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Glikacja białek w ścianie klatki piersiowej
szczurów w eksperymentalnie wywołanym
zapaleniu opłucnej
Glycation of proteins in the chest wall of rats
in experimentally induced pleurisy
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Fot. 1 A) dodatnia reakcja (strzałka) pozostałości włókien kolagenowych w obrębie nacieku, B) dodatnia reakcja w makrofagach
nacieku zapalnego, C) dodatnia reakcja w drobnych naczyniach krwionośnych (ciemna strzałka) oraz włóknach kolagenowych, brak
reakcji w komórkach nabłonka gruczołów skórnych (jasna strzałka), D) reakcja dodatnia w naczyniu krwionośnym tkanki podskórnej (strzałka). Powiększenie – 600x
Źródło: Archiwum własne autorów
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Cellular Handling of Protein Aggregates by Disaggregation Machines

Implication of advanced glycation end products (Ages) and their receptor (Rage) on myocardial contractile and mitochondrial functions

The assessment
of the receptors for advanced glycation and products in the
odontogenic organ of rat offspring originating from rat females
exposed to 2,3,7,8-TCDD – preliminary study

active Oxygen Species in the Diabetic Heart
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triacylglycerols in rats
Diabetes-induced hepatic
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another glycemic control marker
Protein damage, repair and proteolysis
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Post-translational Modifications and Their Biological Functions: Proteomic Analysis and Systematic Approaches
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supplementation on advanced glycation end products in a rat
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Glycation of matrix proteins in
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Zaawansowane produkty glikacji AGE) w organizmie – powstawanie, losy, interakcja
z receptorami i jej następstwa
Advanced glycation end products receptor RAGE controls myocardial dysfunction and oxidative stress in high-fat fed mice by sustaining mitochondrial
dynamics and autophagy-lysosome pathway
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Depresja u mieszkanki domu pomocy
społecznej. Analiza przypadku
Depression of a resident Nursing Home care resident. Case analysis
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Ogólne warunki przeprowadzania badań
naukowych i eksperymentów medycznych
General conditions for carrying out research and medical experiments
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2-metoksyestradiol – brakujące ogniwo
łączące śmierć komórek nowotworowych
i rozwój neurodegeneracji?
2-methoxyestradiol – the missing link connecting the death
of cancer cells and the development of neurodegeneration?
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Rys. 1 Indukcja śmierci komórek 143B wywołana przez 2-ME. A – apoptoza, B – nekroza. Komórki kostniakomięsaka 143B zostały potraktowane różnymi stężeniami 2-ME od 10-12 do
10-5M przez 24 h
Źródło: [23]

BIOCHEMIA
-

-

Rys. 2 A – Indukcja nuklearnej frakcji syntazy tlenku azotu (nNOS) przez 2-ME
w komórkach kostniakomięsaka 143B. Komórki 143B zostały potraktowane 10-6M
2-ME przez 8 h. Poziom nNOS został oceniony za pomocą mikroskopii immunofluorescencyjnej. B – Indukcja stresu nitrooksydacyjnego przez 2-ME w komórkach
kostniakomięsaka 143B. Produkcja NO została zwiększona po 2, 6 i 8 h inkubacji z 2-ME w stężeniach od 10-8 do 10-6M. Poziom NO został oceniony przy pomocy cytometrii obrazowej
Źródło: [23]

WPŁYW
2-METOKSYESTRADIOLU
NA KOMÓRKI NERWOWE
-

neuroblastoma

in vitro

-

-

Rys. 3 2-ME indukuje śmierć komórek kostniakomięsaka 143B
po przez zwiększenie nuklearnej frakcji NOS, która skutkuje
uszkodzeniem DNA i destabilizacją genomową
Źródło: [23]
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Tabela 1 Wybrane czynniki ryzyka miażdżycy – liczebności i odsetek przypadków w grupach
Procenty

-

nadwaga

-

Źródło: Opracowanie własne autorów

-

Tabela 2 Charakterystyka statystyczna wybranych czynników ryzyka miażdżycy w poszczególnych grupach.

Źródło: Opracowanie własne autorów
Tabela 3 Wybrane czynniki ryzyka miażdżycy – porównanie grupy
1 z pozostałymi. Wytłuszczono wartości testu t-Studenta świadczące o statystycznej istotności różnicy średnich grupowych
t
2,231
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Tabela 4 Wybrane czynniki ryzyka miażdżycy – porównanie grupy 2 z grupą 3. Wytłuszczono wartości testu t-Studenta świadczące o statystycznej istotności różnicy średnich grupowych

t

t

5,813

3,944

3,148
-2,831

-3,228

-2,105

Źródło: Opracowanie własne autorów

Źródło: Opracowanie własne autorów
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Tabela 5 Nadciśnienie, hiperlipidemia – porównanie występowania w grupach. Pogrubiono wartości testu na poziomie istotności statystycznej
p ≤0,05
tak

0,006

nie

-

-

tak

-

nie

Źródło: Opracowanie własne autorów
Tabela 6 Nadwaga i otyłość – porównanie występowania w grupach. Pogrubiono
wartości testu na poziomie istotności statystycznej p ≤0,05

-

nadwaga

0,001

Źródło: Opracowanie własne autorów
Tabela 7 Palenie tytoniu – porównanie występowania w grupach. Pogrubiono wartości testu na poziomie istotności statystycznej p ≤0,05

-

nie

tak

razem

nie

tak

razem

-

-

0,015

Źródło: Opracowanie własne autorów
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Zapraszamy na kursy i studia
podyplomowe w Poznaniu:
• Rehabilitacja w zaburzeniach funkcji
poznawczych u osób starszych
4-5 października 2019 r.
• Ocena funkcjonalna i rehabilitacja
kończyny górnej u pacjenta
po udarze mózgu
11-12 października 2019 r.
• Kompleksowa ocena geriatryczna
dla potrzeb programowania
rehabilitacji osób starszych
18-19 października 2019 r.
• Postępowanie fizjoterapeutyczne
w zaburzeniach równowagi
u osób starszych w wybranych
jednostkach chorobowych
25-26 października 2019 r.

• Fizjoterapia w geriatrii
(studia podyplomowe)

www.wseit.edu.pl
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Ocena skuteczności fizjoterapii osób
starszych z zespołem bólowym kręgosłupa
w aspekcie funkcjonalnym
Evaluation of the physiotherapy effectiveness of elderly people
with spinal pain syndrome in functional aspect
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Ryc. 3 Średnie wartości w kategorii samoobsługi uzyskane
w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów

Ryc. 1 Średnie wartości sumy punktów uzyskanych w OLBPDI
podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów

Ryc. 2 Średnie wartości intensywności bólu uzyskane w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów

Ryc. 4 Średnie wartości w kategorii podnoszenia uzyskane
w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów

Ryc. 5 Średnie wartości w kategorii chodzenia uzyskane
w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów
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Ryc. 6 Średnie wartości w kategorii siedzenia uzyskane w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów

Ryc. 8 Średnie wartości w kategorii snu uzyskane w OLBPDI
podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów
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Ryc. 7 Średnie wartości w kategorii stania uzyskane w OLBPDI
podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów

Ryc. 9 Średnie wartości w kategorii życia towarzyskiego uzyskane w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów

Ryc. 10 Średnie wartości w kategorii podróżowania uzyskane
w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: Archiwum własne autorów
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Ryc. 11 Wykres korelacji różnicy punktów uzyskanych w kwestionariuszu OLBPDI między badaniem I i II względem czasu
trwania bólu; korelacja porządku rang Spearmana r=0,05
Źródło: Archiwum własne autorów
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Zastosowanie elektroterapii w leczeniu

Choroby układu ruchu, a skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego u górników kopalni węgla kamiennego
Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego grupy kobiet z bólem krzyża skierowanych
na turnus sanatoryjny do Krynicy-Zdroju
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