszechniać programy profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego. 

W wystąpieniu zostaną przedstawione dobre praktyki w prewencji zaburzeń 

psychicznych oraz wyzwania dla Polski w tym zakresie. 
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Prevention of mental disorders in Poland 

Prevention regarding the sphere of mental health is not a known and popular 

topic in Poland. Most of the preventive activities described in the articles of 

Polish scientists are foreign practices. Although mental disorders are 

a frequent cause of disability in Poland, we do not have an effective 

education system about mental health problems or developed preventive 

measures in any age group. Mental health promotion programs or preventive 

programs are implemented selectively, usually among a small group of 

people (eg groups of students of a university). Ignorance about how you can 

take care of your mental health or what to do if such problems arise is not 

conducive to improving the mental condition in society. The unconscious 

causes the stigmatization of the sick and the untrue picture of the disease. 

While suicide belongs to the most common causes of deaths of young people 

around the world, and in Poland the number of suicides in the general 

population increases, preventive programs for mental health should be 

developed and disseminated. The speech will present good practices in the 

prevention of mental disorders and challenges for Poland in this area.  
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Rak piersi z przerzutami do żołądka  

– studium przypadku i przegląd piśmiennictwa 

Paulina Stefaniuk, paulastefaniuk@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Mateusz Bilski, bilskimat@gmail.com, Zakład Onkologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Piotr Kozłowski, piotr7176@gmail.com, Katedra Anatomii Prawidłowej, Zakład 

Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Bilska, bliskamonika1986@gmail.com, I Katedra i Klinika Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, ludgr@poczta.onet.pl, Zakład Onkologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Przerzutowy rak piersi (MBC) to rozsiany proces nowotworowy, w którym 

doszło do przerzutów odległych, najczęściej do płuc, wątroby, mózgu, kości. 

W praktyce klinicznej bardzo rzadko stwierdza się przerzuty raka piersi do 

przewodu pokarmowego.  

W 2012 roku u pacjentki zdiagnozowano naciekającego raka mieszanego 

z komponentą zrazikową oraz przewodową piersi prawej. Stwierdzono 

ekspresję receptorów ER (estrogenowych) oraz PGR (progesteronowych) 

i ujemny status HER2. Określono stadium zaawansowania jako T2N2M0 

i rozpoczęto leczenie skojarzone: chemioterapię w schemacie TAC 

(docetaksel, doksorubicyna, cyklofosfamid), horomonoterapię (anastrozolem 

i tamoksyfenem) oraz radioterapię.  

W październiku 2014 roku u pacjentki wystąpiły objawy niedrożności 

przewodu pokarmowego, co skłoniło do wykonania gastroskop ii z pobraniem 

wycinków do badania histopatologicznego –wykazano obecność przerzutów 

raka źle zróżnicowanego, CK +.  

Choć u kobiet chorych na raka piersi rzadko za życia stwierdza się 

przerzuty do przewodu pokarmowego, w badaniu autopsyjnym są one obecne 

u 6-18% pacjentek. Opisany przez nas przypadek dowodzi, iż u pacjentek 

chorych na raka piersi należy rozważyć przeprowadzenie badania 
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endoskopowego przewodu pokarmowego. Wczesne włączenie leczenia 

w przypadku choroby uogólnionej wpływa korzystnie na czas przeżycia,  

a w niektórych przypadkach choroby oligometastatycznej umożliwia 

radykalne leczenie pacjentów.  

Breast cancer with metastases to the stomach  

– case study and review of the literature 

Metastatic breast cancer (MBC) is a disseminated disease in which distant 

metastases are present, most commonly to the lungs, liver, brain and bones. 

In clinical practice, breast carcinoma metastases to the gastrointestinal tract 

are very rare. 

In April 2012, a patient was diagnosed with infiltrating mixed cancer with 

lobular and ductal components in right breast. The tumor was postitive for 

estrogen and progesterone receptors and negative for HER2. Stage T2N2M0 

was determined and the polytherapy was initiated: TAC chemotherapy 

(docetaxel, doxorubicin, cyclophosphamide), horomonotherapy (anastrozole 

and tamoxifen) and radiotherapy. 

In October 2014, the patient presented with symptoms of gastrointestinal 

obstruction. Gastroscopy with biopsy was performed and it revealed the 

presence of high-grade cancer (G3), cytokeratin positive (CK +). 

Although metastases to the gastrointestinal tract are rare in women with 

breast cancer in their lifetime, they are present in 6-18% autopsy cases. 

Described case proves that in patients with breast cancer, endoscopic 

gastrointestinal examination should be considered. The early treatment of 

metastatic disease has a positive effect on the survival rates, and in some 

cases of oligometastatic disease makes radical treatment possible. 
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Rola dietetyka w leczeniu pacjentów  

z chorobą nowotworową 

Karolina Goral, karolina.goral@o2.pl, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html 

Michał Skrzypek, dietetyka@umlub.pl, Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html 

Objawy niedożywienia lub wyniszczenia występują u 30-85%  

(w zależności od lokalizacji choroby) pacjentów z nowotworami. 

Niedożywienie jest jedną z przyczyn niezakwalifikowania chorego do 

leczenia przeciwnowotworowego i zastosowania jedynie leczenia 

objawowego. Aby zapobiec pogarszaniu się stanu odżywienia niezbędna jest 

regularna ocena stanu odżywiania pacjentów z chorobą nowotworową oraz 

odpowiednio wcześnie, rozpoczęte właściwe postępowanie żywieniowe. 

Według European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 

pierwszą formą wsparcia żywieniowego pacjenta z chorobą nowotworową jest 

konsultacja dietetyczna. Prawidłowo zaplanowana porada dietetyczna to 

najbezpieczniejszy dla chorego, najprostszy i najtańszy sposób na 

utrzymanie i/lub poprawę stanu odżywienia. Konsultacja dietetyczna 

powinna zostać przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowanego 

dietetyka. W pracy zostały omówione zadania zawodowe dietetyka związane 

z leczeniem pacjentów z chorobą nowotworową, do których należą m.in.: 

ocena stanu odżywienia, zaplanowanie zindywidualizowanej interwencji 

dietetycznej, limitowanie ograniczeń w sposobie odżywiania oraz rozwianie 

błędnych przekonań żywieniowych, związanych ze stosowaniem przez 

pacjentów niepotwierdzonych naukowo diet mających na celu wyleczenie 

z choroby nowotworowej. 
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The role of the clinical dietitian  

in the treatment of cancer patients 

Depending on the location of tumor, the symptoms of undernutrition in 

cancer patients can be observed in 30 to 85% of all cases. Pre-existing or 

progressive undernutrition is one of the causes that disqualify the patient 

from cancer-directed treatment, leaving the symptomatic treatment as the 

only viable option. Regular assessment of nutritional status, accurate 

diagnosis, and early dietary intervention is an indispensable practice to 

prevent the nutritional decline of cancer patients. Dietary consultation is 

recommended by the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

(ESPEN) as the first and primary form of support in nutritional treatment.  

If provided on time, and by a qualified personnel, dietary consultation is the 

safest, easiest and the most economical way to maintain or improve the 

nutritional status of the patient. The aim of this work is to discuss the tasks 

of the clinical dietician related to cancer treatment. These tasks include, but 

are not limited to: the assessment of the nutritional status, the development 

of individual plans for nutritional interventions, overcoming the limitations 

in patient's feeding, and dispelling the common misconceptions, such as the 

scientifically unproven diets or food recommendations for patients with 

cancer. 
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Rola rezerwy poznawczej  

w funkcjonowaniu osób starszych 

Natalia Skierkowska, nataliaskierkowska1@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Radosław Perkowski, perkowski.radoslaw@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Monika Prylińska, prylinska.monika@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Prawidłowe działanie funkcji poznawczych jest niezbędne, aby 

odpowiednio nabywać oraz utrwalać informacje dotyczące otaczającej 

rzeczywistości, a następnie organizować je w system wiedzy. Należą do nich: 

uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie oraz komunikowanie się 

z otoczeniem. Uzasadnione jest zatem prowadzenie badań i wdrażanie 

programów społecznych mających na celu jak najdłuższe utrzymanie 

wysokiego poziomu funkcji poznawczych u osób starszych. Sformułowane 

wyżej zagadnienie zostało poruszone, jako jedne z wielu, w Bydgoskich 

badaniach Train Your Brain, dotyczących osób po 60. roku życia. Mając na 

uwadze fakt, że wraz z wiekiem funkcje poznawcze ulegają pogorszeniu, 

podjęto próbę oceny, w jakim stopniu na wspomniane zjawisko ma wpływ 

poziom wykształcenia badanych osób, mierzony w liczbie lat spędzonych na 

edukacji. Do ilościowego opisu funkcji poznawczych wykorzystano 

następujące skale: TMT B, MoCA, MMSE oraz GDS. Zgodnie z analizą 

statystyczną przeprowadzoną na próbie 120 osób, wraz ze wzrostem poziomu 

wykształcenia, rosną wartości dla skal MoCa i MMSE, natomiast maleją dla 

TMT B. W przypadku skali GDS nie zanotowano znaczących zmian. 

Wyniki otrzymane podczas badania Train Your Brain są zgodne 

z wynikami poprzednich badań, które również wskazują,  że dłuższy czas 

spędzony na edukacji usprawnia funkcje poznawcze oraz zmniejsza ryzyko 

zachorowania na choroby otępienne, jednak obniża zdolność do podzielności 

uwagi.  
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The role of cognitive reserve  

in the functioning of older people 

The correct operation of cognitive functions is necessary to properly acquire 

and consolidate information about the surrounding reality, and then 

organize them into the knowledge system. These include: attention, 

memory, perception, thinking and communicating with the environment. 

Therefore, it is justified to conduct research and implementation of social 

programs aimed at maintaining the high level of cognitive functions in older 

people as long as possible. The issue formulated above was raised, as one of 

many, in Train Your Brain in Bydgoszcz, concerning people over 60 years of 

age. Bearing in mind the fact that cognitive functions deteriorate with age, 

an attempt was made to assess the extent to which this phenomenon is 

affected by the level of education of the surveyed people, measured in the 

number of years spent on education. The following scales were used for 

quantitative description of cognitive functions: TMT B, MoCA, MMSE and 

GDS. According to the statistical analysis carried out on a sample of 120 

people, as the level of education increases, the values for MoCa and MMSE 

scales increase, while they decrease for TMT B. There were no significant 

changes in the GDS scale. The results obtained during the Train Your Brain 

study are consistent with the results of previous studies, which also indicate 

that longer time spent on education improves cognitive functions and 

reduces the risk of dementia, but reduces the ability to divide attention. 

  



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Lublin, 13 kwietnia 2018 r., Wystąpienia ustne 
 

69 

Różnice w etiologii zakażeń układu moczowego  

u kobiet i mężczyzn po 60 roku życia 

Mateusz Porada, poradamatt@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Geriatrii, 

Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Mariusz Wąsicki, mariuszwasicki97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl  

Natalia Skierkowska, nataliaskierkowska1@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Zakażenia Układu Moczowego (ZUM) są najczęstszymi zakażeniami  tuż po 

grypie oraz infekcjach grypopodobnych, gdyż stanowią one około 50% 

zakażeń szpitalnych oraz około 20% zakażeń pozaszpitalnych. O zakażeniu 

układu moczowego mówi się, kiedy następstwem bakteryjnego zakażenia 

dróg moczowych jest reakcja zapalna błony śluzowej dowolnego odcinka dróg 

moczowych. Najczęstszą etiologię ZUM stanowią bakterie i w mniejszym 

stopniu wirusy, grzyby, pierwotniaki czy pasożyty. Głównymi patogenami są 

Escherichia coli, Proteus, Serratia, Enterobacter, Klebsiella, pałeczki 

niefermentujące: Pseudomonas i Acinetobacter oraz ziarenkowce gram 

dodatnie tj. enterokoki, gronkowce i paciorkowce. Bakterie nie są 

przefiltrowywane przez zdrową nerkę, więc mocz w pęcherzu i miedniczkach 

powinien być jałowy. U osób starszych obserwuje się zwiększoną podatność 

na ZUM ze względu na nieunikniony proces starzenia się, który prowadzi do 

fizjologicznych zmian anatomicznych i czynnościowych w układzie 

moczowo-płciowym. Duże znaczenie ma również współistnienie innych 

chorób. Kobiety są bardziej narażone na zachorowania, co wynika z fizjologii 

układu moczowego, gdyż mają one krótszą cewkę moczową. Natomiast 

u mężczyzn wraz z wiekiem dochodzi do przerostu gruczołu krokowego, 

prowadząc do zwężenia dróg moczowych co skutkuje łatwiejszą kolonizacją 

przez bakterie układu moczowego. 
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Differences in etiology of urinary tract infections  

in women and men over 60 years old 

Urinary tract infections (UTI) are ones of the most common influenza and 

influenza-like infections, because they constitute for about 50% of 

nosocomial infections and about 20% of outpatient infections. Urinary tract 

infection is when the consequence of bacterial infection of the urinary tract 

is an inflammatory reaction of the mucous membrane of any part of the 

urinary tract. The most common etiology of UTI are bacteria, viruses, fungi, 

protozoa or parasites. The main pathogens are Escherichia coli, Proteus, 

Serratia, Enterobacter, Klebsiella, nonfermentable rods: Pseudomonas and 

Acinetobacter, and gram-positive gram, i.e. enterococci, staphylococci and 

streptococci. Bacterias are not filtered by a healthy kidney, so urine in the 

bladder and pelvis should be sterile. In the elderly, there is an increased 

vulnerability to UTI due to the inevitable aging process that leads to 

physiological anatomic and functional changes in the urogenital system. The 

coexistence of other diseases is also of great importance. Women are more 

susceptible to the disease, which results from the physiology of the urinary 

system, because they have a shorter urethra. In contrast, in men, with age, 

prostatic hypertrophy occurs, leading to narrowing of the urinary tract, 

which results in easier colonization by the bacteria of the urinary tract.  
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Seniorzy uzależnieni od alkoholu  

– jednostkowe przypadki, czy narastający problem 

starzejącego się społeczeństwa 

Oktawia Wysocka, oktawia.wysocka.1820@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe z Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Paulina Radomyska, paulina.magda.r@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe z Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Wstęp. Uzależnienie od alkoholu nadal stanowi istotny problem w Polsce 

i dotyczy ludzi w różnym wieku. W niniejszym opracowaniu przedstawiono 

kwestię nałogowego spożywania alkoholu wśród osób po 60. roku życia. 

W pracy dążono do ukazania skali zjawiska nadużywania alkoholu w grupie 

osób starszych oraz określenia z jakimi konsekwencjami to się wiąże zarówno 

dla seniorów, jak i całego społeczeństwa.  

Materiał i metody. Zastosowano analizę treści dostępnych artykułów 

naukowych z ostatnich dziewięciu lat, w których podjęto problematykę 

uzależnienia od alkoholu u ludzi w wieku podeszłym.  

Wyniki. Uzyskane dane pozwoliły określić, że częste picie alkoholu u osób 

starszych dotyczy głównie mężczyzn oraz tych, którzy przebywa ją 

w szpitalach i domach opieki, gdzie problem ten może obejmować ponad 40% 

seniorów, a w populacji ogólnej osób starszych utrzymuje się na poziomie  

9-10%. Ponadto ocenia się, iż w ciągu najbliższych dwudziestu lat wskaźniki 

te ulegną podwojeniu. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią możliwe 

oddziaływania substancji alkoholowej z lekami osób starszych, co może 

stanowić poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia.  

Wnioski. Kwestia uzależnienia od alkoholu w grupie seniorów jest bardzo 

istotna w dobie starzejącego się społeczeństwa i wymaga prowadzenia 

dalszych badań, aby możliwe było wypracowanie odpowiednich działań 

profilaktycznych oraz wsparcia dla tych, którzy zmagają się z tym problemem 

i ich najbliższych. 
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Seniors addicted to alcohol – individual cases  

or the growing problem of an aging society 

Introduction. Addiction to alcohol is still a significant problem in Poland and 

affects people of all ages. This study presents the issue of compulsive alcohol 

consumption among people over 60 years of age. 

Objective. The work was aimed at showing the scale of the phenomenon of 

alcohol abuse in the group of older people. Moreover, it was also aimed to 

determine the consequences, both for the seniors and the whole society. 

Material and methods. The analysis of the content of available scientific 

articles from the last nine years, in which the issues of alcohol dependence 

in the elderly were taken, was used. 

Results. Obtained data allowed to determine that frequent drinking of 

alcohol in the elderly mainly concerns men and those who are in hospitals 

and nursing homes, where the problem may include more than 40% of 

seniors, and in the general population of older people it remains at the level 

of 9-10%. Moreover, it is estimated that the rates will double in the next 

twenty years. The specific risk of the possible intreractions between the 

alcohol and the medicines which are taken by the elderly people may pose 

a serious threat to their health and life.  

Conclusions. The issue of alcohol dependence in a group of seniors is very 

important in the era of an aging population and requires further research to 

be able to develop appropriate preventive measures and support for those 

who are struggling with this problem and their relatives. 
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Słodkie życie diabetyków? Badania wstępne 

Weronika Topka, weronika.topka@wp.pl, Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Sławomir Kujawski, slawomirkujawski7@gmail.com, Katedra Higieny, 

Epidemiologii i Ergonomii, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Agnieszka Kujawska, agajos11@gmail.com, Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Radosław Perkowski, perkowski.radoslaw@gmail.com, Katedra i Klinika Geriatrii, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Wstęp: Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Do 

przyczyn rozwoju cukrzycy należy głównie nieodpowiedni styl życia, w tym 

brak aktywności fizycznej. Charakteryzuje się ona przewlekłą hiperglikemią, 

która może prowadzić do uszkodzenia i niewydolności narządów.  

Cel: Celem badania było sprawdzenie zależności pomiędzy cukrzycą a ciś-

nieniem tętniczym i składem masy ciała wśród osób powyżej 60 roku życia.  

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 327 osób starszych. 

W badaniach wykorzystano kwestionariusz własnej konstrukcji w celu oceny 

częstości występowania cukrzycy i jej powikłań, wagę Tanita w celu 

określenia składu ciała oraz test 6-minutowego marszu. Analizę statystyczną 

przeprowadzono z użyciem programu STATISTICA 13.1.  

Wyniki: Obecność cukrzycy istotnie koreluje ze zwiększoną zawartością 

tłuszczu trzewnego (r=-4,29, p<0,0001). Istotną korelację uzyskano także 

między obecnością cukrzycy a masą mięśniową (r=-3,62, p=0,0003). Pacjenci 

diabetologiczni uzyskali znacznie gorsze wyniki w teście 6-minutowego 

marszu (r=2,62, p=0,0035). Istotnej korelacji nie uzyskano między 

skurczowym ciśnieniem tętniczym mierzonym w pozycji leżącej (r=-1,43, 

p=0,15). 
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Wnioski: Pacjenci z cukrzycą mieli większą zawartość tłuszczu trzewnego 

i mniejszą masę mięśniową. Z przeprowadzonej analizy wynika, że pacjenci 

diabetologiczni mają gorszą tolerancję wysiłku fizycznego oraz wyższe 

wartości ciśnienia tętniczego niż osoby zdrowe.  

Sweet life of diabetics? Preliminary study 

Introduction: Diabetes is one of the most common diseases of civilization. 

The reasons for the development of diabetes include mainly inappropriate 

lifestyle, including lack of physical activity. It is characterized by chronic 

hyperglycaemia, which can lead to damage and organ failure. 

Aim: The aim of the study was to check the relationship between diabetes 

and blood pressure and body composition among people over 60 years of age. 

Material and methods: The study was conducted in a group of 327 elderly 

people. The study used a self-constructed questionnaire to assess the 

incidence and incidence of diabetes, Tanita weight to determine body 

composition and a 6-minute walk test. Statistical analysis was performed 

using the STATISTICA 13.1 program. 

Results: Presence of diabetes significantly correlates with increased visceral 

fat (r=-4.29, p <0.0001). An important correlation was also obtained between 

the presence of diabetes mellitus and muscle mass (r=-3.62, p=0.0003). 

Diabetic patients scored significantly worse in the 6-minute walk test 

(r=2.62, p=0.0035). Significant correlation was not obtained between systolic 

blood pressure measured in supine position (r=-1.43, p=0.15). 

Conclusions: Patients with diabetes had a higher content of visceral fat and 

lower muscle mass. The analysis shows that diabetic patients have worse 

tolerance of physical exercise and higher blood pressure values than healthy 

people.  
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Społeczne reakcje w obliczu (dys)funkcjonalności 

systemu ochrony zdrowia dzieci w Europie 

Kinga Zdunek, kinga.zdunek@umlub.pl, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział 

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

Wstęp: Społeczeństwo ma obowiązek zapewnienia dzieciom dostępu do 

korzystania z usług zdrowotnych. Projekt MOCHA realizowany w ramach 

strategii Horyzont 2020 dąży do poprawy zdrowia dzieci w Europie.  

Cel pracy: Eksploracja determinantów polityki zdrowotnej zorientowanej 

na dzieci w Europie.  

Materiał i metody: W procesie badawczym wykorzystano metody 

jakościowe i kwestionariusz własnego autorstwa. Krajowi Agenci (CA) z 30 

krajów Europy zidentyfikowali wydarzenia związane ze zdrowiem dzieci, 

które wzbudziły publiczną debatę w ich krajach. Badania przeprowadzono 

w 2016 roku.  

Wyniki: Społeczne reakcje towarzyszyły debatom dotyczącym 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Z jednej strony wiązały się one 

dysfunkcjonalnością systemu, która przejawiała się w nieudolnym 

reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Z drugiej strony dotyczyły 

wprowadzania zmian w funkcjonowaniu systemu i negocjowania warunków 

tych zmian.  

Wnioski: Społeczeństwo obywatelskie coraz częściej reaguje na treści 

polityki zdrowotnej zorientowanej na dzieci. Obserwuje się wzrost 

aktywności społecznej w procesie tworzenia polityki zdrowotnej 

zorientowanej na dzieci. Opinia społeczna powinna mieć i ma znaczenie 

w tych obszarach, ponieważ są one regulowane publicznie. Społeczne reakcje 

przynoszą efekty prowokując decydentów politycznych do uwzględnienia 

społecznych żądań. 
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Societal reactions to the (dys)functionality  

of child health care system in Europe 

Background: The study is a part of the Horizon 2020 Models of Child Health 

Appraised (MOCHA) project which aims to assess the varied patterns of 

children’s primary care in Europe.  

Aim: Exploration of the child-centric health policy determinants. 

Material and method: A qualitative approach was used. A questionnaire was 

sent to the project’s Country Agents (CA), experienced contact points in each 

of the 30 participating countries. CAs were asked to identify strong public 

and professional discussions related to child health services in their 

countries. Data collection was is 2016.  

Results: The debates on the functioning of the organization of child health 

care were accompanied by the strong societal reactions. On the one hand, 

they were associated with the dysfunctionality of the system, which was 

linked with inefficient political response to the critical events. On the other 

hand, they were correlated with the introduction of changes in the 

functioning of health care system and negotiating the conditions of these 

changes. 

Conclusions: Civil society is increasingly responding to the content of child 

health policy. There is an increase in societal activity in the process of 

creating a child-centred health policy. Public opinion is significant as the 

child health issues are also publicly regulated. Societal reactions provoke 

policymakers to take into account social demands in the policy-making 

process. 
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Stężenie interleukiny 6 a BMI pacjentek  

chorych na raka jajnika 

Klaudia Kwiatkowska, klaudia.kwiatkowska95@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

przy I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Anna Pawłowska, annpawlows@gmail.com, I Katedra i Klinika Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Iwona Wertel, iwonawertel@wp.pl, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej 

i Ginekologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Otyłość jest narastającym problemem cywilizacyjnym. Tkanka tłuszczowa 

przez sekrecję licznych adipokin, m.in.: interleukiny 6, czynnika martwicy 

nowotworu czy białka C-reaktywnego, zwiększa ryzyko wystąpienia 

nowotworów. Wykazano, że nadmiar tkanki tłuszczowej promuje rozwój min. 

raka piersi po menopauzie, raka trzonu macicy czy nerki. Od wielu lat 

prowadzone są badania dotyczące wpływu otyłości na rozwój raka jajnika. 

Niestety złożoność tego procesu utrudnia postawienie jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie „Czy otyłość zwiększa ryzyko rozwoju raka jajnika?”. 

Potrzeba więc kolejnych badań, oceniających zależność masy ciała od 

stężenia kancerogennych czynników w organizmie kobiety. Celem pracy była 

analiza związku pomiędzy stężeniem interleukiny 6 w płynie otrzewnowym 

(PO) pacjentek chorych na raka jajnika (n=69) a wartością BMI(Body Mass 

Index). Do oceny stężenia IL-6 w osoczu i płynie otrzewnowym zastosowaną 

metodę ELISA. Zarówno u chorych z BMI<30 jak i u chorych z BMI≥30 

stężenie IL-6 w PO było istotnie wyższe od odnotowanego w osoczu. Co 

interesujące, stężenie IL-6 w PO pacjentek z BMI jest ≥ 30 okazało się 

istotnie wyższe niż u chorych z BMI<30. Podobnej zależności nie 

zaobserwowano w osoczu (p>0,05). Wniosek: Otyłości towarzyszy wyższe 

stężenie IL-6 w płynie otrzewnowym pacjentek z rakiem jajnika. 
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Concentration of interleukin 6 and BMI  

in patients with ovarian cancer 

Obesity is a growing problem of civilization. Adipose tissue through the 

secretion of numerous adipokines, inter alia: interleukin 6, tumor necrosis 

factor or C-reactive protein, increases the risk of cancer. It has been shown 

that excess fat promotes the development of min. post-menopausal breast 

cancer, endometrial cancer or kidney cancer. Studies on the influence of 

obesity on the development of ovarian cancer have been conducted for many 

years. Unfortunately, the complexity of this process makes it difficult to 

provide an unequivocal answer to the question ‘Does obesity increase the 

risk of developing ovarian cancer?’. Therefore, further research is needed to 

assess the dependence of body mass on the concentration of carcinogenic 

factors in a woman's body. The aim of the study was to analyze the 

relationship between the concentration of interleukin 6 in peritoneal fluid 

(PF) in patients with ovarian cancer (n=69) and the BMI (Body Mass Index). 

The ELISA method was used to assess plasma IL-6 concentration and 

peritoneal fluid. In both patients with BMI <30 and in patients with BMI≥30, 

IL-6 concentration in PO was significantly higher than in plasma. 

Interestingly, the concentration of IL-6 in PO patients with BMI is ≥ 30 it was 

significantly higher than in patients with BMI <30. A similar relationship was 

not observed in the plasma (p>0.05). Conclusion: Obesity is accompanied by 

a higher concentration of IL-6 in the peritoneal fluid of patients with ovarian 

cancer. 
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Szkodliwość hałasu, a zdrowie człowieka 

Paulina Radomyska, paulina.magda.r@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl  

Natalia Skierkowska, nataliaskierkowska1@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Środowisko w jakim przebywa człowiek, w sposób gruntowny oddziałuje 

na jego funkcjonowanie. W otaczającym pędzie i rozwijającej się technologii 

nie brakuje miejsca na towarzyszący temu wszystkiemu hałas. Jest on 

czynnikiem negatywnie wpływającym na jakość życia, który może zmniejszyć 

atrakcyjność przestrzeni. Celem pracy było przeanalizowanie skutków 

interakcji hałasu w życiu codziennym człowieka oraz otaczającym go 

środowisku. Dokonano przeglądu prac dotyczących badań nad rodzajem 

hałasu i jego oddziaływaniem na funkcje psychomotoryczne. Przedstawiono 

jego wpływ na walory funkcjonalne, edukacyjne, kulturowe i  estetyczne 

przestrzeni w jakiej przebywa człowiek oraz przyjrzano się jego wartości 

w poziomie sprawności psychofizycznej. W tym celu przeanalizowano 

badania dotyczące tematyki hałasu i jego wpływu na organizm człowieka. 

Analiza materiałów wykazała, iż hałas może być oceniany jako uciążliwy 

i niekorzystnie wpływać na sprawność funkcji psychicznych. Wysnuto 

wniosek, że stanowi zagrożenie dla rozwoju funkcji psychicznych 

i poznawczych. Wpływa na obniżenie koncentracji uwagi oraz obniżenie 

zdolności spostrzegania. 
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Harmfulness of noise and human health 

The environment in which human lives has a profound effect on its 

functioning. In the rush and evolving technology there is no shortage of 

space for accompanying all that noise. It is a factor negatively affecting the 

quality of life, which may reduce the attractiveness of the area. The aim of 

the work was to analyze the effects of noise interactions in daily life and the 

surrounding environment. An overview on the research on a kind of noise 

and its effects on psychomotor functions. Shows its impact on functional 

qualities, educational, cultural and aesthetic space in which resides a human 

and explores its values in the psychophysical efficiency level. To this end, 

examined the research on the subject of noise and its effects on the human 

body. Analysis of materials shows that noise can be assessed as disruptive 

and adversely affect the efficiency of mental functions. Concludes that poses 

a threat to the development of mental functions and cognitive decline. 

Reducing the attention span and reduce the ability of observation. 
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Świat drobnoustrojów w patogenezie raka jajnika  

– przegląd najnowszych doniesień naukowych 

Magdalena Szydełko, mszydelko@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Onkologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Joanna Szydełko, @interia.pl, Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Mateusz Bilski, bilskimat@gmail.com, Zakład Onkologii, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Paulina Stefaniuk, paulastefaniuk@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Onkologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Rak jajnika (ang. ovarian cancer, OC) to jeden z najczęściej występujących 

nowotworów ginekologicznych. Według najnowszych doniesień w Polsce 

(2012r.), odnotowano 3144 nowych przypadków zachorowań na ten 

nowotwór, a śmiertelność wynosiła około 2338 pacjentek, co sprawia, że 

stanowi czwartą przyczynę zgonów nowotworowych wśród kobiet. Z uwagi na 

początkowo asymptomatyczny przebieg, rozpoznanie stawiane jest 

w zaawansowanym stadium. Szanse na leczenie przyczynowe i poszukiwanie 

metod przesiewowego wykrywania tego nowotworu pozostają znacznie 

ograniczone, głównie z uwagi na niejasną etiologię. Obecnie udowodniono 

wpływ czynników genetycznych (mutacja genów BRCA1/BRCA2), nierództwa, 

wczesnej miesiączki, późnej menopauzy i długotrwałego stosowania 

hormonalnej terapii zastępczej w patogenezie raka jajnika. Jak pokazują 

badania, kobiety, u których stwierdzono stan zapalny narządów miednicy 

mniejszej (PID) wykazują prawie 1,5 razy wyższe ryzyko zachorowania na OC, 

a zwłaszcza, gdy liczba epizodów PID była  5 (2,5-krotny wzrost ryzyka). 

Wśród patogenów o udowodnionym potencjalnym wpływie kancerogennym 

należy wymienić wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) o genotypie 16  

(7,4-42,9%), 18 (7,76-26,2%), 33 (12,11%) i 45 (7,1%). Warto również 

podkreślić, wpływ geograficznego zróżnicowania występowania poszcze-

gólnych genotypów wirusa HPV, a tym samym również jego udziału 

w patogenezie raka jajnika. Innymi poznanymi drobnoustrojami mającymi 

proonkogenne działanie są Chlamydia trachomatis (80%), wirus cytomegalii 
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(50%) i Mycoplasma genitalium (13-59,3%). Podsumowując, wyniki badań 

rzucają zupełnie nowe światło na udział infekcji dróg rodnych 

w etiopatogenezie raka jajnika, a tym samym stwarzają wstęp do dalszych 

rozważań nad profilaktyką i opracowaniem dodatkowych metod leczenia tego 

agresywnego nowotworu. 

The world of microorganisms  

in the pathogenesis of ovarian cancer  

– an overview of the latest scientific reports 

Ovarian cancer (OC) is one of the most common gynecological cancers. 

According to the latest reports in Poland (2012), there were 3144 new cases 

of this cancer, and mortality was about 2338 patients, which makes it the 

fourth cause of cancer deaths among women. Due to the initially 

asymptomatic course, the diagnosis is at an advanced stage. The chances of 

causal treatment and the search for methods of screening are considerably 

reduced, mainly due to the unclear etiology. Actually, the influence of 

genetic factors (BRCA1/BRCA2 gene mutation), non-germs, early 

menstruation, late menopause and long-term use of hormone replacement 

therapy in the pathogenesis of ovarian cancer has been proved. As the 

research showed, women with pelvic inflammatory disease (PID) had almost 

1.5 times higher risk of developing OC, and especially when the number of 

PID episodes was  5 (a 2.5-fold increase in risk). Among the pathogens of 

proven potential carcinogenic impact it should be mentioned the human 

papilloma virus (HPV) with the genotype 16, (7,4-42,9%), 18 (7,76-26,2%) 33 

(12.11%) and 45 (7.1%). The impact of geographical diversification of 

particular genotypes of HPV, and thus also its involved in the pathogenesis 

of ovarian cancer should also be noted. Other known microbes that have 

a prooncogenic effect are Chlamydia trachomatis (80%), Cytomegalovirus 

(50%) and Mycoplasma genitalium (13-59.3%). In conclusion, the research 

throw completely new light on the involvement of genital tract infections in 

the etiopathogenesis of ovarian cancer, and thus provide an introduction to 

further considerations on the prevention and development of additional 

treatments for this aggressive cancer.  
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Terapie przyszłości w leczeniu cukrzycy.  

Przegląd literatury 

Marta Molendowska, molendowska345@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Łukasz Chołuj, l-ch11@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie 

Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Zuzanna Czarnota, z_czarnota@op.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Obecnie cukrzyca jest jednym z największych problemów zdrowotnych 

wysoko rozwiniętych społeczeństw. W 2015 roku chorowało 415 milinów 

osób, szacuje się, że liczba ta wzrośnie do 642 milinów w 2040. W celu 

poprawy jakości życia chorych powinniśmy wciąż poszukiwać coraz to 

nowych metod leczenia. Ostatnie lata przyniosły burzliwy rozwój metod 

terapii cukrzycy, z powodzeniem wprowadzono do użycia systemy ciągłego 

monitorowania glikemii (CGM) czy leki z grupy flozyn. Obecnie stosowane 

rozwiązania niewątpliwie w olbrzymim stopniu zmieniły sposób leczenia 

chorych. Oczekujemy jednak, że w przyszłości zastosowanie znajdą kolejne 

innowacyjne metody takie jak użycie nanocząsteczek, zamkniętej pętli 

kontroli glikemii czy terapii genowej. Celem niniejszej pracy jest przegląd 

aktualnej literatury dotyczącej prowadzonych na całym świecie badań nad 

terapiami przyszłości. Obiecujące wyniki dają nam nadzieje, że zostaniemy 

wyposażeni w narzędzia pozwalające nam w pełni kontrolować cukrzycę 

a nawet całkowicie ją wyleczyć. 
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Future therapies in diabetes melitus treatment. 

Literature review 

Currently, diabetes is considered one of the largest health problems in highly 

developed societies. In 2015, 415 million people suffered from it . According 

to estimates, this number is expected to increase to 642 million in 2040. In 

order to improve the quality of life of patients we should constantly search 

for new treatment methods. Huge progress has been made in the field of 

methods in diabetic therapy over recent years, continuous glucose 

monitoring system (CGM) and flozin drugs have been successfully 

introduced. Undoubtedly the presently used solutions highly changed the 

therapies. However we are expecting that in the future another innovative 

methods like these of nanoparticles, closed loop control system or gene 

therapy will be implemented. The aim of this study is a review of currently 

available literature concerning future therapy ongoing researches all over 

the world. Encouraging results give us hope that we will be equipped with 

instruments enabling us to fully control and even completely cure the 

diabetes mellitus. 
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Udar mózgu – wyzwanie dla opieki długoterminowej  

w środowisku pacjenta 

Weronika Jas, jas.weronika92@tlen.pl, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, www.ujk.edu.pl 

Wstęp: Udary mózgu, w szczególności te niedokrwienne, stanowią trzecią 

zaraz po nowotworach złośliwych i chorobach serca przyczynę śmierci. Udar 

niedokrwienny jest schorzeniem mogącym pojawić się niezależnie od wieku 

pacjenta. Statystyki wskazują na największe prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia między 61 a 80 rokiem życia, dotykając częściej kobiety niż 

mężczyzn. Niepokojąca jest sukcesywnie rosnąca ilość zgonów względem 

wypisów sięgająca w 2016 roku 60%. Jednocześnie udary są najważniejszą 

przyczyną trwałej niepełnosprawności wymagającą długotrwałego leczenia 

w warunkach domowych. Z tego względu ich skutki są nie tylko poważnym 

problemem zdrowotnym, ale też społecznym i ekonomicznym. 

Cel pracy: Optymalizacja długoterminowej opieki pielęgniarskiej nad 

chorymi w różnym wieku po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. 

Materiał i metoda: W celu podkreślenia skali schorzenia, rozważania 

oparto na danych statystycznych NFZ z lat 2009-2016. Do optymalizacji 

długoterminowej opieki pielęgniarskiej zastosowano metodę analizy SWOT. 

Dyskusję oparto na danych empirycznych zgromadzonych w trakcie 

obserwacji uczestniczącej oraz na podstawie kwerendy literatury. 

Wnioski: Skutki długoterminowe udaru są zależne od stopnia uszkodzenia 

struktur mózgu oraz szybkości wdrożenia leczenia. Personel pielęgniarski 

w trakcie realizacji procedur zmaga się nie tylko z ubytkami neurologicznymi 

w obszarach: motoryki ruchu oraz kognitywnym, ale również  sprawuje rolę 

edukatora dla pacjenta oraz rodziny. 
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Stroke – a challenge for long-term care  

in the patient's environment 

Introduction: Strokes, especially those that are ischemic, are the third cause 

of death immediately after malignancies and heart disease. Ischemic stroke 

is a condition that can occur regardless of the patient's age. Statistics 

indicate the highest probability of its occurrence between 61 and 80 years, 

affecting the woman more often than men. What is disturbing is the 

successively growing number of deaths from discharges reaching 60% in 

2016. At the same time, strokes are the most important cause of permanent 

disability requiring long-term treatment at home. Therefore, their effects are 

not only a serious health problem but also a social and economic one. 

Aim of the study: Optimization of long-term nursing care for patients of all 

ages after suffering from ischemic stroke. 

Material and method: In order to emphasize the scale of the disease, 

considerations were based on NFZ statistics from 2009-2016. The SWOT 

analysis method was used to optimize long-term nursing care. The 

discussion was based on empirical data collected during the observations and 

on the basis of a literature query as well. 

Conclusions: Long-term effects of stroke depend on the degree of brain 

structure damage and the speed of treatment implementation. Nursing staff 

during the implementation of procedures struggles not only with 

neurological deficits in the areas of: motor and cognitive movement, but also 

acts as an educator for the patient and family. 
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Udział jednostek samorządu terytorialnego  

w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej 

dotyczących szczepień przeciwko pneumokokom 

Anna Pacian, apacian@gmail.com, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Teresa B. Kulik, teresa.kulik@umlub.pl, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział 

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

Monika Kaczoruk, monika.kaczoruk@gmail.com, Katedra Zdrowia Publicznego, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  
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Paulina Kaczor-Szkodny, paulina.kaczor7@wp.pl, Zakład Biostatystyki, Demografii 

i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, www.imw.lublin.pl 

Celem pracy była ocena realizacji programu polityki zdrowotnej 

w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom przez Wydział Zdrowia 

i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Lublin  

Analizie poddano 134 kwestionariuszy przeprowadzonych przez Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Lublin. Kwestionariusze 

stanowiły narzędzie ewaluacji programu szczepień przeciwko pneumokokom 

skierowane do rodziców dzieci 3 letnich zamieszkujących miasto Lublin.  

Ankietowani wyrażali aprobatę z możliwości udziału w akcji bezpłatnych 

szczepień przeciwko pneumokokom (99,3%). Blisko 70% ankietowanych  

rodziców dowiedziało się o możliwości udziału w programie od pracowników 

przychodni (67,9%). Zdecydowana większość ankietowanych jako powód 

podjęcia decyzji o szczepieniu wskazała chęć zabezpieczenia dziecka przed 

potencjalnym zachorowaniem (88,5%).  

Do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego należy m.in. 

opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki 

zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.  
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Participation of local government  

in the implementation of health policy programs 

regarding pneumococcal vaccination 

Assessment of the implementation health policy program towards 

vaccinations against pneumococcus by the Department of Health and Social 

Policy of Lublin. 

The analysis included 134 questionnaires carried out by the Department of 

Health and Social Policy of Lublin. The questionnaires were a tool for 

evaluation of the pneumococcal vaccination program addressed to the 

parents of 3-year-old children living in the city of Lublin. Respondents 

expressed their approval of the possibility of participating in free vaccination 

against pneumococcus (99.3%). Nearly 70% of parents about participating in 

the program take information from the employees of the clinic (67.9%). The 

majority of respondents indicated the willingness to protect the child from 

potential illness (88.5%) as the reason for the decision to vaccinate. The own 

tasks of local government include development, implementation and 

evaluation of the effects of health policy programs resulting from the 

identified health needs. 
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Właściwości antyoksydacyjne selenu i jego rola  

w chorobach neurodegeneracyjnych 

Daria Torbowska, dariatorbowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Dietetyki 

Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl  

Magdalena Ulikowska, magdalena.ulikowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl 

Justyna Przybyszewska, juprz@cm.umk.pl, Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki, 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/ 

jednostki-wydzialowe/katedra-i-zaklad-zywienia-i-dietetyki.html 

Selen to pierwiastek chemiczny niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania wielu układów oraz narządów człowieka.  Selenoproteiny 

(białka zawierające selen w swojej strukturze) mają różne role w organizmie. 

Jedną z nich jest działanie antyoksydacyjne, czyli ochrona organizmu przed 

uszkodzeniami oksydacyjnymi. Potencjał oksydacyjny pochodnych selenu 

daje ważną informację o poziomie aktywności antyoksydacyjnej. Reaktywne 

formy tlenu negatywnie wpływają na homeostazę całego organizmu w tym 

układu nerwowego. Poprzez uszkadzanie neuronów są powiązane 

z występowaniem zaburzeń nerwowo-mięśniowych włączając udary oraz 

choroby neurodegeneracyjne. Dowody z badań klinicznych wskazują, że 

niedobory selenu korelują z zaburzeniami poznawczymi, chorobą Parkinsona 

i Alzheimera. W pracy przeanalizowano, dostępne w aktualnym 

piśmiennictwie naukowym wyniki badań klinicznych dotyczące wpływu 

spożycia selenu oraz jego poziomu w organizmie na rozwój i występowanie 

chorób neurodegeneracyjnych. Zbyt niski poziom selenu prowadzi do 

zaburzenia systemu antyoksydacyjnego i jest powiązany z zaburzeniami 

poznawczymi. Natomiast nadmiar selenu w organizmie wykazuje działanie 

toksyczne, lecz zjawisko to nie występuje często w populacji ludzkiej.  
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Antioxidant properties of selenium and its role  

in neurodegenerative diseases 

Selenium is a chemical element necessary for the proper functioning of many 

human systems and organs. Selenoproteins (proteins containing selenium in 

their structure) have a lot of roles in the body. One of them is antioxidant, 

that is, protection of the body against oxidative damage. The oxidation 

potential of selenium derivatives gives important information about the level 

of antioxidant activity. Reactive oxygen forms negatively affect the 

homeostasis of the entire organism, including the nervous system. 

By damaging neurons, they are associated with the occurrence of 

neuromuscular disorders including strokes and neurodegenerative diseases. 

Evidence from clinical studies indicates that selenium deficiencies correlate 

with cognitive impairment, Parkinson's disease and Alzheimer's disease.  

The paper analyzes the results of clinical trials available in the current 

scientific literature regarding the effect of selenium intake and its level in 

the body on the development and occurrence of neurodegenerative diseases. 

Too low selenium level leads to disruption of the antioxidative system and is 

associated with cognitive impairment. However, the excess of selenium  

in the body has toxic effects, but this phenomenon does not occur frequently 

in the human population. 
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Wpływ estrogenów na przebieg czerniaka 

Alicja Sobek, ala01p@wp.pl, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii 

Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Karol Lorenc, lorenckarol2@gmail.com, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii 

i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Magdalena Kozioł, magda-lena.1235@o2.pl, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii 

i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Mateusz Pawlicki, pawlak32@gmail.com, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii 

i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Paulina Rudzka, Paulina.rudzka92@gmail.com, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii 

i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Rozwija się on z komórek 

wytwarzających pigmenty, melanocytów.  

Cel pracy: Przedstawienie wpływu estrogenów mających wpływ na 

łagodniejszy przebieg czerniaka u kobiet.  

Materiał i metoda: Przegląd badań dotyczących wpływu estrogenów na 

przebieg raka piersi opublikowanych w latach ostatnich 5 latach.  

Wyniki: Najważniejszym badaniem wydaje się być badanie 

przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu z Pensylwanii, które 

ukazuje zależność pomiędzy rozwojem czerniaka u myszy z niższym 

poziomem estrogenów – niebędących nigdy w ciąży, oraz u osobników 

z wyższym poziomem hormonu – po przebyciu kilku ciąż. Kolejne badanie 

ukazuje, że melanomy zawierające receptory dla estrogenu, których obecność 

jest wyższa w czerniakach w ciąży, były związane z niższą inwazyjnością 

raka. Podczas kolejnego badania dostarczony systemowo agonista receptora 

estrogenowego sprzężonego z białkiem G indukował długotrwałe zmiany 
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związane ze zwiększoną blokadą punktu kontrolnego u myszy z czerniakiem, 

łagodząc przebieg choroby.  

Wnioski: Wyższy poziom estrogenów u przyczynia się do zahamowania 

proliferacji i zwiększenia stopnia zróżnicowania melanocytów, co skutkuje 

łagodniejszym przebiegiem choroby.  

Opiekun naukowy: dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna 

The effect of estrogens on the course of melanoma 

Melanoma is a malignant skin cancer. It develops from cells producing 

pigments, melanocytes.  

Aim of the study: Presentation of the influence of estrogens affecting the 

milder course of melanoma.  

Material and method: Review of studies on the effect of estrogens on the 

course of breast cancer published in the last 5 years. 

Results: The most important study seems to be a study conducted by 

scientists from the University of Pennsylvania which shows the relationship 

between development of melanoma in mice with lower estrogen levels  

– never before in pregnancy, and in those with higher hormone levels – after 

being several pregnancies. Another study shows that melanomas containing 

estrogen receptors, whose presence is higher in melanomas during 

pregnancy, were associated with lower cancer invasiveness. During the next 

study, a systemically delivered agonist of the estrogen receptor coupled to 

the protein G induced long-term changes associated with increased blockade 

of the control point in melanoma mice, resulting in a milder the course of 

the disease  

Conclusions: Higher estrogen levels contribute to the inhibition of 

proliferation and increase the degree of melanocyte differentiation, resulting 

in a milder course of the disease.  

Supervisor: Halina Piecewicz-Szczęsna MD PhD  
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Zachowania zdrowotne w grupie pacjentów  

z niestabilną dusznicą bolesną 

Monika Bieniak, monika675@poczta.onet.pl, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 

i Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Robert Łuczyk, robert.luczyk@umlub.pl, Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa 

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

Mariusz Wysokiński, mariusz.wysokinski@umlub.pl, Zakład Podstaw 

Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Wiesław Fidecki, wieslaw.fidecki@umlub.pl, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 

i Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Wstęp: Choroby układu sercowo-naczyniowego zajmują pierwsze miejsce 

wśród przyczyn zgonów w Polsce. Niestabilna dusznica bolesna jest 

najczęściej występującą manifestacją ostrego zespołu wieńcowego. Stanowi 

ona zaostrzenie przebiegu choroby niedokrwiennej serca i tym samym 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Tak ważne wydaje się 

zatem podejmowanie prozdrowotnych zachowań wśród pacjentów z tą 

chorobą.  

Cel pracy: Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych 

prezentowanych przez pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną.  

Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone od listopada 2016 

roku do lutego 2017 roku w trzech lubelskich szpitalach wśród 194 pacjentów 

z niestabilną dusznicą bolesną. W badaniach zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego, technikę ankietowania, natomiast wykorzystanymi 

narzędziami były: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych oraz metryczka 

opracowania własnego.  

Wnioski: Pacjenci z niestabilną dusznicą bolesną wykazywali przeciętny 

poziom zachowań zdrowotnych. Na podejmowane zachowania zdrowotne 

wpływały: wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania pacjentów. 

Zachowania zdrowotne były najlepsze w grupie wiekowej 61-70 lat. 
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Zachowania zdrowotne na wyższym poziomie wykazywały kobiety. Najgorsze 

zachowania zdrowotne wykazywali pacjenci z wykształceniem podstawowym. 

Zachowania zdrowotne były lepsze wśród mieszkańców miast. 

Health behaviour of patients  

with unstable angina pectoris 

Introduction. The illnesses of the cardiovascular system are the biggest cause 

of death in Poland. Unstable angina pectoris is the most frequently occurring 

manifestation of the acute coronary syndrome (ACS). It aggravates the 

severity of the course of ischaemic heart disease (IHD) and hence constitutes 

a direct threat to the life and health of the patient. Therefore, it seems well-

based to encourage pro-healthy behaviour among patients with this disease. 

The aim of the study. The aim of the study was to evaluate health behaviour 

of patients with unstable angina pectoris. Material and method. The study 

was conducted from November of 2016 to February of 2017 in three hospitals 

in Lublin among 194 patients with unstable angina pectoris. In the study the 

diagnostic survey method alongside with polling technique was utilised. The 

research reference consisted of Inventory of The Health Behaviour 

(Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, IZZ) and the authorial methodology. 

Results. Patients with unstable angina pectoris described their health 

behaviour as ‘average’. The patients’ age, gender, level of education and 

place of residence influenced their health behaviour. The highest ratings 

were in the 61-70 years old category. A higher level of health behaviour was 

presented by women. The lowest ratings of health behaviour were given by 

patients with primary education. The ratings of health behaviour were higher 

among the inhabitants of urban areas. 
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„Zapomniany narząd” – wpływ bakterii jelitowych  

na rozwój otyłości i insulinooporności  

– przegląd systematyczny 

Magdalena Szydełko, mszydelko@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem 

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

Joanna Szydełko, jszydelko@interia.pl, Katedra i Klinika Endokrynologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Anna Boguszewska-Czubara, anna.boguszewska-czubara@am.lublin.pl, Katedra 

i Zakład Chemii Medycznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Anna Szewczyk, anna.szewczyk92@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Otyłość stanowi jeden z wiodących problemów zdrowotnych XXI wieku, 

głównie z uwagi na jej powikłania pod postacią insulinooporności i cukrzycy 

typu 2. Obserwacje ostatnich lat zwracają uwagę na wpływ „zapomnianego 

narządu” na rozwój otyłości i zespołu metabolicznego. Mikroflora jelitowa to 

zbiór około 100 miliardów organizmów kodujących około 3,3 miliona genów, 

co sprawia, że bakterie te zaangażowane są w wiele procesów 

metabolicznych, immunologicznych, związanych z trawieniem i wzorcami 

odżywiania. Największą grupę w ludzkim mikrobiomie (90%) stanowią 

bakterie z rodzaju Bacteroides oraz Firmicutes, a zmiany w liczebności tych 

populacji odgrywają prawdopodobnie kluczową rolę. Wykazano, że 

w przebiegu otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową, dochodzi do 

zmniejszenia o połowę ilości Bacteroides na rzecz Firmicutes. Prowadzi to do 

wzrostu oksydacji kwasów tłuszczowych i wzmożonego odzyskiwania energii 

z niestrawionych składników pokarmowych. Znaczne nasilenie procesów 

fermentacji w jelicie sprzyja wzrostowi ilości krótkołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych, a w konsekwencji hormonów anorektycznych: peptydu YY, 

leptyny, GLP-1, greliny. Ponadto, u osób otyłych stwierdza się znacznie 

zwiększony poziom LPS, który doprowadza do metabolicznej endotoksemii 

i zapalenia w adipocytach, miocytach, hepatocytach indukując insulino-

oporność. Skład mikroflory jelitowej kształtuje się już w okresie dzieciństwa, 
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dlatego dokładne poznanie jej wpływu na procesy metaboliczne może 

w przyszłości posłużyć do wczesnego wykrywania predyspozycji do otyłości. 

Zastosowanie probiotyków, prebiotyków, synbiotyków pozytywnie 

wpływających na skład bakterii jelitowych, zmniejszających stan zapalny 

i sprzyjających utracie masy ciała może być nową metodą w walce z otyłością.  

‘Forgotten organ’ – the influence of intestinal bacteria 

on the development of obesity and insulin resistance  

– systematic review 

Obesity is one of the leading health problems of 21st century, mainly due to 

its complications in the form of insulin resistance and type 2 diabetes. The 

observations in recent years highlight the influence of the ‘forgotten organ’ 

on the development of obesity and the metabolic syndrome. Intestinal 

microflora is a collection of approximately 100 billion organisms encoding 

about 3.3 million genes, which makes these bacteria involved in many 

metabolic, immunological processes, as well as digestive and eating patterns. 

The largest group of human microbiome (90%) are bacteria of the genus 

Bacteroides and Firmicutes, and changes in the number of these populations 

may play a key role. It has been shown that in the course of obesity induced 

by a high-fat diet, the amount of Bacteroides in favor of Firmicutes is halved 

reduced. This leads to increased oxidation of fatty acids and energy 

extraction from undigested food components. Significant intensity of 

fermentation processes in the intestine promotes to an increased in the 

amount of short-chain fatty acids, and as a consequence, anorectic 

hormones: peptide YY, leptin, GLP-1, ghrelin. Moreover, obese individuals 

have significantly elevated levels of LPS, which leads to metabolic 

endotoxemia and inflammation in adipocytes, myocytes, and hepatocytes, 

inducing insulin resistance. The composition of the intestinal microbiota is 

already formed during childhood, therefore, a thorough understanding of its 

impact on metabolic processes may in the future serve to early detection of 

predisposition to obesity. The use of probiotics, prebiotics, synbiotics 

positively affecting the composition of intestinal bacteria, reducing 

inflammation and promoting weight loss can be a new method in the fight 

against obesity.  
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Zastosowanie kwasu hialuronowego  

w chorobach układu oddechowego 

Paulina Terlecka, paulina.chwil@gmail.com, Katedra i Klinika Pneumonologii, 

Onkologii i Alergologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Mateusz Tomaszewski, mateusztomaszewskii@gmail.com, Katedra i Klinika 

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

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

Marcelina Makuch, marcelina.kononiuk@gmail.com, Katedra i Klinika 

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

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

Karol Terlecki, karol.terlecki@gmail.com, Klinika Chirurgii Naczyniowej 

i Angiologii; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Anna Grzywa-Celińska, acelin@op.pl, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii 

i Alergologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Kwas hialuronowy (ang. hyaluronic acid, HA) to polisacharyd, należący do 

rodziny glikozaminoglikanów. Naturalnie występuje w wielu tkankach 

i płynach organizmu człowieka. Ze względu na anionowy charakter 

cząsteczek kwasu hialuronowego, ma on silne właściwości higroskopijne. HA 

bierze udział w modulacji odpowiedzi zapalnej. Aktywność biologiczna HA 

zależy od wielkości cząsteczek kwasu hialuronowego. Główną formą HA 

w organizmach żywych są cząsteczki o wysokiej masie cząsteczkowej (HMW-

HA), które mają działanie przeciwzapalne. Fragmenty o małej masie 

cząsteczkowej, powstające w procesie degradacji HMW-HA gromadzą się 

w miejscu zapalenia, przekazują sygnał o uszkodzeniu tkanek, mobilizują 

komórki układu odpornościowego i wykazują działanie prozapalne.  

HA pełni rolę homeostatyczną w organizmie człowieka, ponadto nawilża 

drogi oddechowe, tworzy warstwę ochronną,  zabezpiecza przed utratą 

wilgoci i wspomaga regenerację śluzówki. W formie inhalacyjnej znalazł 

zastosowanie w łagodzeniu objawów wielu chorób układu oddechowego m.in. 
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nawracających zakażeniach układu oddechowego, rozedmie płuc, astmie, 

mukowiscydozie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, alergiczym 

i niealergicznym nieżycie nosa. 

Celem pracy był przegląd najnowszych doniesień naukowych dotyczących 

właściwości terapeutycznych i zastosowania HA w chorobach układu 

oddechowego.  

The role of hyaluronic acid  

in the treatment of respiratory tract diseases 

Hyaluronic acid (HA) is a polysaccharide belonging to the family of 

glycosaminoglycans, consisting of polymers of D-glucuronic acid and  

N-acetyl-D-glucosamine. It occurs naturally in many tissues and fluids of the 

human body. Due to the anionic nature of hyaluronic acid molecules, it has 

strong hygroscopic properties (1 molecule of hyaluronic acid binds about 250 

molecules of water). HA is involved in the modulation of the inflammatory 

response. The biological activity of HA is related to its molecular size. The 

main form of HA in living organisms are molecules with high molecular 

weight (HMW-HA, >106 kDa), which have anti-inflammatory properties. Low 

molecular weight fragments (sHA, <300 kDa) are generated in the HMW-HA 

degradation, accumulate at the site of inflammation, transmit a signal of 

tissue damage, mobilize immune cells and show pro-inflammatory activity. 

HA plays a homeostatic role in the human body, it also moisturizes the 

airways, creates a protective layer, protects against moisture loss and 

promotes regeneration of mucosa. 

Therapy of inhaled HA alleviates the symptoms of various respiratory 

diseases, among others recurrent respiratory infections, emphysema, 

asthma, cystic fibrosis (CF), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 

allergic and non-allergic rhinitis. The aim of the present study was to review 

the latest scientific reports on therapeutic properties and the use of 

hyaluronic acid in respiratory diseases.  
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Zdrowie pielęgniarek  

uwarunkowane od wykonywanej pracy 

Julia Chromiec, chromiecjulia@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Promocja 

Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 

wnz@pwszplock.pl, www.pwszplock.pl 

Paula Jankowska, paulajankowska@onet.eu, Studenckie Koło Naukowe Promocja 

Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 

wnz@pwszplock.pl, www.pwszplock.pl 

Andżelika Kołodziejska, a.kolodziejska95@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Promocja Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Płocku, wnz@pwszplock.pl, www.pwszplock.pl 

Marta Rogowska, marta1r1@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Promocja Zdrowia, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 

wnz@pwszplock.pl, www.pwszplock.pl 

Mariola Głowacka, mariolaglowacka@wp.pl, Zastępca Opiekuna Koła Naukowego 

Promocja Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Płocku, wnz@pwszplock.pl, www.pwszplock.pl 

Alina Orzoł, Opiekun Koła Naukowego Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, wnz@pwszplock.pl, 

www.pwszplock.pl 

Wstęp: Współczesna pielęgniarka/pielęgniarz musi wykazywać się większą 

wytrwałością i poświęceniem podczas wykonywania swoich obowiązków. 

Podczas opieki nad pacjentem pielęgniarka/pielęgniarz są narażeni na różne 

czynniki, które mają duży wpływ na ich zdrowie, nie tylko w sferze fizycznej, 

ale również w sferze psychospołecznej. Według definicji WHO zagrożenie 

psychospołeczne odnosi się do treści wykonywanej pracy, organizacji pracy, 

systemami zarządzania, warunkami środowiska pracy, a kompetencjami 

potrzebami i indywidualnymi właściwościami pracownika. 

Cel: Celem pracy było przedstawienie czynników wpływających na 

zdrowie pielęgniarek/pielęgniarzy.  

Materiał i metoda: Badanie zostały przeprowadzone od lutego do marca 

2018r w grupie 400 pielęgniarek/pielęgniarzy czynnych zawodowo z różnych 

szpitali w Polsce. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego,  

techniką ankietową z wykorzystaniem narzędzia autorskiego kwestionariusz 

mailto:wnz@pwszplock.pl
mailto:wnz@pwszplock.pl
mailto:wnz@pwszplock.pl
mailto:wnz@pwszplock.pl
mailto:wnz@pwszplock.pl
mailto:wnz@pwszplock.pl
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ankiety, która zawierała metryczkę oraz 15 pytań. Badani często narażeni są 

na przeciążenia fizyczne, takie jak podnoszenie pacjenta (35,4%), 

transportowanie pacjenta (21,2%), nadmierna praca fizyczna (17,8%) 

i podnoszenie sprzętu medycznego (12,8%). Często wymienianym 

czynnikiem technicznym, na który narażeni są respondenci jest brak 

wyposażenia (51,4%).  

Wnioski Dla zniwelowania obciążenia pielęgniarki/pielęgniarza w pracy 

zawodowej konieczne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych i doposażenie 

stanowisk pracy. 

Health of nurses conditioned on the job 

Introduction: A modern nurse must show greater perseverance and 

dedication while performing his duties. During the care of the patient, the 

nurse is exposed to various factors that have a big impact on their health, 

not only in the physical sphere, but also in the psychosocial sphere. 

According to the WHO definition, the psychosocial threat refers to the 

content of work performed, work organization, management systems, 

working environment conditions, and competencies of the needs and 

individual properties of the employee.  

The aim: The aim of the work is to present factors influencing the health of 

nurses.  

Material and method: The study was conducted from February to March 2018 

in a group of 400 nurses professionally active from various hospitals in 

Poland. The research was carried out by means of a diagnostic survey, 

a questionnaire technique using the author's questionnaire, which included 

a questionnaire and 15 questions. The subjects are often exposed to physical 

overload such as lifting the patient (35.4%), transporting the patient (21.2%), 

excessive physical work (17.8%) and lifting medical equipment (12.8%). The 

lack of equipment (51.4%) is a frequently mentioned technical factor that 

respondents are exposed to.  

Conclusions: In order to overcome the burden of a nurse in a professional 

job, it is necessary to introduce organizational changes and retrofit work 

stations.  
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Zespół Sezary’ego  

– rola hematologa i dermatologa w diagnostyce i terapii 

Marzena Kukla, marzenakukla@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski z Oddziałem 

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

Klaudia Kwiatkowska, klaudia.kwiatkowska95@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Szymczyk, agnieszka.szymczyk@umlub.pl, Katedra i Klinika Hemato-

onkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Podhorecka, monikapodhorecka@umlub.pl, Katedra i Klinika Hemato-

onkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Zespół Sezary'ego (Sezary syndrome, SS) jest agresywnym, białaczkowym 

wariantem skórnych chłoniaków T-komórkowych (cutaneous T-cell 

lymphoma, CTCL). Charakteryzuje się współwystępowaniem erytrodermii, 

uogólnionej limfadenopatii oraz atypowych limfocytów T o pofałdowanym 

jądrze w skórze, węzłach chłonnych i krwi obwodowej (komórek Sezary'ego). 

W obraz kliniczny SS wpisuje się również keratodermia,  łysienie oraz zmiany 

paznokciowe. Zwykle pierwsze zmiany skórne są mało swoiste, a ustalenie 

rozpoznania jest bardzo trudne. Diagnostyka różnicowa wymaga 

uwzględnienia innych jednostek chorobowych, w przebiegu których 

obserwujemy również erytrodermię, takich jak: uogólnione atopowe 

zapalenie skóry, łuszczyca, reakcje polekowe, erytrodermiczna postać 

ziarniniaka grzybiastego. Należy podkreślić, że dla obrazu klinicznego SS są 

charakterystyczne nie tylko zmiany skórne, ale też zaburzenia typowe dla 

choroby limfoproliferacyjnej, dlatego w procesie diagnostycznym i tera-

peutycznym konieczna jest współpraca lekarzy dermatologów i hematologów . 

W pracy dokonano próby przedstawienia SS jako problemu o charakterze 

interdyscyplinarnym. 
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Sézary syndrome – the role of a hematologist  

and dermatologist in diagnostics and therapy 

Sézary syndrome is an aggressive leukemic variant  of cutaneous T-cell 

lymphoma (CTCL). It is a condition characterized by a triad of symptoms 

including erythroderma, generalized lymphadenopathy, and atypical T 

lymphocytes with cerebriform nuclei in the skin, lymph nodes and peripheral 

blood (Sezary cells). The clinical picture of SS also includes keratodermia, 

baldness and nail changes. The first skin lesions are usually not specific, and 

determining the diagnosis is very difficult. Differential diagnosis 

encompasses other disease entities in the course of which we also observe 

erythroderma, such as: generalized atopic dermatitis, psoriasis, cutaneous 

drug reactions, erythrodermic mycosis fungoides. It should be emphasized 

that the SS clinical picture is characterized not only by skin lesions but also 

by disorders typical for lymphoproliferative disease, therefore the 

cooperation between dermatologists and haematologists is necessary in the 

diagnostic and therapeutic process. At work, we attempt to present the SS as 

an interdisciplinary problem. 
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Cukrzyca a choroby przyzębia 

Krzysztof Kędzierski, iwos21@wp.pl, Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Jarosław Sieczkarek, jareksieczkarek@gmail.com, Katedra i Zakład Periodontologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Nastaj, monika-nastaj@tlen.pl, Katedra i Zakład Periodontologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia@tlen.pl, Katedra i Zakład 

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

Zapalenie przyzębia jest przewlekłą chorobą zapalną jamy ustnej, która 

obejmuje dziąsła, zęby oraz podtrzymujące je kości.  Częstość występowania 

zapalenia przyzębia jest istotnie większa wśród osób w średnim wieku 

chorych na cukrzycę niż wśród osób w podobnym wieku bez cukrzycy. 

Zapalenie przyzębia uznano za szóste powikłanie cukrzycy. Obecność 

końcowych produktów zaawansowanej glikacji, zmiany mechanizmów 

lipidowych, stres oksydacyjny oraz zwiększone stężenia cytokin w krążeniu 

systemowym u chorych na cukrzycę z zapaleniem przyzębia wskazują, że 

leczenie prowadzone przez stomatologów oraz lekarzy zajmujących się 

leczeniem cukrzycy powinno być skoordynowane. U pacjentów z chorobami 

układowymi, takimi jak cukrzyca, choroba jest często bardziej uogólniona. 

Chorzy ze złą kontrolą glikemii często trafiają do stomatologa z powodu 

ciężkiego zapalenia tkanek dziąseł z cechami utraty podparcia zębów. Chorzy 

na cukrzycę wiedzą zazwyczaj niewiele na temat zależności między 

zapaleniem przyzębia a cukrzycą. Personel medyczny opiekujący się chorymi 

na cukrzycę powinien więc zdawać sobie sprawę z tego związku i informować 

pacjentów o potrzebie utrzymywania dobrego stanu zdrowia jamy ustnej. 

Kierowanie chorych ze źle kontrolowaną cukrzycą na ocenę stomatologiczną 

i leczenie periodontologiczne może spowodować poprawę kontroli stężenia 

glukozy we krwi. 
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Diabetes and periodontal disease 

Perioditis is a chronic inflammatory disease of the mouth that includes the 

gums, teeth and bones that support them. The prevalence of periodontitis is 

significantly higher among middle-aged people with diabetes than among 

people of similar ages without diabetes. Periodontitis was considered the 

sixth complication of diabetes. The presence of advanced glycation end 

products, changes in lipid mechanisms, oxidative stress, and increased 

systemic cytokines in diabetic patients with periodontitis indicate that 

treatment conducted by dentists and doctors treating diabetes should be 

coordinated. In patients with systemic diseases such as diabetes, the disease 

is often more generalized. Patients with poor glycemic control often go to 

the dentist because of severe gingivitis with features of loss of tooth support. 

Patients with diabetes usually know little about the relationship between 

periodontitis and diabetes. Medical personnel who care for people with 

diabetes should therefore be aware of this relationship and inform patients 

about the need to maintain good oral health. Directing patients with poorly 

controlled diabetes to dental evaluation and periodontal treatment may 

improve the control of blood glucose 
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Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Polsce 

Andrzej Szczepanek, andrzejszczepanek@op.pl, Instytut Zdrowia Publicznego, 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.ujk.edu.pl 

Wstęp: Odpowiedniej jakości woda jest niezbędna dla utrzymania 

prawidłowego zdrowia człowieka. Źródło bezpiecznej wody stanowią 

wodociągi zbiorowego zaopatrzenia. 

Cel pracy: Celem pracy było wykazanie jak zmieniła się struktura 

wodociągów w Polsce oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi w latach 2005-2016. 

Materiały i metody: W analizie wykorzystano dane pochodzące 

z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Ochrona środowiska” 

oraz z Banku Danych Lokalnych.  

Wyniki badań: W analizowanym okresie z 86,1% do 91,9% wzrósł odsetek 

ludności Polski mającej dostęp do wody dostarczanej przez wodociągi, 

pomimo spadku ogólnej liczby wodociągów z 17274 do 8495. W latach  

2005-2016 znacznej poprawie uległa jakość wody dostarczanej ludności przez 

urządzenia wodociągowe. W 2005 r. kwestionowano jakość wody w 19,2% 

wodociągów, natomiast w 2016 już tylko w  1,5% urządzeń. Z 10,9% do 0,6% 

spadł odsetek ludności korzystającej z wody niespełniającej norm 

sanitarnych. 

Wnioski: W latach 2005-2015 obserwowano zwiększenie się liczby 

ludności Polski mającej dostęp do wody dostarczanej przez wodociągi. 

Zmniejszeniu się ilości czynnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

towarzyszyła znaczna poprawa jej jakości. Likwidacji uległy głównie ,,małe 

wodociągi” o produkcji poniżej 100 m3/dobę. 
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The quality of drinking water in Poland 

Introduction: High quality drinking water is essential to human health. The 

source of safe drinking water are water supply networks. 

Aims: The aims of the research was to present the changes in the structure of 

water supply networks and the quality of potable water in Poland in the years 

2006-2015. 

Materials and methods: The analysis is based on data provided by the 

Statistics Poland report: ‘Environment Protection’ and Local Data Bank 

Results: In the analyzed period, there was observed a growth from 86.1% to 

91.9% in the percentage of people who have access to drinking water 

provided by water networks, though the general number of water networks 

dropped from 17274 to 8495. In the years 2005-2016 there was a significant 

improvement in the quality of water provided by water networks.  While in 

2005 the water quality was questioned in 19.2% of water networks, in 2016 it 

was as low as 1.5%. The percentage of people who use water that does not 

fulfill sanitary standards dropped from 10.9% to 0.6%. 

Conclusions: In the years 2005-2015 there can be observed a growth in the 

number of inhabitants of Poland who have access to water supplied by water 

networks. Though the number of working water networks diminished, the 

quality of potable water has improved significantly. The water networks that 

are no longer in service were mostly ‘small’, i.e. such that produced less than 

100 m3 per 24 hours. 
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Metoda oceny procesu redukcji masy ciała 

Weronika Gawrys, veronika.gawrys@gmail.com, Instytut Nauk o Zdrowiu 

i Żywieniu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, www.zim.pcz.pl 

Andrzej Ślęzak, ajslezak@zim.pcz.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, Wydział 

Zarządzania, Politechnika Częstochowska, www.zim.pcz.pl 

Wprowadzenie: Od wielu lat nadwaga i otyłość stanowi poważny problem 

zdrowotny o charakterze pandemicznym. Zmiana nawyków żywieniowych 

może przyczynić się do redukcji masy ciała i tkanki tłuszczowej 

w organizmie, co zostaje odzwierciedlone poprzez zmniejszenie wartości  

parametrów i wskaźników antropometrycznych. 

Cele: Celem pracy była analiza wpływu redukcji masy ciała na wartość 

podstawowych wskaźników antropometrycznych przy zastosowaniu diety 

niskowęglowodanowej, weryfikacja użyteczności modelu matematycznego 

procesu redukcji masy ciała, określenie stałych redukcji masy ciała, oraz 

porównanie ich z danymi literaturowymi.  

Obiekt i metodyka: Badanie polegało na analizie składu ciała 22-letniej 

kobiety, która przez 20 tygodni stosowała dietę niskowęglowodanową w celu 

redukcji masy ciała. Badania przeprowadzono przy użyciu analizatora 

TANITA BC 420 SMA, wykorzystującego metodę BIA. Pomiary obwodu talii 

oraz bioder zostały przeprowadzone przy pomocy miarki SECA 201. 

Wnioski: Wykazano, że dieta niskowęglowodanowa przyczynia się do 

redukcji wartości wskaźników antropometrycznych oraz, że istnieje 

krytyczny czas, po którym osiągane są akceptowalne wartości wskaźników 

antropometrycznych, a proces redukcji parametrów antropometrycznych 

zachodzi zgodnie z równaniem eksponenty. Stałe występujące w tych 

równaniach, charakteryzują indywidualne cechy odnoszące się odpowiednio 

do szybkości redukcji makroskopowych wielkości antropometrycznych.  
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A method to evaluate the process of weight reduction 

Introduction: Overweight and obesity is a serious, worldwide health problem 

for many years. A change in eating habits may contribute to the reduction of 

body mass and body fat, which is reflected by the reduction in the values of 

anthropometric parameters and indicators. 

Aim: The aim of this study was to analyze the impact of body mass reduction 

on basic anthropometric indicators after using low carbohydrate diet, 

verification of the mathematical model in the process of body mass 

reduction, determination of constant of body mass reduction, and 

comparison with literature data. 

Methods: The study included a 22-year-old woman, who applyed a low 

carbohydrate diet for 20 weeks to reduce body mass. The body composition 

test was performed by using the TANITA BC 420 SMA analyzer which use the 

BIA method. Measurements of the waist and hip circumferences were made 

with the SECA 201 measuring tape. 

Conlusions: The study showed that low-carbohydrate diet reduces the value 

of anthropometric indicators, and there is a critical time after which the 

acceptable values of anthropometric indicators are achieved. The process of 

reducing the anthropometric parameters occurs according to the equation of 

the exponent. The constants presented in the equations are characterized by 

individual features related to the rate of reduction of macroscopic 

anthropometric values. 
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Nerwiak zarodkowy współczulny: prezentacja przypadku 

Bartosz Kępka, bartek.kepka4@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 

Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Martyna Karoń, karon.martyna@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 

Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  

Joanna Nurzyńska-Flak, asianurz@o2.pl, Klinika Hematologii, Onkologii 

i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Neuroblastoma jest najczęstszym nowotworem wieku niemowlęcego, 

stanowi też 7-10% wszystkich nowotworów dziecięcych. Jest to nowotwór, 

który często nie daje specyficznych objawów, są one również uzależnione od 

lokalizacji guza. Z tego powodu rodzice i lekarze często nie wiążą 

symptomów z chorobą, a dzieci trafiają do szpitala w stanie ciężkim, na jej 

zaawansowanym etapie. 

Celem pracy jest przedstawienie przypadku 3,5 letniej dziewczynki 

z nerwiakiem zarodkowym w jamie brzusznej. Pacjentka z powodu epizodu 

wolnych i odbarwionych stolców została skierowana przez lekarza POZ na 

usg jamy brzusznej, w którym stwierdzono zmianę ogniskową w okolicy 

wątroby. Dziewczynkę przyjęto do Kliniki Gastrologii USD w celu pogłębienia 

diagnostyki. Markery nowotworowe były ujemne, a podstawowe badania 

laboratoryjne w normie. TK jamy brzusznej ujawniła, że zmiana 

zlokalizowana jest w przestrzeni zaotrzewnowej. W badaniach w Klinice 

Hematologii i Onkologii USD wykazano podwyższony poziom NSE w surowicy 

oraz obecność AK w moczu. Wykonano także biopsję szpiku oraz guza. 

Badanie hist-pat potwierdziło rozpoznanie neuroblastoma. W badaniu 

genetycznym onkogen N-MYC był ujemny, co świadczy o dobrym rokowaniu. 

Na podstawie całości obrazu klinicznego pacjentkę zakwalifikowano do 

leczenia wg Programu LINES. Obecnie jest w trakcie chemioterapii. 
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W przypadku obserwacji niespecyficznych, niewyjaśnionych objawów  

należy podjąć diagnostykę w kierunku nowotworu ze względu na dużą 

dynamikę tych procesów u dzieci. 

Neuroblastoma: case report 

Neuroblastoma is the most common neoplasm in infancy, it is 7-10% of all 

neoplasms in children as well. It does not give specific symptoms, they are 

also dependent on the location of the tumor. Beacause of this both parents 

and physicians often do not relate symptoms to the disease, and children go 

to hospital in a serious condition at its advanced stage.  

The aim of the work is to present a case of a 3.5-year-old girl with an 

neuroblastoma in the abdominal cavity. The patient due to an episode of 

loose and discolored stools was referred by the GP to the abdominal usg,  

in which a focal lesion in the liver was found. The girl was admitted to the 

Gastroenterology Clinic in order to deepen the diagnosis. Tumor markers 

were negative and basic laboratory tests were normal. CT of the abdominal 

cavity revealed that the lesion is located in the retroperitoneal space.  

In Hematology and Oncology Clinic, elevated levels of NSE in serum and the 

presence of katecholamines in urine were demonstrated. A bone marrow and 

tumor biopsy was also performed. The histopathological examination 

confirmed the diagnosis of neuroblastoma. In the genetic test, the N-MYC 

oncogene was negative, which indicates a good prognosis. Based on the 

entire clinical picture, the patient was qualified for treatment according to 

the LINES Program. She is currently undergoing chemotherapy. 

In the case of non-specific or unexplained symptoms, diagnostics should be 

undertaken for cancer due to the high dynamics of these processes in 

children. 
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Niedoczynność tarczycy jako czynnik ryzyka depresji 

Joanna Girzelska, joannagirze@gmail.com, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, www.wsei.lublin.pl 

Wprowadzenie. Niedoczynność tarczycy jest najczęstszym zaburzeniem 

czynności tarczycy dotyczącym ok. 5% populacji, które prowadzi do 

uogólnionego spowolnienia procesów metabolicznych. Niedoczynność 

tarczycy a wraz z nią inne choroby metaboliczne i endokrynologiczne, 

a także choroby neurologiczne czy układowe mogą wywołać objawy depresji. 

Badania pokazują, że u osób ze zdiagnozowaną depresją częściej występuje 

niedoczynność tarczycy.  

Cel. Celem pracy było omówienie związku pomiędzy niedoczynnością 

tarczycy a ryzykiem rozwoju depresji.  

Materiał i metodyka. Do analiz zaklasyfikowano literaturę, z której 

wyłoniono treści dotyczący wpływu niedoczynności tarczycy na rozwój 

depresji.  

Podsumowanie. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że wiele schorzeń 

somatycznych, w tym niedoczynność tarczycy może przyczyniać się do 

rozwoju depresji; u 10-50% pacjentów z depresją stwierdza się choroby 

somatyczne. Z badań wynika, że depresja może być czynnikiem ryzyka 

licznych chorób somatycznych, a wiele schorzeń somatycznych może się 

przyczyniać do rozwoju depresji. 
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Hypothyroidism as a risk factor for depression 

troduction. Hypothyroidism is the most common thyroid disorder affecting 

about 5% of the population, that leads to a generalized slowdown in 

metabolic processes. Hypothyroidism and other metabolic and endocrine 

diseases, as well as neurological or systemic diseases can cause symptoms of 

depression. The research show that people with diagnosed depression are 

more likely to have hypothyroidism. Objective. The aim of the research was 

to discuss the relationship between hypothyroidism and the risk of 

developing depression. Material and Methodology. Literature was classified 

into the analysis, from which the content regarding the influence of 

hypothyroidism on the development of depression was selected. Abstract. 

A review of the literature suggests that many somatic disorders, including 

hypothyroidism, may contribute to the development of depression;  

in 10-50% of the patients with depression, somatic diseases are diagnosed. 

The research show that depression may be a risk factor for many somatic 

diseases, and many somatic disorders may contribute to the development of 

depression. 
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Niedrobnokomórkowy rak płuca  

– epidemiologia i leczenie 

Paulina Terlecka, paulina.chwil@gmail.com, Katedra i Klinika Pneumonologii, 

Onkologii i Alergologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Paweł Krawczyk, krapa@poczta.onet.pl; Katedra i Klinika Pneumonologii, 

Onkologii i Alergologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Rak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym na 

świecie u mężczyzn, u których jednocześnie stanowi najczęstszą przyczynę 

zgonów z powodu nowotworów złośliwych. W ostatnich latach obserwowany 

jest wzrost liczby zachorowań na ten nowotwór u kobiet. W Polsce zajmuje 

pierwsze miejsce wśród nowych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów 

złośliwych. Polska wciąż zaliczana jest do krajów o wysokiej zapadalności na 

tę chorobę. Z uwagi na bezobjawowy przebieg w początkowym okresie 

i niecharakterystyczne objawy rak płuca wykrywany jest zwykle w średnioza-

awansowanym (IIIB) lub zaawansowanym stadium (IV), co stanowi około 70% 

nowych zachorowań, bez możliwości leczenia radykalnego. Leczenie 

radykalne możliwe jest do przeprowadzenia w stadium I, II i IIIA. Tym 

samym rak płuca pozostaje nowotworem o bardzo złym rokowaniu. 

Pięcioletnie przeżycie od momentu diagnozy wynosi zaledwie 13%. Aktualnie 

standardowym postępowaniem w zaawansowanym stadium choroby w I linii 

leczenia jest zastosowanie dwulekowych schematów chemioterapii opartej na 

związkach platyny. Standardowa chemioterapia wiąże się z wysoką 

toksycznością. Niezwykle ważne jest aktualizowanie wiedzy na temat nowych 

możliwości terapeutycznych o mniejszej toksyczności i zarazem większej 

skuteczności. W ostatnich latach nastąpił rozwój leczenia ukierunkowanego 

molekularnie. Celem pracy był przegląd najnowszych doniesień naukowych 

dotyczących epidemiologii i leczenia ukierunkowanego molekularne raka 

płuca.  
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Non-small cell lung cancer – epidemiology and treatment 

Lung cancer is the most frequently diagnosed malignant tumor in the world 

in men, it is also the most common cause of their death due to malignant 

tumors. In recent years, an increase in the incidence of this cancer in women 

has been observed. In Poland, it is the first most common cause of new cases 

and death from cancer. In Poland the incidence of lung cancer is still high. 

Due to the asymptomatic course in the initial period and non-characteristic 

symptoms, lung cancer is usually diagnosed in locally advanced (IIIB)  

or advanced stage (IV), which accounts for about 70% of new cases, without 

the possibility of radical treatment. Radical treatment can be carried out at 

stages I, II and IIIA. Thus, lung cancer remains a disease with very poor 

prognosis. The five-year survival from the diagnosis is only 13%. Currently, 

the standard of care in the first line treatment of advanced stage of lung 

cancer is to use a platinum-based chemotherapeutic agents. Standard 

chemotherapy is associated with high toxicity. It is extremely important to 

update knowledge about new therapeutic options with less toxicity and at 

the same time greater effectiveness. In recent years, there has been 

a development of molecular targeted therapies. The aim of the present study 

was to review the latest scientific reports on epidemiology and molecular 

targeted therapies of lung cancer. 
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Ocena poziomu leptyny i adiponektyny  

w surowicy krwi otyłych ciężarnych z preeklampsją 

Anna Semczuk-Sikora, anna.semczuk@umlub.pl, Katedra i Klinika Położnictwa 

i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Katarzyna Lisak-Gurba, katarzyna.lisak@gmail.com, Klinika Noworodków 

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, www.szpitalrzeszow.pl 

Anna Kwaśniewska, anna.kwasniewska@umlub.pl, Katedra i Klinika Położnictwa 

i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl 

Otyłość jest obecnie stale narastającym problemem społecznym, 

a związane z nią nadciśnienie w ciąży stanowi jedną z głównych przyczyn 

matczynej i płodowej zachorowalności i śmiertelności. Należy poszukiwać 

markerów biochemicznych umożliwiających wczesne rozpoznanie 

preeclampsji, zwłaszcza u otyłych ciężarnych. Leptyna i adiponektyna, jedne 

z głównych produktów tkanki tłuszczowej odgrywają ważna rolę 

w mechanizmach łaknienia oraz uczestniczą w regulacji ciśnienia krwi. 

Uważa się, że mogą być markerami niektórych  patologii ciąży jak cukrzyca 

i preeklampsja.  

Celem pracy była ocena stężenia leptyny i adiponektyny w surowicy krwi 

otyłych ciężarnych z preeklampsją. Badaniami objęto 24 otyłe ciężarne 

z preeklampsją (gr.1), 28 ciężarnych z  prawidłową masą ciała z preeklampsją 

(gr.2), 35 otyłych ciężarnych bez preeklampsji (gr.3) oraz 30 kobiet z ciążą 

fizjologiczną (gr.kontrolna). Stężenie leptyny i adiponektyny oznaczano 

w trzecim trymestrze ciąży w krwi żylnej matki metodą ELISA.  

Wartości mediany (zakres) stężenia leptyny w grupie 1,2,3 i kontrolnej 

wynosiły odpowiednio: 57,0 (17,4-136,7) ng/ml; 31,6 (8,2-149,7) ng/ml; 37,6 

(4,1-124,4) ng/ml; 18,8 (4,2-94,9) ng/ml, a adiponektyny: 7,9 (2,5-18,9) 

µg/ml; 8,2 (3,2-23,1) µg/ml; 5,94 (2,5-18,3) µg/ml; 8,4 (1,9-17,9) µg/ml.  

Stężenia leptyny były istotnie statystycznie wyższe w grupie 1 

w porównaniu do pozostałych grup, ponadto stwierdzono statystycznie 

istotnie niższe stężenie adiponektyny we krwi ciężarnych z grupy 3.  

Uzyskane wyniki wskazują na udział leptyny w patomechanizmie 

preeklampsji. 
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Evaluation of leptin and adiponectin levels  

in the serum of obese pregnant women with preeclampsia 

Obesity is a constantly growing social problem, and the associated 

hypertension in pregnancy is one of the main causes of maternal and fetal 

morbidity and mortality. Biochemical markers should be sought for early 

diagnosis of preeclampsia, especially in obese pregnant women. Leptin and 

adiponectin, one of the main products of adipose tissue, play an important 

role in the mechanisms of appetite and participate in the regulation of blood 

pressure. They are believed to be markers of some pathologies of pregnancy 

such as diabetes and preeclampsia. The aim of the study was to assess levels 

of leptin and adiponectin in the serum of obese pregnant women with 

preeclampsia. 

The study included 24 obese pregnant women with preeclampsia (group 1), 

28 pregnant women with normal body weight with preeclampsia (group 2), 35 

obese pregnant women without preeclampsia (group 3) and 30 women with 

physiological pregnancy (control group). The concentration of leptin and 

adiponectin was determined in the third trimester of pregnancy in the 

mother's venous blood by ELISA. 

The median values(range) of leptin concentration in the 1,2,3 and control 

group were respectively: 57.0 (17.6-136.7) ng/ml, 31.6 (8.2-149.7) ng/ml, 37.6 

(4.1-124.4) ng/ml, 18.8 (4.2-94.9) ng/ml, and adiponectin: 7.9 (2.5-18.9) 

µg/ml, 8.2 (3,2-23,1) µg/ml, 5.94 (2,5-18,3) µg/ml, 8.4 (1,9-17,9) µg/ml. 

Leptin levels were statistically significantly higher in group 1 compared to 

other groups, in addition, there was statistically significantly lower 

adiponectin concentration in the blood of pregnant women from group 3.  

The obtained results indicate the participation of leptin in the 

pathomechanism of preeclampsia. 
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Ocena wpływu pioglitazonu na cytotoksyczność 

metotreksatu w badaniach in vitro  

Bartosz Pierzycki, bartosz-p95@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Jaworska, agnieszkajaworska1995@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

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

Iwona Piątkowska-Chmiel, iwonapiatkowskachmiel@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Choroby nowotworowe stanowią drugą pod względem liczebności, po 

chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów na świecie, a skuteczna 

terapia chorób nowotworowych jest obecnie jednym z najważniejszych 

wyzwań współczesnej medycyny. W leczeniu nowotworów złośliwych 

najczęściej stosowana jest chemioterapia konwencjonalna połączona 

z radioterapią. Chemioterapia, ze względu na stosowanie substancji 

cytotoksycznych, powoduje wiele skutków ubocznych. Klasycznym lekiem 

cytostatycznym stosowanym w leczeniu wielu typów nowotworów jest 

metotreksat (MTX). Metotreksat działa swoiście na proliferujące komórki, 

głównie w fazie S cyklu komórkowego. MTX charakteryzuje się jednak dużą 

toksycznością, której towarzyszy szereg niebezpiecznych powikłań.  

Dlatego też, poszukiwanie nowych rozwiązań terapeutycznych 

skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa i selektywności działania 

cytostatyków stanowi jeden z najważniejszych priorytetów współczesnej 

onkologii. Zmiany w metabolizmie komórek nowotworowych związane 

z nasiloną proliferacją komórkową a co za tym idzie zwiększonym 

zapotrzebowaniem energetycznym wykorzystuje się obecnie jako jeden 

z celów terapeutycznych w onkologii. Dlatego też przedmiotem badań tej 

pracy była ocena wpływu pioglitazonu agonisty receptorów jądrowych 

aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR-γ) na 

cytotoksyczność metotreksatu w badaniach in vitro.  
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The evaluation of the effect of pioglitazone  

on methotrexate cytotoxicity in in vitro studies 

Cancer diseases are the second cause of deaths in the world after 

cardiovascular disease, and effective therapy of cancer is currently one of the 

most important challenges of modern medicine. In the treatment of 

malignant tumors, conventional chemotherapy combined with radiotherapy 

is the most commonly used method. Chemotherapy, due to the use of 

cytotoxic substances, causes many side effects. The classic cytostatic drug 

used to treat many types of cancer is methotrexate (MTX). Methotrexate acts 

specifically on proliferating cells, mainly in the S phase of the cell cycle. 

MTX is however characterized by high toxicity, which is accompanied by 

a number of dangerous complications. 

Therefore, the search for new therapeutic solutions resulting in increased 

safety and selectivity of cytostatics is one of the most important priorities of 

contemporary oncology. Changes in the metabolism of cancer cells 

associated with increased cell proliferation and hence increased energy 

requirements are currently used as one of the therapeutic targets in 

oncology. Therefore, the study was conducted to evaluate the effect of 

pioglitazone peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR-γ) agonists 

on methotrexate cytotoxicity in in vitro studies. 
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Peelingi medyczne w leczeniu trądziku 

Katarzyna Dobrowolska, kasiabojek@o2.pl, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ckuostrowiec.pl 

Trądzik i jego odmiany należą do najczęściej występujących schorzeń 

dermatologicznych. Trądzik jest problemem medycznym i kosmetologicznym 

dużej części społeczeństwa, w różnym przedziale wiekowym,  lecz 

najintensywniej „towarzyszy” grupie 12-24 lat. Jest chorobą skóry, która 

prowadzi do ciężko usuwalnych defektów. Leczenie trądziku to niezwykle 

żmudny i długotrwały proces, a dla wielu osób wydaje się bezskuteczne.  

Celem pracy jest przedstawienie jednej z metod usunięcia trądziku oraz blizn 

i przebarwień potrądzikowych. Przy zachowaniu odpowiednich procedur 

i doborze peelingów medycznych, ścisłej współpracy dermatologa 

z kosmetologiem efekty mogą być zaskakująco pozytywne. Odpowiednie 

postępowanie lecznicze i kosmetologiczne, to dwie powiązane ze sobą drogi 

wyprowadzenia pacjenta z tej przypadłości. Założeniem jest także pokazanie 

tej dolegliwości jako choroby cywilizacyjnej, z podkreśleniem konieczności 

stosowania prewencji pierwotnej i wtórnej. Badania prowadzone były na 

podstawie zabiegów złuszczających w gabinecie kosmetycznym. 

Ze względu na brak dokładnie określonego podziału chorób 

cywilizacyjnych, nie można stwierdzić czy trądzik jest zaliczany jako jedna 

z nich. Biorąc pod uwagę kryteria według jakich jest oceniana choroba 

cywilizacyjna, między innymi zagrażanie sferze psychicznej człowieka 

(depresje czy nerwice), można trądzik przyporządkować do tej grupy. 

Umożliwiłoby to szerszy dostęp do bezpłatnego leczenia,  nie tylko środkami 

farmakologicznymi ale też metodami wspomagającymi i skutecznymi,  jakimi 

są peelingi medyczne. 
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Medical peels for the treatment of acne 

Acne and its varieties belong to the most common dermatological diseases. 

Acne is a medical and cosmetological problem for a large part of society, 

in different age groups, but most intensively ‘accompanies’ the group of  

12-24 years. It is a skin disease that leads to severely removable defects. 

Acne treatment is an extremely arduous and long-lasting process, and for 

many people it seems to be ineffective.  

The aim of the work is to present one of the methods of removing acne, scars 

and pigmentation scars. While maintaining appropriate procedures and 

selection of medical peels, close cooperation between a dermatologist and 

cosmetologist, the effects can be surprisingly positive. Appropriate medical 

and cosmetological treatment are two interrelated ways of getting a patient 

out of this ailment. The assumption is also to show this affliction as 

a civilization disease underlining the necessity of primary and secondary 

prevention. The research was conducted on the basis of exfoliating 

treatments in a beauty salon.  

Due to the lack of a definite division of civilization diseases, it can not be 

determined whether acne is classified as one of them. Taking into account 

the criteria according to which the civilization disease is assessed, including 

threatening the mental sphere of a human being (depression or neurosis), 

acne can be assigned to this group. This would allow wider access to free 

treatment, not only with pharmacological agents, but also with supportive 

and effective methods, such as medical peels. 
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Pielęgnacja cery dojrzałej w warunkach domowych 

Agnieszka Sobczyk, mail sobczykaga11@wp.pl, Instytut Zdrowia Publicznego, 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.ujk.edu.pl  

Starzenie organizmu jest procesem nieodwracalnym i stopniowo 

postępującym wraz z wiekiem. Jego cechy to przede wszystkim spadek 

aktywności biologicznej, pogorszenie funkcji pracy narządów, zwalniający 

metabolizm, stopniowo malejące zdolności adaptacyjne organów w tym także 

skóry. U osób młodych dochodzi samoczynnie do odnowy tkankowej, 

ponieważ sprawnie działają mechanizmy regeneracyjne, jak np.: 

różnicowanie i wzrost nowych komórek oraz szybka odnowa komórkowa. 

Procesy naprawcze w organizmie stopniowo ulegają upośledzeniu, co 

skutkuje wolniejszym odnawianiem i sprawia, że zaczynają przeważać 

zmiany o charakterze inwolucyjnym nad odnową tkanek.  

Podstawowym kosmetykiem w codziennej pielęgnacji jest krem na dzień 

zawierający filtry UVB i UVA z faktorem 15 SPF lub wyższym. Powinien 

zawierać składniki nawilżające takie jak: kwas hialuronowy, NMF, kolagen, 

ceramidy, oleje roślinne np. z awokado, pestek moreli, jojoba, wiesiołka, 

masło shea, algi, aloes, rumianek, żeńszeń, aminokwasy, kwas mlekowy, 

witaminy: A, C, E, F, fitohormony, kolagen, elastynę. Preparat może być 

również wzbogacony substancjami antyutleniającymi, wyłapującymi wolne 

rodniki takimi jak witamina E, flawonoidy, koenzym Q10. Zawierają kwasy 

omega 3 i 6, algi, ceramidy, kwas hialuronowy, kolagen, różę, witaminy A, E, 

C, F, oleje roślinne, peptydy.  
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Mature skin care at home 

Aging of the body is an irreversible process that gradually progresses with 

age. Its features are mainly a decrease in biological activity, deterioration of 

organs functioning, slowing down metabolism, gradually decreasing 

adaptability of organs including skin. Young people recover spontaneously 

because of regenerative mechanisms, such as differentiation and growth of 

new cells and rapid cell renewal work efficiently. Repair processes in the 

body gradually become impaired, which results in slower renewal and causes 

that involutonary changes over tissue renewal begin to prevail. 

 The basic cosmetic in a daily care is a day cream containing UVB and 

UVA filters with a 15 SPF or higher factor. It should contain moisturizing 

ingredients such as: hyaluronic acid, NMF, collagen, ceramides, vegetable 

oils for e.g. avocado, apricot kernel, jojoba, evening primrose, shea butter, 

algae, aloe vera, chamomile, ginseng, amino acids, lactic acid, vitamins: A, C, 

E, F, phytohormones, collagen, elastin. The preparation can also be enriched 

with antioxidant substances such as vitamin E, flavonoids and coenzyme Q10 

that capture free radicals. A peeling will help in the fight with the passing 

time, it removes dead cells of the epidermis and thus ensures better 

penetration of preparations into the skin. They contain omega 3 and 6 acids, 

algae, ceramides, hyaluronic acid, collagen, rose, vitamins A, E, C, F, 

vegetable oils and peptides.  

 

  



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Lublin, 13 kwietnia 2018 r., Postery naukowe 
 

125 

Postępowanie dietetyczne w anoreksji i bulimii 

Iwona Stanisławska, iwonabiol@wp.pl, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie, www.wsr.edu.pl 

Marek Łyp, mareklyp@wp.pl, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji 

w Warszawie, www.wsr.edu.pl 

Milena Sarna, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, 

www.wsr.edu.pl 

Zaburzenia odżywiania należą do schorzeń biopsychospołecznych 

i najważniejszym czynnikiem ryzyka ich wystąpienia jest płeć. Większość 

badań dowodzi, że jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) i żarłoczność 

psychiczna (bulimia nervosa) występują 10 razy częściej u kobiet niż 

u mężczyzn. Najważniejszym etapem leczenia zaburzeń odżywiania jest 

terapia żywieniowa prowadzona przez dietetyka. W anoreksji  postępowanie 

dietetyczne ma na celu przywrócenie prawidłowych nawyków żywieniowych, 

unormowanie prawidłowej masy ciała, poprawę stanu odżywienia, a także 

niedopuszczenie do wyniszczenia organizmu poprzez stosowanie drastycznej 

diety. W bulimii stosuje się terapię poznawczo-behawioralną, której celem 

jest redukcja lub/i eliminacja napadów objadania się oraz współ-

występujących zachowań kompensacyjnych, przywrócenie dobrego stanu 

odżywienia organizmu poprzez zastosowanie mniej restrykcyjnej diety oraz 

przyjmowania pokarmu o zróżnicowanym składzie, rozwiązanie psychicznych  

problemów związanych z postrzeganiem własnego ciała i radzenia sobie 

z trudnymi sytuacjami w życiu. Dietoterapia połączona z odpowiednim 

sposobem leczenia, prowadzonym przez zespół specjalistów, pozwala na 

osiągnięcie sukcesu w walce z zaburzeniami odżywiania. 
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Dietary management in anorexia and bulimia 

Eating disorders belong to biopsychosocial diseases and the most important 

risk factor for their occurrence is gender. Most studies show that anorexia 

nervosa and bulimia nervosa are 10 times more common in women than in 

men. The most important stage in the treatment of eating disorders is 

nutritional therapy conducted by a dietician. In anorexia, dietary behavior is 

aimed at restoring normal eating habits, normalizing normal body weight, 

improving nutritional status, and preventing body cachexia by using a drastic 

diet. Bulimia uses cognitive-behavioral therapy, which aims at the reduction 

and/or elimination of binge bouts and co-occurring compensatory behaviors, 

restoring good nutritional status through the use of a less restrictive diet and 

food with different composition, solving the psychological problems 

associated with the perception of one's body and dealing with difficult 

situations in life. Dietotherapy combined with an appropriate treatment, 

conducted by a team of specialists, allows you to achieve success in the fight 

against eating disorders. 
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Poziom wiedzy studentów w zakresie profilaktyki HPV  

w zależności od profilu uczelni 

Sylwia Dubiel, dubielsylwia@outlook.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Marcin Rząca, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład 

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

Renata Domżał-Drzewicka, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, 

Zakład Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Wstęp: Wirus HPV (Human Papillomavirus) może sprzyjać powstawaniu 

łagodnych zmian skórnych w postaci brodawek, jak również złośliwych zmian 

nowotworowych. Ryzyko zakażenia wirusem HPV zwiększa się wraz ze 

swobodą kontaktów seksualnych.  

Cel badań: Poznanie poziomu wiedzy studentów lubelskich uczelni na 

temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV w zależności od profilu uczelni.  

Materiał i metody: Badaniem objęto 108 studentów lubelskich uczeln i 

o profilu medycznym – Uniwersytetu Medycznego (UM – 64%) i humanistycznym 

– Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS – 36%). Wykorzystano technikę 

ankiety i autorski kwestionariusz ankiety.  

Wyniki: Większe przekonanie, że prezerwatywa zabezpiecza całkowicie 

przed infekcją wirusem HPV wykazali błędnie studenci UMCS (11%) aniżeli 

UM (3%). Wczesną inicjację seksualną, jako czynnik zakażen ia wirusem HPV 

wskazywało znacząco więcej studentów uczelni o profilu medycznym (87%) 

niż humanistycznym (18%). Studenci UMCS (33%) rzadziej wiązali zakażenie 

wirusem HPV drogą kontaktową skóra-skóra, w porównaniu ze studentami 

UM (68%), która również stanowi drogę inwazji.  

Wnioski:  

1. Studenci uczelni o profilu humanistycznym posiadają znacząco niższy 

poziom wiedzy względem profilaktyki HPV aniżeli o profilu medycznym.  

2. Poziom wiedzy na temat profilaktyki wirusa HPV nie jest wystarczający 

i wymaga skutecznych działań edukacyjnych zwłaszcza w środowisku 

pozamedycznym. 
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The level of knowledge about HPV prevention  

amongst students with different majors 

Introduction: Introduction: HPV (Human Papillomavirus) can promote benign 

skin lesions in the form of warts as well as malignant neoplastic lesions.  

The risk of HPV infection increases with the freedom of sexual contact. 

Objective: Getting to know the level of knowledge about HPV prevention 

amongst students in Lublin with different majors. 

Methodology: The studies involved students In Lublin with diffrent majors  

– medical (Medical university of Lublin, UM – 64%) and humanistic – Maria 

Curie-Skłodowska University, UMCS – 36%). Survey technique and author's 

questionnaire were used. 

Results: The opinion that using condoms prevents HPV infection was more 

prevalent among UMCS students (11%) than UM ones (3%). 87% of UM 

students agreed that early sexual initiation increases the risk of transmitting 

the virus. In comparision, only 18% of UMCS respondents shared the same 

opinion. 33% of UMCS respondets and 68% of UM respondents realized that 

HPV HPV is transmitted through intimate skin-to-skin contact.  

Conclusion:  

1. In comparision to medical students, students with humanistic education 

do not posess enough knowledge when it comes to preventing HPV infecion. 

2. The knowledge of respondents about HPV is insufficient and requires 

supplementation when it comes to the methods of preventing HPV. 
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Profesjonalna pielęgnacji cery dojrzałej  

w salonie kosmetycznym 

Agnieszka Sobczyk, sobczykaga11@wp.pl, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział 

Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.ujk.edu.pl 

Na proces starzenia się skóry postępujący wraz z wiekiem ogromny wpływ 

ma stopień zanieczyszczenia środowiska, smog oraz choroby cywilizacyjne. 

Cera dojrzała ma tendencję do zwiotczeń, powstają na niej zmarszczki i jest 

najczęściej skórą suchą, rzadziej bywa skórą mieszaną lub tłustą. Salony 

kosmetyczne oferują wiele sposobów działania przeciwstarzeniowego. 

Począwszy od zabiegów powierzchniowo złuszczających naskórek: peelingu 

kawitacyjnego, mikrodermabrazji, kwasów owocowych jak i głęboko 

działających peelingów chemicznych. Po peelingu, można wprowadzić 

ampułkę przeciwzmarszczkową lub odżywczą zawierającą między innymi: 

witaminy młodości: A, C, E, ceramidy, NNKT, NMF, koenzym Q10, wiążący 

wodę kwas hialuronowy, kolagen, aminokwasy, żeńszeń, elastynę, algi, 

fitohormony, aloes, kwas mlekowy. Pielęgnację cery  można podzielić na 

następujące etapy: Etap zapobiegania – polegający na utrzymaniu skóry 

w jak najdłuższym zdrowymi prawidłowym stanie. Etap regeneracji  

– odbudowujący i usuwający drobne uszkodzenia, podrażnienia skóry, 

niwelowelujący delikatne zmarszczki, przeciwdziałający również wiotczeniu 

skóry. Etap stymulujący – pobudzający procesy fizjologiczne, działający na 

zasadzie kuracji szokowej. 
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Pofesional mature skin care at a beauty parlour 

The degree of environmental pollution, smog and diseases of civilization 

have an enormous influence on the aging process of the skin, which 

progresses with age. Mature skin has a tendency to flaccidity, wrinkles 

appear on it and it is most often a dry skin, less often a mixed or oily skin. 

Beauty salons offer many anti-aging treatments.Beauty parlour offer many 

anti-aging treatments, starting from surface exfoliation treatments: 

cavitation peeling, microdermabrasion, fruit acids and deep-acting chemical 

peels. These treatments remove the stratum corneum, oxygenating the skin 

and preparing for the introduction of preparations containing biologically 

active substances. Exfoliation stimulates skin cells to renew and regenerate.  

After the peeling, an anti-wrinkle or nutritional ampoule containing, among 

others: youth vitamins: A, C, E, ceramides, EFA, NMF, coenzyme Q10, water-

binding hyaluronic acid, collagen, amino acids, ginseng, elastin, algae, 

phytohormones, aloe, lactic acid can be applied using the ultrasound 

apparatus. Skin care can be divided into the following stages: prevention 

stage - based on keeping the skin healthy and in a good condition for as long 

as possible; the regeneration stage – rebuilding and removing minor damage, 

skin irritations, eliminating delicate wrinkles, also counteracting skin 

sagging; and the stimulating stage – stimulating physiological processes, 

acting on the principle of shock treatment. 
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Speleoterapia jako forma leczenia chorób dziecięcych 

Jana Juříková, jurikova@fsps.muni.cz, Fakulta Sportovních Studií, Masarykova 

univerzita, Brno, Česká republika, www.fsps.muni.cz, Martina Hájková, Fakulta 

Sportovních Studií, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, www.fsps.muni.cz 

Speleoterapia jest specyficzną metodą leczenia, która wykorzystuje 

naturalny klimat jaskiń. Jej głównym immunomodulującym efektem jest 

poprawa stanów wywołanych niską odpornością organizmu czy reakcjami 

alergicznymi. Obecnie rodzice starają się unikać chemikaliów i leków, 

a dzięki temu speleoterapię, jako naturalną metodę leczenia schorzeń 

dziecięcych, stosuje się coraz częściej. W Czechach ten sposób leczenia 

dzieci oferują trzy ośrodki lecznicze. Odpowiedni klimat zapewniają niektóre 

jaskinie Morawkiego Krasu, które są specjalnie przystosowane do celów 

speleoterapii, a które są publicznie niedostępne. Niniejsza praca daje 

przegląd schorzeń, które można leczyć metodą speleoterapii, jak również 

przegląd dziecięcych sanatorii oferujących metodę speleoterapii, ze specyfiką 

leczenia innych chorób, i oceną tej formy terapii w roku 2013. Badaniami 

pojedynczych schorzeń i ich frekwencjami w 2013 roku stwierdzono, 

że najczęściej leczoną chorobą jest astma. Badaniami wielokrotnych pobytów 

w sanatorium stwierdzono, ze większość dzieci była leczona za pomocą 

speleoterapii po raz pierwszy. 
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Speleoterapy as the form of therapy  

for children’s diseases 

Speleotherapy is a special climatic therapy that uses the climate in caves as 

a natural resource. Its main immunomodulatory effect brings positive 

influence to both weakened immune system and allergies. Since modern 

parents tend to avoid chemical substances and medicines, speleotherapy 

is becoming more and more popular natural method applied in children’s 

therapy. There exist three sanatoria that offer treatment for children In the 

Czech Republic. Children are treated in the caves of Moravian Karst location 

which are specially adjusted for speleotherapy purposes and are not open for 

public. This study presents diseases that can be treated by speleotherapy, 

an overview of children’s’ sanatoria offering speleotherapy, with their 

specifics for treatment of other diseases and assessment of this therapy 

application in 2013. 

Research of individual illnesses and its frequency in 2013 year was found 

that asthma is the most often illness, which was treated here. According to 

the number of repeated stays of children was found that children were 

treated by speleotherapy mostly for the first time. 
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Studium przypadku pacjentki z nowotworem jajnika 

Justyna Durek, durekjustyna@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Paulina Mazurek, mazurekpaulina20@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Aneta Kościołek, aneta.kosciolek@op.pl, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki 

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

Nowotwory narządów rodnych u kobiety stanowią coraz większy odsetek 

zachorowań oraz zgonów w Polsce. Wzrostowa tendencja jest niewątpliwie 

związana z czynnikami takimi jak: środowisko naszego życia oraz czynniki 

predysponujące, które są indywidualne dla każdej kobiety. Do najczęściej 

występujących nowotworów narządów rodnych kobiety należy nowotwór 

jajnika. Stanowi on ok. 5% zachorowań na nowotwory wśród kobiet i jest 

przyczyną ok. 6% zgonów. Najczęściej dotkniętą grupą osób tą jednostką 

chorobową są kobiety w wieku pomenopauzalnym, czyli między 50, a 75 

rokiem życia. Bezwzględną przyczyną dużego odsetka zgonów jest fakt, że 

nowotwór jajnika powoduje późne, mało charakterystyczne i zauważalne 

objawy, co znacznie opóźnia proces diagnozy i podjęcia odpowiedniego 

leczenia. Postawienie diagnozy wiąże się z nieodwracalnymi zmianami 

w życiu kobiety oraz jej rodziny. Modyfikacja zachodzi zarówno na 

płaszczyźnie biologicznej, społecznej, psychicznej, a także duchowej. 

Wykorzystaną metodą w niniejszej pracy jest metoda indywidualnego 

przypadku pacjentki z nowotworem jajnika oparta o proces pielęgnowania. 

Celem było przedstawienie problemów istoty choroby w różnych aspektach 

życia oraz możliwych interwencji pielęgniarskich na podstawie opisu 

konkretnego przypadku. 
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A case study of a patient with ovarian cancer 

Cancers of the reproductive organs comprise increasing percentage of 

diseases and deaths in Poland. The rising tendency is undoubtely connected 

with factors such as environment of our life and individual predispositions of 

every woman. Ovarian cancer is among the most frequent cancers of the 

women’s reproductive organs. It constitues around 5% of cancer diseases 

among women and couses about 6% of deaths. This disease mainly concerns 

post-menopausal women between the ages 50 ad 75. The absolute 

determinant of high death index is the fact that ovarian cancer gives late, 

not characteristic and visible symptoms which delays the diagnosis process 

and proper medical treatment. Making a diagnosis is followed be irreversable 

changes in women’s and her family life.  The modification appears 

in biological, social, psychological as well as spiritual dimension.  

In the thesis a case study method based on nursing of a patient with ovarian 

cancer is used. The aim of the study is to present relevant problems of the 

disease in different aspects of life and possible nursing interventions on the 

grounds of a particular case.  
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Studium przypadku pacjentki z nowotworem piersi 

podczas chemioterapii  

– porównanie diagnoz tradycyjnych z ICNP 

Paulina Mazurek, mazurekpaulina20@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Justyna Durek, durekjustyna@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Aneta Kościołek, aneta.kosciolek@op.pl, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 

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

Choroby nowotworowe tworzą grupę chorób cywilizacyjnych. Najczęściej 

występującym nowotworem wśród kobiet jest nowotwór piersi. Z roku na rok 

przypadłości na zachorowania wzrastają. Najwięcej zachorowań  można 

zaobserwować w wieku 50-69. Jedną z podstawowych metod leczenia 

nowotworu piersi jest chemioterapia, która zalicza się do leczenia 

uzupełniającego. Głównym działaniem tego leczenia to niszczenie zarówno 

komórek nowotworowych jak i zdrowych w organizmie. Zastosowanie tej 

metody leczenia wiąże się ze skutecznością jak i z występowaniem wielu 

skutków ubocznych, które znacząco obniżają stan pacjenta. W celu 

zminimalizowania działań niepożądanych  niezbędny jest profesjonalny 

i specjalistyczny zakres opieki pielęgniarskiej, która poprawi komfort 

pacjentki w każdym aspekcie życia, w tej trudnej dla niej chwili. Do takiego 

celu niezbędne jest stworzenie diagnoz i interwencji, uwzględniając potrzeby 

bio-psycho-społeczne pacjentki. Wykorzystaną metodą w pracy jest studium 

indywidualnego przypadku. Celem pracy było porównanie i próba zastąpienia 

interwencji pielęgniarskich łącznie z diagnozami tradycyjnymi nad pacjentką 

ze złośliwym nowotworem piersi podczas chemioterapii, odpowiednimi 

frazami z katalogu ICNP®. 
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A case study of a patient with breast cancer  

during chemotherapy  

– the comparison of traditional diagnoses from ICNP 

Cancers form a group of civilization diseases. Breast cancer remains most 

frequently among cancers concerning women. This type of cancer increases 

every year. Most cases can be observed between the ages 50 and 69. One of 

the elementary medical treatments in case of breast disease is chemotherapy 

as a form of adjuvant therapy. The main aim of such a therapy is to destroy 

cancerous cells as well as health cells of the organism. 

Application of this medical treatment is associated with efficiency but also 

with many side effects significantly decreasing the patient’s condition. 

In order to minimizing unwanted consequences the professional nursing 

staff is necessary to improve patient’s comfort in every aspect of such a 

difficult situation. It requires diagnoses and interventions based on psycho-

social needs of the patient. 

The method provided in the thesis is a case study method. The study is aimed 

at comparing and attempt of replacing nursing interventions including 

traditional diagnoses over the female patient with malignant breast cancer 

during chemotherapy, with proper phrases from ICNP® catalogue.  
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Wpływ czynników zewnętrznych  

na przedwczesne procesy starzenia się skóry  

oraz metody zapobiegawcze 

Katarzyna Dobrowolska, kasiabojek@o2.pl, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ckuostrowiec.pl 

Panujący problem zanieczyszczonego środowiska, promieniowania 

słonecznego oraz żywności pełnej chemii i antybiotyków ma, negatywny 

wpływ na szybkie starzenie się skóry.  

Współczesne media kreują modę na młody wygląd, wywierając ogromny 

wpływ na ludzką wyobraźnię i psychikę. Zdarza się, że prowadzi to do chorób 

cywilizacyjnych o podłożu psychicznym. Branża estetyczna często oferuje 

metody i techniki zabiegowe obiecujące zaspokojenie nierealnych oczekiwań 

i zniechęca do korzystania z kolejnych wizyt. Natomiast procesy nieustannie 

zachodzące w skórze, wymagają głębokich ingerencji.  

Systematyczność w pielęgnacji domowej i gabinetowej, prawidłowe 

odżywianie, zrezygnowanie z używek oraz ćwiczenia fizyczne wspomagają 

osiągnięcie celu jakim jest zachowanie dłużej młodego wyglądu.  

Celem pracy było zbadanie istniejących metod zabiegowych, 

opóźniających procesy starzenia się skóry. Procesy zachodzące w skórze są 

podstawą do odpowiedniego doboru zabiegów. W badaniu wykorzystano 

autorską ankietę oraz dokumentację fotograficzną.  

Wnioski:  

1. Wiek oraz cechy charakterystyczne skóry warunkują indywidualny plan 

zabiegowy.  

2. Prawidłowa pielęgnacja domowa wspomaga opóźnianie procesów 

starzenia się skóry. 

3. Konieczne jest stosowanie terapii skojarzonej w celu uzyskania 

pożądanych efektów zabiegowych.  
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The influence of external factors  

on premature skin aging processes  

and preventive methods 

The prevailing problem of polluted environment, solar radiation and food 

full of chemistry and antibiotics has a negative effect on the rapid aging of 

the skin. 

Modern media create fashion for a young look, exerting a huge impact on the 

human imagination and psyche. It happens that it leads to mental diseases 

with civilization. The aesthetic industry often offers treatment methods and 

techniques that promise satisfying unrealistic expectations and discourages 

the use of subsequent visits. On the other hand, processes constantly 

occurring in the skin require deep interference. 

Regularity in home and beauty salon care, proper nutrition, abandonment of 

stimulants and physical exercises support the achievement of the goal of 

maintaining a younger look longer. 

The aim of the work was to examine existing treatment methods that delay 

skin aging processes. The processes taking place in the skin are the basis for 

the proper selection of treatments. The survey used an original questionnaire 

and photographic documentation. 

Conclusions: 

1. The age and characteristics of the skin are conditioned by the individual 

treatment plan. 

2. Proper home care helps in delaying skin aging processes. 

3. It is necessary to use combination therapy to achieve the desired effects 

treatment. 
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Wpływ piogitazonu – agonisty receptora jądrowego 

PPARγ na proces lipogenezy de novo 

Agnieszka Jaworska, agnieszkajaworska@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

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

Izabela Szumełda, izabelaszumelda@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

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

Magdalena Izdebska, magdalena.izdebska@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Nasilona lipogeneza de novo (DNL) czyli synteza kwasów tłuszczowych 

z pierwotnych substratów monosacharydów (glukozy i fruktozy) jest obecnie 

jedną z głównych przyczyn rozwoju otyłości na świecie oraz innych 

wynikających z niej zaburzeń metabolicznych miedzy innymi cukrzycy typu 

2, zespołu metabolicznego czy niealkoholowej stłuszczeniowej choroby 

wątroby (NAFLD). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała otyłość za 

epidemię XXI wieku. W krajach europejskich nadwaga i otyłość dotyczy od 30 

do nawet 80% osób dorosłych. Przyczyną tych schorzeń cywilizacyjnych są 

w głównej mierze zaburzenia odżywiania związane m.in. ze zwiększoną 

konsumpcją monosacharydów (glukozy i fruktozy). Ograniczenie procesu 

lipogenezy jest obecnie jedną z obiecujących strategii terapeutycznych 

leczenia otyłości. 

Jedną z grup leków mających zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu 2 są 

pochodne tiazolidynodionów, agonisci receptorów jądrowych aktywowanych 

przez proliferatory peroksysomów (PPAR-γ). Receptory te są to czynniki 

transkrypcyjne a ich główną rolą jest kontrola metabolizmu kwasów 

tłuszczowych i utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy. Dlatego też 

celem badań tej pracy jest ocena wpływu pioglitazonu na proces lipogenezy 

de novo (indukowanej za pomocą wysokiego stężenia glukozy) w badaniach in 

vitro. 
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The effect of piogitazone – PPARy nuclear receptor 

agonist on the de novo lipogenesis process 

Enhanced de novo lipogenesis (DNL) or synthesis of fatty acids from primary 

monosaccharide substrates (glucose and fructose) is now one of the main 

reasons for the development of obesity in the world and other resulting 

metabolic disorders, among others diabetes type 2, metabolic syndrome or 

non-alcoholic steatohepatitis disease (NAFLD). The World Health 

Organization (WHO) has recognized obesity as an epidemic of the 21st 

century. In European countries, overweight and obesity affect 30 to even 80% 

of adults. The cause of these civilization diseases are mainly eating disorders 

related to with increased consumption of monosaccharides (glucose and 

fructose). Limiting the lipogenesis process is currently one of the promising 

therapeutic strategies for the treatment of obesity. 

One of the groups of drugs used in the treatment of type 2 diabetes is the 

derivatives of thiazolidinedione, the peroxisome proliferator-activated 

nuclear receptor (PPAR-γ) agonists. These receptors are transcription factors 

and their main role is to control fatty acid metabolism and maintain normal 

glucose concentration. Therefore, the aim of this study is to evaluate the 

effect of pioglitazone on the de novo lipogenesis process (induced by high 

glucose concentration) in in vitro studies. 
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Wpływ żywności oraz nieprawidłowej diety  

na ryzyko rozwoju chorób nowotworowych jelita grubego 

Iwona Stanisławska, iwonabiol@wp.pl, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie, www.wsr.edu.pl 

Marek Łyp, mareklyp@wp.pl, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji 

w Warszawie, www.wsr.edu.pl 

Karolina Drzewińska, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, 

www.wsr.edu.pl 

Nowotwory jelita grubego stały się istotnym problemem onkologicznym 

w Polsce. Stanowią obecnie 11% wszystkich nowotworów u mężczyzn i 9% 

u kobiet. Analiza trendów epidemiologicznych wskazuje, że zachorowalność 

na raka okrężnicy i odbytnicy będzie rosła. 

Czynniki dietetyczne stanowią ważny element hamujący lub stymulujący 

rozwój nowotworu jelita grubego. Rozwój raka jelita grubego jest 

spowodowany długookresowym wpływem czynników rakotwórczych 

bezpośrednio i pośrednio związanych ze spożywanymi pokarmami. 

Transformacja nowotworowa może być spowodowana nadmiernym 

spożywaniem pokarmów, których rozkład i trawienie doprowadza do 

powstawania związków nitrozowych. Dieta populacji, u których dostrzega się 

wysoki współczynnik zachorowalności na nowotwory jelita grubego jest źle 

zbilansowana oraz opiera się głównie na produktach tj. czerwone mięso, 

produkty smażone i pieczone, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego oraz 

alkohol. Procesy kancerogenne są również spowodowane nadmiernym 

spożyciem tłuszczów przede wszystkim nasyconych. Zwiększone ich spożycie 

przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na wydzielanie żółci, która po 

przemianie do wtórnych kwasów żółciowych, doprowadza do procesów 

nowotworowych.  
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The impact of food and an incorrect diet  

on the risk of developing cancer of the large intestine 

Colorectal cancer has become an important oncological problem in Poland. 

They currently represent 11% of all cancers in men and 9% in women.  

The analysis of epidemiological trends indicates that the incidence of colon 

and rectum cancer will increase. 

Dietary factors are an important element inhibiting or stimulating the 

development of colon cancer. The development of colorectal cancer is caused 

by the long-term effect of carcinogens directly and indirectly associated 

with food intake. Cancer transformation may be caused by excessive 

consumption of foods whose decomposition and digestion leads to the 

formation of nitroso compounds. The diet of populations with a high 

incidence of colon cancer is poorly balanced and is based mainly on products 

such as red meat, fried and baked products, animal fats and alcohol. 

Carcinogenic processes are also caused by excessive intake of saturated fats. 

Increased intake contributes to an increase in bile secretion, which, when 

converted into secondary bile acids, leads to cancerous processes. 
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Zachowania artystyczne a cecha psychotyczności  

u osób uzdolnionych plastycznie 

Daria Rębiś, darling_91@interia.pl, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl 

Elżbieta Rębiś, elzbietarebis@interia.pl, Instytut Nauk Medycznych, Wydział 

Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.ujk.edu.pl 

Twórczość od dawna jest tematem zainteresowania psychologii, zarówno 

w kontekście materialnym, jako specyficzny wyraz przekazywanych przez 

wytwór treści, jak i ze względu na same czynniki osobowościowe, które 

umożliwiły jego powstanie.  

W 1985 roku Hans Jürgen Eysenck wraz z Sybil Eysenck i Paulem 

Barrettem skonstruował metodę kwestionariuszową EPQ-R (Eysenck 

Personality Questionnaire-Revised), badającą trzy uniwersalne wymiary 

osobowości takie, jak neurotyzm, ekstra-/introwersja oraz psychotyzm. 

Ostatni z wymiarów zawierał w sobie między innymi cechy takie jak 

impulsywność, agresywność, egocentryzm, ale również potencjalną zdolność 

do tworzenia. 

Celem badań była ocena nasilenia związku pomiędzy zachowaniami 

artystycznymi a cechą psychotyczności u młodzieży uzdolnionej plastycznie.  

W badaniach wykorzystano autorską ankietę socjodemograficzną, 

Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH  oraz Eysenck Personality 

Questionnaire–Revised EPQ-R. 

Wnioski: Na podstawie analiz statystycznych otrzymanych danych 

w grupie osób uzdolnionych plastycznie oraz osób nieprzejawiających takich 

uzdolnień dowiedziono, że nie ma istotnych różnic w nasileniu 

osobowościowej cechy psychotyczności. Ustalono także, że obrany kierunek 

studiów nie ma istotnego związku z natężeniem zachowań heurystycznych 

oraz nonkonformizmu.  

Mając na względzie uzyskane dane można wnioskować, że postawa 

twórcza oraz jej charakterystyki składowe, takie jak nonkonformizm czy 

myślenie heurystyczne; nie są ściśle powiązane z posiadanymi uzdolnieniami. 
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Artistic behaviour and psychotic trait  

in people with plastic skills 

Creativity has long been a subject of interest to psychology, both in terms of 

in a material context, as a specific expression of the content conveyed by the 

producer, and because of the personality factors which made it possibl e to 

create it.  

In 1985 Hans Jürgen Eysenck together with Sybil Eysenck and Paul Barrett 

developed the EPQ-R (Eysenck Personality Questionnaire-Revised) 

questionnaire method, which explores three universal dimensions of 

personality, such as neuroticism, extra-/intresixity and psychotism. The last 

dimension contained, among others, features such as impulsivity, 

aggressiveness, self-centredness, but also a potential ability to create. The 

aim of the study was to assess the intensity of the relationship between 

artistic behaviour and psychotic trait in gifted artistically youngsters.  

The study used a proprietary sociodemographic survey, the KANH Creative 

Behavior Questionnaire, and the Eysenck Personality Questionnaire-Revised 

EPQ-R. Conclusions: On the basis of statistical analyses of the obtained data 

in the group of people with visual and non-skills it was proved that there are 

no significant differences in the intensity of personality trait of psychosocial 

aptitude. It was also found that the chosen field of study has no significant 

relation to the intensity of heuristic behaviours and nonconformism.  

In view of the data obtained, it can be concluded that creative attitudes and 

their characteristics, such as nonconformism or heuristic thinking, are not 

closely related to their abilities. 
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Zalecenia dietetyczne w cukrzycy typu II 

Marek Łyp, mareklyp@wp.pl, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji 

w Warszawie, www.wsr.edu.pl 

Iwona Stanisławska, iwonabiol@wp.pl, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie, www.wsr.edu.pl 

Magdalena Topolska, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji 

w Warszawie, www.wsr.edu.pl 

Jakub Nowiński, jakub.nowinski@wsr.edu.pl, Wyższa Szkoła Rehabilitacji 

w Warszawie, www.wsr.edu.pl 

Cechą charakterystyczną cukrzycy typu 2 jest okres utajenia, polegający 

na upośledzeniu wrażliwości receptorów dla insuliny w mięśniach i tkance 

tłuszczowej (insulinooporność), co daje objawy upośledzenia tolerancji 

glukozy, charakteryzującej się dłużej utrzymującą się hiperglikemią 

i triglicerydemią poposiłkową oraz aktywowanym przez nią zwiększonym 

wyrzutem insuliny. Przez pewien czas hiperinsulinizm kompensuje 

insulinooporność, lecz po wyczerpaniu się komórek beta wysp, produkcja 

insuliny spada i pojawia się pełny obraz  cukrzycy. Składniki odżywcze 

w diecie powinny pokrywać zapotrzebowanie energetyczne w następujących 

proporcjach: węglowodany 45-50%, tłuszcze 30-35%, białka 15-20%. Osoby 

z cukrzycą typu 2 powinny stosować produkty spożywcze nieprzetworzone, 

bogate w błonnik. Produkty skrobiowe i warzywa nie należy rozgotowywać 

ponieważ mają wówczas wysoki indeks glikemiczny. W celu uzyskania 

niskiego indeksu glikemicznego, posiłek powinien zawierać węglowodany 

złożone, białko i tłuszcze. W diecie należy ograniczyć produkty będące 

źródłem cukrów prostych: owoce, soki owocowe, mleko oraz produkty 

zawierające sacharozę. Należy również ograniczyć produkty bogate 

w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego na korzyść tłuszczów roślinnych oraz 

spożycie soli kuchennej. 

  



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Lublin, 13 kwietnia 2018 r., Postery naukowe 
 

146 

Dietary recommendations in type II diabetes 

A characteristic feature of type 2 diabetes is latency, which is the impairment 

of insulin receptors in muscle and fat tissue (insulin resistance), which gives 

symptoms of impaired glucose tolerance, characterized by longer-lasting 

hyperglycemia and postprandial triglyceridemia and increased insulin 

ejection activated by it. For some time, hyperinsulinism compensates for 

insulin resistance, but after the beta cells are depleted, insulin production 

drops and a full picture of diabetes appears. 

Nutrients in the diet should cover the energy demand in the following 

proportions: carbohydrates 45-50%, fats 30-35%, proteins 15-20%. People 

with type 2 diabetes should use unprocessed foods rich in fiber. Starch 

products and vegetables should not be overcooked because they have a high 

glycemic index. In order to obtain a low glycemic index, a meal should 

contain complex carbohydrates, protein and fats. The diet should limit 

products that are a source of simple sugars: fruits, fruit juices, milk and 

products containing sucrose. It is also necessary to limit products rich in 

animal fats in favor of vegetable fats and the consumption of table salt.  
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Zależność dodatniego wyniku próby wysiłkowej 

od wybranych czynników  

u pacjentów z chorobami układu krążenia 

Kornelia Jaworska-Tomczyk, kornelia.jaworska@gmail.com, Studia Doktoranckie, 

Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie, www.awf.krakow.pl 

Ewa Mędrela-Kuder, Zakład Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego 

im. Bronisława Czecha w Krakowie, www.awf.krakow.pl 

Wstęp: Odpowiednia aktywność fizyczna jest ważną składową leczenia 

niefarmakologicznego chorób układu krążenia (CVD).  

Cel pracy: Celem pracy była analiza aktywności fizycznej i określenie 

częstości występowania dodatniego wyniku próby wysiłkowej u pacjentów 

z CVD oraz ocena wpływu wybranych czynników.  

Materiał i metody: Grupą badaną było wybranych losowo 60 osób w wieku 

50-90 lat, leczących się z powodu CVD. Narzędziem badawczym był 

anonimowy kwestionariusz ankiety.  

Wyniki: Wykazano, że dodatni wynik próby wysiłkowej występuje istotnie 

częściej w grupie mężczyzn niż kobiet (test U Manna-Whitney’a, U=315,0; 

p=0,047). Wystąpienie dodatniego wyniku próby wysiłkowej w grupie 

mężczyzn było istotnie skorelowane z BMI i aktywnością fizyczną. Z kolei 

w grupie kobiet z wiekiem i obecnością zadyszki związanej z wysiłkiem. 

Niedostateczną aktywność fizyczną stwierdzono wśród 65% respondentów. 

Systematyczne uprawianie aktywności fizycznej istotnie częściej wpłynęło 

jedynie wśród mężczyzn (U=64,5, p=0,028) na wystąpienie ujemnego wyniku 

próby wysiłkowej. Również u mężczyzn odnotowano silny wpływ niskiej 

aktywności fizycznej na wzrost wskaźnika BMI (r=0,63, p=0,001).  

Wnioski: Wpływ różnych czynników na dodatni wynik próby wysiłkowej 

jest nierównomierny i uzależniony od płci. Pacjenci kardiologiczni powinni 

być lepiej edukowani z zakresu znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce 

wtórnej CVD. 
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The dependence of the frequency of occurrence  

of a positive result of the cardiac stress test between 

selected factors in patients with cardiovascular diseases 

Introduction: Proper physical activity is an important part of non-

pharmacological treatment of cardiovascular diseases (CVD).  

Aim of the study: The aim of the study was to analyze physical activity and 

determine the frequency of occurrence of a positive result of the cardiac 

stress test and evaluation of influence of selected factors. 

Material and methods: The study group consisted of 60 randomly selected 

cardiac patients aged between 50-90 years. The research method was a self-

administered questionnaire survey. 

Results: Positive result of cardiac stress test occurs significantly more often 

in the group of men than women (U Mann-Whitney test, U=315.0; p=0.047). 

The occurrence of the positive result of cardiac stress test in the group of 

men was correlated significantly with BMI and physical activity. Whereas in 

the group of women with age and the presence of breathlessness associated 

with exercise. Insufficient physical activity was found among 65% of 

respondents. Regular physical activity impacted significantly on the 

occurrence of a negative result of the cardiac stress test more often only in 

the group of men (U=64.5, p=0.028). Also in males there was a strong effect 

of low physical activity on the increase of BMI (r=0.63, p=0.001). 

Conclusions: Impact of various factors on positive result of the cardiac stress 

test is uneven and depends on the gender. Cardiac patients should be better 

informed about the importance of physical activity in secondary prevention 

of CVD. 
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Zastosowanie roślin leczniczych w profilaktyce i terapii 

zaburzeń gospodarki hormonów płciowych  

u kobiet i mężczyzn 

Katarzyna Szałabska, katarzyna.szalabska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, sum.edu.pl 

Weronika Wojnar, weronika_wojnar@o2.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji 

i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

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

Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, iksedlak@gmail.com, Katedra i Zakład Farmakognozji 

i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

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

Choroby cywilizacyjne definiowane są jako globalnie i powszechnie 

występujące schorzenia, które dotykają różnych aspektów życia człowieka. 

Do ich powstawania przyczyniać się może stres, nieprawidłowa dieta, brak 

aktywności fizycznej, stosowanie używek czy niedoleczone infekcje. 

Ponieważ coraz częściej choroby te dotykają osób w wieku rozrodczym, mogą 

prowadzić do rozwoju różnorodnych zaburzeń ginekologicznych u kobiet 

oraz hormonozależnych schorzeń urologicznych u mężczyzn. 

Obok tradycyjnego leczenia farmakologicznego lekami syntetycznymi, 

w przypadku wielu chorób wynikających z zaburzeń gospodarki hormonów 

płciowych, można stosować pomocniczo fitoterapię. W związku 

z powyższym, celem niniejszej pracy był przegląd najnowszej literatury 

naukowej dotyczącej zastosowania roślin leczniczych oraz związków 

farmakologiczne czynnych izolowanych z substancji roślinnych stosowanych 

w tego typu schorzeniach. 

Na podstawie literatury w pracy przedstawiono możliwości praktycznego 

zastosowania leku roślinnego w terapii zaburzeń związanych z cyklem 

menstruacyjnym, nawracających infekcji intymnych i uciążliwych 

symptomów menopauzy u kobiet oraz zaburzeń erekcji i przerostu gruczołu 

krokowego u mężczyzn. 
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Rośliny lecznicze oraz izolowane z nich związki stanowią cenny materiał, 

który może być wykorzystywany pomocniczo w terapii schorzeń na tle 

zaburzeń gospodarki hormonów płciowych. 

Usage of medicinal plants in the prevention  

and treatment of sexual hormone associated disorders  

in women and men 

Diseases of affluence are defined as globally and commonly occurring 

illnesses which affect various aspects of human life. Stress, improper diet, 

lack of physical activity, stimulants usage or untreated infections may 

contribute to their development. As these diseases are increasingly affecting 

people in reproductive age, they can lead to the development of a variety of 

gynecological disorders in women and hormone-dependent urological 

disorders in men. 

In case of many diseases resulting from sex hormones dysfunction 

phytotherapy may be used as an additional therapy to the traditional 

pharmacological treatment. Therefore, the purpose of this work was to 

review the latest scientific literature concerning medicinal plants and plant-

derived active pharmaceutical compounds used in these diseases. 

Based on the literature, the possibility of practical application of plant 

medicines in the treatment of disorders related to menstrual cycle, recurrent 

intimate infections and onerous symptoms of menopause in women and 

erectile dysfunction and prostatic hypertrophy in men were presented in this 

work. 

Medicinal plants and their isolated compounds are valuable material which 

can be used as a helpful agent for the treatment of sex hormone-related 

disorders. 
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Złe nawyki żywieniowe  

przyczyną chorób cywilizacyjnych 

Elżbieta Rębiś, elzbietarebis@interia.pl, Instytut Nauk Medycznych, Wydział 

Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

www.ujk.edu.pl 

Choroby cywilizacyjne XXI to wszystkie jednostki chorobowe, które 

występują globalnie, są powszechnie znane i stanowią ogromny problem 

medyczny oraz społeczny. Ich rozwój jest związany z postępem 

cywilizacyjnym jak również złymi nawykami żywieniowymi. Podczas spożycia 

zbyt dużej ilości węglowodanów prostych organizm reaguje gwałtownym 

wyrzutem insuliny, która to transportuje glukozę z krwi do tkanki 

tłuszczowej oraz mięśniowej. Powtarzające się wyrzuty dużych ilości insuliny 

prowadzą do rozwoju oporności tkanek na insulinę a w konsekwencji do 

rozwoju cukrzycy t. II. Za główne przyczyny nadwagi i otyłości upatruje się 

źle zbilansowaną dietę, zbyt mało ruchu oraz zaburzenia endokrynologiczne.  

Celem pracy była ocena świadomości wpływu złych nawyków 

żywieniowych jako przyczyny chorób cywilizacyjnych w aspekcie nadwagi 

i otyłości. 

Materiał i metody: Badaniami została objęta 45 osobowa grupa kobiet 

w wieku 20-23 lata, przebadana ankietą własnej konstrukcji, dotyczącą 

sposobu odżywiania, trybu życia oraz świadomości  oddziaływania tych 

czynników i nadwagę oraz otyłość.  

Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, iż osoby badane posiadają 

niewystarczającą wiedzę na temat prawidłowego odżywiania oraz czynników 

sprzyjających nadwadze i otyłości. 

Wnioski: 

1. Należy zdecydowanie propagować prawidłowe nawyki żywieniowe. 

2. Złe nawyki żywieniowe sprzyjają nadwadze i otyłości. 
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Bad nourishment habits  

– the reason of civilization diseases 

Globally known civilization diseases of the XXI century for all disease 

entities are a huge medical and social problem. Their development is related 

to the progress of civilzation as well as bad nourisment habits. When too 

much simple carbohydrates are consumed, the body reacts with a rapid 

discharge of insulin, that trasports glucose from the blood to fat and muscle 

tissue. The development of the tissue resistance to insulin and, consequently 

the dia-betes mellitus II, is caused by repeated discharges of the large 

amounts of insulin. Improperly stored and spoiled food consuming may 

cause many diseases, including cancer. Large amount of saturated fat 

consuming leads to overweight and obesity since an early childhood. This is 

caused by a poorly balanced diet, a lack of movement and endocrine 

disorders.  

The main reason of the study was to assess the awereness of the impact od 

bad nourichment habits as a cause od civilization diseases in the aspect of 

overweight and obesity.  

Material and methods. The research covered a 45-person group of women 

aged 20-23, ex-amined by a survey of their own design, regarding the diet, 

lifestyle and awareness of the impact of these factors, overweight and 

obesity. 

Results. The research shows that the subjects have insufficient knowledge 

about proper nutrition and factors that promote overweight and obesity. 

Conclusions: 

1. Regular eating habits should be strongly promoted. 

2. Bad nourishment habits are conducive to overweight and obesity. 
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