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I Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego w Katowicach

1st Scientifi c Symposium of School Medicine in Katowice (abstracts)

W dniach od 9 do 30 czerwca 2011 r. odbyło się I Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego 
w Katowicach, zainicjowane i zorganizowane przez Kierownika Centrum Medycyny Doświad-
czalnej oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Sympozjum miało charakter trzytygodniowej sesji plakatowej, zlokalizowanej 
w holu głównym Wydziału, na terenie kampusu SUM w Katowicach-Ligocie. 
Celem Sympozjum było rozpowszechnienie i wzajemna wymiana informacji na temat aktualnej 
problematyki badań prowadzonych w jednostkach naukowych katowickiego Wydziału Lekar-
skiego. 
Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób odwiedzających Wy-
dział, jak i ze strony samych naukowców, czego dowodem było zaprezentowanie aż 60 plakatów. 
Ich przekrój tematyczny odzwierciedla wielką różnorodność zainteresowań naukowych pracow-
ników Wydziału, obejmując zarówno problematykę o charakterze klinicznym, jak i dotyczącą 
podstawowych zagadnień biomedycznych. Przedstawione streszczenia pozwolą Państwu zapo-
znać się z szerokim wachlarzem podejmowanych prac badawczych. 
Ze względu na duże zainteresowanie organizatorzy planują w następnych latach kolejne, cy-
kliczne sympozja, tak aby stały się one dorocznymi podsumowaniami aktywności naukowej 
pracowników naszego Wydziału.

dr. hab. n. med. Jarosław Jerzy Barski
Kierownik Centrum Medycyny Doświadczalnej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1
Arteria lusoria – nieprawidłowe odejście prawej tętnicy podobojczykowej 

od łuku aorty

G. Bajor, R. Wilk, B. Syc

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

U niemowląt tchawica i oskrzela główne są ela-
stycznymi strukturami, zmieniającymi położenie 
w trakcie ruchów kręgosłupa szyjnego, przy przeły-
kaniu lub zmianie pozycji ciała. W części piersiowej 
do tchawicy od przodu przylegają żyła ramienno-
-głowowa, łuk aorty i pień ramienno-głowowy, a od 
tyłu przełyk. W przypadku zwężenia dolnych dróg 
oddechowych pojawiać się mogą kaszel, stridor, in-
fekcje. Przyczyną zwężenia jest najczęściej wrodzona 
wiotkość tchawicy powstała wskutek niedorozwoju 
lub braku chrząstek i wrodzone zwężenie tchawicy 
spowodowane całkowitym lub częściowym bra-
kiem części błoniastej tchawicy. Zwężenie tchawicy 
może być też powodowane przez anomalie rozwo-
jowe łuku aorty (np. zdwojenie), nieprawidłowe 

odejście dużych naczyń od łuku lub wrodzone pier-
ścienie naczyniowe. 
Jedną z prawdopodobnych przyczyn tego typu zabu-
rzeń może być obecność nieprawidłowo odchodzą-
cej prawej tętnicy podobojczykowej (arteria lusoria) 
występująca u 0,4% wszystkich noworodków. Naj-
częściej tętnica podobojczykowa prawa odchodzi 
od tylnej powierzchni części zstępującej łuku aorty. 
W takim przypadku tętnica kieruje się skośnie ku 
prawemu obojczykowi i krzyżuje po drodze tchawi-
cę, przełyk oraz kręgosłup piersiowy. W 85% przy-
padków naczynie przebiega do tyłu od przełyku, 
w 5% do przodu od tchawicy, a w 10% przypad-
ków między tchawicą a przełykiem. Wada ta może 
przebiegać bezobjawowo lub prowadzić do ucisku 
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przełyku, dając jedynie dysfagię. Do zaburzeń oddy-
chania może dochodzić przy uciśnięciu tchawicy. 
W przedstawionej pracy badania przeprowadzono 
na 103 płodach ludzkich (58 F, 45 M) pochodzą-
cych ze spontanicznych poronień między 14 a 30 
tygodniem życia płodowego. Tętnice płodu zostały 
wypełnione lateksem z dojścia lędźwiowego, po 
wprowadzeniu cewnika do aorty brzusznej, a na-
stępnie utrwalone w 4% roztworze formaliny. Na-
czynia wypreparowano pod mikroskopem chirur-
gicznym i sporządzono dokumentację fotografi cz-

ną. W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawid-
łowo odchodzącą tętnicę podobojczykową prawą: 
w pierwszym od części zstępującej łuku aorty, z jego 
przyśrodkowego obwodu, tuż powyżej ujścia prze-
wodu tętniczego, w drugim zaś dokładnie na wyso-
kości odejścia tętnicy podobojczykowej lewej rów-
nież od przyśrodkowego obwodu łuku aorty. W obu 
przypadkach przebieg tętnicy odbywał się do przo-
du od kręgosłupa, a do tyłu od tchawicy i przełyku. 
W zebranym materiale częstotliwość występowania 
tej zmienności została określona na 2,06%.

2
Katedra i Zakład Biochemii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr n. med. Tomasz Francuz

 Katedra Biochemii zajmuje się szeroko pojętymi 
badaniami nad patogenezą chorób sercowo-na-
czyniowych.
• Prowadzimy hodowlę ludzkich komórek śród-

błonka pochodzących z różnych lokalizacji na-
czyniowych. Hodujemy komórki barwnikowe 
siatkówki oraz mięśnie gładkie pochodzące 
z tętnicy pępowinowej. Do celów eksperymen-
talnych wprowadzamy do komórek śródbłonka 
geny reporterowe za pomocą wektorów lentiwi-
rusowych. 

• Badamy wpływ czynników proaterogennych (hi-
perglikemia, glikowana albumina, LDL, TNFα) 
na ekspresję genów powiązanych z przebiegiem 
procesu miażdżycowego oraz oceniamy wpływ 
substancji mogących przeciwdziałać temu proce-
sowi (statyny, inkretynomimetyki).

• Porównujemy ekspresję wybranych genów 
w komórkach śródbłonkowych pochodzących 

z różnych lokalizacji naczyniowych (aorty, tęt-
nicy wieńcowej, tętnicy biodrowej) zarówno na 
poziomie mRNA, jak i białka. Koncentrujemy 
się na genach kodujących markery uszkodzenia 
śródbłonka, metaloproteazy, tkankowe inhibito-
ry proteaz, receptory aktywowane przez prolife-
ratory peroksysomów (PPAR) oraz receptory dla 
zaawansowanych produktów glikacji (RAGE).

W ramach grantu MNiSW „Wpływ leków pobudza-
jących system inkretynowy na czynność śródbłonka 
naczyniowego” badamy wpływ agonistów układu 
inkretynowego na komórki endotelium na różnych 
poziomach biosyntezy białka. Ekspresję genów oce-
niamy metodą Real Time PCR, ilość białek techni-
kami Western Blot, In Cell Western oraz ELISA. Ba-
damy również czynność wydzielniczą śródbłonka 
poprzez ocenę ilości wytworzonego tlenku azotu 
techniką cytometrii przepływowej.\

3
Delecja nukleotydu w genie COL1A1 zmienia ramkę odczytu i wprowadza kodon 

STOP u pacjenta z Osteogenesis Imperfecta typu I

A. Auguściak-Duma, A. Szydło, J. Witecka, M. Lesiak, M. Krzak, A. Kruczek, 
J.J. Pietrzyk, A.L. Sieroń

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kolagen typu I, kodowany przez geny COL1A1 
i COL1A2 jest najobfi ciej występującym białkiem w 
kościach. Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis im-
perfecta – OI) jest chorobą, której przyczyną jest sze-
reg mutacji w jednym z genów kodujących to białko. 
U wielu pacjentów z OI badania biochemiczne wy-
kazały obniżoną stabilność struktury trójhelikalnej 

kolagenu ze zmutowanymi łańcuchami alfa. Kolagen 
był niestabilny już w temperaturze niższej o 0,5–3°C 
niż kolagen osób zdrowych. Poznanie wpływu mu-
tacji na ciężkość przebiegu choroby jest ważne dla 
zrozumienia udziału zarówno całych łańcuchów po-
lipeptydowych alfa, jak i ich odcinków w utrzymaniu 
stabilności całej struktury trójhelikalnej kolagenu. 
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4
Nowy gen, TLL1 ssaków, którego mutacje po raz pierwszy wykryto 

u osób z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej

P. Stańczk, J. Witecka, E. Gutmajster, A.L. Sieroń

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) 
wywołano u myszy transgenicznych, blokując gen 
metaloproteazy, tolloid-like (TLL1), prowadząc do 
śmierci płodów tll-/- z powodu niewydolności krąże-
nia. Ludzki TLL1 (4q32-q33) koduje białko identycz-
ne strukturalnie. Dotychczas nie udało się znaleźć 
związku jego mutacji z chorobami. Podobieństwo 
ludzkiego i mysiego TLL1 nasuwa podejrzenie, że 
jego mutacje mogą być przyczyną ASD. Badano TLL1 
kobiet i mężczyzn z ASD. U wszystkich badanych 
wykluczono aberracje chromosomalne. Wykryto 
357 heterodupleksów. Większość zmian dotyczyła 
intronów. Nie wykryto zmian w egzonach 3 i 11. 
U wszystkich badanych stwierdzono zmiany w egzo-
nach 1, 5, 12, 14, 19 i 20. Zidentyfi kowano 4 hetero-
zygotyczne zmiany. Jedna wystąpiła w 5’UTR (G:G/T 
w pozycji 779) u osoby z ASD, tętniakiem przegrody 
międzyprzedsionkowej lub innymi powikłaniami. 

Zmianę A:A/C 122433 (544 cDNA) sensu kodu me-
tioniny 182 do leucyny znaleziono w ASD bez dodat-
kowych powikłań. Dwie inne zmiany wykryto u nie-
spokrewnionych osób z ASD, tętniakiem przegrody 
międzyprzedsionkowej lub innymi powikłaniami. 
Zmiana T:T/C 130814 (1360 cDNA) to zmiana wa-
liny 238 do alaniny, a A:A/G 187409 (1885 cDNA) 
zmieniła izoleucynę 629 do waliny. Pierwsza mutacja 
zmieniła pierwszy aminokwas w domenie proteazo-
wej po odcięciu propeptydu latencji i może zmniej-
szać akt po odcięciu propeptydu latencji i aktywację 
TLL1. Druga mutacja jest przed centrum aktywnym 
i, zmieniając jego strukturę przestrzenną wpływa na 
aktywność. Trzecia zmiana dotyczy początku dome-
ny CUB3 odpowiedzialnej za specyfi czność substra-
tową. Wykryto także zmiany (substytucje, delecje 
lub insercje) w sekwencjach fl ankujących egzony, 
ale trudno je powiązać z funkcją enzymu.

5
Zróżnicowana ekspresja i aktywność graczy ścieżki sygnałowej Notch 

w komórkach macierzystych

K. Urbanek, H. Koryciak-Komarska, W. Likus, T. Czekaj, A. Szydło, M. Tarnowski, 
P. Czekaj, A.L. Sieroń

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ścieżka sygnałowa Notch należy do starych ewo-
lucyjnie mechanizmów regulujących proliferację 
komórek. Uczestniczy ona także w regulacji meta-
bolizmu komórkowego, począwszy od procesów 
zarodkowych, aż do późnych etapów życia komór-
ki. Udowodniono również jej udział w apoptozie. 
Ścieżka sygnałowa Notch obejmuje błonowe re-
ceptory Notch kodowane przez 4 geny, Notch 1, 

2, 3 i 4. Receptory te pobudzane są przez ligandy 
z rodziny DSL (Delta/Serrate/Lag 2). Do najlepiej 
poznanych należą Delta 1, 2 i 3 (D1,2,3) oraz Jag-
ged 1 i 2. W pracy badano ekspresję wszystkich zna-
nych graczy w ścieżce sygnałowej Notch w komór-
kach macierzystych typu mezenchymalnego oraz 
w nieadherentnych komórkach macierzystych typu 
zarodkowego.
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6
Alternative splicing of L7/pcp2 gene results in a truncated protein

J.J. Barski1,2, M. Lauth3, A. Fertala4

1Department of Physiology; 2Center for Experimental Medicine, Medical University of Silesia, 
Katowice, Poland; 3Department of Neuroscience and Nutrition, Karolinska Intitutet, 

Stockholm, Sweden; 4Department of Dermatology & Cutaneous Biologyst , 
Thomas Jeff erson University, Philadelphia, USA

The L7/pcp2 have been described for the fi rst time 
in1988 by two independent groups. Transcripted 
RNA is source of 99-amino-acid peptide of 16kD 
with some homology to NH2-terminal part of 
PDGF. Pcp2 protein is known for its very specifi c 
expression in cerebellar Purkinje cells and bipolar 
retinal neurons. Initial experiments showed, that 
isolated Purkinje cell specifi c mRNA did not hybri-
dize to cerebellar mRNA from mice with Purkinje 
cell degeneration mutation. It was a strong indica-
tion, that pcp2 protein could play an important role 
in Purkinje cell physiology and development. Mice 
null mutant for that gene however, do not display 
any morphological or physiological abnormalities. 
Up to now there are only few experimental data sug-

gesting the function of pcp2 protein. Experiments 
on G protein interactions revealed pcp2 as possible 
GDP exchange factor for Go subunit. This function 
of pcp2 depends on the presence of G-protein re-
gulatory motifs (GPR) known also as GoLoco mo-
tifs. Our experiments regarding expression pattern 
of pcp2, revealed a new splice variant of its mRNA 
– pcp2B. Additional ~350bp long band was always 
prominent in PCR products amplifi ed on cDNA 
from mouse eye preparations. Incorporation of the 
new exon 3B results in truncated protein, because 
of STOP codon present in its structure. Missing re-
gion consists of some putative phosphorylation si-
tes with possible biological function important the 
L7/pcp2 protein.

7
Fine-tuning of cerebellar Purkinje cells by calbindin D-28k

J.J. Barski1,2, J. Hartmann3, Ch. Rose4, F. Hoebeek5, K. Mörl6, M. Noll-Hussong7, 
Ch.I. de Zeeuw5, A. Konnerth3, M. Meyer8

1Center for Experimental Medicine, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, 
2Department of Physiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, 3Institute of Neuroscience, 

Technical University Munich, Germany, 4Institute of Neurobiology, Heinrich-Heine-University, 
Düsseldorf, Germany, 5Department of Neuroscience, Erasmus University Rotterdam, 

The Netherlands, 6Institute of Biochemistry, University of Leipzig, Germany, 
7Clinic for Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, Technical University Munich, 

Germany, 8Institute of Physiology, Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany

Long-term depression (LTD) of Purkinje cell-paral-
lel fi ber synaptic transmission is a critical determi-
nant of normal cerebellar function. Impairment of 
LTD through, for example, disruption of the meta-
botropic glutamate receptor/IP3/calcium signaling 
cascade in mutant mice, results in severe defi cits of 
both synaptic transmission and cerebellar motor 
control. Here we demonstrate that selective genetic 
deletion of the calcium-binding protein calbindin 
D-28k (calbindin) from cerebellar Purkinje cells re-
sults in distinctly diff erent cellular and behavioral 
alterations. These mutants display marked perma-
nent defi cits of motor coordination and sensory 

processing. This occurs in the absence of altera-
tions in a form of LTD implicated in the control of 
behavior. Analysis of synaptically-evoked calcium 
transients in spines and dendrites of Purkinje cells 
demonstrated an alteration of time-course and am-
plitude of fast calcium transients after parallel or 
climbing fi ber stimulation. By contrast, the delay-
ed mGluR-mediated calcium transients were nor-
mal. Our results reveal a unique role of Purkinje 
cell calbindin in a specifi c form of motor control, 
and suggest that rapid calcium buff ering may di-
rectly control behaviourally relevant neuronal sig-
nal integration.
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8
Physiological role of hamartin in the cerebellar Purkinje cells

J.J. Barski

Center for Experimental Medicine, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Tuberous Sclerosis Complex (TSC) is an autosomal 
dominant disorder characterized by the develop-
ment of hamartomatous growths throughout 
many organs including CNS. Many patients with 
TSC suff er from mental retardation, cognitive ab-
normalities, epilepsy and autism. Linkage studies 
of aff ected families revealed two genes as responsi-
ble for TSC: TSC1 and TSC2 coding hamartin and 
tuberin respectively. Both proteins act as mTOR 

pathway inhibitors and control the translational 
machinery in each type of cell. Because of the con-
fi rmed role of cerebellum in autism etiology we 
applied the cell specifi c DNA recombination sys-
tem Cre/loxP to specifi cally knockout TSC1 gene 
in cerebellar Purkinje cells of mouse. Analysis of 
the transgenic animals should give answer on the 
role of hamartin in these neurons with respect to 
autism etiology.

9
Wykorzystanie optycznej projekcyjnej tomografi i komputerowej do oceny 

wpływu statyn na rozwój blaszki miażdżycowej

P. Kuszewski1, R. Nowak1, M. Majewski1, M. Głowacka1, J.J. Barski2, P. Węglarz3

1Koło Naukowe STN przy Centrum Medycyny Doświadczalnej, 2Centrum Medycyny Doświadczalnej, 
3I Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Założenia: 
Posiadane przez nas myszy C57BL/6,129 pozba-
wione apoE (apoE knockout) są uznanym mode-
lem zwierzęcym hipercholesterolemii i miażdżycy. 
Już po 2–3 miesiącach wysokotłuszczowej diety 
dochodzi u tych zwierząt do wytworzenia boga-
totłuszczowych blaszek miażdżycowych, które 
mogą ulegać spontanicznej destabilizacji i pęknię-
ciu. Pień ramienno-głowowy myszy jest miejscem 
cechującym się rozwojem niestabilnych blaszek 
miażdżycowych, jest jednak naczyniem niewiel-
kim i kruchym. Dodatkowo, blaszka miażdżycowa 
ma różną wielkość oraz stabilność wzdłuż swojego 
przebiegu. W związku z tym wykorzystano optycz-
ną projekcyjną tomografi ę mikroskopową (OPT) 
do oceny morfologii całego naczynia i porównano 
z wynikami uzyskanymi tradycyjną metodą histo-
logiczną. 

Materiał i metodyka: 
Badaniem objęto samce myszy apoE-/- karmione 
przez 10 tygodni dietą wysokotłuszczową z dodat-
kiem lub bez prawastatyny. Następnie zwierzęta 
poddano terminacji przez dootrzewnowe podanie 
tiopentalu w dawce 200 mg/kg. Pnie ramienno-gło-
wowe utrwalono in situ i oceniono przy użyciu OPT 
oraz klasycznej histomorfometrii.
Wstępne wyniki: 
Prawastatyna powoduje znaczne zmniejszenie 
blaszki miażdżycowej (57,4%). Metoda OPT po-
zwoliła uzyskać wyniki podobne jak tradycyjna hi-
stomorfometria.
Wstępne wnioski: 
OPT jest skutecznym narzędziem do oceny wielko-
ści blaszki miażdżycowej w pniu ramienno-głowo-
wym myszy, dodatkowo ma przewagę nad standar-
dowymi metodami histologicznymi w postaci moż-
liwości niedestruktywnej oceny całej blaszki.
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Dziecko leczone z powodu czaszkogardlaka – problem interdyscyplinarny

M.A. Kalina1, B. Kalina-Faska1, E. Skała-Zamorowska2, E. Małecka-Tendera1, M. Mandera3

1Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach; 2Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej;

3Oddział Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 

Celem pracy była ocena wzrastania, dojrzewania, 
zaburzeń hormonalnych i metabolicznych u dzieci 
z czaszkogardlakami, leczonych w obrębie jednego 
ośrodka oraz opracowanie interdyscyplinarnego 
schematu postępowania. 
Grupa badana obejmowała 18 dzieci w wieku 
1,4–16,7 roku (mediana wieku przy rozpoznaniu 
9,1 roku; średni okres obserwacji 4 lata). U 7 pa-
cjentów guz usunięto radykalnie, a u 11 wykonano 
subtotalną lub częściową resekcję. Dodatkowo w 13 
przypadkach zastosowano radioterapię z powodu 
guza resztkowego lub progresji choroby. Periodycz-
nie oceniano stopień dojrzewania i parametry auk-
sologiczne (liczba odchyleń standardowych od śred-
niego wzrostu populacyjnego hSDS; wskaźnik masy 
ciała BMI). Stężenia hormonów przysadkowych 
i obwodowych oznaczano immunometrycznie. Za-
burzenia wydzielania ADH stwierdzano na podsta-
wie objawów klinicznych i parametrów gospodarki 
wodno-elektrolitowej. Wyrównanie metaboliczne 
monitorowano, oznaczając poziomy glikemii, in-

suliny, lipidów i transaminaz. Przy rozpoznaniu 
9 dzieci było niskorosłych (mediana hSDS -1,4; za-
kres -4,3; 0,2), jednak w kolejnych latach tempo 
wzrastania było zmienne. U 7 dzieci stwierdzono nie-
dobór GH, a 5 z nich zakwalifi kowano do leczenia 
GH. Czworo pacjentów wymagało substytucji hor-
monami płciowymi. Moczówkę prostą rozpoznano 
u 11 dzieci, niedoczynność kory nadnerczy u 10, 
a niedoczynność tarczycy u 14 (w ciągu 0–3,75 
roku obserwacji). Stwierdzano istotne zaburzenia 
metaboliczne (dyslipidemia u 13, hiperinsulinemia 
u 8 pacjentów), korelujące z otyłością u większo-
ści pacjentów i wymagające interwencji dietetycz-
nej i/lub farmakologicznej. U większości dzieci 
leczonych z powodu czaszkogardlaka stwierdza się 
wielohormonalną niedomogę osi podwzgórzowo-
-przysadkowej, narastającą otyłość i zaburzenia 
metaboliczne. Powyższe obserwacje pozwoliły na 
opracowanie interdyscyplinarnego schematu pro-
wadzenia dzieci z czaszkogardlakami w okresie oko-
łooperacyjnym i w obserwacji długoterminowej.

11
Ocena wybranych wskaźników auksologicznych u dzieci 

z somatotropinową niedoczynnością przysadki leczonych rekombinowanym 
hormonem wzrostu w zależności od obrazu przysadki 

w badaniu metodą rezonansu magnetycznego

M. Kalina1, B. Kalina-Faska1, K. Gruszczyńska2, E. Małecka-Tendera1

1Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 2Zakład Diagnostyki 
Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach

Celem pracy była ocena wybranych wskaźników 
auksologicznych, stosowanych w praktyce klinicz-
nej, u dzieci z somatotropinową niedoczynnością 
przysadki (SNP) przed, w trakcie i po leczeniu rekom-
binowanym hormonem wzrostu (rGH; Genotropin, 
0,03 mg/kg/dobę, średni okres terapii 2,7 roku) w za-
leżności od morfologii przysadki w badaniu metodą 
rezonansu magnetycznego (MR; Magnetom Impact, 
Siemens, 1.0T, przed i po dożylnym podaniu gado-
liny). Grupa badana obejmowała 85 dzieci z SNP 
(56 chłopców i 29 dziewcząt, w wieku 10,8 ± 2,9 
roku), które zostały podzielone na 3 podgrupy, w za-
leżności od obrazu przysadki w badaniu MR: grupa 

o prawidłowym obrazie przysadki, grupa z radio-
logicznymi cechami zespołu pustego siodła (ZPS) 
i z ektopią tylnego płata przysadki (EPP). Określo-
no następujące wskaźniki dla wszystkich pacjentów 
przed, po pierwszym roku leczenia i po zakończo-
nej terapii rGH: liczba odchyleń standardowych od 
średniego wzrostu w populacji (hSDS), różnica mię-
dzy hSDS i liczbą odchyleń standardowych od śred-
niego wzrostu rodziców (hSDS-mpSDS), wskaźnik 
opóźnienia wieku kostnego w stosunku do wieku 
metrykalnego (WK/WM). Wyniki analizy uznano za 
znamienne statystycznie przy p < 0,05. W grupie EPP 
średnie wartości hSDS (-3,8 ± 1,0) i hSDS-mpSDS 
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(-2,6 ± 1,3) były znamiennie niższe na początku tera-
pii w porównaniu z grupą o prawidłowej przysadce 
(odpowiednio: -3,3 ± 0,8; -1,7 ± 1,0). Nie stwierdzo-
no natomiast znamiennych różnic między trzema 
porównywanymi grupami po pierwszym roku le-
czenia i po zakończonej terapii rGH. Wskaźnik WK/
/WM przed leczeniem był najniższy w grupie ZPS 
(0,64 ± 0,2) w porównaniu z grupą o prawidłowej 
przysadce (0,81 ± 0,1) i EPP (0,77 ± 0,1). Jednakże 
w grupie EPP wskaźnik ten wykazywał najmniejsze 

przyspieszenie, wynosząc po pierwszym roku lecze-
nia 0,8 ± 0,2, a po zakończonej terapii 0,82 ± 0,1 
w porównaniu z grupami o prawidłowej przysadce 
(odpowiednio 0,85 ± 0,1; 0,89 ± 0,1) i ZPS (odpo-
wiednio 0,73 ± 0,2; 0,91 ± 0,1). Na podstawie uzy-
skanych wyników można wnioskować, że różnice 
w zakresie wskaźników auksologicznych u dzieci 
z SNP mogą być związane z obrazem przysadki 
w badaniu MR, co jest szczególnie wyraźne u dzieci 
z ektopią tylnego płata przysadki

12
Tempo wzrastania u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki 

leczonych rekombinowanym hormonem wzrostu w zależności 
od morfologii przysadki w badaniu metodą rezonansu magnetycznego

B. Kalina-Faska1, M. Kalina1, K. Gruszczyńska2, A. Januszek-Trzciąkowska1, 
E. Małecka-Tendera1

1Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 2Zakład Diagnostyki 
Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach

Celem pracy była ocena tempa wzrastania u dzie-
ci z somatotropinową niedoczynnością przysadki 
(SNP) przed i w trakcie leczenia rekombinowanym 
hormonem wzrostu (rGH; Genotropin, 0,03 mg/
/kg/dobę, średni okres terapii 2,7 roku) w zależno-
ści od morfologii przysadki w badaniu metodą re-
zonansu magnetycznego (MR; Magnetom Impact, 
Siemens, 1.0T, przed i po dożylnym podaniu gado-
liny). Grupa badana obejmowała 85 dzieci z SNP 
(56 chłopców i 29 dziewcząt, w wieku 10,8 ± 2,9 
roku). Badanych podzielono na 3 podgrupy, w za-
leżności od obrazu przysadki w badaniu MR: grupa 
o prawidłowym obrazie, grupa z radiologicznymi 
cechami zespołu pustego siodła (ZPS) i z ektopią 
tylnego płata przysadki (EPP). Tempo wzrastania 
wyrażono jako zmianę liczby odchyleń standardo-
wych od średniej populacyjnej dla wzrostu (hSDS) 
przed leczeniem (na podstawie 6-miesięcznej obser-

wacji), w pierwszym roku terapii, a następnie w ko-
lejnych latach leczenia rGH. Wyniki analizy uznano 
za znamienne statystycznie przy p < 0,05. Tempo 
wzrastania przed leczeniem było porównywalne 
we wszystkich trzech grupach. W pierwszym roku 
leczenia grupa EPP wykazywała znamiennie więk-
szą zmianę hSDS (mediana 0,9; zakres -0,1; 2,1) 
w porównaniu z ZPS (mediana 0,5; zakres -0,4; 1,6) 
i z grupą o prawidłowym obrazie przysadki (media-
na 0,6; zakres -1,1; 1,8). Jednak w kolejnych latach 
leczenia zmiana hSDS ponownie była porównywal-
na we wszystkich grupach. Dzieci z EPP wykazywały 
znamiennie szybsze tempo wzrastania w pierwszym 
roku leczenia rGH w porównaniu z pacjentami 
z radiologicznym ZPS czy grupą o prawidłowym 
obrazie przysadki w badaniu MR, co może suge-
rować lepszą odpowiedź na leczenie rGH w grupie 
z ektopią tylnego płata przysadki.

13
Związek morfologii przysadki z wydzielaniem hormonu wzrostu

M. Kalina1, B. Kalina-Faska1, K. Gruszczyńska2, A. Januszek-Trzciąkowska1, E. Małecka-Tendera1

1Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 2Katedra Radiologii 
i Medycyny Nuklearnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W literaturze istnieją sprzeczne doniesienia na temat 
zależności między morfologią przysadki a jej funk-
cją wydzielniczą u dzieci z niedoborem hormonu 
wzrostu (GH). Celem pracy było określenie związku 
między stężeniami GH a wymiarami i ewentualny-

mi nieprawidłowościami strukturalnymi przysadki 
u dzieci z niedoborem GH (GHD). Przebadano 85 
niskorosłych dzieci (56 chłopców i 29 dziewcząt; 
średnia wieku 10,8 ± 2,9 roku), u których klinicz-
nie i laboratoryjnie rozpoznano GHD. Stężenia GH 
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w dwóch testach stymulacyjnych oznaczano metodą 
immunoenzmatyczną Immunelite, DPC. W badaniu 
metodą rezonansu magnetycznego (Magnetom Im-
pact, Siemens, 1.0T, przed i po podaniu gadoliny) 
oceniano wysokość, wymiar poprzeczny i przednio-
tylny przysadki oraz wyliczano jej objętość. Zwra-
cano uwagę na położenie tylnego płata przysadki, 
radiologiczne cechy zespołu pustego siodła (ZPS) 
i inne anomalie linii pośrodkowej. Nie stwierdzono 
statystycznie znamiennych zależności między mak-
symalnym stężeniem GH (GHmax) i wymiarami 
przysadki w grupie dzieci z prawidłowym obrazem 
MR. U pacjentów z ZPS GHmax znamiennie dodat-
nio korelowało z wysokością (r = 0,309; p = 0,016), 
wymiarem poprzecznym (r = 0,262; p = 0,045) i ob-
jętością przysadki (r = 0,329; p = 0,010). W grupie 
z ektopią tylnego płata przysadki (EPP) stwierdzono 

dodatnie korelacje między stężeniem GH i wszyst-
kimi wymiarami przysadki (wysokość r = 0,415 p 
= 0,002; wymiar poprzeczny r = 0,316; p = 0,025; 
wymiar przednio-tylny r = 0,259; p = 0,045; obję-
tość r = 0,431; p = 0,001). Porównując poszczególne 
grupy stwierdzono znamiennie niższe stężenia GH 
w grupie dzieci z EPP i ZPS w porównaniu z grupą 
pacjentów o prawidłowym obrazie przysadki (EPP 
p = 0,011; ZPS p = 0,049). Stężenia GH w grupie 
EPP i ZPS nie różniły się statystycznie. Na podsta-
wie powyższych wyników można stwierdzić, że wy-
dzielanie GH jest zależne od wymiarów przysadki 
jedynie przy współistniejących anomaliach struktu-
ralnych gruczołu, takich jak ektopia tylnego płata 
i zespół pustego siodła, które jednocześnie wiążą się 
z niższymi stężeniami GH uzyskiwanymi w testach 
stymulacyjnych.

14
Kliniczna i metaboliczna charakterystyka dzieci z cukrzycą MODY 2

E. Skała-Zamorowska, G. Deja, P. Jarosz-Chobot

Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cukrzyca MODY 2 jest konsekwencją heterozy-
gotycznych mutacji w genie glukokinazy, które są 
odpowiedzialne za różnorodny przebieg kliniczny 
cukrzycy.
Celem pracy było: oszacowanie częstości wystę-
powania cukrzycy MODY 2, ocena przebiegu kli-
nicznego choroby, charakterystyka metaboliczna 
dzieci z cukrzycą MODY 2, wykrycie nosicieli 
mutacji wśród rodziny pacjenta.
Grupę badaną stanowili pacjenci pozostający pod 
pediatryczną opieką diabetologiczną w GCZD w la-
tach 2007–2010 (ok. 800 pacjentów). Próbę wery-
fi kacji rozpoznania podjęto w przypadkach: braku 
obecności przeciwciał przy rozpoznaniu, łagodnego 
przebiegu klinicznego, obecności w stężeniach fi zjo-
logicznych C-peptydu, braku obecności w stężeniach 
fi zjologicznych C-peptydu, przy jednoczesnym braku 
klasycznych markerów immunologicznych. U pacjen-
tów z MODY 2 analizowano: wiek zachorowania, 
czas trwania choroby, HbA1c, C-peptyd, obecność/
/brak autoprzeciwciał, płeć, BMI, rodzaj terapii. 
Wyniki: Wstępne badania pozwoliły na identyfi -
kację MODY 2 u 21 pacjentów (2,6% – 12 chłop-

ców, 9 dziewcząt). Średni wiek rozpoznania cuk-
rzycy (wynosił) 9,53 ± 4,46 roku; średni czas trwa-
nia choroby 3,73 ± 2,42 roku; HbA1c (%) średnia 
z całego okresu trwania choroby 6,75 ± 0,54%; 
prawidłowy poziom C-peptydu (ng/ml) przy roz-
poznaniu 77,78%; obecność klasycznych marke-
rów immunologicznych przy rozpoznaniu 61,11%; 
BMI przy rozpoznaniu – SDS średnie -0,25 ± 1,11; 
model leczenia przed rozpoznaniem MODY 2: 
insulinoterapia: 71,43%, pochodne sulfonylo-
mocznika: 9,52%, dieta: 14,28%, insulinoterapia 
+ pochodne sulfonylomocznika: 4,76%. Badaniem 
objęto dotychczas 13 z 21 rodzin (33 członków ro-
dziny), mutację wykryto u 16 osób. Opisywaną 
grupę łączy: nietypowy przebieg kliniczny choro-
by, dobre wyrównanie gospodarki węglowodano-
wej, brak epizodów kwasicy/ciężkiej hipoglikemii. 
Natomiast jest heterogenna pod względem: obec-
ności klasycznych markerów immunologicznych, 
poziomu C-peptydu, rodzaju terapii oraz rodzin-
nego występowania cukrzycy/zaburzeń gospodarki 
węglowodanowej w układzie pacjent z MODY 2 
– rodzic.
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Czy dzieci z zespołem Adams-Oliver wymagają monitorowania 

endokrynologicznego?

M. Kalina1, B. Kalina-Faska1, J. Paprocka2, E. Jamroz2, E. Marszał2, E. Małecka-Tendera1

1Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 2Klinika Neurologii 
Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zespół Adams-Oliver (AOS) to zespół wad wrodzo-
nych, charakteryzujący się ubytkami skóry i de-
fektami kończyn. Często obecne są również wady 
układu naczyniowego i serca. Opisywane są rów-
nież zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym 
(OUN), różnie wpływające na rozwój psychorucho-
wy. Patogeneza zespołu jest niejasna, a rozpoznanie 
ustala się na podstawie fenotypu. Dziedziczenie 
jest zazwyczaj autosomalne dominujące z niepełną 
penetracją, ale opisywano również dziedziczenie 
autosomalne recesywne. Ze względu na brak donie-
sień literaturowych dotyczących zaburzeń hormo-
nalnych w tym zespole, ocenie endokrynologicz-
nej poddano 3 pacjentów z AOS diagnozowanych 
i leczonych w Klinice Endokrynologii Dziecięcej 
i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego SUM. 
W momencie pierwszej oceny endokrynologicznej 
dzieci były w wieku: 2 lat (pacjent 1 – chłopiec), 
3,5 roku (pacjent 2 – dziewczynka) oraz 8,3 roku 
(pacjent 3 – dziewczynka) i nie wykazywały cech 
dojrzewania. U wszystkich przeprowadzono pod-
stawowe oznaczenia hormonalne (kortyzol, IGF-1/
/GH, LH, FSH, TSH, fT4, PRL) oraz biochemiczne, 
w tym ocenę gospodarki węglowodanowej. Obra-
zowanie OUN przeprowadzono u 2 dzieci metodą 
tomografi i komputerowej, a u jednego rezonansu 

magnetycznego głowy i przysadki. U pacjenta 1 z 
opóźnieniem psychoruchowym, padaczką, niedo-
borem masy i wysokości ciała, wnętrostwem, stwier-
dzono hipoplazję struktur mózgowia w linii pośrod-
kowej, a z odchyleń laboratoryjnych niskie pozio-
my IGF-1. U pacjentki 2, z prawidłowym rozwojem 
umysłowym, z incydentem napadowym w wywia-
dzie, niewymagającym leczenia farmakologicznego, 
z prawidłową wysokością i masą ciała, nie wyka-
zano znamiennych odchyleń w neuroobrazowaniu, 
stwierdzono natomiast subkliniczną niedoczyn-
ność tarczycy i włączono leczenie lewotyroksyną. 
U pacjentki 3, z opóźnieniem psychoruchowym 
i niskorosłością, wykazano obniżone poziomy 
IGF-1 i niedobór GH, a w badaniu MR małą przy-
sadkę i ogniskową drobnozakrętowość. Dziew-
czynkę zakwalifi kowano do leczenia hormonem 
wzrostu, uzyskując poprawę tempa wzrastania 
i koordynacji ruchowej. Na podstawie przedstawio-
nych obserwacji wydaje się, że nasilenie defi cytów 
auksologicznych i hormonalnych u dzieci z AOS 
koreluje ze zmianami w OUN. W związku z tym 
istnieją wskazania do neuroobrazowania, a rozwój 
psychoruchowy oraz wzrastanie i dojrzewanie tej 
grupy dzieci powinno być monitorowane zarówno 
przez endokrynologa, jak i neurologa.

16
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii i Położnictwa 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba

W Klinice Endokrynologii Ginekologicznej realizo-
wane są projekty badawcze dotyczące: 
− wpływu hormonów sterydowych oraz wybra-

nych enzymów, cytokin oraz czynników wzrostu 
na procesy proliferacji i apoptozy w mięśniakach 
macicy,

− stężenia hormonu anty-Müllerowskiego (AMH) 
w surowicy kobiet z zespołem policystycznych 
jajników (PCOS) wraz z oceną rezerwy jajniko-
wej, a także

− obserwacje kliniczne i badania hormonalne cho-
rych z zespołem nieklasycznego przerostu kory 
nadnerczy.    

Wnioski z prowadzonych badań
1. Miejscowa sterydogeneza oraz zmiany ilościowo-

-jakościowe w badanych białkach wskazują na 
ich ważną rolę w procesach wzrostowych i częś-
ciowo w procesach apoptozy w powstawaniu i 
rozwoju niezłośliwych nowotworów mięśnia 
macicy, jakimi są mięśniaki. 

2. Stężenie AMH u kobiet z PCOS jest istotnie wyż-
sze niż u kobiet zdrowych. 

3. Stężenie AMH pozytywnie koreluje ze stężeniem 
wolnego testosteronu, adrostendionu i wskaźni-
ka wolnych androgenów (FAI). Stwierdzono rów-
nież dodatnią korelację między objętością jajni-
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ków i liczbą pęcherzyków w obu jajnikach oraz 
między stężeniem AMH i liczbą pęcherzyków 
o średnicy 2–5 mm. Korelacja między morfolo-
gią jajników i stężeniem AMH w surowicy krwi 
oraz stężeniem androgenów może wskazywać na 
istotną rolę androgenów w stymulacji wczesnej 
fazy rozwoju pęcherzyków jajnikowych, nieza-
leżnej od FSH.

4. Analiza obrazu klinicznego badanej popula-
cji pacjentek z NPKN pozwoliła wytypować 
istotne dla rozpoznania objawy chorobowe, 
pomocne w różnicowaniu choroby z innymi 
endokrynopatiami przebiegającymi z hiperan-
drogenizmem, w tym głównie z PCOS. Nie-

klasyczny przerost kory nadnerczy jest rzadką 
przyczyną hiperandrogenizacji kobiet w okresie 
rozrodczym. W obrazie klinicznym nieklasycz-
nego przerostu kory nadnerczy dominują silnie 
nasilony hirsutyzm oraz cechy wirylizacji pod 
postacią przerostu łechtaczki. Potwierdzeniem 
laboratoryjnym rozpoznania nieklasycznego 
przerostu kory nadnerczy jest oznaczenie po-
ziomu 17-OHP we krwi w teście stymulacyj-
nym z ACTH. Pomocne w różnicowaniu zespo-
łu nieklasycznego przerostu kory nadnerczy 
z PCOS są oznaczenia wolnego testosteronu 
i jego niezwiązanej frakcji, androstendionu 
i estradiolu.  

17
Desipramine reduces lipopolysaccharide-induced interleukin-1beta 

in brain and plasma of rats

E. Obuchowicz1, A. Prymus1,2, A.M. Bielecka1, L. Drzyzga1, M. Paul-Samojedny3

1Department of Pharmacology (Katowice), 2Department of Psychiatry 
and Psychotherapy (Katowice), 3Department of Medical Genetics (Sosnowiec) 

Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Background: Growing evidence indicates that an 
imbalance of cytokines in the brain and in periph-
ery may play a role in pathophysiology of mood 
disorders. Results of some clinical and experimen-
tal studies suggest that cytokines are involved in the 
mechanism of action of antidepressants. Only a few 
studies have examined the eff ects of antidepressants 
on cytokines produced in the brain. 
Purpose: The aim of this study was to determine 
if chronic administration of desipramine (DMI), 
a tricyclic antidepressant, has infl uence on IL-1beta 
in the brain and plasma of rats, and which receptors 
may mediate the observed eff ect. 
Methods: DMI (7.5 or 15 mg/kg/24 h) was ad-
ministered orally to male Spraque-Dawley rats for 
21 days in 1% saccharin solution. On day 22, li-
popolysaccharide (LPS) was injected (250 μg/kg ip) 
2 h before decapitation. In some groups of rats, an 
non-selective antagonist of beta adrenergic recep-
tors, propranolol (10 mg/kg ip) or an antagonist of 
alfa1/alfa2 adrenergic receptors prazosin (0.5 mg/kg 
ip) were injected 90 min before LPS. Brain struc-
tures: pituitary, hypothalamus, hippocampus and 
frontal cortex were dissected out after localization 
according to the stereotaxic atlas by Paxinos and 
Watson (2007). In plasma and in the studied brain 
structures IL-1 beta concentration was measured by 
using ELISA kits (R&D Systems). Protein concen-
tration was determined by Bradford’s method. In 
the pituitary, the level of IL-1beta mRNA was evalu-
ated by QRT-PCR assay using Applied Biosystems 
reagents. Protein concentration was determined by 
Bradford’s method.    

Summary of the results: A systemic LPS challenge 
increased IL-1beta levels in all the studied brain re-
gions and in plasma. DMI (7.5 mg/kg/24 h) failed 
to change LPS-stimulated IL-1beta levels. Pretreat-
ment with DMI (15 mg/kg/24 h) attenuated LPS ef-
fect in the pituitary, hypothalamus and in plasma. 
In the pituitary, DMI in the higher dose reduced 
a remarked increase in expression of IL-1beta gene 
induced by LPS but did not alter the constitutive 
level of IL-1beta mRNA. Propranolol suppressed LPS 
eff ect on IL-1beta levels in the pituitary, hypothala-
mus and frontal cortex and attenuated a decrease in 
IL-1 beta levels stimulated by LPS in the hypotha-
lamus and pituitary of the DMI-pretreated rats. In 
plasma, propranolol partially reversed the eff ect of 
DMI (15 mg/kg/24 h) pretreatment on response to 
LPS. Prazosin suppressed LPS eff ect on IL-1 beta 
concentrations only in the pituitary and did not al-
ter DMI eff ect on this cytokine levels in the studied 
brain structures. Prazosin showed only a tendency 
to decrease the LPS-induced plasma IL-1 beta levels.
Conclusions: The results indicate that chronic ad-
ministration of DMI modulates reactivity of brain 
and peripheral cells producing IL-1beta and suggest 
that beta adrenoceptors, at least partly, mediate the 
inhibitory eff ect of DMI on LPS-stimulated IL-1beta 
in the brain and plasma of rats. Moreover, our fi nd-
ings show that activity of noradrenergic system 
mainly via beta receptors has signifi cance for LPS 
stimulating eff ect on brain IL-1 beta system.  
Acknowledgment: This research was supported 
by grant N 401 130 31/2871 from the Ministry of 
Science and Higher Education).
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Infl uence of imipramine, moclobemide and fl uoxetine on proinfl ammatory 

(TNF-Α, IL-1Β) and antiinfl ammatory (IL-10) cytokines 
in lipopolisaccharide-stimulated primary rat mixed glial cell cultures

E. Obuchowicz1, A. Bielecka1, M. Paul-Samojedny2, A. Pudełko1, J. Kowalski2

1Department of Pharmacology (Katowice), 2Department of Medical Genetics (Sosnowiec), 
Medical University of Silesia, Katowice, Poland

It is suggested that glial activation play an impor-
tant role in the pathogenesis of psychiatric and neu-
rodegenerative diseases. Activated glial cells secrete 
various cytokines which have infl uence on neuro-
transmission, HPA axis activity, neuronal plasticity 
and may contribute to neuronal cell death.
The aim of our study was to investigate whether 
antidepressants with diff erent infl uence on mono-
aminergic systems, namely imipramine, moclobe-
mide and fl uoxetine have antiinfl ammatory eff ect 
on activated glial cells. Studies were carried out 
using 13–14 day primary rat mixed glial cultures 
stimulated by lipopolysaccharide (LPS). Cell cul-
tures were prepared from cerebral hemispheres of 
one-day old newborn Wistar rats. They were culti-
vated in Dulbecco’s Modifi ed Eagle’s Medium sup-
plemented with 10% heat-inactivated foetal bovine 
serum and 1% antibiotic solution (37°C; 5% CO2, 
95% air, 80% moisture). Cultures were stained with 
Ricinus communis agglutinin-1 for microglial cells 
and antibody against GFAP for astrocytes. After 6-h 
incubation with 1 μg/ml of LPS or 48-h incubation 
with 2 μg/ml of LPS, the culture medium was har-
vested and assayed for TNF-α or IL-1β and IL-10 
LPS respectively. Time of incubation and LPS con-
centration were chosen on the basis of the experi-
ments in which maximal release of cytokines from 
LPS-stimulated cell cultures was observed. Levels of 
TNF-α, IL-1β, IL-10 were measured with ELISA kits 
(R&D Systems) in culture medium. Antidepressants 

were used at concentrations from 10-8 to 100 μM. 
Only fl uoxetine was applied at concentration up to 
10 μM because the higher concentration was cy-
totoxic as determined with MTT and Trypan Blue 
exclusion method. mRNA for cytokines was evalu-
ated by Taq-Man RT-QPCR method using Applied 
Biosystems reagents. Statistical analysis of data was 
performed using one-way ANOVA followed by 
post-hoc Bonff eroni test with GraphPad Prism 2.01 
software. 
All three antidepressants studied decreased TNF-α 
and IL-1β concentration and they have no signifi -
cant infl uence on IL-10 levels. Moclobemide and 
fl uoxetine reduced TNF level in the dose range from 
10-8 to 10 μM and imipramine produced this eff ect 
in the dose from 10-6 to 100 μM. IL-1β level was 
diminished by moclobemide, imipramine at con-
centrations from 10-6 to 100 μM and by fl uoxetine 
in the dose range from10-6 to 10 μM. The strongest 
eff ects (about 40% of LPS eff ect) were observed at 
concentrations from 1 to 100 (or 10 μM for fl uox-
etine). The levels of TNF-α or IL-1β mRNA were re-
duced by the studied drugs at dose of 10 μM where-
as IL-10 mRNA level was only attenuated. 
The obtained results confi rm that antidepressants 
modulate glial cells activity. Our data also support 
observation that antidepressive drugs have antiin-
fl ammatory eff ects in CNS because they aff ected the 
balance between pro- and antiinfl ammatory cyto-
kines (TNF-α, IL-1β/IL-10) in mixed glial culture.  

19
Eff ect of antidepressants on apoptosis of rat cortical neurons subjected 

to oxygen-glucose deprivation in vitro

A. Pudelko, E. Obuchowicz

Department of Pharmacology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Background: Several data suggest that programmed 
cell death may contribute to the loss of neurons 
observed in CNS structures of aging brain and in 
patients suff ering from aff ective disorders as well as 
other CNS diseases, e.g. bipolar disorders, schizo-
phrenia, neurodegenerative diseases. Process of 
apoptosis is characterized by chromatin condensa-
tion, DNA fragmentation and cell disintegration. 

Cysteine proteases known as caspases degrade pro-
teins that are important for cell survival. Their ac-
tivity is regulated via mechanism involving release 
of several apoptotic factors from mitochondria (e.g. 
cytochrome C). It is also known that Bcl-2 family 
of proteins plays a critical role in regulation of cel-
lular survival. Anti-apoptotic members of that fam-
ily prevent caspase cascade activation and aff ect 
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function of mitochondria. Bcl-2 protein exerts well 
established neuroprotective and neurotrophic eff ect 
so that an increased level of this protein may pre-
vent neuronal cell death.
It is suggested that antidepressants may aff ect fac-
tors involved in neuronal death and protection and 
diff erent mechanisms of such neuroprotective eff ect 
has been proposed.
Purpose: The aim of our study was to evaluate the 
eff ect of two antidepressants: desipramine (DMI), 
as classical tricyclic agent and fl uoxetine (FLX), rep-
resenting selective serotonin reuptake inhibitors on 
cell viability and apoptosis in primary rat cortical 
neuronal cell cultures exposed to oxygen-glucose 
deprivation (OGD) in vitro.
Methods: Primary cultures of rat cortical neurons 
were subjected to OGD (37°C, 5% CO2, 3% O2, 
medium w/o glucose) and exposed to antidepres-
sants for 6, 12 or 24-hrs. DMI and FLX were used 
at three concentrations: 0.1, 1, 10 μM. Cell viability 
was measured by colorimetric MTT conversion test. 
The intensity of apoptosis was evaluated under fl u-
orescent microscope by staining cell cultures with 
Hoechst 33342 dye to visualize nuclei with con-
densed chromatin or to show cell disruption. Bcl-2 

protein expression was determined using standard 
Western blot technique.
Results: The 24-h exposure to antidepressant 
drugs did not aff ect neuronal mitochondrial func-
tion in normoxia. FLX slightly increased cell vi-
ability in cultures subjected to OGD in all applied 
concentrations in 12 and 24-h experiments. DMI 
had benefi cial eff ect on cell viability only after in-
cubation lasted for 24 h. DMI and FLX attenuated 
process of chromatin condensation and cell dis-
integration in cultured neurons subjected to 24 h 
OGD in a concentration dependent manner. Anti-
apoptotic protein Bcl-2 level was not changed sig-
nifi cantly in 6 and 12 hrs experiments when corti-
cal neurons where exposed to OGD and treated 
with DMI or FLX. In OGD condition the 24 h 
exposure to both antidepressants moderately in-
creased Bcl-2 level.
Conclusion: In our experimental model (OGD) 
desipramine and fl uoxetine have benefi cial eff ect 
on rat cortical neurons viability and attenuated 
apoptosis after long-term exposure in vitro. Our 
data suggest that both antidepressants may induce 
protective eff ect on central nervous system neuronal 
cells subjected to ischemic insult.

20
Randomized double blind, placebo controlled trial on eff ects of 90 day 
hypolipidemic treatment (mono- and combined-therapy) on adipokines 

and infl ammatory markers

Ł. Bułdak, A. Duława-Bułdak, R. Krysiak, K. Łabuzek, M. Huzarska, B. Okopień

Department of Internal Diseases and Clinical Pharmacology, Medical University of Silesia, 
Katowice, Poland

Airns and Scope: Evaluation of hypolipidemie 
monotherapy and combined therapy with fenofi -
brate and/or atorvastatin on adipokines and infl am-
matory markers in overweight or obese patient with 
impaired fasting glycemia. 
Methods: 78 obese or overweight subjects with 
impaired glucose tolerance from Outpatient Clinic 
were randomly assigned to 4 treatment arms: pla-
cebo, atorvastatin (10 mg) monotherapy, fenofi brate 
(267 mg) monotherapy, atorvastatin (10 mg) and 
fenofi brate (267 mg) combined therapy or placebo. 
At 90th day of treatment leptin. resistin. adiponectin, 
interleukin-6 and TNF alpha levels were assayed. 
Results: Fenofi brate and combined treatment re-
sulted in the greatest reductions of leptin (37.6% 

and 38.2% respectively) and resistin (54.3% and 
51.1% respectively). Fenofi brate and combined 
therapy most eff ectively elevated adiponectin level 
(87.6% and 89.1% respectively). Il-6 and TNF 
alpha were predominantly decreased by the dual 
therapy (46.3% and 51.6% respectively. Neither 
of drugs worsened glucose tolerance (estimated by 
fasting glycemia). 
Conclusions: Fibrate treatment seems to be more 
eff ective in modifi cation of adipokines net toward 
that observed in general population. Both mono-
therapies posses similar anti-infl ammatory features. 
Combined treatment resulted in further decrease of 
infl ammatory parameters, however no additional 
eff ects on adipokines level was observed. 
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Fenofi brate therapy attenuates proinfl ammatory eff ect of hyperglycaemia

A. Stachura-Kułach, M. Huzarska, B. Okopień

Department of Internal Diseases and Clinical Pharmacology, Medical University of Silesia, 
Katowice, Poland

Object: Increased plasma concentrations of circulat-
ing adhesion molecules and prointlammatory cy-
tokines in patients with impaired glucose tolerance 
(IGT) with often coexisting mixed dyslipidemia could 
be associated with the increased cardiovascular risk 
in these patients. However, it is controversial whether 
increased cytokines plasma concentration are primar-
ily related to hyperglycaemia or to lipid disorders. 
Aim: To examine the eff ect of hypolipidemic feno-
fi brate on MCP-1 (monocyte chemoatractant pro-
tein-1) gene expression and monocyte release and 
glycaemia as well.
Methods: Randomized trial that compared the ef-
fects of l-rnonth fenofi brate (267 mg/d) therapy in 16 
patients with isolated dyslipidemia and 16 with dys-
lipidemia coexisting with IGT. Lipid profi le, fasting 
and 2-h post-glucose load plasma glucose levels, and 
gene expression as well as monocyte release of MCP-
1 were assessed at baseline, and after 30-day therapy. 

22
Cu/Zn-SOD overexpression impairs regeneration and aggravates neuropathic 

pain after sciatic nerve injury

K. Kotulska1,2, J. London, W. Marcol2, M. LePecheur3, J. Lewin-Kowalik2, M. Larysz-Brysz2, 
E. Paly3, I. Matuszek2

1Department of Child Neurology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland; 
2Department of Physiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, 

3EA3508, Universite Paris 7 Denis Diderot, Paris, France

Cu/Zn-Superoxide Dismutase (SOD1) is a key enzyme 
in the metabolism of free radicals in mammals. It was 
shown to play important role in neurodegeneration 
and infl ammation. The aim of this study was to ex-
amine the role of SOD1 overexpression in peripheral 
nerve regeneration and neuropathic pain-related be-
havior in mice. Sciatic nerves of SOD1-overexpressing 
and wild-type mice were transected and immediately 
resutured. Then, the regeneration was assessed func-
tionally and morphologically. Autotomy, an animal 
model of neuropathic pain, was also measured.
We found markedly worse sciatic function index 
outcome as well as more signifi cant atrophy of den-

ervated muscles in SOD1-overexpressing animals 
when compared to wild-type ones. The intensity 
of histological regeneration features, including Gap-
43-positive growth cones, number of Schwann cells 
and macrophages in the distal stump of transected 
nerve was also decreased. Neuroma formation at the 
injury site was signifi cantly more prominent in this 
group. Autotomy was markedly worses in SOD1-
-transgenic mice than in wild-type animals. SOD1 
overexpression seems to be deleterious for nerve 
regeneration processes. This can be at least partly 
ascribed to disturbed infl ammatory reactions at the 
injury site.

Results: Expression of MCP- 1 gene and chemokine 
release was higher in IGT group than in isolated 
dyslipidemia patients. In both groups micronized 
fenofi brate reduced monocyte gene expression (DYS 
by 9.5%; p < 0,001, IGT by 18.6%; p < 0.05) and 
concentration of MCP-1 (DYS by 11.1%; p < 0.001, 
IGT by 27.2%; p < 0.001) and this eff ect was more 
profound in prediabetic subject. It also decresed 
post-challenge plasma glucose concentration in IGT 
patients. 
Conclusions: Our results suggest that increased 
MCP-1 gene expression and concentration are relat-
ed to hyperglycaemia and dyslipidemia furthermore 
are more pronounced in coexisting disorders. Feno-
tibrate administration results in glucose concentra-
tion reduction lipid abnormalities and suppression 
of monocyte activation which may the clinical ef-
fectiveness of this agent. 



ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS

86

23
IL-1β stimulates cytokine secretion by peripheral leukocytes following 

subarachnoid hemorrhage in rats

H. Jędrzejowska-Szypułka, I. Woszczycka-Korczyńska, E. Olakowska, M. Larysz-Brysz, 
J. Lewin-Kowalik

Department of Physiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Much evidence indicates that pathologies observed 
after subarachnoid hemorrhage (SAH), including 
vasospasm and neurological defects, are the eff ects 
of immuno-infl ammatory processes accompanying 
the hemorrhage. Following SAH, CSF concentration 
of cytokines increase, what may change the cerebral 
perfusion and destroy brain-blood barrier. These 
cytokines are produced by activated leukocytes as 
well as hypoxic cells in the brain. The aim of this 
study was to examine the role of IL-1β in stimula-
tion of peripheral leukocytes to increase secretion 
of cytokines after SAH.   
SAH was produced by injection of 150 uL of au-
tologous arterial blood into cisterna magna. In 
50% of animals, IL-1beta activity was inhibited by 
intracerebroventricular administration of anti-rat 

IL-1beta antibodies (SAH’ groups). Control group 
consisted of sham-operated rats. Ninety minutes 
or 24 hrs following surgery, blood samples were 
collected and subpopulations of mononuclear 
leukocytes were isolated and cultured for 24 hrs. 
Then, the concentration of TNF-α, ET-1 and IL-6 
in supernatants was measured by means of ELISA. 
SAH resulted in signifi cant increase in TNF-α and 
ET-1, especially after 24 hrs, and no change in 
IL-6 concentration. Inhibition of IL1-β decreased 
the secretion of TNF-α and ET-1 and led to increase 
in IL-6.
We found that peripheral leukocytes are an addi-
tional source of cytokines following SAH, and their 
activation depends on IL1-β produced after hemor-
rhage.

24
Involvement of estrogen receptors in the neurogenesis 

in ovariectomized female rats

I. Malinowska-Kołodziej1, A. Właszczuk1, H. Jędrzejowska-Szypułka1, M. Larysz-Brysz1, 
W. Marcol1, V. Viau2, J. Lewin-Kowalik1

1Department of Physiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, 
2Neuroscience Program, University of British Columbia, Vancouver, Canada

The aim of this work was to show estrogen infl u-
ence on neurogenesis in hippocampus with periph-
eral nerve grafting. We used two main experimental 
groups of female rats: with ovariectomy and with 
estradiol substitution after ovariectomy. In brains 
we did bromodeoxyuridine (BrdU) labeling of pro-
liferating cells and counted proliferation rate in den-
tate gyrus. 
Immunohistochemistry of markers of: early neuro-
pithelial cells – nestin, and astroglia – GFAP, as well 

as estrogen receptors alpha and beta showed chang-
es depending on estradiol plasma level. Receptors 
were found in diff erent subcellular localizations.
In conclusion, the study proved positive infl uence of 
17-beta estradiol in physiological high concentra-
tions on neurogenesis mainly in ipsilateral side of 
hippocampus, together with neurotrophic eff ect of 
nerve grafting in rats. Changes in receptors distribu-
tion can be connected with their diff erent function 
and mechanism of action.
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Positive eff ects of microcrystalic chitosan application 

after laminectomy in rats

M. Larysz-Brysz, W. Marcol, W. Ślusarczyk, I. Malinowska-Kołodziej, I. Lewin-Kowalik 

Department of Physiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

The main complication met after spinal cord sur-
gery ids the formation of connective tissue scar, 
which causes pressure on spinal cord and nerves. 
This process can be prevented by many substances, 
but none of them has given fully satisfactory results 
yet. Microcrystalic chitosan possesses some positive 
characteristics, e.g. inhibition of fi broblasts prolif-
eration, reduction of the parenchymal bleeding, and 
antibacterial action. 
The study examined eff ect of chitosan application 
after L1-L2 laminectomy in rats divided into two 
groups. In the experimental group, meningeal sur-

face was covered eith microcrystalic chitosan gel, 
while in control it was left unsecured. 
After 4 weeks, the spinal cords were removed and 
fi xed. Histological an immunohistochemical stain-
ing of frozen sections was used to analyze the area 
of scar on the surface of meninges.
The results proved that chitosan could prevent for-
mation of scar in operated area with good infl uence 
on neural structures. Moreover, the microcrystalic 
chitosan gel is material easy to apply without any 
special equipment. 

26
Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek 

Badania naukowe prowadzone przez Klinikę Gine-
kologii i Położnictwa – we współpracy z ośrodkami 
polskimi i zagranicznymi – mają na celu poznanie 
mechanizmów powstawania i wczesną diagnostykę 
w odniesieniu do najczęściej występujących nowo-
tworów żeńskich narządów płciowych. 

Zastosowanie techniki czasowo-przestrzennej korela-
cji danych w połączeniu z techniką dwukierunkowe-
go Dopplera Mocy celem diagnozowania łagodnych 
i złośliwych guzów jajnika. 
Praca prowadzona we współpracy z New York Uni-
versity w USA i Navarra University w Hiszpanii. Do-
tyczy wykorzystania badania ultrasonografi cznego 
w diagnozowaniu patologii jajnika. Ostatnie osiąg-
nięcia dotyczące ultrasonografi cznej technologii 
3D i 4D, w połączeniu z użyciem technik koloro-
wego i Power Dopplera pozwalają na wcześniejsze 
rozpoznanie nieprawidłowości. Celem pracy jest 
sprawdzenie skuteczności użycia techniki 3D PDA 
i ľD HDF STIC w różnicowaniu stanów patologicz-
nych jajnika.

Ekspresja genów EZH2 i p57 w złośliwych nowotwo-
rach jajnika. 
Praca dotyczy patogenezy raka jajnika. Ma na celu 
sprawdzenie hipotezy, że wzrost ekspresji genu 

EZH2 oraz spadek ekspresji genu p57 wiążą się 
z zachwianiem równowagi onkogen-supresor.

Charakterystyka transkryptomu estrogenozależnych 
genów uczestniczących w utrzymaniu homeostazy 
hormonalnej u chorych z gruczolakorakiem endome-
trium. 
Praca tematycznie zbliżona do poprzedniej, mająca 
na celu porównanie aktywności transkrypcyjnej ge-
nów metodą mikromacierzy oligonukleotydowych 
PCR/elektroforeza i PCR-RFLP z zastosowaniem 
sond hybrydyzacyjnych i poszukiwanie zależności 
między profi lem stężeń RNA poszczególnych lizo-
form a typem patologii endometrium w rozrostach 
i gruczolakoraku endometrium.

Analiza profi lu ekspresji genów supresorowych 
w gruczolakoraku endometrium z uwzględnieniem pa-
tomorfologicznego zróżnicowania. 
Poziom ekspresji genów supresorowych odgrywa 
istotną rolę w patogenezie gruczolakoraka endo-
metrium. Poznanie molekularnych mechanizmów 
procesu nowotworowego może wpłynąć na lepsze 
i wcześniejsze rozpoznawanie choroby. Celem pracy 
jest ocena ekspresji genów supresorowych w gru-
czolakoraku endometrium z uwzględnieniem jego 
patomorfologicznego zrożnicowania. 
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Immunoreactive disparities of minor histocompatibility antigens 

in hematopoietic cells recipients from HLA-matched siblings 
and monozygotic twins

M. Dzierzak-Mietla1, M. Markiewicz1, U. Siekiera2, P. Zielińska1, A. Koclega1, 
S. Kyrcz-Krzemień1

1Department of Hematology and BMT Medical University of Silesia, Katowice, Poland, 
2Regional Blood Donation Station, HLA Laboratory, Katowice, Poland

Objectives: Immunoreactive disparities of minor 
Histocompatibility antigens (mHA) have been re-
ported to infl uence immune responses following 
transplantation from unrelated donors. The aim of 
our current study was to investigate presence and 
role of immunogenic mHA incompatibility in allo-
HCT recipients from HLA-matched siblings and 
monozygotic twins. 
Methods: We have analyzed 35 patients (pts) with 
AML or ALL transplanted from HLA (A, B, C, DRB1, 
DQB1) matched siblings and 3 pts transplanted 
from monozygotic twins in the Dept. of Hematol-
ogy and BMT, Katowice, Poland. Preparative regimen 
was Bu+Cy or Treosulfan+Fludarabine in AML and 
Cyclophosphamide + TBI in ALL patients. Alleles 
encoding 11 minor Histocompatibility Antigens 
(mHA: HA-1, HA-2, HA-3, HA-8, HB-1, ACC-1, 
ACC-2, HwA-9, HwA-10, UGT2B17, HY) were ana-
lyzed for each donor-recipient pair with use of Dynal 
AllSet mHA typing kit and PCR-SSP method. Only 
immunogenic mHA mismatches were considered. 
Information on whether mHA mismatches might 
result in Host-versus-Graft or Graft-versus-Host 

responses were established with use of the minor 
Histocompatibility Knowledge Database of Leiden 
University Medical Center. 
Results: Immunogenic mHA mismatches of HA-1, 
HA-2, HA-8, HB-1H, HB-1Y, HwA-9, UGT2B17, ACC-
-1, ACC-2 and HY were identifi ed in 24(68.6%) sibling 
pairs. 12(34.3%) pairs presented mHA mismatched in 
HVG direction, 8(22.9%) in GVH direction. Bidirec-
tional mHA disparity was detected in 4(11.4%) pairs. 
11(31.4%) pairs presented no mHA immunogenicity. 
Diff erences in genes encoding mHA were also found 
in 2 out of 3 syngenic pairs: diff erent allele of HB-1 
was present in one pair, and two diff erent alleles of 
HwA-9 and HwA-10 were present in second pair. 
Conclusion: Immunogenic mHA mismatches have 
been detected in alloHCT recipients from HLA-
matched sibling donors. These mismatches may be 
potentially responsible for occurrence of post-trans-
plant complications. Disparate mHAs evidenced in 
monozygotic twins question the belief that such 
twins are genetically identical. The study is being 
continued to establish the associations between spe-
cifi c mHA mismatches and the course of alloHCT.

28
Allo-HCT from MUD/MRD in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

 – a feasible curative treatment

M. Markiewicz1, M. Dzierzak-Mietla1, P. Zielińska1, E. Mendek-Czajkowska2, A. Koclega1, 
S. Kyrcz-Krzemień1

1Department of Hematology and BMT, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, 
2Institute of Hematology and Transfusiology, Hematology Department, Warsaw, Poland

The only curative treatment for PNH is allo-HCT, 
although transplant outcomes presented in the past 
were controversial. Thus it is important to re-evalu-
ate current results of allo-HCT in PNH. We report 
19 allo-HCTs: 17 from MUD and 2 from MRD 
performed for PNH in 2004–2010. Median age of 
recipients was 28 years (range 20–51) and donors 
33(19–53), median time from diagnosis to allo-
HCT was 16(2–97) months. Median size of PNH 
clone was 90% granulocytes (4–98%). Indication 
for allo-HCT was aplastic/hypoplastic bone mar-

row (10 pts), MDS (1 pt), severe course of PNH with 
hemolytic crises (4 pts) and transfusion-depend-
ency (9 pts). Additional risk factors were Budd-Chi-
ari syndrome and hepatosplenomegaly (1 pt), his-
tory of renal insuffi  ciency requiring hemodialyses 
(2 pts) and chronic hepatitis B (1 pt). The prepara-
tive regimen consisted of treosulfan 3 x 14 g/m2 
plus fl udarabine 5 x 30 mg/m2 (17 pts) or treosulfan 
2 x 10 g/m2 plus cyclophosphamide 4 x 40 mg/kg 
(2 pts). Standard GVHD prophylaxis consisted of 
cyclosporine-A, methotrexate and pre-transplant 
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ATG or thymoglobulin in MUD-HCT. Source of 
cells was bone marrow (9 pts) or peripheral blood 
(10 pts) with median 2.9 or 11.0 x 10(8)NC/kg, 
2.4 or 7.3 x 10(6)CD34+cells/kg, 26.2 or 245.9 
x10(6)CD3+cells/kg, respectively. Myeloabla-
tion was complete in all pts with median 9 days 
(6–13) of absolute agranulocytosis < 0.1 G/l. Me-
dian number of transfused RBC and platelets units 
was 7(0–12) and 6(3–15). All pts engrafted, medi-
an counts of granulocytes 1.0 G/l, platelets 50 G/l 
and Hb 10 g/dl were achieved on days 17(13–39), 
17(9–39) and 30(16–50). Acute GVHD grade I, II 
and III was present in 8, 5 and 1 pt, limited chronic 
GVHD in 6 pts. LDH decreased by 78%(5–91%) in 
fi rst 30 days indicating disappearance of hemoly-

sis. 100% donor chimerism was achieved in all pts. 
1 previously hemodialysed pt died on day +102 in 
a consequence of nephrotoxicity complicating ad-
enoviral/CMV hemorrhagic cystitis. Complications 
in survivors were FUO (5 pts), CMV reactivation (3), 
VOD (1), neurotoxicity (1), venal thrombosis (1), 
hemorrhagic cystitis (1) and mucositis (3). 18 pts 
(94.7%) are alive 16 months (2–61) post-transplant 
and are doing well without treatment. Complete 
disappearance of PNH clone has been confi rmed 
by fl ow cytometry in all surviving pts. Allo-HCT 
with treosulfan-based conditioning is a feasible and 
eff ective curative therapy in PNH. Thus treatment 
with use of allo-HCT is being continued in PNH 
patients.

29
Przydatność prognostyczna nowych markerów w diagnostyce 

przewlekłej białaczki limfocytowej

J. Dziaczkowska-Suszek, M. Krawczyk-Kuliś, A. Bartkowska-Chrobok, S. Kyrcz-Krzemień

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W diagnostyce nowych przypadków przewlekłej 
białaczki limfocytowej (PBL) szeroko stosuje się 
immunofenotypizację, która jest istotna dla po-
twierdzenia diagnozy oraz ustalenia niektórych 
czynników prognostycznych. Celem badania była 
ocena przydatności nowych markerów prognostycz-
nych CD49d, CD11c, CD54 przez porównanie ich 
z uznanymi czynnikami ryzyka.
Materiał: 
Badaniem objęto grupę 43 pacjentów w momencie 
rozpoznania PBL: średnik wiek 60 lat (23–83), płeć:
M/K–24/19), stadium kliniczne wg Rai: 0/I/II/III/IV 
– 12%/32%/42%/2%/12%.
Metody: Podstawowy fenotyp komórek, czynniki 
rokownicze (CD38, CD49d, CD11c, CD54) ozna-
czano metodą cytometrii przepływowej. Do ozna-
czenia ekspresji ZAP-70 metodą immunocytoche-
miczną użyto monoklonalnego przeciwciała mysie-
go (klon 2F3.2, Dako) oraz peroksydazy.
Wyniki: 
Wykazano dodatnią korelację pomiędzy CD38 i 
CD49d (p = 0,001). Uzyskano dodatnią korelację 
między ZAP-70 a CD38 (p = 0,027). Stwierdzono, 
że 90,9% pacjentów CD49d+ wykazuje dodatnią 

ekspresję ZAP-70. Uzyskano znamiennie większą 
częstość występowania CD49d+ w grupie chorych 
w stadium RAI III/IV vs 0/II (p = 0,00026). Podobna 
tendencja była obserwowana w przypadku CD38, 
jednak bez znamienności statystycznej. Nie wyka-
zano korelacji między antygenami CD 11c i CD54 
a stopniem klinicznego zaawansowania choroby wg 
RAI. Nie wykazano korelacji między CD38, ZAP-
70 i podwyższeniem stężenia β-2 mikroglobuliny 
(B2M) w surowicy a CD11c i CD54. Stwierdzono, że 
87% pacjentów ZAP-70+ wykazuje obecność przy-
najmniej 1 z 3 badanych czynników ryzyka (CD38, 
CD49d, CD11c). Podobna tendencja zaznacza się 
w grupie chorych z podwyższonym stężeniem B2M, 
w której 92,3% wykazuje dodatnią ekspresję przynaj-
mniej jednego z wymienionych czynników ryzyka. 
W grupie pacjentów CD38(-) i alternatywnie 
CD49d(+) i/lub CD11c(+) 90,9% wykazuje dodat-
nią ekspresję ZAP-70.
Wnioski: 
Pilotowe badanie potwierdza zasadność poszerze-
nia panelu czynników rokowniczych badanych 
rutynowo w PBL o oznaczenia antygenów CD49d 
i CD11c.
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30
Plerixafor in myeloma and lymphoma patients undergoing autologous 

stem cell transplantation

P. Zielińska, M. Markiewicz, G. Helbig, M. Dzierzak-Mietla, S. Kyrcz-Krzemień

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Background: Poor peripheral blood stem cell mobi-
lization has been reported as an obstacle to autolo-
gous stem cell transplant (ASCT). Plerixafor, a novel 
antagonist of CXCR4, has been recently approved 
as a mobilization agent for PBSC in the setting of 
ASCT. 
Methods: We retrospectively analyzed the data on 
patients (“poor mobilizers”) who received plerixa-
for combined with G-CSF as second or third line 
mobilizing regimen in our institution over one-year 
period (n = 8) and compared them to the control 
group (randomly picked 8 patients – with multiple 
myeloma and lymphoma who underwent stand-
ard mobilizing regimen using chemotherapy and 
G-CSF). 
Results: Three out of 8 (43%) patients in the study 
group collected ≥ 2 x 10^6/kg of CD34+ cells (range: 
2.02–3.71 x 10^6), 7/8 had ASCT, but in 4 of them 
the transplant material consisted also of the frozen 

stem cell product acquired during standard mobili-
zation. We found that the proportion of CD34+ cells 
among total nucleated cells was less in the plerixa-
for group compared to the control group. Also the 
volume of frozen stem cell product was higher in 
the plerixafor group compared to the control group. 
The length of hospital stay, number of serious infec-
tions, use of antibiotics, number of blood transfu-
sions, time to granulocyte engraftment (ANC > 0.5 
G/l) and to platelet engraftment (PLT > 20G/l) were 
not diff erent between the two groups. We did not 
observe any side eff ects when using plerixafor. 
Conclusions: Seven out of 8 (87.5%) of poor mobi-
lizers were able to undergo ASCT by using plerixa-
for and G-CSF as a second or third line of mobili-
zation regimen. Patients mobilized with plerixafor 
had similar post transplant course. Further studies 
regarding higher number of patients are needed to 
establish the above fi ndings. 

31
Wpływ kompleksu dipeptydil peptydazy IV – deaminazy adenozyny 

na rekonstytucję subpopulacji limfocytów, monocytów i granulocytów 
po autotransplantacji komórek krwiotwórczych u pacjentów z nowotworami 

limfoproliferacyjnymi

A. Kopińska, M. Krawczyk-Kuliś, S. Kyrcz-Krzemień

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Autotransplantacje komórek krwiotwór-
czych są metodą o udowodnionej skuteczności 
w terapii chorób rozrostowych układu krwiotwórcze-
go. W Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku 
SUM od wielu lat wykonuje się ok. 100 autologicz-
nych przeszczepień komórek krwiotwórczych rocz-
nie. W większości przypadków mobilizacja komó-
rek krwiotwórczych i czas regeneracji układu krwio-
twórczego po przeszczepie mieszczą się w zakresach 
uznawanych za standardowe dla danych procedur. 
U ok. 10% chorych w trakcie jednego zabiegu mobi-
lizacji nie udaje się zgromadzić optymalnej dla prze-
szczepu liczby komórek krwiotwórczych. 
Regeneracja po przeszczepie powinna nastąpić do 
+30 doby. W około 10–15% przypadków stwierdza 
się jednak wydłużenie czasu regeneracji lub wystę-

powanie powikłań infekcyjnych wskutek głębokiej 
i przedłużającej się cytopenii. Dotychczasowe dane 
z piśmiennictwa wskazują na zależność czasu rege-
neracji po przeszczepie od liczby przeszczepionych 
komórek CD34+. W ostatnim okresie dużą wagę 
przywiązuje się do roli kompleksu dipeptydil pepty-
dazy IV – deaminazy adenozyny (DPPIV) w proce-
sach mobilizacji i regeneracyjnych podczas alloprze-
szczepień. Kompleks DPP IV, znany również jako 
CD26+, jest egzopeptydazą związaną z powierzch-
nią błony komórkowej. Wykazano wysokie stęże-
nie tego enzymu w komórkach CD34+ izolowanych 
z krwi pępowinowej, śledziony. DPP IV odgrywa 
rolę stymulatora w różnicowaniu się subpopulacji 
limfocytów T, a także stymuluje aktywność granulo-
cytów i monocytów. 
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe piśmiennictwo, 
badanie DPP IV może mieć znaczenie w autolo-
gicznych transplantacjach komórek macierzystych. 
Takich doniesień jednak brak. Celem prowadzo-
nego badania jest ocena związku kompleksu DPP 
IV z rekonstytucją komórek układu krwiotwórcze-
go u pacjentów po autotransplantacjach komórek 
krwiotwórczych. 
Materiał i metoda: Oznaczenia komórek CD26+, 
dodatkowych molekuł adhezyjnych (CD49d, 
CD117, CD11a, CD44, CxCR4), komórek CD4+, 
CD8+, NK, CD34+/CD38+, CD34+/CD38-, limfocy-
tów B prowadzone są metodą immunofenotypizacji 
u pacjentów poddanych autotransplantacji komórek 

krwiotwórczych w Klinice. Parametry rekonstytucji: 
liczby granulocytów, monocytów i subpopulacji 
limfocytów oznaczane będą w okresie regeneracji 
po autologicznej transplantacji. Grupę kontrolną 
stanowi 10 zdrowych dawców komórek krwiotwór-
czych oraz biorcy komórek krwiotwórczych. Badania 
od dawcy zostaną przeprowadzone przed procedurą 
separacji oraz od biorcy komórek krwiotwórczych 
w okresie regeneracji po allotransplantacji. 
Wyniki: Aktualnie prowadzone są badania piloto-
we w ramach umowy statutowej. Wyniki będą pod-
dane analizie statystycznej. Wstępne wyniki ocze-
kiwane są po zgromadzeniu analiz 25 pacjentów 
(grudzień 2011 r.). 

32
Mobilizacja komórek prekursorowych śródbłonka pod wpływem wysiłku 

fi zycznego u pacjentów z niewydolnością serca

P. Wieczorek1, W. Wojakowski1, M. Kaźmierski1, M. Kotowski2, B. Machaliński2, 
J. Ciosek1, A. Filipecki3, M. Tendera1

1Klinika Kardiologii III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
2Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

3I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Liczba krążących komórek prekursorowych 
śródbłonka (EPCs), defi niowanych jako komórki 
CD34+ CD133+ VEGFR2+, rośnie po maksymal-
nym wysiłku fi zycznym u osób zdrowych. Wykaza-
no również większą liczbę krążących EPCs u pacjen-
tów z niewydolnością serca (HF) poddanych rehabi-
litacji z programami treningowymi, w porównaniu 
z chorymi niepodejmującymi zorganizowanego wy-
siłku fi zycznego. Celami pracy były: ocena wpływu 
krótkotrwałego wysiłku fi zycznego na mobilizację 
EPCs u osób z HF i osób zdrowych, wykazanie róż-
nicy w liczbie krążących EPCs między wspomnia-
nymi grupami, wyznaczenie parametrów korelują-
cych z liczbą EPCs, ocena stężeń NT-proBNP, TNF-α 
i VEGF, ich zmian pod wpływem submaksymalne-
go wysiłku fi zycznego oraz korelacji z liczbą EPCs.
Metody: Do badania włączono pacjentów z HF 
o etiologii niedokrwiennej, z frakcją wyrzutową le-
wej komory (LVEF) 40% lub mniej, w wieku do 55 
lat, z objawami w klasie NYHA I lub II. Kryteriami 
wyłączenia były: świeży (do 30 dni) zawał serca, 
dusznica niestabilna, cukrzyca, wskaźnik masy ciała 
(BMI) powyżej 35, brak leczenia statynami, choroba 
nowotworowa lub autoimmunologiczna, niewydol-
ność nerek lub wątroby oraz inne formalne przeciw-
wskazania do próby wysiłkowej. Zdrowi ochotnicy 
dobrani pod względem wieku i płci stanowili grupę 
kontrolną. Próbę wysiłkową przeprowadzono we-
dług zmodyfi kowanego protokołu Bruce’a w grupie 
badanej i protokołu Bruce’a w grupie kontrolnej. 
Krew była pobierana przed wysiłkiem oraz 15 i 60 
min po wysiłku. Liczbę EPCs oznaczano w cytome-

trii przepływowej. Dodatkowo oznaczono stężenia 
NT-proBNP i VEGF metodą immunoenzymatyczną 
i TNF-α metodą immunoradiometryczną.
Wyniki: Zbadanych zostało 19 pacjentów z HF 
(95% mężczyzn) oraz 20 zdrowych ochotników 
(95% mężczyzn). Średni wiek wynosił 47,7 ± 4,9 
lat w grupie badanej i 46 ± 5,9 lat w grupie kon-
trolnej (p = 0,31). Mediana LVEF w grupie badanej 
wynosiła 35 ± 10%. Średni czas wysiłku wynosił 
odpowiednio 11,7 ± 3,1 i 8,7 ± 1,8 min, mediana 
maksymalnego obciążenia odpowiednio 7,9 ± 4,6 
i 10,3 ± 1,2 MET (p < 0,001), a średni wydatek ener-
getyczny odpowiednio 69,5 ± 32,9 i 80,8 ± 25,7 kcal 
(p = 0,24). W obu grupach doszło do istotnego sta-
tystycznie wzrostu liczby krążących EPCs w 15 min 
po wysiłku, z towarzyszącym spadkiem do wartości 
porównywalnych z wyjściowymi 60 min od zakoń-
czenia wysiłku – mediany (± rozstęp międzykwarty-
lowy) liczby EPCs w grupie badanej wynosiły: 1,7 ± 
± 1,7; 2,5 ± 1,5 i 1,4 ± 1,5 n/μl (p = 0,036), z kolei 
w grupie kontrolnej: 2,1 ± 1,9; 3,5 ± 2,1 i 1,9 ± 2,3 
n/μl (p = 0,002). Nie odnotowano istotnej statystycz-
nie różnicy w liczbie EPCs między grupami przed 
wysiłkiem i 60 min po wysiłku, natomiast liczba 
EPCs 15 min po wysiłku była istotnie statystycznie 
większa w grupie kontrolnej (średnia ± SD: 2,3 ± 1,1 
vs 3,2 ± 1,4 n/μl; p = 0,029). W grupie badanej wy-
kazano istotną negatywną korelację między LVEF 
a liczbą EPCs w 15 min po wysiłku (R Spearman 
-0,57; p = 0,01). Wyjściowe stężenia NT-proBNP 
i VEGF były wyższe u chorych z HF. Nie odnoto-
wano istotnej zmiany stężeń NT-proBNP, VEGF 
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i TNF-α po wysiłku fi zycznym ani korelacji VEGF 
i TNF-α z liczbą EPCs.
Wnioski: Zarówno u chorych z HF w klasie NYHA 
I i II, jak i u osób zdrowych wzrasta liczba krą-
żących EPCs 15 min po krótkotrwałym wysiłku 
fi zycznym. Liczba krążących EPCs u chorych z HF 
15 min po wysiłku fi zycznym jest mniejsza niż 
u osób zdrowych. U chorych z niewydolnością ser-

ca LVEF koreluje negatywnie z liczbą EPCs 15 min 
po krótkotrwałym wysiłku fi zycznym. Chorzy 
z HF mają wyższe wyjściowe stężenia NT-proBNP 
i VEGF. Stężenia NT-proBNP, VEGF i TNF-α nie 
ulegają zmianie po krótkotrwałym wysiłku fi -
zycznym zarówno u osób zdrowych, jak i chorych 
z HF. Stężenia VEGF i TNF-α nie korelują z liczbą 
EPCs.

33
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Klinika prowadzi kompleksową diagnostykę i lecze-
nie w zakresie układowych zapalnych chorób tkan-
ki łącznej (m.in. toczeń układowy rumieniowaty, 
twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, 
układowe zapalenia naczyń, reumatoidalne zapale-
nie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów).
W Klinice prowadzone jest leczenie lekami antycy-
tokinowymi (inhibitory TNF-alfa, przeciwciała prze-
ciwko receptorowi rIL6, przeciwciała monoklonalne 
anty-CD20). Obecnie szczególną uwagę poświęca się 
roli adipocytokin (leptyna, grelina, wisfatyna, adi-
ponektyna) u chorych na RZS poddawanych terapii 
biologicznej. Trwają również prace nad zaburzenia-
mi hematopoezy w przebiegu RZS i wpływem lecze-
nia antycytokinowego na kolejne jej etapy. 
Ponadto prowadzone są badania czynników przed-
wczesnego rozwoju miażdżycy w układowych zapal-
nych chorobach tkanki łącznej, zwłaszcza w RZS. 
Dobra współpraca z laboratorium daje możliwość 
wykonywania specjalistycznych badan immunolo-

gicznych. W badaniach wykorzystywany jest szero-
ki panel badań obrazowych (m.in. NMR, TK, USG 
układu kostno-stawowego, a także tradycyjne bada-
nia radiologiczne). 
Ośrodek działa we współpracy z organizacją EU-
STAR (European Scleroderma Trials and Research) 
skupiającą badaczy prowadzących badania doty-
czące twardziny układowej. Klinika posiada rejestr 
chorych na twardzinę z dokładną charakterystyką 
kliniczną. Dysponuje też możliwością wykonywa-
nia szczegółowych badań immunologicznych spe-
cyfi cznych dla twardziny układowej oraz badania 
kapilaroskopowego oceniającego zaburzenia mikro-
krążenia w chorobach układowych. Przedmiotem 
szczególnych zainteresowań jest problem wczesnej 
twardziny. Klinika uczestniczy w międzynarodo-
wym programie VEDOSS. Jako jeden z nielicznych 
ośrodków w Polsce, we współpracy z Kliniką Hema-
tologii i Transplantacji Szpiku SUM, wykorzystuje 
w leczeniu twardziny układowej metodę autotrans-
plantacji komórek hematopoetycznych krwi obwo-
dowej z immunoablacją.

34
Ocena wybranych przyczyn biologicznych i skutków zdarzeń 

katastrofalnych z dużą liczbą ofi ar śmiertelnych 
w aspekcie ustaleń medyczno-sądowych

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W 2007 r., zgodnie z porozumieniem zawartym 
przez rektora SUM i wojewodę śląskiego, na bazie 
Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej utworzony 
został Pluton Identyfi kacji Ofi ar Zdarzeń Kata-
strofalnych, jako samodzielna formacja działająca 
w strukturach obrony cywilnej województwa ślą-
skiego. Celem formacji jest systematyczne szkolenie 
członków Plutonu i poszczególnych drużyn, nawią-
zanie współpracy z przedstawicielami organów ści-
gania i wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb 

(Ratownictwo medyczne, Straż Pożarna itp.). Istot-
nym elementem działania formacji jest również 
opracowanie i wdrażanie nowych metod badaw-
czych w procesie ustalania przyczyn biologicznych 
i skutków zdarzeń katastrofalnych.
Zakres czynności medyczno-sądowych w przypad-
kach katastrof jest zróżnicowany i obejmuje przede 
wszystkim pośmiertną diagnostykę sądowo-lekar-
ską w obszarze tanatologii i histopatologii, bada-
nia toksykologiczne materiału biologicznego oraz 
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postępowanie identyfi kacyjne oparte na badaniu 
profi lu DNA. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 
i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, poprzez ukierun-
kowane zadania tematyczne, zgodne ze strukturą 
organizacyjną Plutonu (drużyna sekcyjna, drużyna 
do zadań specjalistycznych oraz drużyna identyfi -
kacyjna), realizuje projekt badawczy, który obejmu-

je: 1 – szeroką identyfi kację genetyczną NN zwłok 
i szczątków ludzkich; 2 – modyfi kację technik sek-
cyjnych i badania histopatologiczne wycinków ze 
zwłok, w tym dla ustalenia patomechanizmu i cza-
su zgonu oraz czasu powstania obrażeń; 3 – wybra-
ne analizy chemiczno-toksykologiczne materiału 
biologicznego.

35
Badania nad czynnikami obniżającymi sprawność psychofi zyczną człowieka 

w aspekcie opiniowania sądowo-lekarskiego i toksykologicznego

J. Nowicka, J. Kulikowska, R. Celiński, M. Korczyńska, T. Grabowska 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W orzecznictwie sądowo-lekarskim i toksykolo-
gicznym, zwłaszcza dotyczącym bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, szczególnie interesujący, ale 
także ważny ze społecznego punktu widzenia, jest 
problem wpływu różnych substancji na sprawność 
psychofi zyczną człowieka. Powszechnie uważa się, 
iż obniżenie sprawności psychofi zycznej wśród 
uczestników ruchu drogowego związane jest przede 
wszystkim z nietrzeźwością. Niedocenianym i czę-
sto pomijanym stanem jest późna faza alkoholemii. 
Towarzyszą jej zaburzenia biochemiczne powodują-
ce obniżenie wydolności organizmu. W sytuacjach 
wymagających dużego wysiłku i mobilizacji ustro-
jowej stan taki może być niebezpieczny, zwłaszcza 
u kierowców prowadzących pojazdy w okresach 
poalkoholowych.
W ostatnich latach wśród uczestników ruchu dro-
gowego obserwuje się stały wzrost liczby osób bę-
dących pod wpływem innych niż alkohol substan-
cji psychoaktywnych: narkotyków, leków, wziew-
nych środków odurzających. Czynnikiem, który 
może oddziaływać na sprawność psychofi zyczną 

kierowcy, jest także dym tytoniowy, zwłaszcza jego 
składniki działające na ośrodkowy układ nerwowy 
i sercowo-naczyniowy, tj. tlenek węgla i nikotyna. 
W Katedrze prowadzony jest projekt, którego ce-
lem jest identyfi kacja czynników, ważnych z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
wpływających na sprawność psychofi zyczną czło-
wieka, ocena charakteru oraz skali tego zjawiska, 
a także ocena przydatności uzyskanych wyników 
badań w opiniowaniu sądowo-lekarskim i toksy-
kologicznym. Do badań wykorzystuje się próby 
krwi pobrane od kierowców: ofi ar wypadków, 
a także sprawców wypadków drogowych. Anali-
zę toksykologiczną opiera się na następujących 
metodach analitycznych: chromatografi a gazowa 
z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/
/FID), immunoenzymosorpcyjna metoda ELISA 
z wykorzystaniem testów fi rmy Neogen, chroma-
tografi a cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas 
(LC/MS), wysokosprawna chromatografi a cieczowa 
z detektorem szeregu diod (HPLC/DAD), spektrofo-
tometr Hitachi 2001.

36
Badania substancji psychoaktywnych obecnych na nielegalnym 

rynku narkotykowym na Śląsku w ramach ekspertyz wykonywanych 
dla wymiaru sprawiedliwości 

J. Kulikowska, J. Nowicka, R. Celiński, M. Korczyńska, T. Grabowska 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szerzącej się w Polsce narkomanii towarzyszy burz-
liwie rozwijający się nielegalny rynek narkotykowy. 
Obok popularnych od dłuższego czasu domowych 
przetworów słomy makowej („kompotów”), szero-
ko dostępne w naszym kraju są środki odurzające 

z grupy kannabinoli, kokaina, LSD, a także sub-
stancje psychotropowe, głównie z grupy pochod-
nych amfetaminy. Różnorodność dostępnych nar-
kotyków oddziałuje na toksykologiczną praktykę 
medyczno-sądową. Z ekspertyzami dotyczącymi 
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materiału biologicznego łączą się badania różnych 
substancji, tj. surowców i produktów o działaniu 
psychoaktywnym, zatrzymanych u osób podejrza-
nych o popełnienie przestępstwa przeciwko ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. Podstawą 
do opiniowania materiału dowodowego w spra-
wach o naruszenie przepisów tej ustawy, dotyczą-
cych uprawiania, wytwarzania, handlu, udzielania 
i nakłaniania oraz posiadania zakazanych ustawą 
środków odurzających, substancji psychotropo-
wych, prekursorów i substancji zastępczych [art. 
40–48] są wyniki badań identyfi kacyjnych materia-
łu dowodowego. Znajomość rynku narkotykowego, 
a także zmian tam zachodzących, zwłaszcza w za-
kresie poszerzającej się oferty jakościowej, ma istot-
ne znaczenie dla prawidłowej diagnozy i opiniowa-
nia sądowo-lekarskiego, a także dla epidemiologii 
zatruć śmiertelnych. 
W pracy przedstawiono rezultaty badań dowodów 
rzeczowych zabezpieczonych w latach 1997–2011. 

Wynika z nich, że przekazywana do analizy słoma 
makowa w znacznej mierze stanowiła słomę maku 
różnego od niskomorfi nowego, ale z biegiem lat 
stężenia morfi ny w próbkach słomy makowej spa-
dały (z 0,15 na 0,09%), zaobserwowano jednak 
wzrost średniej zawartości morfi ny w próbkach 
„kompotów” (z 8 na 20 mg/ml). Od 2007 r. odno-
towano wzrost stężenia delta 9-THC w próbkach 
ziela (marihuana) i żywicy konopi. W ostatnich 
2 latach na nielegalnym rynku narkotyków na 
Śląsku pojawiły się zmodyfi kowane związki: z gru-
py kannabinoidów, dioksypochodnych amfetaminy 
i pochodnych katynonu. Zróżnicowany, zmienny i nie-
przewidywalny pod względem jakościowym i iloś-
ciowym skład produktów dostępnych na nielegal-
nym rynku narkotykowym oraz wzrost stężenia 
składników aktywnych w rozprowadzanych środ-
kach wpływa na efekty i siłę ich działania, zwiększa 
ich toksyczność, a zatem ryzyko zatrucia użytkow-
ników. 

37
Zatrucia klozapiną w kazuistyce Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej 
i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach

R. Skowronek1, R. Celiński2, A. Kowalska1, C. Chowaniec2

1Studenckie Towarzystwo Naukowe, 2Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii 
Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii 
Sądowo-Lekarskiej SUM ma wieloletnie doświad-
czenie w analizie substancji psychoaktywnych, 
w tym leków, obecnych w różnego rodzaju mate-
riale biologicznym ludzkim i zwierzęcym. U ofi ar 
zatruć przypadkowych i zamierzonych, badanych 
w Zakładzie, coraz częściej stwierdza się atypowe 
leki przeciwpsychotyczne (II generacji), powszech-
nie uważane za substancje stosunkowo bezpieczne, 
o małej toksyczności. Autorzy przedstawiają nie-
publikowane dotąd dane na temat pięciu przypad-
ków śmiertelnych zatruć klozapiną – najstarszym 
atypowym lekiem przeciwpsychotycznym – w ma-
teriale własnym oraz dokonują przeglądu interak-
cji tego leku. W badaniach toksykologicznych wy-

korzystywano techniki immunochemiczne – FPIA 
i ELISA, a także chromatografi czne – LC-MS. Obok 
klozapiny w materiale biologicznym, zarezerwowa-
nym podczas sekcji zwłok, stwierdzano: pochodne 
fenotiazyny (tiorydazynę, perazynę), amfetaminę, 
fl uoksetynę, tramal i bisoprolol. Choć klozapina 
rzadko prowadzi do zatrucia, sytuacje takie zdarza-
ją się, ze skutkiem śmiertelnym włącznie, szczegól-
nie przy jednoczesnym stosowaniu innych leków, 
alkoholu etylowego i narkotyków oraz w sytuacjach 
szczególnych, np. w okresie ciąży. Toksykologia są-
dowa, poprzez analizę niebezpiecznych interakcji 
oraz skutków błędów farmakoterapeutycznych, 
może służyć nie tylko wymiarowi sprawiedliwości, 
ale także praktyce klinicznej i naukowej.

38
Vaginal acidifi cation and characterization of the lactobacilli in chlamydial cervicitis

M. Romanik, M. Aptekorz, A. Ekiel, G. Martirosian

Department of Microbiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Lactobacillus spp. play a key role in preventing an 
overgrowth of a variety of anaerobic bacteria as-
sociated with bacterial vaginosis (BV) and sexu-

ally transmitted infections including Chlamydia 
trachomatis (C. trachomatis). Acid and hydrogen 
peroxide (H2O2) production by vaginal fl ora is one 
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of the most protective mechanisms of the upper 
genital tract and obstetric and gynecological com-
plications. Limited information exist about vaginal 
pH and Lactobacillus communities in women with 
chlamydial cervicitis.
Material and methods: The group of 122 sexually ac-
tive (18–40 years old), nonpregnant women with cer-
vicitis was studied. Following the vaginal pH determi-
nation (using colorimetric pH test card), two vaginal 
swabs were taken for preparation of Gram staining 
slides and culturing on MRS agar and one endocervi-
cal swab for C. trachomatis antigen detection (using 
Chlamydia direct IF assay bioMérieux). The diagnosis 
of BV was based on Nugent criteria. Identifi cation of 
lactobacilli was based on Gram staining, catalase ac-
tivity, biochemical tests and two steps PCR; the H2O2 
production by Lactobacillus spp. was also determined 
on MRS agar containing TMB and HRP.

Results: BV and intermediate microfl ora was con-
fi rmed in 11.5% of studied women by using Nu-
gent criteria. The signifi cant diff erence (p = 0.034, 
RR = 0.81, OR = 0.39) was observed in vaginal 
pH value between women with chlamydial cer-
vicitis (mean pH = 4.5, ranged 3.8–6.8) and non-
chlamydial/nongonococcal cervicitis (mean pH = 
4.2, ranged 3.8–6.2). The H2O2 producing lacto-
bacilli were detected very often in both groups of 
women with chlamydial and nonchlamydial cervi-
citis (77.7% and 69.9% of isolated strains, respec-
tively). The H2O2 producing Lactobacilli belonged 
to genus: L. crispatus (26.9%), L. gasseri (19%), 
L. salivarius (7.6%), L. jensenii (3.8%) and L. routeri 
(7.6%). 
Conclusion: C. trachomatis infection signifi cantly 
infl uences on vaginal pH value, but not on lactoba-
cilli communities. 

39
Mikroskopowa ocena mikrofl ory pochwy oraz genotypowa charakterystyka 

szczepów Lactobacillus spp. u kobiet zakażonych Chlamydia trachomatis

M. Romanik, H. Radosz-Komoniewska, A. Ekiel, J. Kafel, G. Martirosian

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zanikanie szczepów Lactobacillus spp. wytwarza-
jących nadtlenek wodoru (H2O2) jest czynnikiem 
ryzyka rozwoju: zapalenia szyjki macicy, Bacterial 
vaginosis – BV i tlenowego zapalenia pochwy–AV. 
Celem badania była mikroskopowa ocena mikrofl o-
ry pochwy, genotypowa charakterystyka szczepów 
Lactobacillus spp. wytwarzających H2O2 u kobiet 
zakażonych Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) 
oraz analiza współwystępowania BV,  AV oraz grzy-
bów Candida spp. w tej grupie kobiet. 
Materiał i metody: U 122 kobiet (18–40 lat) z za-
paleniem szyjki macicy wykonano badanie w kie-
runku: C. trachomatis metodą immunofl uorescen-
cji bezpośredniej, BV i AV (zgodnie z kryteriami 
odpowiednio Nugenta i Dondersa) oraz posiewy 
w kierunku grzybów drożdżopodobnych, bakterii 
tlenowych i beztlenowych, zbadano również zdol-
ność szczepów Lactobacillus spp. (zidentyfi kowa-
nych za pomocą dwuetapowego multiplex PCR wg 
Song i wsp.) do wytwarzania H2O2 (zgodnie z meto-
dą Eschenbacha i wsp.). 
Wyniki i wnioski: Stosując kryteria mikroskopowej 
oceny mikrofl ory pochwy wg Nugenta u badanych 

kobiet rozpoznano: BV u 4,09% (5 ze 122), stan 
pośredni u 7,37% (9 ze 122), grzyby Candida spp. 
wyhodowano u 18,8% (23 ze 122), a AV u 4,5%. 
Zakażenie C. trachomatis stwierdzono u 55 kobiet 
(grupa badana). Nie stwierdzono znamiennej sta-
tystycznie zależności we współwystępowaniu pa-
ciorkowców grupy B (p = 0,88) i pałeczek z rodziny 
Enterobacteriaceae (p = 0,08) związanych z patoge-
nezą AV oraz bakterii beztlenowych charakterystycz-
nych dla BV (p = 0,49), a także grzybów Candida 
spp. (p = 0,19) w pochwie kobiet zakażonych i nie-
zakażonych C. trachomatis. Z pochwy 122 badanych 
kobiet wyhodowano głównie szczepy Lactobacillus 
crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus sali-
varius, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus reuteri. 
W grupie kobiet zakażonych C. trachomatis i nie-
zakażonych nie stwierdzono znamiennych różnic 
w częstości występowania szczepów niewytwarza-
jących H2O2 (odpowiednio 22,2% i 30,0%). Zaka-
żenie C. trachomatis nie zwiększa ryzyka kolonizacji 
pochwy bakteriami związanymi z patogenezą BV 
i AV oraz Candida spp. 
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40
Szczepy Staphylococcus aureus izolowane z przypadków przewlekłych 

zapaleń kości i szpiku

A. Ekiel, I. Wilk, P. Kłuciński, G. Martirosian

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Mimo postępu wiedzy medycznej zapalenie kości 
i szpiku jest nadal aktualnym problemem terapeu-
tycznym, szczególnie w postaci przewlekłego za-
każenia. Dominującym czynnikiem etiologicznym 
zapalenia kości i szpiku jest Staphylococcus aureus. 
Celem pracy była analiza częstości występowania 
i lekowrażliwości szczepów gronkowca złocistego 
wyhodowanych z materiałów pobranych od 263 
pacjentów, leczonych z powodu przewlekłego zapa-
lenia kości i szpiku. 
Materiały i metody: Przebadano 253 próbki ropy 
z kanału przetoki oraz 10 materiałów śródopera-
cyjnych pobranych do badania mikrobiologicznego. 
Materiał biologiczny pochodził od 263 dorosłych 
pacjentów leczonych na terenie województwa ślą-
skiego, z powodu przewlekłych zakażeń ortopedycz-
nych, jak: zapalenia kości (212 chorych), zapalenia 
kości i szpiku (16), zapalenia mostka (7), a także 
z implantami (28). Badania materiałów i oznacze-
nie lekowrażliwości przeprowadzono metodami 
przyjętymi w diagnostyce mikrobiologicznej. Mety-
cylinooporność szczepów badano metodami: dyfu-

zyjno-krążkową z cefoksytyną i oksacyliną, przeglą-
dową z oksacyliną oraz biologii molekularnej. 
Wyniki i wnioski: Z materiałów biologicz-
nych wyizolowano łącznie 311 drobnoustrojów, 
w tym 245 szczepów gronkowców. Drobnoustrojem 
dominującym w badanych materiałach, bez wzglę-
du na obecność czy brak implantu, był gronkowiec 
złocisty – u 77,2% chorych, który w 166 próbkach 
(63,1%) był jedynym izolowanym drobnoustrojem. 
Obecność pałeczek Gram-ujemnych stwierdzono 
w 22,4% badanych próbkach materiałów. Pałeczek 
Gram-ujemnych nie wyizolowano z treści ropnej 
pochodzącej od pacjentów po zabiegach kardiochi-
rurgicznych. Z 204 izolowanych szczepów S. aureus 
43 (21,1%) były MRSA. Wyniki oznaczania mety-
cylinooporności gronkowca złocistego uzyskane za-
stosowanymi metodami wykazały wysoką korelację. 
W grupie szczepów MRSA stwierdzono wyższe od-
setki opornych na liczne grupy leków przeciwdrob-
noustrojowych. Wszystkie izolowane szczepy gron-
kowców złocistych były wrażliwe na glikopeptydy, 
linezolid oraz chinupristynę/dalfopristynę.

41
Charakterystyka szczepów Clostridium spp, wyhodowanych z kału 

u dzieci z autyzmem – badania wstępne

M. Aptekorz, B. Kazek, H. Radosz-Komoniewska, A. Ekiel, E. Jankowska-Steifer, G. Martirosian

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Autyzm, opisany po raz pierwszy przez Kannera 
w 1943 r., jest – jak dotąd – chorobą o nieznanej 
etiologii. Charakteryzuje się rozprzestrzeniającymi 
się i postępującymi zaburzeniami behawioralnymi, 
ujawniającymi się zazwyczaj we wczesnym dzie-
ciństwie i utrzymującymi się w wieku dojrzałym. 
U pacjentów tych bardzo często obserwuje się za-
burzenia ze strony układu pokarmowego. Rozwa-
żana jest rola mikrofl ory jelitowej, zwłaszcza drob-
noustrojów beztlenowo rosnących z liczną grupą 
bakterii z rodzaju Clostridium spp. wytwarzających 
toksyny w powstawaniu objawów choroby. Ce-
lem pracy było określenie częstości występowania 
i charakterystyka mikrobiologiczna szczepów Clo-
stridium spp. izolowanych z kału dzieci chorych na 
autyzm.
Materiał i metody: Kał pobrano od 28 autystycz-
nych dzieci – 20 chłopców w wieku od 3 do 11 lat 

i 8 dziewczynek w wieku od 3 do 17 lat. Z kału 
bezpośrednio wykonano test na obecność toksyn 
A i B Clostridium diffi  cile (C. diffi  cile TOX A/B, 
TECHLAB, USA) oraz test wykrywający obecność 
antygenu Helicobacter pylori (HpS, MERIDAN BIO-
SCIENCE, USA). Kał poddano 10-minutowemu 
szokowi cieplnemu, przez ogrzewanie w tempe-
raturze 80°C, następnie tak przygotowane próbki 
materiału posiewano na podłoża: Columbia agar 
oraz Reinforced Clostridial agar, z dodatkiem 5%, 
odwłóknionej krwi baraniej i inkubowano przez 
co najmniej 48 godzin w temp. 37°C, w warunkach 
beztlenowych. 
Wyniki: W badanych materiałach nie wykaza-
no obecności toksyn A i B Clostridium diffi  cile 
ani obecności antygenu Helicobacter pylori. 
U 22/28 badanych dzieci (17 chłopców i 5 dziew-
czynek) izolowano laseczki z rodzaju Clostridium 
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spp., w tym u większości jednoczesną obecność 
2 (5 chłopców, 2 dziewczynki), 3 (1 chłopiec, 
1 dziewczynka) lub 4 (3 chłopców) różnych ga-
tunków bakterii z rodzaju Clostridium. Najczęś-

ciej izolowanym gatunkiem był Clostridium per-
fringens. 
Praca w ramach Grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji RP 
nr 404 041 32/0949

42
Różnicowanie gatunkowe szczepów z rodzaju Ureaplasma 

i wewnątrzgatunkowe typowanie szczepów Ureaplasma parvum 
izolowanych z dróg rodnych kobiet ze stanami zapalnymi pochwy

A. Ekiel, D. Friedek, M. Romanik, I. Wilk, M. Aptekorz, B. Wiechuła, G. Martirosian

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Istniejący w obrębie gatunku Ureaplasma urealyticum 
(U. urealyticum) podział szczepów na 14 serowarów 
zebranych w dwa biovary doprowadził do wyodręb-
nienia nowego gatunku Ureaplasma parvum (U. par-
vum). Ten nowo utworzony gatunek objął serowa-
ry l, 3, 6 i 14 (o małym genomie: 0,75–0,76 Mbp) 
zaliczane wcześniej do biovaru (tzw. parvo biovaru). 
Serowary 2, 4, 5 oraz 7–13 należące do biovaru 2 
(0,88–1,2 Mbp) nadal tworzą gatunek U. urealyticum. 
Celem pracy jest określenie częstości występowania 
ureaplazm obu gatunków w drogach rodnych kobiet 
oraz ocena wewnątrzgatunkowego zróżnicowania 
izolowanych szczepów Ureaplasma parvum.
Materiały i metody: Grupę badaną stanowiły ko-
biety zgłaszające się na badanie mikrobiologiczne 
z dolegliwościami o charakterze subiektywnym 
(pieczeniem, okresowo pojawiającą się wydzieli-
ną, bólami w podbrzuszu, stanami zapalnymi po-
chwy). Kobiety zakwalifi kowane do grupy badanej 
miały ujemne wyniki badań w kierunku Chlamydia 
trachomatis i Neisseria gonorrhoeae oraz BV (bacte-
rial vaginosis). Materiałem do badań były wymazy 
z tylnej ściany pochwy z okolicy ujścia kanału szyj-
ki macicy. Hodowlę mykoplazm urogenitalnych 

prowadzono z wykorzystaniem testu paskowego 
Mycoplasma IST2-bioMerieux, Francja). W celu 
rozróżnienia gatunków U. parvum i U. urealyticum 
przeprowadzono amplifi kację ureaplazmowego 
DNA z parami specyfi cznych gatunkowo i typowo 
starterów.
Wyniki i wnioski: Obecność szczepów z rodza-
ju Ureaplasma stwierdzono u 32 (25%) badanych, 
u 7 z nich wykazano jednoczesną obecność Myco-
plasma hominis. Nie stwierdzono samodzielnego 
występowania M. hominis. We wszystkich próbkach 
DNA izolowanego z dodatnich hodowli mykoplazm 
wykazano obecność amplikonów gatunkowo swo-
istych dla U. parvum, w 5 z nich również obecność 
DNA Ł/, urealyticum. W badanym materiale domi-
nowały szczepy U. parvum należące do serowarów 
l, 3 i 14. Badania wykazały dominację gatunku 
U. parvum wśród izolowanych szczepów z rodzaju 
Ureaplasma, co może potwierdzać tezę, iż szczepy 
U. parvum stanowią niepatogenną mikrofl orę dróg 
rodnych. Rola znacznie rzadziej izolowanych szcze-
pów U. urealyticum w etiopatogenezie schorzeń na-
rządu rodnego wymaga oceny w dalszych badaniach 
obejmujących liczniejszą grupę kobiet.

43
Analysis of antibiotic susceptibility and cytokine stimulation 

by vaginal lactobacilli

M. Romanik, G. Martirosian, T. Lagergard

Department of Microbiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

The aim of our study was to characterize vaginal 
lactobacilli, their susceptibility to antimicrobial 
agents and their ability to stimulate PBM for cy-
tokine production. Identifi cation of vaginal lacto-
bacilli was based on Gram staining, catalase activ-
ity, biochemical and two steps mPCR. The H2O2 
production by lactobacilli and antibiotic susceptibi-
lity (E-tests) were determined. The PBM were co-
incubated for 24h with L. rhamnosus, L. gasseri. 

The culture supernatants were assayed for IL-1β, IL-
6, IL-8 and TNF-α by ELISA. Isolated lactobacilli 
demonstrated similar sensitivity to erythromycin; 
H2O2 – producers demonstrated ranges of ft£IC 
for moxifl oxacin and tetracycline between 1.5 ≥ 
256 μg/ml and 0.125–8.0 μg/ml. All L. gasseri were 
H2O2 – producers and were resistant to clindamycin. 
Testing the susceptibility to clindamycin of isolated 
strains and demonstration of MIC > 8ji g/ml ap-
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pears to be an important property for identifi cation 
of L. gasseri – species which is not included in API 
50CHL. Strains of L. gasseri better than L. rhamno-

sus stimulated PBM to produce IL-1β – very impor-
tant factor of host immune response against bacte-
rial infection.

44
Stwardnienie rozsiane u dzieci

E. Jamroz1, J. Paprocka1, J. Pytel2, K. Szczechowska2

1Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, 2Studenckie Koło Naukowe 
„Wrodzone wady metabolizmu” przy Klinice Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) 
jest przewlekłą chorobą zapalno-demielinizacyj-
ną. Dzieci stanowią około 10% chorych z SM. 
Najczęściej jest to postać młodzieńcza między 10. 
a 17. r.ż. Postać dziecięca, poniżej 10 r.ż., wystę-
puje u 0,2–0,7% pacjentów. Przyczyna SM nadal 
pozostaje niewyjaśniona, chociaż podkreśla się rolę 
mechanizmów autoimmunologicznych (autoprze-
ciwciała skierowane przeciwko antygenom mieliny 
– glikoproteina mieliny oligodendrocytów (myelin 
oligodendrocyte glycoproptein, MOG, obecność ak-
tywowanych komórek T reaktywnych w stosunku 
do białka zasadowego mieliny (myelin basic prote-
in, MBP), być może zainicjowanych przez czynnik 
środowiskowy, u osób z genetyczną predyspozycją 
(II klasa układu HLA, allel DRB1, DR2-6p21). Kli-
nicznie w populacji pediatrycznej stwierdza się naj-
częściej tzw. izolowane zespoły neurologiczne (clini-
cally isolated syndrome, CIS: pozagałkowe zapalenie 
nerwu wzrokowego, objawy z pnia mózgu, móżdż-
kowe oraz z rdzenia kręgowego). W badaniu neu-
ropatologicznym SM charakteryzuje się obecnością 
licznych ognisk zapalnych, demielinizacji i blizn 
glejowych rozmieszczonych w istocie białej ośrod-
kowego układu nerwowego. Podstawowe znaczenie 
diagnostyczne w SM mają: badania neuroobrazowe 
(MR), płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) oraz bada-
nie potencjałów wywołanych. Typowe cechy w ba-
daniu MR dla postaci dorosłej SM są rzadkie w po-
pulacji pediatrycznej, a tym samym trudniejsze staje 
się postawienie prawidłowego rozpoznania. Tylko 

około 50% dzieci z pierwszym rzutem ma spełnione 
kryteria MR (kryteria McDonalda), dlatego zapro-
ponowano kryteria MR przeznaczone dla populacji 
dziecięcej z SM (kryteria KIDMUS). U około 70–
–90% dzieci z SM w płynie mózgowo-rdzeniowym 
stwierdza się obecność prążków oligoklonalnych 
IgG oraz podwyższony indeks IgG jako dowód we-
wnątrzpłynowej produkcji immunoglobulin. Zmia-
ny te nie są patognomoniczne dla SM, ponieważ 
nie istnieje jeden objaw kliniczny bądź test diag-
nostyczny jednoznacznie wskazujący na obecność 
SM. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić 
ADEM (acute disseminated encephalomyelitis) oraz 
inne choroby zapalno-demielinizacyjne i neurome-
taboliczne. Rozpoznanie SM u dziecka obarczone 
jest wielką odpowiedzialnością. Jest to kliniczna 
diagnoza, która nie może być defi nitywnie posta-
wiona na początku choroby. Rozpoznanie opiera 
się na objawach rozsianych w czasie i przestrzeni. 
We wczesnej fazie choroby ustępowanie rzutu jest 
prawie całkowite. Jeśli w tej fazie choroby zostanie 
włączone leczenie, to jej przebieg może zostać ko-
rzystnie zmieniony. Terapia SM obejmuje leczenie 
ostrego rzutu (sterydy, immunoglobuliny) oraz le-
czenie immunomodulujące (interferony). W Polsce 
program leczenia NFZ interferonem obejmuje mło-
dzież od 16 roku życia. Autorzy analizują przypad-
ki 31 dzieci z rozpoznanym SM hospitalizowanych 
w Klinice Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowe-
go SUM w latach 2000–2007 w aspekcie stosowa-
nych aktualnie kryteriów diagnostycznych.

45
Spinal cord abnormalities

E. Jamroz1, J. Paprocka1, D. Klimek2, E. Kołodziej2

1Child Neurology Department, 2Students’ Scientifi c Society, Child Neurology Department, Me-
dical University of Silesia, Katowice, Poland

Spinal cord development occurs through the three 
consecutive periods of gastrulation (weeks 2–3), 
primary neurulation (weeks 3–4), and secondary 
neurulation (weeks 5–6). Spinal cord malforma-

tions derive from defects in these early embry-
onic stages, and are collectively called spinal dys-
raphisms. Spinal dysraphisms may be categorized 
clinically into open and closed, based on whether 
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the abnormal nervous tissue is exposed to the en-
vironment or covered by skin. Open spinal dysra-
phisms include myelomeningocele and other rare 
abnormalities such as myelocele, hemimyelomenin-
gocele, and hemimyelocele, and are always associ-
ated with a Chiari II malformation. Closed spinal 
dysraphisms are further divided into two subsets 
based on whether a subcutaneous mass is present 
in the low back. Closed spinal dysraphisms with 
mass comprise lipomyelocele, lipomyelomenin-
gocele, meningocele, and myelocystocele. Closed 
spinal dysraphisms without mass comprise simple 
dysraphic states (tight fi lum terminale, fi lar and 
intradural lipomas, persistent terminal ventricle, 
and dermal sinuses) and complex dysraphic states. 
The latter category involves abnormal notochordal 
development, either in the form of failed midline 
integration (ranging from complete dorsal enteric 

fi stula to neurenteric cysts and diastematomyelia) 
or of segmental agenesis (caudal agenesis and spi-
nal segmental dysgenesis). With the exception of 
early infancy, when ultrasound of the spine can be 
successfully performed because of the limited verte-
bral ossifi cation at this age, MRI is the test of choice 
for imaging spinal malformations. In spinal cord 
abnormalities MRI clearly defi nes the level and ex-
tent of any malformation and associated epidural 
lesion, tumour or congenital defects.  The authors 
describe 82 patients with spinal cord abnormalities 
(♀ = 50; 61%, ♂ = 32; 39%). Age at diagnosis esti-
mated from 1 day to 17 years (mean age: 6 years). 
The studied group consisted of Congenital and de-
velopmental defects (N = 42; 51.2%), spinal cord 
compressions (N = 26; 32%), demyelinating spinal 
cord disorders (N = 12; 14.6%), vascular disorders 
(N = 2; 2.2%).

46
Melatonin secretion in refractory epilepsy in children

J. Paprocka1, E. Jamroz1, R. Dec2

1Child Neurology Department, 2Radiodiagnostic and Nuclear Medicine Department, 
Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Background: Melatonin (melas-black, totos-work, 
MLT) was for the fi rst time isolated from the pi-
neal gland by Lerner and Case in 1958. Melatonin 
is an indole compound, derived from tryptophan 
via 5-hydroxy-tryptophan, serotonin and N-ace-
tylserotonin. Physiological processes, occurring in 
man in the course of all the years of evolution, have 
become adjusted to cyclic changes in the environ-
ment, the circadian rhythm being one of the most 
important one. The circadian rhythm of melatonin 
biosynthesis develops between the 6th and the 8th 
week of life. Detectable circadian variations in mela-
tonin level are observed from the 3rd-6th month of 
life, what coincides in time with the development 
of normal sleep rhythm. The maximal rise of the 
amplitude of this nocturnal melatonin secretion oc-
curs between the 4th and the 7th year of life. Pubes-
cence is associated with the fi rst, considerable drop 
of nocturnal melatonin level, while it progressively 
decreases during subsequent years of life. The aim 
of the study was to assess diurnal melatonin secre-
tion in children with refractory epilepsy (N = 74) 
as compared to children without epileptic seizures 

(N = 37) and making a comparison of melatonin 
secretion in children with focal and generalized re-
fractory epilepsy. 
Material and methods: In the studied group delim-
ited were 4 subgroups: children with focal sympto-
matic epilepsy, focal cryptogenic epilepsy, general-
ized symptomatic epilepsy, generalized cryptogenic 
epilepsy. The melatonin level was measured every 
three hours using the RIA method.
Results: Analysis of diurnal melatonin secretion 
indicated a lower level of the hormone in patients 
with refractory epilepsy. The daily rhythm of mela-
tonin secretion in studied group was maintained, 
with a peak shift of melatonin secretion especially 
visible in the subgroup with generalized sympto-
matic refractory epilepsy in the age group between 
6th month and 3 years of age (children with diag-
noses West or Lennox-Gastaut syndrome). 
Conclusion: The hypothesis may be formed that 
a lowered level of melatonin in the study group in 
relation to the comparison group is most probably 
due to natural course of epilepsy or may be the con-
sequence of antiepileptic drugs used.
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47
Zaburzenia somatyczne u dzieci z przewlekłymi schorzeniami 

układu nerwowego

E. Jamroz1, U. Grzybowska-Chlebowczyk2, E. Głuszkiewicz1, 
B. Kordys-Darmolińska2, H. Woś2

1Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, 2Klinika Pediatrii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Niedobór masy ciała (n.m.c.) jest ważnym 
problemem zdrowotnym u dzieci z przewlekłymi 
schorzeniami neurologicznymi. Według danych 
z literatury, n.m.c. stwierdza się u 8–14% dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, natomiast 
brak informacji dotyczących częstości występowa-
nia zaburzeń somatycznych u innych pacjentów 
w wieku rozwojowym z przewlekłymi chorobami 
układu nerwowego. 
Materiał i metodyka: Autorzy badali zależność 
występowania zaburzeń rozwoju somatycznego 
u dzieci z przewlekłymi chorobami neurologiczny-
mi od wybranych czynników ryzyka. Analizowano 
związek występowania zaburzeń somatycznych od 
wybranych czynników, jak:
– wywiad rodzinny,  
– patologia okresu ciążowo-porodowego (IUGR, 

hipotrofi a, zakażenia wewnątrzmaciczne, wcześ-
niactwo, zamartwica, krwawienia śródczaszko-
we, zespół zaburzeń oddychania),

– zaburzenia neurologiczne (motoryka spontanicz-
na, hipotonia/hipertonia mięśniowa, zaburzenia 
ssania i połykania, nieprawidłowa aktywność 
ruchowa (napady padaczkowe, dystoniczne), za-
burzenia świadomości),

– zaburzenia przewodu pokarmowego (ulewania, 
wymioty, biegunki), 

– schorzenia innych układów – infekcje dolnych 
dróg oddechowych, choroby układu krążenia, 
zakażenia układu moczowego i zaburzenia endo-
krynologiczne. 

Wyniki: Grupę badaną stanowiło 150 dzieci 
z przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi 
i niedoborem masy ciała w wieku od 2 miesięcy 
do 18 lat. Grupa obejmowała pacjentów z: opóź-
nieniem rozwoju psychoruchowego, encefalopatią 
niedotlenieniowo-niedokrwienną, postępującymi 
encefalopatiami, mózgowym porażeniem dziecię-
cym, chorobami nerwowo-mięśniowymi, wadami 
rozwojowymi OUN, innymi zespołami uwarunko-
wanymi genetycznie. W grupie badanej dominowa-
ły dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego 
i postępującymi encefalopatiami. Wśród analizo-
wanych czynników ryzyka n.m.c. największe zna-
czenie miały wcześniactwo i niska urodzeniowa 
masa ciała.
Wnioski: Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami 
układu nerwowego wymagają monitorowania przy-
rostu masy ciała, a w przypadku wystąpienia niedo-
borów – zapewnienia optymalnego żywienia, umoż-
liwiającego wystarczającą podaż energii, witamin 
i mikroelementów.

48
Patogeneza wysokiej krótkowzroczności

M. Żejmo, M. Formińska-Kapuścik, M. Smużyńska, O. Domańska, M. Beres 

Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przedstawiono defi nicje i podziały krótkowzrocz-
ności z uwzględnieniem przyczyn jej powstawa-
nia, wysokości wady oraz czasu jej wystąpienia. 
W patogenezie wysokiej krótkowzroczności za-
prezentowano czynniki genetyczne, tzn. sposób 
dziedziczenia, dotychczasowo opisane loci genów 
odpowiedzialnych za wystąpienie wysokiej krót-

kowzroczności, zespoły genetyczne, występowanie 
rodzinne oraz czynniki dodatkowe, które należy 
uwzględniać przy szacowaniu prawdopodobień-
stwa rodzinnego wystąpienia wysokiej krótko-
wzroczności. Wyszczególniono również uwarunko-
wania środowiskowe wpływające na rozwój wyso-
kiej krótkowzroczności.
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49
Genetyczne aspekty zaćmy wrodzonej

P. Berezowski, P. Banasiak, M. Formińska-Kapuścik, E. Filipek, P. Kucharzewski, J. Wołkow 

Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przyczyna przeważającej większości przypadków 
zaćmy wrodzonej jest nieznana. W około 30% 
przypadków ma ona podłoże genetyczne, zazwy-
czaj jako cecha dziedziczona autosomalnie domi-
nująco. Opisywano również sposób dziedziczenia 
sprzężony z chromosomem X czy dziedziczeniem 
autosomalnym recesywnym. Rozwój zaćmy zo-
stał połączony z chromosomami 1, 2, 16 i 17. 
Przyczyną powstania zaćmy wrodzonej może być 
ponadto wiele zaburzeń układowych i metabo-

licznych. Poszukiwanie mutacji odpowiedzial-
nych za rozwój zaćm wrodzonych prowadzone 
jest zazwyczaj dwoma sposobami. Z jednej stro-
ny mutacje mogą dotyczyć tzw. genów kandyda-
tów, a z drugiej obszarów genomu sprzężonych 
z występowaniem tego schorzenia. W pracy ujęto 
morfologię zmian zaćmowych i wykryte dotych-
czas mutacje genów kandydatów oraz mutacje 
niezbadanych regionów genomu związane z wy-
stąpieniem zaćmy wrodzonej.

50
Wybrane projekty badawcze realizowane w latach 2008–2011

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Damian Kusz 

W latach 2008–2011 w Katedrze i Klinice Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ruchu SUM realizowano 
projekty badawcze oparte na wykorzystaniu ba-
dań elektrofi zjologicznych, tj. elektromiografi i po-
wierzchniowej (EMG) do oceny aktywności mięśni 
uda oraz mięśni obręczy miednicznej u pacjentów 
poddawanych zabiegom endoprotezoplastyki sta-
wów biodrowego i kolanowego. Badania te wpisy-
wały się w szerszą strategię opracowania nowych, 
bezpieczniejszych i lepiej tolerowanych przez pa-
cjenta dostępów operacyjnych, które zmniejszałyby 
chirurgiczny uraz tkanek miękkich oraz umożliwia-
ły złagodzenie dolegliwości bólowych, wcześniejszą 
rehabilitację i pełniejszy powrót funkcji kończyny.
Ocenę kliniczną pacjentów opierano na wizual-
nej skali dolegliwości bólowych VAS oraz skalach: 
Harrisa, WOMAC (endoprotezoplastyka stawu bio-
drowego) i KSS (endoprotezoplastyka stawu kola-
nowego). Ocena radiologiczna obejmowała kąt in-
klinacji i kąt otwarcia panewki w przypadku endo-
protezoplastyki stawu biodrowego oraz pomiar osi 
kończyny, koślawości kolana oraz położenia rzepki 
w przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowe-
go. Badaniem EMG objęto aktywność mięśni odwo-
dzących staw biodrowy: pośladkowego średniego 

i naprężacza powięzi szerokiej jako najistotniejszych 
dla stabilizacji miednicy w płaszczyźnie czołowej 
i prawidłowego wzorca chodu bez kul łokciowych 
po operacji wszczepienia endoprotezy biodra. U pa-
cjentów poddawanych endoprotezoplastyce stawu 
kolanowego mierzono aktywność mięśni tworzą-
cych aparat wyprostny kolana.
Aktywność mięśni badano czterokanałowym apa-
ratem do elektromiografi i powierzchniowej EMG 
MyoTrace 400™. W analizie zastosowano opro-
gramowanie MyoResearch NORAXON, zgodnie 
z zasadami SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy 
for the Non-Invasive Assessment of Muscles). 
Wnioski: Aktywność elektromiografi czna mięśni 
odwodzicieli jest wyższa po zabiegu minimalnie in-
wazyjnego (MIS) do stawu biodrowego w porówna-
niu ze standardowym dostępem Hardinga. Minimal-
nie inwazyjny dostęp przedni do stawu biodrowego 
skraca czas powrotu pacjenta do pełnej aktywności 
fi zycznej i powoduje mniejsze dolegliwości bólowe. 
Po zabiegu endoprotezoplastyki kolana stwierdzono 
nieprawidłowe profi le aktywacji wszystkich mięśni 
tworzących aparat wyprostny oraz przedłużenie 
fazy pojedynczego podparcia kończyny.
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51
Depression level in obese subjects and energy consumption 

and diet composition

M. Olszanecka-Glinianowicz1, W. Gruszka2, P. Dąbrowski1, T. Wikarek1, P. Kocełak1, 
B. Zahorska-Markiewicz3

1Health Promotion and Obesity Management Unit – Department of Pathophysiology, 
2Student Scientifi c Association at Department of Pathophysiology Medical University 
of Silesia, Katowice, Poland, 3Metabolic Management Clinic WAGA, Katowice, Poland

Introduction: Recently a higher frequency of de-
pression in obese subjects was reported. It is un-
known whether obesity is a cause or the eff ect of 
depression. Regardless of that depression per se 
may infl uence the diet composition and increase 

consumption of carbohydrates. The aim of present 
study was to assess diet composition in obese sub-
jects with diff erent depression levels.
Methods: 45 obese subjects initiating 3-month 
complex group weight loss program were enrolled. 
The subjects were asked to write down the consumed 
foods and its weight by three days. The depression level 
was determined using Beck Depression Inventory (BDI). 

Subgroup A Subgroup B Subgroup C
n 16 8 21
Age (y) 47.4 ± 15.8 44.8 ± 15.3 39.7 ± 13.8
Body mass (kg) 102.7 ± 17.6 99.4 ± 17.3 110.5 ± 25.0
BMI (kg/m2) 39.4 ± 6.2 40.2 ± 5.9 39.4 ± 7.5
Carbohydrates (%) 44.9 ± 10.8 40.3 ± 9.6 42.9 ± 9.5
Proteins (%) 19.6 ± 3.0 16.1 ± 2.2 19.5 ± 4.5
Fat (%) 35.5 ± 10.5 43.6 ± 10.1 37.6 ± 8.6
Total energy consumption (kcal) 1822 ± 1285 1802 ± 378 2017 ± 846

Results: 16 patients was diagnosed with severe 
depression (21.7 ± 3.7 pts) – subgroup A, 8 with 
mild depression (12.6 ± 1.8 pts) – subgroup B and 
21 subjects had no depression (5.7 ± 2.6 pts) – sub-
group C. 

Subgroups divided according to mean carbohydrate 
consumption into two subgroups D < 42.5% and 
E > 43.0% or mean fat consumption F < 37.8% and 
G > 38% showed similar frequency and levels of de-
pression.  
Conclusion: The depression level seems not to 
infl uence energy consumption and diet composi-
tion.   

52
The gender diff erences of overweight and obesity prevalence among 

elderly subjects – preliminary data from Polish population study

J. Chudek1, M. Olszanecka-Glinianowicz2, A. Kołłajtis-Dołowy3

1Department of Pathophysiology, 2Health Promotion and Obesity Management 
Unit – Department of Pathophysiology, Medical University of Silesia, Katowice, 

3Department of Human Nutrition and Consumer Sciences, 
Warsaw University of Life Sciences, Warsaw

Introduction: The aim of the study was to assess 
the frequency of obesity and overweight in elderly 
Polish population. 
Methods: 4221 subjects in age 65–104 years were 
enrolled from population of PolSenior study (1996 
women – W and 2225 men – M. Subjects were di-
vided into 6 age subgroups (65–69 yr, M = 349, 
W = 377; 70–74 yr, M = 433, W = 409; 75–79 yr, 
M = 398, W = 353; 80–84 yr, M = 358, W = 301; 

85–89 yr, M = 402, W = 297; 90–94 yr M = 222, 
W = 203 and over 95 yr M = 63, W = 56). Weight 
and height were measured and BMI was calculated. 
Results: Prevalence of overweight was higher among 
men than women (44.0% vs. 36.8%, p < 0.001). 
The prevalence of overweight declined signifi cantly in 
both genders in age subgroups over 95yr only (33.3% 
and 17.9%). I, II and III grade of obesity was more 
frequently found in women than in men (24.7% vs. 
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21.0%; 10.3% vs. 4.5% and 3.3% vs. 0.8%, respec-
tively). The prevalence of I grade of obesity in both 
genders starting to decrease signifi cantly over 85 yr. 
The prevalence of II grade of obesity was declining in 
both genders over 75 yr. While, the prevalence of III 
grade of obesity among males decreased signifi cantly 
over 75 yr and women over 80 yr.

Conclusions: The decrease of prevalence of I grade 
of obesity in men precede the decrease in wom-
en by a decade, while of III grade by the half of 
decade ahead. Whereas the prevalence of overweight 
in both genders is stable and decline only in the 
oldest subgroups.

53
Prevalence of alexithymia among obese patients

A. Żak-Gołąb1, J. Chudek1, M. Olszanecka-Glinianowicz2, M. Bąk-Sosnowska3, 
B. Holecki4, B. Zahorska-Markiewicz5

1Department of Pathophysiology, 2 Health Promotion and Obesity Management 
Unit – Department of Pathophysiology, 3Department of Pathophysiology, 

4Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases, Medical University of Silesia, 
Katowice, 5Metabolic Management Clinic WAGA, Katowice

Introduction: Alexithymia, literally means “no 
words for emotions”, is involved in development 
of eating disorders, such as: anorexia nervosa and 
bulimia nervosa. The empirical evidence suggests 
a coexistence of alexithymia and obesity. The aim 
of the study was to assess the prevalence of alex-
ithymia among obese patients.
Methods: One-hundred-forty-one obese patients 
(mean age 44.5 ± 13.2 yr; BMI 37.1 ± 6.3 kg/m2), 
113 women (44.6 ± 13.4 yr; BMI 38.0 ± 6.7 kg/m2) 
and 28 men (44.5 ± 12.6 yr; BMI 37.1 ± 4.5 kg/m2) at 
the fi rst visit in Obesity Outpatient Clinic complet-
ed the Toronto Alexithymia Scale (TAS 26). We used 
the cut-off  TAS score of 74 to defi ne alexithymia.  
Results: In total prevalence of alexithymia was 
43.3%. The prevalence tended to be higher among 

obese women than in men (45.1% vs 34.5%, 
p = 0.25). The mean TAS score in alexithimic 
women and men was 80.8 ± 5.7 and 77.3 ± 4.9 
respectively; p < 0.05. There was no association be-
tween age (classifi ed as below and equal 45 yr. or 
over), degree of obesity and the prevalence of alex-
ithymia. In obese person with primary and voca-
tional education the frequency of alexithymia was 
signifi cantly higher than in those with secondary 
and higher education (66.7% vs 56.3% vs 33.3%, 
respectively p < 0.01).
Conclusions: Alexithymia seems to be an independ-
ent from obesity personality trait. Education level 
is the important factor infl uencing development of 
alexithymia.

54
The health awareness of Polish population

M. Olszanecka-Glinianowicz1, J. Chudek2

1Health Promotion and Obesity Management Unit – Department of Pathophysiology, 
2Department of Pathophysiology, Medical University of Silesia, Katowice

Introduction: The lifestyle is a important factor in-
fl uencing population health. It is well known that 
low level of physical activity and overfeeding are es-
sential factors participating in the development of 
obesity, type 2 diabetes and cardiovascular diseases. 
Health education is the main method of prophy-
laxis against these conditions. However, the prepa-
ration of health promotion programs required cog-
nition of population needs. Therefore, the aim of 
the study was the assessment of health awareness of 
Polish population in relation to factors infl uencing 
development of obesity, type 2 diabetes and cardio-
vascular diseases.

Methods: The survey was carried out by 1231 gen-
eral practitioners enrolling 37.557 unselected adult 
patients (54% women). 44.5% participants were 
overweight and 27.9% were obese. 73.8% were 
diagnosed with cardiovascular disease and 20.2% 
had type 2 diabetes.  
Results: 91.1% of participants were aware that 
lifestyle influences the development of diseases. 
91.4% thought that the main unfavorable factor 
is cigarette smoking, 81.3% acknowledge that 
high fat diet consumption is unhealthy. The lack 
of physical activity (61.1%) and of fruits and 
vegetables in daily diet (48.4%) were important 
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factors. In the beliefs of the majority of partici-
pants the lifestyle changes such as smoking cessa-
tion, the diet modification and weight reduction 
should be implemented before health complica-
tions will occur (79.0%, 66.8% and 77.5%, re-
spectively). 

Conclusions: Our results suggest that health pro-
motion programs in Poland should be orientate 
towards promotion of regular physical activity and 
vegetable consumption. The important and very 
diffi  cult problem is to workout strategies to turning 
the knowledge into practice.

55
The eff ect of water load on resting energy expenditure in women

P. Kocełak1, A. Żak-Gołąb2, M. Olszanecka-Glinianowicz1, J. Chudek2, B. Zahorska-Markiewicz3

1Health Promotion and Obesity Management Unit – Department of Pathophysiology, 
2Department of Pathophysiology, Medical University of Silesia, Katowice, 

3Metabolic Management Clinic WAGA, Katowice

Introduction: The results of a few recent studies 
suggest that water load by encourage of the sym-
pathetic activity stimulate thermogenesis and in 
this mechanism may increase the resting energy 
expenditure (REE). Therefore it seems that drink-
ing of water may be helpful in losing of weight. 
The aim of the study was the assessment of the ef-
fect of water load on the REE in obese and normal 
weight woman without concomitant diseases. 
Methods: Forty-fi ve women without any con-
comitant disease were included in the study: 
24 obese (age 27.0 ± 23.0 yr; BMI 31.6 ± 14.4 kg/m2), 
21 normal weight (age 23.0 ± 13.0 yr, BMI 21.6 ± 
6.2 kg/m2). REE was assessed twice in the morning, 
16 hours after overnight fast, and after ingestion of 
water load in room temperature (1000 ml during 
5 minutes) using MedGraph. 

Results: As was expected the basic REE was sig-
nifi cantly higher in obese than in normal weight 
group (1529 ± 396 kcal/d vs. 1198 ± 373 kcal/d; 
p = 0.02). However, when REE was calculated on 
the surface of the body per hour there was no diff er-
ence between study groups (30.8 ± 9.7 kcal/m2/h vs 
31.3 ± 6.7 kcal/m2/h). The REE after water load in-
creased signifi cantly in both study groups (by 20% 
and 12%, respectively; that is corresponding to 8.5 
and 5.1 kcal/h). The energetic cost of heating of 
1000 ml of water from the room to the body tem-
perature is accounted for 15 kcal. 
Conclusions: The rise of REE induced by water load 
is mostly related to the heating of the consumed 
water to the body temperature. Therefore, drinking 
of water seems not to be very effi  cacious in increas-
ing of REE for losing weight. 

56
Polimorfi zm MDR1 C3435T u dzieci i adolescentów z padaczką częściową

E. Emich-Widera1, W. Likus3, B. Kazek1, K. Pruszczyńska2, A.L. Sieroń2

1Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, 2Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, 
Molekularnej i Genetyki, 3Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Pomimo postępu w zakresie racjonal-
nej terapii padaczki, stosowania nowych leków 
przeciwpadaczkowych (LPP) chorzy z padacz-
ką lekooporną stanowią 30% pacjentów z tym 
schorzeniem. Możliwych jest kilka mechanizmów 
złej odpowiedzi na farmakoterapię. Istnieje duża 
różnorodność działania farmakologicznego tego 
samego leku u poszczególnych osób. Podłoże gene-
tyczne może predysponować zarówno do wystą-
pienia choroby, jak i rodzaju odpowiedzi na LPP. 
Opinie dotyczące roli polimorfi zmu genu MDR1 
ze skutecznością terapii przeciwpadaczkowej nie 
są spójne. Uwzględniając brak konsensusu co do 

samej defi nicji lekooporności założono, że roz-
bieżność wynika być może z różnych defi nicji le-
kooporności. Celem pracy była analiza polimor-
fi zmu MDR1 u dzieci i adolescentów z padaczką 
częściową, z uwzględnieniem różnych kryteriów 
jej rozpoznania. 
Pacjenci i metoda: Do analizy zakwalifi kowano 
82 pacjentów (38 dziewczynek i 44 chłopców) 
w wieku 6–24 lat z padaczką częściową. Istotną 
część stanowili pacjenci z padaczką lekooporną. 
Zależnie od przyjętych kryteriów lekooporności 
liczebność podgrup pacjentów z padaczką dobrze 
reagującą na leczenie farmakologiczne i oporną 
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była różna. U 55 badanych rozpoznano padaczkę 
kryptogenną, a u 23 objawową. Grupę kontrolną 
stanowiło 125 młodych, zdrowych ochotników 
z ujemnym wywiadem osobniczym i rodzinnym 
w kierunku drgawek gorączkowych i padaczki. 
Polimorfi zm MDR1 C3435T określano, używając 
techniki PCR-RFLP.
Wyniki: W całej grupie pacjentów z padaczką częś-
ciową genotypy TT i CT występowały istotnie częś-

ciej niż genotyp CC. Szczegółowa analiza rozkładu 
genotypów nie wykazała istotnej statystycznie róż-
nicy między grupą pacjentów lekoopornych i do-
brze odpowiadających na leczenie. Jedynie w grupie 
lekoopornych wydzielonych zgodnie z kryteriami 
Aicardi częściej stwierdzano genotyp CC.
Wniosek: Uzyskane wyniki nie przemawiają za 
związkiem lekooporności z polimorfi zmem MDR1 
C3435T. 

57
Zaburzenia serotonergiczne w autyzmie

B. Kazek1, E. Jamroz1, M. Kajor1, M. Ciupińska-Kajor3, U. Grzybowska-Chlebowczyk3, H. Woś3

1Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, 2Katedra i Zakład Patomorfologii, 
3Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Zaburzenia spektrum autyzmu (ASD) nie 
mają wspólnego czynnika etiologicznego. Naj-
częstszym odchyleniem neurochemicznym są 
zaburzenia serotonergiczne – hiperserotonemia 
płytkowa. Głównym producentem i magazynem 
obwodowej serotoniny są komórki enterochro-
matofi lne jelit – komórki serotoninowe. Hiperse-
rotonemia płytkowa może być skutkiem zaburzeń 
syntezy i/lub uwalniania serotoniny jelitowej. 
Zwiększony odsetek osób z ASD ma zaburzenia ze 
strony przewodu pokarmowego. Część schorzeń 
gastroenterologicznych ma podłoże serotoner-
giczne. Celem pracy była ocena odsetka komórek 
serotoninowych w błonie śluzowej dwunastnicy 
pacjentów z ASD.
Materiał i metoda: Analizą objęto 75 pacjentów 
z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowe-
go, u których ze wskazań klinicznych wykonywano 
endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego z pobraniem wycinków błony śluzowej dwu-
nastnicy. Grupę badaną stanowiło: 30 dzieci z ASD, 
w tym 27% z prawidłowym obrazem błony śluzo-
wej dwunastnicy oraz 73% z duodenitis chronica. 
Grupa kontrolna (pacjenci bez cech autystycznych) 
liczyła 45 pacjentów, w tym 44% z prawidłowym 

obrazem błony śluzowej dwunastnicy, a 56% z duo-
denitis chronica. W bioptatach przeprowadzano 
immunohistochemiczną ocenę odsetka komórek 
serotoninowych. 
Wyniki: U pacjentów z ASD i zapaleniem dwunast-
nicy stwierdzono istotnie mniej komórek serotoni-
nowych niż u dzieci autystycznych z prawidłowym 
obrazem dwunastnicy (p = 0,0436). Dzieci z duode-
nitis chronica z grupy kontrolnej mają większy od-
setek komórek serotoninowych niż dzieci bez zmian 
zapalnych w dwunastnicy (p < 0,001). W grupie 
osób z ASD z przewlekłym zapaleniem dwunastnicy 
uwidoczniono mniej komórek serotoninowych niż 
u pacjentów z przewlekłym zapaleniem dwunastni-
cy z grupy kontrolnej (p = 0,0041).
Wnioski: Profi le serotonergiczne przewodu pokar-
mowego osób autystycznych i ich rówieśników bez 
cech autyzmu są odmienne. Komórki serotoninowe 
w przebiegu przewlekłego zapalenia dwunastnicy 
u pacjentów z ASD ulegają redukcji, podczas gdy 
u osób bez cech autystycznych istotnie wzrastają. 
Przewlekłe zapalenie dwunastnicy u osób bez cech 
autystycznych wpływa na wzrost odsetka komórek 
serotonergicznych, natomiast zmniejsza go u pa-
cjentów z ASD. 
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Czynniki ryzyka przedwczesnego zgonu u chorych po leczeniu szpitalnym 

zaostrzenia POChP

Sz. Skoczyński1, K. Mizia-Stec2, G. Brożek1, E. Sozańska1, Z. Gąsior2, W. Pierzchała1

1Katedra i Klinika Pneumonologii, 2Katedra i Klinika Kardiologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc 
(POChP) jest złożoną chorobą, uznaną za jedną 
z głównych przyczyn śmiertelności na świecie. Po-
mimo to nadal brak jednoznacznych danych na 
temat niezależnych czynników ryzyka zgonu w tej 

grupie chorych. Celem pracy była próba określenia 
czynników ryzyka przedwczesnego zgonu u chorych 
po leczeniu szpitalnym zaostrzenia POChP.
Metody: W badaniu uczestniczyło 40 pacjentów 
kolejno hospitalizowanych w Klinice Pneumono-
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logii SUM z powodu zaostrzenia POChP. Choroby 
nowotworowe stanowiły kryterium wyłączenia z 
badania. Analizowano podstawowe dane klinicz-
ne z uwzględnieniem skal: BORG, MRC, obliczano 
BMI, wskaźnik paczko-lat, wskaźnik BODE oraz 
klirens kreatyniny. Do analizy włączono wyniki ba-
dań dodatkowych, jak: spirometria, pletyzmografi a, 
zdolność dyfuzyjna, echokardiografi a przezklatko-
wa, polisomnografi a oraz 6-minutowy test marszo-
wy (6-MWT). U wszystkich badanych oznaczono 
metodą immunoenzymatyczną stężenia: białka 
C-reaktywnego (hs-CRP), endoteliny 1 (ET-1), N-
końcowego fragmentu mózgowego peptydu na-
triuretycznego (NT-proBNP), interleukiny 6 (IL-6), 
czynnika martwicy nowotworów α (TNFα). Wszy-
scy chorzy podlegali obserwacji, w której odnoto-

wywano zgon, czas przeżycia w przypadku zgonu 
oraz liczbę zaostrzeń wymagających ponownej ho-
spitalizacji. 
Wyniki: Średni okres obserwacji od wypisu do 
ponownej oceny wynosił 15,1 ± 8,2 miesiąca. 
W analizie wieloczynnikowej jedynymi istotnymi 
zmiennymi w aspekcie prawdopodobieństwa przed-
wczesnego zgonu okazały się wskaźnik paczko-lat 
(p = 0,005) i dystans pokonany w 6-MWT (p = 0,03). 
Nie wykazano niezależnych czynników wpływają-
cych na liczbę zaostrzeń wymagających ponownej 
hospitalizacji.
Wnioski: Wywiad nikotynowy i wydolność wysił-
kowa mają znaczenie rokownicze w przewidywaniu 
prawdopodobieństwa przedwczesnego zgonu po 
szpitalnym leczeniu zaostrzenia POChP. 

59
Hiperinfl acja, duszność i wydolność wysiłkowa u chorych 

hospitalizowanych z powodu zaostrzenia POChP 

Sz. Skoczyński1, K. Mizia-Stec2, A. Semik-Orzech1, E. Sozańska1, Z. Gąsior2, W. Pierzchała1

1Katedra i Klinika Pneumonologii, 2Katedra i Klinika Kardiologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Hiperinfl acja jest uznana za jedną z naj-
ważniejszych przyczyn duszności i ograniczenia wy-
dolności wysiłkowej u części, lecz nie u wszystkich 
chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 
(POChP). Jej rola w zaostrzeniu POChP jest słabiej 
poznana. Celem pracy było zbadanie, czy hiperin-
fl acja występuje u wszystkich chorych z zaostrze-
niem POChP oraz określenie, czy leczenie zgodne 
z wytycznymi GOLD zmniejsza rozdęcie płuc, 
a w konsekwencji łagodzi objawy i poprawia wy-
dolność wysiłkową chorych.
Metody: Do badania włączono 40 chorych przyję-
tych z powodu zaostrzenia POChP do Kliniki Pneu-
monologii SUM. Podczas przyjęcia i przy wypisie 
po skutecznym leczeniu wykonywano komplet ba-
dań czynnościowych układu oddechowego, 6-minu-
towy test marszowy (6-MWT), oceniano chorych za 
pomocą skal: BODE, BORG i MRC.
Wyniki: Hiperinfl acja (ITGV > 140%N i RV%TLC 
> 140%N) występowała u 60% pacjentów przy 
przyjęciu. Pod wpływem leczenia zaobserwowano 

istotne zmniejszenie RV%TLC [%]: (przed: 64,30 ± 
9,01; po: 60,62 ± 11,09; p = 0,03) u wszystkich cho-
rych oraz istotniejsze zmniejszenie RV%TLC [%]: 
(przed: 68,68 ± 6,85; po: 63,93 ± 7,1; p = 0,002) 
u chorych z hiperinfl acją. Zastosowane leczenie 
poprawiło: dystans w 6MWT [m]: (przed: 293,98 
± 132,15; po: 415,31 ± 102,1; p < 0,001); warto-
ści SaO2 min w trakcie 6-MWT [%]: (przed: 83,07 
± 10,85; po 86,97 ± 7,55; p = 0,001). Zmniejszyło 
nasilenie duszności: MRC [pkt]: (przed: 3,32 ± 0,76; 
po: 1,8 ± 0,88; p < 0,001). 6-MWT, BODE i MRC 
korelowały z IC (p < 0,05; odpowiednio r = 0,56; 
r = -0,58; r = -0,50) i RV%TLC (p < 0,05; odpo-
wiednio r = -0,58; r = 0,67; r = 0,51). IC korelowało 
z TLCO/SB (p < 0,05; r = 0,44).
Wnioski: Statyczna hiperinfl acja występuje praw-
dopodobnie u 2/3 pacjentów z zaostrzeniem 
POChP. Skuteczne leczenie zaostrzenia POChP 
wpływa na zmniejszenie hiperinfl acji, poprawę 
wydolności wysiłkowej, oddechowej i zmniejsze-
nie duszności. 

60
Nadciśnienie płucne i wydolność wysiłkowa u chorych z zaostrzeniem POChP

Sz. Skoczyński1, K. Mizia-Stec2, A. Semik-Orzech1, E. Sozańska1, Z. Gąsior2, W. Pierzchała1

1Katedra i Klinika Pneumonologii, 2Katedra i Klinika Kardiologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Nadciśnienie płucne jest częstym powikła-
niem ciężkiej przewlekłej choroby obturacyjnej 

płuc (POChP), jednak jego rola w zaostrzeniach 
tej choroby jest znacznie słabiej poznana. Celem 
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pracy była ocena wpływu zaostrzenia POChP na 
wysokość ciśnienia w tętnicy płucnej w korelacji ze 
wskaźnikami stanu klinicznego chorych. 
Metody: Do badania włączono kolejnych 40 pacjen-
tów leczonych w Klinice Pneumonologii z powodu 
zaostrzenia POChP. U chorych wykonano badanie 
echokardiografi czne przezklatkowe, obejmujące po-
miar ciśnień w tętnicy płucnej. Oznaczano stęże-
nie endoteliny 1 (ET-1) i N-końcowego fragmentu 
mózgowego peptydu natriuretycznego (NT-proBNP) 
w surowicy metodą ELISA. Nadciśnienie płucne 
rozpoznawano w przypadku stwierdzenia ciśnienia 
skurczowego w prawej komorze (RVSP) > 35 mmHg 
i/lub średniego ciśnienia w tętnicy płucnej (PAPme-
an) ≥ 25 mmHg. Analiza kliniczna i laboratoryj-
na uwzględniała: dystans w 6-minutowym teście 
marszowym (6-MWT), duszność ocenianą skalami 
MRC i BORG, ET-1 i NT-proBNP. Wszystkie bada-
nia wykonywano przed i po leczeniu.

Wyniki: W porównaniu ze stanem przy przyjęciu, 
zastosowane leczenie pozwoliło uzyskać istotne ob-
niżenie PAPmean [mmHg]: (przed: 41,2 ± 11,2; po: 
39,1 ± 12,1; p = 0,029) i tendencję do obniżenia 
RVSP [mmHg]: (przed: 44,5 ± 12,9; po leczeniu: 
36,3 ± 14,3; p = 0,068). Równocześnie uzyskano 
poprawę wydolności wysiłkowej (6-MWT) [m]: 
(przed: 294,0 ± 132,2; po: 415,3 ± 102,1; p < 0,001) 
oraz tendencję do zmniejszenia stężenia ET-1 [fmol/
/ml]: (przed: 1,72 ± 2,8; po: 1,32 ± 1,9; p = 0,076), 
bez zmian stężenia NT-proBNP [fmol/ml] (przed: 
17,5 ± 38,9; po: 12,8 ± 18,6; p = 0,3). Nie stwier-
dzono istotnych korelacji między: RVSP, PAPmean, 
ET-1, NT-proBNP a dystansem w 6-MWT, skalami 
BORG lub MRC.
Wnioski: Skuteczne leczenie zaostrzenia POChP 
powoduje zmniejszenie duszności i poprawę wydol-
ności wysiłkowej, prawdopodobnie niezależnie od 
obniżenia ciśnienia w tętnicy płucnej. 
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Zastosowanie echokardiografi i przezklatkowej w diagnostyce nadciśnienia 

płucnego u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia POChP

Sz. Skoczyński1, K. Mizia-Stec2, A. Semik-Orzech1, E. Sozańska1, Z. Gąsior2, W. Pierzchała1

1Katedra i Klinika Pneumonologii, 2Katedra i Klinika Kardiologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Echokardiografi a przezklatkowa (TTE) 
jest uznaną metodą przesiewowego rozpozna-
wania nadciśnienia płucnego (PH). Znajduje za-
stosowanie w ocenie PH w stabilnej i przewle-
kłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), lecz 
nie jest uznanym narzędziem diagnostycznym 
w zaostrzeniach choroby. Celem badania było 
porównanie użyteczności TTE w diagnostyce PH 
u chorych przed i po skutecznym leczeniu za-
ostrzenia POChP. 
Metody: Do badania włączono 40 kolejnych cho-
rych przyjmowanych z powodu zaostrzenia POChP 
do Kliniki Pneumonologii. UKG wykonywano jedy-
nie u chorych, których stan kliniczny pozwalał na 
bezpieczny transport do Katedry i Kliniki Kardiolo-
gii w Katowicach-Ochojcu. Badanie wykonywano 
przy przyjęciu oraz w dniu wypisu. PH rozpozna-
wano w przypadku stwierdzenia ciśnienia skurczo-
wego w prawej komorze (RVSP) > 35 mmHg i/lub 
średniego ciśnienia w tętnicy płucnej (PAPmean) ≥ 
25 mmHg.

Wyniki: TTE wykonano u 17 (42,5%) chorych przy 
przyjęciu i u 26 (65%) podczas wypisu. PH rozpo-
znano u 88,2% chorych przed i 80,8% po leczeniu 
przy zastosowaniu kryterium PAPmean oraz odpo-
wiednio: u 35,3% i 52,9% chorych przy zastosowa-
niu kryterium RVSP. Pomiar PAPmean był możliwy 
u 94,1% chorych przy przyjęciu i 96,2% w dniu 
wypisu, podczas gdy RVSP można było zmierzyć 
u odpowiednio: 58,8% i 65,4% chorych. Dzięki 
zastosowanemu leczeniu uzyskano istotne obni-
żenie PAPmean [mmHg]: (przed: 41,2 ± 11,2; po: 
39,1 ± 12,1; p = 0,029) i tendencję do obniżenia 
RVSP [mmHg]: (przed: 44,5 ± 12,9; po: 36,3 ± 14,3; 
p = 0,068). 
Wnioski: Pomimo istotnych ograniczeń wynikają-
cych ze stanu klinicznego chorych z zaostrzeniem 
POCHP, w wybranych przypadkach TTE umożliwia 
nieinwazyjny pomiar ciśnień w krążeniu płucnym. 
Wydaje się, że ocena PAPmean jest bardziej dostęp-
na niż RVSP, stąd ma większe znaczenie praktyczne 
w tej grupie pacjentów.




