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15 października 2015 r. 
 

9.30 Otwarcie Konferencji 

9.45 - 10:30 Wykład inauguracyjny 

Epigenetyczne mechanizmy adaptacji fizjologicznych w stresie 

Świergiel A.H. 

10.30 - 12:00 Sesja naukowa I 

Wpływ bakterii jelitowych na funkcjonowanie ludzkiego mózgu 

Cłapa T., Galbas M., Selwet M., Narożna D., Porzucek F., Auguścik-Lipka M. 

Zmienność rytmu serca i ciśnienia tętniczego a przezczaszkowa 

stymulacja mózgu (tDCS) u zdrowych ochotników 

Jarczewski J., Furgała A., Przeklasa-Muszyńska A., Winiarska A., 

Kaczmarczyk M., Thor P., Dobrogowski J., Jarczewska A., Kunaszewski Ł. 

Ekspresja mRNA elementów kompleksu metylacyjnego (Triparite 

Motif Containing 28 - TRIM 28 i Zinc Finger Protein 57 - ZFP 57)  

w endometrium w okresie okołoimplantacyjnym – wpływ diety 

stosowanej u samic w okresie okołozapłodnieniowym 

Zglejc K., Martyniak M., Waszkiewicz E., Kotwica G., Franczak A.  

Rola receptora kannabinoidowego CB1 w modulacji skurczu 

wywołanego podaniem analogu tromboksanu U46619  

w izolowanych tętnicach płucnych szczura 

Karpińska O., Baranowska-Kuczko M., Kloza M., Gęgotek A., Ambrożewicz 

E., Kasacka I., Kozłowska H.  

Zmiany morfometryczne komórek dopaminergicznych 

śródmózgowia po mikroiniekcji kwasu glutaminowego do jądra 

konarowo-mostowego pnia mózgu u szczura 

Sadowska E., Piwka A., Okrój B., Podlacha M., Jerzemowska G., Plucińska K.  

12.00 - 12:15 Przerwa kawowa 

12.15 - 13:45 Sesja naukowa II 

Wpływ EGF i IGF-1 na sekrecję estronu (E1) i estradiolu-17ß (E2) 

przez mięśniówkę macicy świni domowej (Sus scrofa domestica) - 

badania in vitro 

Waszkiewicz E., Wojciechowicz B., Zglejc K., Martyniak M., Kotwica G., 

Franczak A.  
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Immunofluorescencyjna analiza obecności enzymów steroidowych  

w komórkach jajowodu świń z cyklu rujowego i wczesnej ciąży 

Martyniak M., Zglejc K., Franczak A., Kotwica G.  

Mielopatia degeneracyjna u psów (Canis familiaris L. 1758) modelem 

stwardnienia zanikowego bocznego u ludzi 

Gołubczyk D., Kalkowski Ł., Wojtkiewicz J., Walczak P. 

Wpływ przewlekłego podania inhibitora rozkładu 

endokannabinoidów w doświadczalnym modelu pierwotnego 

nadciśnienia tętniczego u szczurów 

Remiszewski P., Semeniuk A., Toczek M.  

Zależne od wieku efekty hamowania rozkładu endokannabinoidów 

w doświadczalnym modelu wtórnego nadciśnienia tętniczego  

u szczura 

Semeniuk A., Remiszewski P., Toczek M. 

Ocena dynamiki rozwojowej bydlęcych zarodków w hodowli in vitro 

przy użyciu nieinwazyjnej metody time-lapse microscopy 

Goryszewska E., Więsak T. 

13.45 - 14:00 Przerwa kawowa 

14.00 - 15:00 Sesja plakatowa I 

15.00 Lunch 

16.00 - 18:00 Warsztaty towarzyszące: Gdańskie Warsztaty Fizjologiczne  

20.00 Wieczór integracyjny 
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16 października 2015 r. 

 

9.30 - 10:15 Wykład plenarny 

Zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie i nauce 

Więsak T. 

10.15 - 11:45 Sesja naukowa III 

Histamina, poprzez stymulację receptora H1, pobudza aktywność 

metaboliczną fibroblastów pobranych z ziarniny ran oraz zwiększa 

zawartość kolagenu w hodowli 

Wolak M., Bojanowska E., Ciosek J., Drobnik J. 

Wpływ różnych dawek kwasu liponowego (LA) na parametry 

tomograficzne i densytometryczne kości udowych szczurów  

w warunkach rozwoju osteopenii wywołanej owariektomią 

Wolski D., Lis A., Radzka A., Bieńko M., Radzki R.P.  

Indukowane guanetydyną (GUA) zmiany w kodowaniu chemicznym 

zawierających substancję P (SP) czuciowych neuronów zwojów 

rdzeniowych korzeni grzbietowych (DRG) zaopatrujących pęcherz 

moczowy świni 

Janikiewicz P., Bossowska A., Lepiarczyk E., Mazur U., Majewski M.  

Wpływ HDL na lipolizę VLDL u pacjentów z przewlekłą chorobą 

nerek leczonych zachowawczo 

Wieczorek E., Ćwiklińska A., Cackowska M., Kuchta A., Król E., Kortas-

Stempak B., Jankowski M. 

Udział wolnych rodników i reaktywnych form tlenu w powstawaniu 

wrzodów żołądka 

Wójcik D., Magierowska K., Magierowski M., Brzozowski T., Kwiecień S.  

11.45 - 12:00 Przerwa kawowa 

12.00 - 13:30 Sesja naukowa IV 

Ocena budowy histologicznej oraz analiza ekspresji receptora 

progesteronowego i markera proliferacji Ki-67 we włókniako-

gruczołowatości u kotek w aspekcie prognozowania odpowiedzi na 

leczenie 

Krawczyk M., Kmiecik J., Łopuszyński W., Szczubiał M., Millan Y. 

Wpływ chronicznego, łagodnego stresu na rozwój zaburzeń 

afektywnych. Model szczurzy depresji. Analiza spektroskopią 

Ramana, w podczerwieni oraz w świetle widzialnym 

Depciuch J., Sowa-Kućma M., Parlińska-Wojtan M. 
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Dynamiczne zmiany stężenia serotoniny we krwi szczurów – 

badania pilotażowe 

Ptaszek K., Plucińska K., Glac W., Jurkowlaniec E.  

Modelowanie procesu demielinizacji u świni domowej (Sus scrofa 

domestica, L.) 

Kalkowski Ł., Gołubczyk D., Holak P., Goławski P., Wojtkiewicz J., Walczak 

P. 

Odpowiedź układu odpornościowego u szczurów różniących się 

reaktywnością motoryczną na jednorazowe podanie amfetaminy 

Działoszewski A., Krajewska K., Glac W.  

Wpływ iniekcji glutaminianu do jądra konarowo-mostowego 

nakrywki na behawior pokarmowy indukowany stymulacją układu 

mezolimbicznego u szczurów o różnej charakterystyce 

behawioralnej 

Piwka A., Okrój B., Sadowska E., Plucińska K., Jerzemowska G. 

13.30 - 13:45 Przerwa kawowa 

13.45 - 14:45 Sesja plakatowa II 

14.45 Zamknięcie konferencji 

15.00 Lunch 

16.00 - 18:00 Warsztaty towarzyszące: Gdańskie Warsztaty Fizjologiczne 
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Wpływ bakterii jelitowych na funkcjonowanie ludzkiego mózgu 

Cłapa T., Galbas M., Selwet M., Narożna D., Porzucek F., Auguścik-Lipka M. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

 

Bakterie jelitowe wpływają na stan zdrowia człowieka poprzez kontrolę procesów 

trawienia, zmiany w metabolizmie czy możliwość powodowania alergii. Najnowsze 

badania potwierdzają również ich wpływ na ludzkie zachowanie, poprzez ingerencję  

w procesy biochemiczne zachodzące w mózgu. Coraz więcej laboratoriów na świecie 

bada możliwy udział mikrobiomów jelitowych w zmianach zachowania człowieka, 

regulacji sposobu myślenia, odczuwaniu oraz udział w takich chorobach jak autyzm, 

depresja czy niepokój. Bakterie jelitowe mogą aktywować systemy uczestniczące  

w przekazywaniu informacji w centralnym układzie nerwowym czy powodować 

obniżenie stężenia inhibitorów neuroprzekaźnikowych GABA poprzez wykorzystanie  

w swoich procesach metabolicznych glutaminianu niezbędnego do ich produkcji. 

Ponadto można zaobserwować wpływ mikrobiomów na cząsteczki sygnalizacyjne 

serotoniny, ekspresję genów związanych z jej metabolizmem czy wpływ na chemizm 

mózgu. Naukowcy są zgodni, że bakterie jelitowe są również w stanie wytwarzać 

neuroprzekaźniki takie jak serotonina, GABA czy dopamina, powodujące zmiany  

w ludzkim zachowaniu oraz odczuwaniu. Interesujący jest sposób, w jaki ta grupa 

bakterii, na przestrzeni milionów lat, podlegała procesowi ewolucji, co pozwoliło jej 

kształtować zachowanie swojego gospodarza. Wiąże się to z możliwością 

rozprzestrzeniania się mikrobiomów w skutek interakcji międzyludzkich. W przyszłości 

bakterie jelitowe mogą stanowić terapię zaburzeń psychiatrycznych oraz być 

alternatywą dla takich leków, jak Prozac czy Valium. W celu lepszego zrozumienia roli 

oraz wpływu mikrobiomów zasiedlających ludzki organizm niezbędne jest użycie 

technik biologii molekularnej oraz metagenomiki. Ponadto bardzo ważne jest 

zrozumienie, iż te mikroorganizmy tworzą dynamiczną populację, a udział oraz 

występowanie poszczególnych grup bakterii jest zależny od wieku, położenia 

geograficznego, stosowanych terapii antybiotykowych, diety, metabolizmu czy 

czynników stresowych. 
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Wpływ chronicznego, łagodnego stresu na rozwój zaburzeń 

afektywnych. Model szczurzy depresji. Analiza spektroskopią Ramana 

w podczerwieni oraz w świetle widzialnym 

Depciuch J.1, Sowa-Kućma M.2, Parlińska-Wojtan M.3 

1 Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski; 2 Instytut Farmakologii Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie; 3 Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

 

 

Zaburzenia afektywne zaliczane są do chorób cywilizacyjnych. Są one współcześnie 

jedną z głównych przyczyn umieralności społeczeństwa. Liczne badania wskazują, że 

stres może sprzyjać występowaniu oraz rozwojowi zaburzeń afektywnych. W pracy 

wykorzystano techniki spektroskopii Ramana, w podczerwieni (FTIR) oraz w świetle 

widzialnym (UV-Vis) do określenia równowagi fosfolipidowo – białkowej w surowicy 

krwi u szczurów z grupy kontrolnej oraz poddanych działaniu chronicznego, łagodnego 

stresu, leczonych i nieleczonych imipraminą. Stwierdzono, że chroniczny, łagodny stres 

powoduje obniżenie poziom fosfolipidów i białek, a podawanie leku imipramina nie 

wpływa na poziom fosfolipidów, zwiększając nieznacznie tylko poziom frakcji białkowej. 

Spektroskopia UV-Vis w połączeniu z drugą pochodną widm FTIR dostarczyła informacji 

na temat zachodzących zmian strukturalnych w białkach oraz fosfolipidach na wskutek 

działania bodźca stresowego. Wyniki uzyskane za pomocą tych technik wskazują 

również, że imipramina powoduje powrót struktury białkowej szczurów poddanych 

działaniu łagodnego, chronicznego stresu, do tej charakterystycznej dla frakcji białkowej 

szczurów z grupy kontrolnej. Zauważa się również, że terapia imipraminą nie miała 

wpływu na zmiany poziomu fosfolipidów, których struktura może zostać uszkodzona na 

wskutek podawania leku szczurom z grupy kontrolnej. Uszkodzenie struktury 

fosfolipidów może wynikać ze skrócenia łańcuchów węglowych. Uzyskane wyniki 

wskazują, że chroniczny, łagodny stres może być przyczyną prowadzącą do rozwoju 

zaburzeń afektywnych. Stres może bowiem prowadzić do tworzenia niepożądanych 

zmian w cząsteczkach, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 

organizmu. Badanie to pokazuje również możliwość zastosowania technik 

spektroskopowych w diagnozowaniu zaburzeń afektywnych. 
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Odpowiedź układu odpornościowego u szczurów różniących się 

reaktywnością motoryczną na jednorazowe podanie amfetaminy 

Działoszewski A., Krajewska K., Glac W. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański;  

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów „Homunculus”, Uniwersytet Gdański 

 

 

Celem pracy jest ocena współzależności odpowiedzi behawioralnej z odpowiedzią 

układu odpornościowego na amfetaminę (AMPH). Cel ten zrealizowany został przez 

jednoczesne zbadanie reaktywności motorycznej oraz odpowiedzi szeregu parametrów 

układu odpornościowego na jednorazową iniekcję AMPH u szczurów. Doświadczenie 

zostało przeprowadzone na 15 szczurach, samcach szczepu Wistar, które zostały losowo 

podzielone na dwie grupy: szczury otrzymujące jednorazową iniekcję AMPH w dawce  

1 mg/ml/kg m.c. oraz szczury otrzymujące jednorazową iniekcję soli fizjologicznej  

w objętości 1 ml/kg m.c. Po upływie 20 minut od iniekcji zwierzęta zostały umieszczone 

na 15 minut w aktometrze w celu zbadania pobudzenia motorycznego wywołanego 

podaniem AMPH. Krew, przez punkcję serca, pobrano 1 godzinę po iniekcji. W każdej 

próbie krwi oznaczono ogólną liczbę leukocytów i liczbę limfocytów, granulocytów  

i monocytów (analizator hematologiczny) oraz liczbę limfocytów T, limfocytów B  

i komórek NK oraz limfocytów Th i Tc (cytometria przepływowa), a także aktywność 

cytotoksyczną komórek NK (ACNK) (test cytotoksyczności z użyciem 51Cr). Analizę 

statystyczną przeprowadzono w oparciu o jednoczynnikową analizę wariancji. 

Jednorazowa iniekcja AMPH wywołała efekty zarówno immunosupresyjne, jak  

i immunostymulacyjne. We krwi obwodowej szczurów otrzymujących AMPH 

zaobserwowano istotne statystycznie obniżenie ogólnej liczby leukocytów i limfocytów 

oraz obniżenie liczby limfocytów T i limfocytów Th. Z drugiej strony obserwowano 

istotny wzrost liczby monocytów, a także ACNK. Szczury otrzymujące AMPH 

charakteryzowały się również silnym wzbudzeniem motorycznym. Przeprowadzona 

analiza korelacji ujawniła silną współzależność pomiędzy liczbą ruchów horyzontalnych 

a wieloma badanymi parametrami układu odpornościowego u szczurów poddanych 

iniekcji AMPH. Istotną korelację wykazano w przypadku ogólnej liczby leukocytów, 

liczby limfocytów, limfocytów T i limfocytów Th, monocytów i ACNK. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt  

nr 2012/07/B/NZ4/00216).  



IX Konferencja Adeptów Fizjologii, Gdańsk, 2015 r.                                                                                  12 

Mielopatia degeneracyjna u psów (Canis familiaris L. 1758) modelem 

stwardnienia zanikowego bocznego u ludzi 

Gołubczyk D.1, Kalkowski Ł.1, Wojtkiewicz J.2, Walczak P.3,4,5 

1 Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

 2 Katedra Patofizjologii, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie; 3 Katedra Radiologii, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie; 4 Russell H. Morgan Department of Radiology and Radiological 

Science, Johns Hopkins University, Baltimore; 5 Cellular Imaging Section and Vascular 

Biology Program, Institute for Cell Engineering, Johns Hopkins University, Baltimore 

 

 

Choroby neurodegeneracyjne stanowią poważny problem wśród starzejącego się 

społeczeństwa współczesnego świata. Liczba zachorowań na Alzheimera, Parkinsona 

czy Stwardnienie Zanikowe Boczne (ALS) wciąż rośnie. Mimo wzrostu liczby chorych nie 

ma nadal skutecznej terapii. Stwardnienie zanikowe boczne należy do grupy chorób 

neuronu ruchowego (MND). Charakteryzuje je wybiórcze uszkodzenie dolnego, jak  

i górnego neuronu ruchowego, które w efekcie prowadzi do porażenia mięśni 

oddechowych i śmierci. Znane są dwie odmiany ALS – genetycznie uwarunkowany 

(fALS) oraz sporadyczny (sALS). Mimo, że od kilkunastu lat wiele grup badawczych stara 

się wyjaśnić przyczyny choroby i poszukuje skutecznego leczenia to wciąż etiologia 

choroby nie jest znana. Istnieje kilka modeli zwierzęcych ALS z czego 

najpopularniejszym jest model mysi SOD1, jego przydatność jest niekwestionowana, ale 

odwzorowuje jedynie patomechanizm formy fALS odnoszący się do mutacji SOD1. 

Mielopatia degeneracyjna (DM), występująca u psów jest chorobą, która odwzorowuje  

w znacznym stopniu przebieg ALS u ludzi, co daje sposobność prowadzenia badań  

i opracowywanie leczenia w kontekście naturalnie rozwijającej się choroby o dużo 

większej heterogenności w porównaniu z mysimi modelami transgenicznymi. Celem tej 

pracy jest charakteryzacja procesu degeneracji rdzenia kręgowego u psów ze 

zdiagnozowanym DM. Przedmiotem badania jest tkanka rdzenia kręgowego pochodząca 

od 12 psów w różnych stadiach rozwojowych DM. Badania obejmują analizę 

histologiczną oraz immunohistochemiczną pod względem oceny stanu neuronów 

ruchowych i komponentu glejowego, a mianowicie dojrzałych astrocytów, 

oligodendrocytów, komórek progenitorowych oraz komponentu zapalnego. Kluczowym 

elementem analizy będzie ocena roli troficznej oligodendrocytów, gdyż ostatnie badania 

wskazują, że ważnym elementem patogenezy ALS jest zaburzenie ekspresji kanałów 

błonowych MCT między innymi na oligodendrocytach i przez to ograniczenie 

zaopatrywania aksonów w energię. 
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Ocena dynamiki rozwojowej bydlęcych zarodków w hodowli in vitro 

przy użyciu nieinwazyjnej metody time-lapse microscopy 

Goryszewska E.1, Więsak T.2 

1 Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;  
2 Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej 

Akademii Nauk w Olsztynie 

 

 

Celem naszych badań jest prześledzenie zmian zachodzących podczas rozwoju 

bydlęcych zarodków w hodowli in vitro przy użyciu nowoczesnej, nieinwazyjnej metody 

time-lapse microscopy polegającej na całodobowym monitorowaniu rozwoju zarodków 

aż do stadium blastocysty. Pozwoli to ustalić parametry rozwoju bydlęcych zarodków, 

które będzie można zastosować do selekcji zarodków w komercyjnej produkcji zwierząt 

hodowlanych. Z przeanalizowanych 296 bydlęcych zarodków (10 doświadczeń) tylko 

połowa uległa podziałom, z tego 42,4 % do 2 komórek; 16 % do 4 komórek; 11,1 % do  

≥ 6 komórek, a do stadium blastocysty rozwinęło się 14,6 % zarodków. Ponadto 

wykazano, że pierwszy podział zazwyczaj pojawiał się ok. 29,4 h po zapłodnieniu i trwał 

32 min, drugi podział występował ok. 42 h i trwał 28 min. Morula tworzyła się po  

ok. 117,3 h, a blastocysty w 140-150 h. Natomiast zarodki, które rozwinęły się do 

stadium blastocysty mają nieco inną początkową dynamikę rozwoju, co przejawia się  

w krótszych czasach podziałów. Okazało się, że pierwszy podział zazwyczaj zaczynał się 

po 27 h od zapłodnienia i trwał tylko 25 min. Drugi podział występował ok. 37,4 h  

i trwał 31 min. W 10 % dzielących się zarodków wystąpiło zjawisko tzw. fuzji 

blastomerów (zlewanie się komórek). Zaobserwowano również, że około 4,2 % 

zarodków dzieliło się bezpośrednio do 3 komórek, co wskazuje na występowanie 

genetycznych nieprawidłowości. Ponadto, zarodki mogą się zatrzymać w rozwoju na 

każdym etapie i obumrzeć. W naszych badaniach, niedzielące się zarodki obumierały po 

114,5 h, dwukomórkowe po 150,3 h, trzy- i czterokomórkowe po około 131-135 h  

i wielokomórkowe ≥ 6 komórek) po 132 h. Wstępne wyniki naszych badań wskazują, że 

na podstawie przedziałów czasowych rozwoju bydlęcych zarodków będzie można 

wypracować parametry dynamiki rozwojowej. Pozwolą one przewidzieć na wczesnych 

etapach rozwoju, które zarodki rozwiną się do blastocysty. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 
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Indukowane guanetydyną (GUA) zmiany w kodowaniu chemicznym 

zawierających substancję P (SP) czuciowych neuronów zwojów 

rdzeniowych korzeni grzbietowych (DRG) zaopatrujących pęcherz 

moczowy świni 

Janikiewicz P., Bossowska A., Lepiarczyk E., Mazur U., Majewski M. 

Katedra Fizjologii Człowieka, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

 

 

Guanetydyna (GUA) należy do organicznych związków chemicznych z grupy 

pochodnych guanidyny, których mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności 

pozazwojowych neuronów adrenergicznych układu współczulnego poprzez 

zahamowanie uwalniania noradrenaliny do szczeliny synaptycznej oraz jej 

magazynowanie w pęcherzykach synaptycznych. Chociaż działanie farmakologiczne 

GUA na współczulny układ nerwowy jest powszechnie znane, w chwili obecnej brak jest 

danych dotyczących wpływu tej substancji na kotransmisję neuronów czuciowych,  

w tym zaopatrujących pęcherz moczowy komórek zwojów rdzeniowych korzeni 

grzbietowych świni, gatunku uznawanego za jeden z najlepszych modeli zwierzęcych 

dolnych dróg moczowych człowieka. U 12 niedojrzałych płciowo loszek podano w ścianę 

pęcherza moczowego znacznik neuronalny Fast Blue (FB+). Trzy tygodnie później  

u 6 zwierząt wykonano wlew dopęcherzowy GUA (12µg na sztukę) zaś u pozostałych  

6 zwierząt (grupa kontrolna) wykonano dopęcherzowy wlew płynu fizjologicznego.  

Po tygodniu pobrano badane zwoje DRG od wszystkich zwierząt i wykonano rutynowe 

barwienia immunofluorescencyjne na 10 µm skrawkach mrożeniowych. W grupie 

kontrolnej neurony SP-immunoreaktywne (IR) stanowiły 45% całkowitej populacji 

komórek FB+. Prawie połowa tych neuronów zawierała równocześnie peptyd 

aktywujący cyklazę adenylową przysadki (PACAP) lub peptyd kodowany genem 

kalcytoniny (CGRP; 45% i 35%) zaś współwystępowanie SP z galaniną (GAL), syntetazą 

tlenku azotu (NOS), somatostatyną (SOM) lub transkryptem regulowanym kokainą  

i amfetaminą (CART) obserwowane było sporadycznie (odpowiednio 3,7%, 1,8%, 1,2%  

i 0,7%). Wlew dopęcherzowy GUA spowodował znaczący spadek liczby neuronów 

FB+/SP-IR zawierających PACAP (29,7%) oraz wyraźny wzrost liczby komórek 

wykazujących immunoreaktywność w kierunku GAL, NOS lub CART (odpowiednio 26%, 

14,8% i 4%). Uzyskane wyniki badań wykazały, że GUA wpływa znacząco na 

plastyczność SP-IR neuronów czuciowych zaopatrujących pęcherz moczowy u świni. 
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Zmienność rytmu serca i ciśnienia tętniczego a przezczaszkowa 

stymulacja mózgu (tDCS) u zdrowych ochotników 

Jarczewski J.1, Furgała A.2, Przeklasa-Muszyńska A.3, Winiarska A.1, Kaczmarczyk M.1, 

Thor P.2, Dobrogowski J.3, Jarczewska A.1, Kunaszewski Ł.1 

1 Patofizjologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Patofizjologii, Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 2 Katedra Patofizjologii, Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 3 Katedra Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

 

Wstęp: Przezczaszkowej stymulacji mózgu tDCS towarzyszą zmiany parametrów funkcji 

ruchowych, percepcyjnych i poznawczych, niewiele jednak wiadomo o wpływie na 

aktywność układu autonomicznego (AUN). Dodatnia stymulacja anodowa zwiększa 

poziom wzbudzenia znajdującej się pod nią tkanki mózgowej, a stymulacja katodowa 

hamuje wzbudzenie. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu przezczaszkowej 

stymulacja mózgu tDCS na zmienności rytmu serca (HRV) i ciśnienia tętniczego (BPV)  

u zdrowych ochotników. Materiał i metodyka: Do badania włączono 30 zdrowych 

ochotników których podzielono na 2 grupy: grupa A – 15 osób w wieku 20-30 lat 

(23,3±1,8) oraz grupa B – 15 osób w wieku 30-40 lat (34,3±12,3). Protokół badania 

obejmował zapis HRV i BPV (Task Force Monitor 3040i, CNSystems, Austria)  

w warunkach spoczynkowych 20 minut, podczas 20 minut stymulacji tDCS (transcranial 

direct current stimulation) z zastosowaniem TDCS Home Device (2mA) oraz 20 minut 

po stymulacji. Elektroda aktywna umieszczana nad korą motoryczną dominującej 

półkuli, co odpowiada odprowadzeniu C3 EEG, elektroda nieaktywna zlokalizowana po 

przeciwnej stronie nad łukiem brwiowym. Wyniki: Stymulacja tDCS nie powodowała 

istotnych statystycznie zmian w grupie A, młodych zdrowych ochotników. Natomiast  

w grupie B (starszych) spowodowała w zakresie analizy widmowej HRV wzrost 

wskaźników: HFnu z 34,81±16,9 do 35,85±17,1 (p=0,026); HF z 225,04±998,6 do 

318,74±869,4 (p=0,046) oraz zmniejszenie LFnu z 65,18±16,9 do 64,14±16,91 

(p=0,088). Efekt ten utrzymywał się w okresie 20 minut po stymulacji tDCS w zakresie 

wzrostu wskaźników HF i PSD. W odpowiedzi na stymulacje stwierdzono znamiennych 

wzrost BPV – LFnu-sBP z 46,83±16,9 do 49,88±16,9 (p=0,019) podczas stymulacji oraz 

znamiennym zmniejszeniem po stymulacji 42,68±16,9 (p=0,046) oraz zmniejszenie 

składowej HF-sBP z 1,49±1,9 do 1,02±16,9 (p=0,011) podczas stymulacji. W zakresie 

wskaźników analizy widmowej zmienności rozkurczowej ciśnienia tętniczego 

stwierdzono identyczne kierunki zmian wskaźników LFnu-dBP oraz HF-dBP. Wnioski: 

W odpowiedzi na bezpośrednią przezczaszkową stymulację prądową tDCS stwierdzono 

wzrost aktywności układu autonomicznego ze szczególnym pobudzeniem komponentu 

parasympatycznego. Odpowiedź AUN na tDCS jest uwarunkowana wiekiem. 

  

http://www.cm-uj.krakow.pl/uj_2010/collegium_medicum/struktura1.php?50000153
http://www.cm-uj.krakow.pl/uj_2010/collegium_medicum/struktura1.php?50000153
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Modelowanie procesu demielinizacji u świni domowej (Sus scrofa 

domestica, L.) 

Kalkowski Ł.1, Gołubczyk D.1, Holak P.2, Goławski P.3, Wojtkiewicz J.3, Walczak P.4,5,6 

1 Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

 2 Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 3 Katedra Patofizjologii, Wydział Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 4 Katedra Radiologii, Wydział 

Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 5 The Johns Hopkins 

University School of Medicine, Baltimore, USA, Russell H. Morgan Dept. of Radiology and 

Radiological Science, Division of MR Research, Baltimore, Maryland, United States;  
6 The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA, Cellular Imaging 

Section and Vascular Biology Program, Institute for Cell Engineering, Baltimore, USA 

 

 

Stwardnienie rozsiane (MS – multiple sclerosis) to przewlekła, nieuleczalna choroba 

neurologiczna o nieznanej etiologii. Jest druga najczęstszą przyczyną 

niepełnosprawności u młodych osób w USA, a leczenie obecnie jest nieefektywne  

i pozwala jedynie na łagodzenie przebiegu choroby. Istnieje więc wyraźna potrzeba 

badań nad mechanizmami towarzyszącymi rozwojowi MS w celu opracowania 

skuteczniejszego leczenia. Najczęściej stosowane mysie modele MS, jakkolwiek bardzo 

przydatne, nie odzwierciedlają w pełni budowy anatomicznej mózgowia ludzkiego, 

głównie poprzez niezwykle małą zawartość istoty białej mózgu w stosunku do istoty 

szarej (8%) w porównaniu do 50% u człowieka. Stąd lepszym zwierzęciem modelowym 

wydaje się być świnia domowa, bardziej podobna do człowieka pod względem 

anatomicznym i histologicznym. Celem pracy jest opracowanie modelu ogniskowej 

demielinizacji u świni poprzez stereotaktyczne, domózgowe podanie gliotoksyny. 

Zwierzęta zostały poddane znieczuleniu ogólnemu, kości czaszki odsłonięto. 

Nawiercono otwór w kości zgodnie z koordynatami stereotaktycznymi (AP=0,0mm; 

ML=11,0mm; DV=11,0 – prawa corona radiata) w stosunku do punktu bregma. Roztwór 

lizolecytyny (lizofosfatydylocholiny – LPC, 1%; 100µl) lub bromku etydyny (EtBr, 

0,05µg/ml; 40µl) został wstrzyknięty w ciągu 30 sekund igłą 30G. Zwierzęta zostały 

podane badaniu MRI dzień i 8 dni po uszkodzeniu dla grupy z EtBr oraz 3 i 7 dni dla 

grupy z LPC, po czym tkanka mózgowa została pobrana do badan histopatologicznych. 

Pierwsze badanie MRI po uszkodzeniu wykazało obecność obszaru hiperintensywnego 

w miejscu podania gliotoksyny. Obszar zmienionego kontrastu był znaczny w przypadku 

EtBr i niewielki dla LPC. Drugie badanie MRI wykazało zmiany w grupie EtBr- 

powiększenie obszaru uszkodzenia. Dotychczasowe analizy histologiczne nie wykazały 

zmian w grupie z LPC. Trwają analizy histologiczne, immunochemiczne oraz MRI 

procesu demielinizacji oraz remielinizacji, jako istotnych zjawisk związanych  

z rozwojem MS. 
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Rola receptora kannabinoidowego CB1 w modulacji skurczu 

wywołanego podaniem analogu tromboksanu U46619 w izolowanych 

tętnicach płucnych szczura 

Karpińska O., Baranowska-Kuczko M., Kloza M., Gęgotek A., Ambrożewicz E., Kasacka I., 

Kozłowska H. 

Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

 

Endokannabinoidy (eCBs) wiążą się z receptorami kannabinoidowymi CB1 (CB1R)  

i uczestniczą w relaksacji naczyń krwionośnych, w tym tętnic płucnych. Pojawiły się 

doniesienia o zależności między aktywacją receptorów sprzężonych z białkiem G  

a regulacją uwalniania eCBs (w tym anandamidu, AEA lub 2-arachidonyloglicerolu, 2AG) 

w naczyniach krwionośnych. Istotną rolę w tej interakcji odgrywają jony wapnia, 

biorące udział w skurczu i pośrednio w syntezie eCBs. W konsekwencji prowadzi to do 

parakrynnej aktywacji CB1R. Zablokowanie CB1R i jednoczesne podanie substancji 

naczyniokurczących prowadzi do nasilenia odpowiedzi skurczowej izolowanych naczyń 

krwionośnych, w wyniku zniesienia efektów wazodylatacyjnych eCBs. Mechanizm ten 

nie został zbadany w łożysku płucnym. Dlatego też celem badań była ocena 

zaangażowania CB1R w modulacji skurczu po podaniu U46619 (analogu tromboksanu, 

agonisty receptorów prostanoidowych TP) przy udziale miografu drutowego oraz 

wykazanie ekspresji tych receptorów w izolowanych tętnicach płucnych szczurów. 

Tętnice inkubowano z: AM251 (antagonista CB1R; 1 µM), URB597 (inhibitor hydrolazy 

amidowej kwasów tłuszczowych; biorącej udział w rozkładzie AEA; 1 µM) lub JZL184 

(inhibitor lipazy monoacyloglicerolowej; uczestniczącej w rozkładzie 2-AG, 1 µM). 

Następnie wykonywano krzywe stężenie – efekt dla U46619 (0,0001-0,3 µM). AM251 

nasilił efekt skurczowy tętnic płucnych wywołany U46619. JZL184 osłabił reakcję 

skurczową, natomiast URB597 nie wpływał na skurcz naczyń płucnych. Ekspresję 

receptorów CB1 w izolowanych tętnicach płucnych potwierdzono metodą Western blot, 

natomiast badaniami immunohistochemicznymi wykazano ich główną lokalizację  

w warstwie środkowej naczynia. Receptory CB1 są zaangażowane w modulacji skurczu 

wywołanego podaniem U46619 w izolowanych tętnicach płucnych szczura. Występuje 

interakcja pomiędzy aktywacją TP a aktywacją CB1R, prawdopodobnie przez 2-AG. 
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Ocena budowy histologicznej oraz analiza ekspresji receptora 

progesteronowego i markera proliferacji Ki-67  

we włókniakogruczołowatości u kotek w aspekcie prognozowania 

odpowiedzi na leczenie 

Krawczyk M.1, Kmiecik J.2, Łopuszyński W.2, Szczubiał M.1, Millan Y.3 

1 Katedra Rozrodu Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie; 2 Katedra Anatomii Patologicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 3 Katedra Patologii Porównawczej, Wydział 

Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Cordobie, Hiszpania 

 

 

Wstęp: W leczeniu farmakologicznym włókniakogruczolakowatości kotek stosowany 

jest algepriston będący antagonistą receptora progesteronowego. Celem badań było 

określenie ekspresji receptora progesteronowego (PR) w powiązaniu z nasileniem 

proliferacji komórkowej i zależnością pomiędzy grubością nabłonka i ilością zrębu 

łącznotkankowego w przypadkach włókniakogruczolakowatości kotek w aspekcie 

prognozowania odpowiedzi na leczenie. Materiał i Metody: Do badań użyto 16 guzów 

utrwalonych w formalinie oraz zatopionych w bloczkach parafinowych. Następnie 

przygotowano skrawki o grubości 4 µm. W strukturze guzów oceniono stosunek zrębu 

łącznotkankowego do grubości nabłonka wyścielającego struktury cewkowo-

pęcherzykowe i przewodowe. W celu analizy stopnia nasilenia ekspresji receptora 

progesteronowego jak i białka Ki-67 w komórkach nabłonka i podścieliska wykonano 

barwienia immunohistochemiczne. Jądrowa immunoreaktywność w komórkach 

nabłonka została oceniona jako odsetek komórek dodatnich w stosunku do wszystkich 

liczonych komórek (index). Nasilenie ekspresji wyżej wymienionych wskaźników  

w komórkach podścieliska oceniono metodą półilościową. Wyniki: Badania wykazały, że 

wartość indeksu PR oceniana w komórkach nabłonkowych wahała się w przedziale od 

20,9% do 52,2% (średnia 35,1%), a 65% rozrostów wykazywało jednocześnie ekspresję 

PR w więcej niż 30% komórek zrębu łącznotkankowego. Nasilenie proliferacji 

komórkowej w komórkach nabłonkowych ocenione na podstawie ekspresji antygenu  

Ki-67 kształtowało się na poziomie od 19,9% do 43,2% (średnia 31%), a w większości 

guzów ekspresja antygenu Ki67 w komórkach zrębu wynosiła 31-60%. Badania nie 

wykazały zależności pomiędzy grubością nabłonka i ilością podścieliska, a ekspresją PR  

i nasileniem proliferacji komórkowej. Wnioski: Wysoki i jednorodny poziom ekspresji 

PR pozwala prognozować wysoką efektywność terapii z zastosowaniem leków 

działających antagonistyczne wobec progesteronu. 
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Immunofluorescencyjna analiza obecności enzymów steroidowych  

w komórkach jajowodu świń z cyklu rujowego i wczesnej ciąży 

Martyniak M., Zglejc K., Franczak A., Kotwica G. 

Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

 

 

Hormony steroidowe – progesteron (P4) i estradiol-17β (E2) regulują zmiany 

morfologiczne, biochemiczne i czynnościowe jajowodu, dostosowując narząd do funkcji 

pełnionych podczas cyklu rujowego i wczesnej ciąży. Przyjęto hipotezę, że u świń oprócz 

jajników i macicy również jajowody mogą syntetyzować P4 i E2, a działanie tych 

hormonów lokalnie wpływa na mikrośrodowisko tego narządu. Synteza P4 i E2 wymaga 

aktywności enzymów: dehydrogenazy 3β hydroksysteroidowej (3βHSD), katalizującej 

przekształcenie pregnenolonu i dehydroepiandrosteronu w P4 oraz aromatazy 

cytochromu P450 (P450arom), katalizującej aromatyzację androgenów w estrogeny. 

Celem niniejszych badań było wykazanie obecności białek 3βHSD i P450arom w bańce  

i cieśni jajowodów świń podczas cyklu rujowego i wczesnej ciąży: dni 10-11, 12-13  

i 15-16 (n=5/badany okres). Obecność białek oznaczano immunofluorescencyjnie. 

Podczas cyklu rujowego poziom białka 3βHSD w bańce jajowodu był niższy w dniach 

10-11 i 12-13 w porównaniu do dni 15-16 (P≤0,05), natomiast w cieśni jajowodu nie 

stwierdzono takich różnic. Ekspresja 3βHSD w bańce i cieśni jajowodu świń z okresu 

ciąży była niższa w dniach 10-11 w porównaniu do danych z dni 12-13 i 15-16 (P≤0,05). 

Poziom białka P450arom nie różnił się w bańce jajowodów świń podczas badanych dni 

cyklu rujowego i wczesnej ciąży, jak również w cieśni jajowodu świń ciężarnych. 

Ekspresja P450arom była wyższa w bańce jajowodu świń w dniach 10-11 niż w 12-13 

cyklu rujowego. Badane białka zlokalizowano głównie w komórkach nabłonkowych 

jajowodu. Podsumowując, ekspresja 3βHSD oraz P450arom występuje głównie  

w komórkach nabłonkowych bańki i cieśni jajowodów świń podczas fazy lutealnej oraz 

w okresie okołoimplantacyjnym i zmienia się zależnie od części jajowodu oraz okresu 

rozrodczego samic. W jajowodach świń, może odbywać się lokalna synteza P4 i E2. 

Uzyskane wyniki wskazują na aktywność steroidogeniczną jajowodu świń podczas fazy 

lutealnej cyklu rujowego i w okresie wczesnej ciąży. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 
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Wpływ iniekcji glutaminianu do jądra konarowo-mostowego 

nakrywki na behawior pokarmowy indukowany stymulacją układu 

mezolimbicznego u szczurów o różnej charakterystyce behawioralnej 

Piwka A., Okrój B., Sadowska E., Plucińska K., Jerzemowska G. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Jądro konarowo-mostowe nakrywki (PPN) wysyła projekcje neuronalne do brzusznego 

pola nakrywki śródmózgowia (VTA) będącego kluczową strukturą dopaminergicznego 

układu mezolimbicznego (ML). Czynność PPN może mieć istotny wpływ na reakcje 

napędowo-emocjonalne regulowane przez ML. Spontaniczna aktywność ruchowa 

wiązana jest z poziomem wzbudzenia ośrodkowego układu dopaminergicznego. 

Odmienny wzór aktywności lokomotorycznej zwierząt w nowym otoczeniu może 

determinować różnice w podatności na uzależnienia czy wrażliwości na stres. Celem 

pracy było zbadanie wpływu iniekcji NMDA (kwas N-metyl-D-asparaginowy) do PPN na 

behawior pokarmowy indukowany elektryczną stymulacją VTA u swobodnie 

poruszających się zwierząt różniących się spontaniczną motoryką. Badania 

przeprowadzono na 9 szczurach, samcach szczepu Wistar. Zwierzęta podzielono na 

dwie grupy behawioralne: HR (wysokoaktywne ruchowo, n=5) i LR (niskoaktywne 

ruchowo, n=4) w teście nowości. Zaimplantowano im elektrody do stymulacji VTA  

i kaniule iniekcyjne do PPN leżącego w półkuli kontralateralnej w stosunku do elektrody 

stymulacyjnej. Wpływ iniekcji NMDA (w dawce 2µg/0,5µl) na behawior pokarmowy 

indukowany elektryczną stymulacją VTA był oceniany ilościowo w procedurze 

przesunięcia funkcji określającej zależność latencji reakcji od częstotliwości prądu 

stymulacyjnego oraz na podstawie zmian progu tej reakcji zachodzących po iniekcjach  

w stosunku do progu kontrolnego (iniekcje wody). Efektem czasowej aktywacji 

receptorów NMDA w PPN obu grup zwierząt było upośledzenie behawioru 

pokarmowego przejawiające się podwyższeniem progu reakcji o ok. 27% (p<0,001)  

w grupie LR i o ok. 12,28% (p<0,05) w grupie HR w porównaniu do kontroli (test 

Anova). Odmienna aktywność lokomotoryczna w nowym środowisku determinuje 

odmienną reaktywność neuronów NMDA-zależnych w obrębie pętli PPN-VTA. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/NZ4/02195 i DEC-2013/09/D/NZ4/02499. 
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Dynamiczne zmiany stężenia serotoniny we krwi szczurów – badania 

pilotażowe 

Ptaszek K., Plucińska K., Glac W., Jurkowlaniec E. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Serotonina (5-HT), jest endogenną aminą występującą w tkankach kręgowców, 

bezkręgowców oraz roślin. U ssaków zlokalizowana jest głównie w płytkach krwi, 

komórkach enterochromafinowych jelita cienkiego oraz w mózgowiu – jądrach szwu  

i szyszynce. Jako neurotransmiter 5-HT reguluje wiele procesów obwodowych. Z kolei 

ośrodkowo związana jest m.in. z mechanizmem regulacji snu i czuwania oraz 

uczestniczy w procesach emocjonalnych. Głównym celem badań była wstępna ocena 

stężenia 5-HT we krwi w zależności od pory dnia. Ponadto, poddano analizie 

dynamiczne zmiany stężenia 5-HT wywołane bezpośrednim podaniem substancji do 

krwi. Doświadczenia przeprowadzono na grupie 4 samców szczurów szczepu Wistar. 

Zabieg implantacji cewnika do żyły jarzmowej wykonano we wziewnej narkozie 

izofluranowej i analgezji butorfanolem podanym podskórnie w dawce 1,5 mg/300 g. 

Zabiegi na 2 zwierzętach przeprowadzono o 7.30, na 2 kolejnych o 19.30.  

Po wprowadzeniu sterylnego cewnika do żyły jarzmowej pobierano wyjściową próbę 

krwi (1,0 ml), po czym cewnik wypełniano 0,2 ml roztworu rozpuszczalnika (0,9% 

NaCl). Następnie, po 5 minutach (zarówno rano, jak i wieczorem), jednemu ze szczurów 

podawano 0,2 ml roztworu 5-HT w rozpuszczalniku (1,0 mg/ml), zaś drugiemu sam 

rozpuszczalnik. Po 5 minutach od zakończenia infuzji pobrano 4 kolejne próby krwi  

(1,0 ml) w odstępach 5-minutowych pomiędzy każdym pobraniem. Zebrane próbki krwi 

odwirowano i zebrano osocze, w którym oznaczono poziom 5-HT metodą ELISA. 

Uzyskane wyniki wskazują na wyższe stężenie 5-HT rano (686,6 ng/ml) niż wieczorem 

(101,6 ng/ml). Ponadto, 5-HT wieczorem była metabolizowana wolniej i po 20 minutach 

jej stężenie było 4 razy wyższe niż w porannej próbce. Pomimo, że 5-HT gromadzona 

jest w trombocytach, jej stężenie można skutecznie oznaczać w osoczu. W związku  

z tym, że wieczorem 5-HT jest metabolizowana wolniej należy rozważyć wykonywanie 

procedur o tej porze. 

Doświadczenia finansowane były w ramach grantu Młodzi Naukowcy 2015, 538-L124-

B941-15. 
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Wpływ przewlekłego podania inhibitora rozkładu 

endokannabinoidów w doświadczalnym modelu pierwotnego 

nadciśnienia tętniczego u szczurów 

Remiszewski P.1, Semeniuk A.1, Toczek M.2 

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; 2 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

 

Nadciśnienie tętnicze podnosi w osoczu poziom endogennego kannabinoidu – 

anandamidu. Pojedyncze podanie szczurom z nadciśnieniem spontanicznym (SHR) 

inhibitora jego rozkładu URB597 normalizowało podwyższone ciśnienie krwi. Inhibitory 

rozkładu endokannabinoidów sugerowane są jako potencjalne leki hipotensyjne. Celem 

naszej pracy było zbadanie wpływu chronicznego podawania URB597 na wybrane 

parametry fizjologiczne u szczurów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.  

W doświadczeniach użyto SHR oraz szczury Wistar-Kyoto (WKY), stanowiące ich 

normotensyjną kontrolę. W obu grupach przez 14-dni podawano URB597 (1 mg/kg, i.p., 

co 12 godzin) lub jego rozpuszczalnik. U szczurów czuwających skurczowe ciśnienie 

krwi (SBP) oraz częstość akcji serca (HR) mierzono metodą mankietową na ogonie. 

Przed rozpoczęciem podawania URB597 u szczurów z nadciśnieniem SBP wynosiło  

ok. 180 mmHg, natomiast u zwierząt kontrolnych ok. 120 mmHg. Częstość akcji serca 

była początkowo porównywalna u SHR i WKY, natomiast w ciągu 14 dni obniżała się, 

silniej u szczurów normotensyjnych. Szczury z nadciśnieniem wykazywały niższą masę 

ciała, przerost serca, porównywalny stosunek masy nerki do masy ciała oraz tendencję 

do wyższej temperatury rektalnej w porównaniu do szczurów kontrolnych. URB597 nie 

modyfikowało w istotny sposób badanych parametrów fizjologicznych zarówno  

u szczurów z nadciśnieniem tętniczym jak i normotensyjnych. Wyjątek stanowiło 

podwyższanie temperatury rektalnej i tendencja do nasilania hipertrofii serca u SHR 

oraz zahamowanie spadku HR u WKY. Powyższe wyniki pokazują, że stosowanie 

powyższej procedury podawania URB597 nie stanowi skutecznej terapii 

przeciwnadciśnieniowej. 

 

__________________________________________________________ 
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Zmiany morfometryczne komórek dopaminergicznych śródmózgowia 

po mikroiniekcji kwasu glutaminowego do jądra konarowo-

mostowego pnia mózgu u szczura 

Sadowska E., Piwka A., Okrój B., Podlacha M., Jerzemowska G., Plucińska K. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Projekcje eferentne z jądra konarowo-mostowego pnia mózgu (PPN) regulują 

aktywność neuronów brzusznego pola nakrywki śródmózgowia (VTA), będącego 

kluczową strukturą układu mezolimbicznego. Układ mezolimbiczny steruje szeregiem 

reakcji napędowo-emocjonalnych. Celem pracy było zbadanie zmian w morfologii 

komórek dopaminergicznych u zwierząt poddanych jednostronnej elektrycznej 

stymulacji VTA po bezpośredniej przeciwstronnej jednorazowej mikroiniekcji NMDA do 

PPN. Morfologię komórek badano przy użyciu metody immunohistochemicznej detekcji 

hydroksylazy tyrozynowej (TH), enzymu limitującego syntezę dopaminy. Badania 

przeprowadzono na 20 szczurach, samcach szczepu Wistar. Grupę kontrolną stanowiły 

zwierzęta poddane stymulacji VTA (n=11), grupa eksperymentalna obejmowała 

zwierzęta poddane stymulacji VTA bezpośrednio po iniekcji NMDA (w dawce  

2 µg/0,5 µl) do PPN leżącego w półkuli przeciwnej do stymulowanej (n=9). Analizie 

poddano zmiany morfometryczne komórek TH+ dwóch grup komórek 

dopaminergicznych: A9 (budujących istotę czarną) i A10 (region VTA) przy użyciu 

mikroskopu fluorescencyjnego ZEISS Axio Scope.A1 (powiększenie 5x10) wraz  

z oprogramowaniem Axio Vision Rel 4.8, Carl Zeiss Imaging System. Granice struktur 

mózgowych określano w oparciu o atlas mózgu szczura Paxinosa i Watsona (1998).  

U zwierząt poddanych stymulacji VTA w warunkach jednorazowej i jednostronnej 

iniekcji NMDA do PPN zaobserwowano znaczne zmiany w morfologii komórek TH+ 

grupy A9 i A10 w porównaniu do zwierząt poddanych wyłącznie stymulacji VTA. Zmiany 

morfometryczne obejmowały głównie powierzchnię (P<0,001), obwód (P<0,001) oraz 

czynnik kolistości (P<0,001). Adaptacji układu mezolimbicznego w zakresie regulacji 

zachowań napędowo-emocjonalnych towarzyszą zmiany morfotyczne obejmujące 

komórki dopaminergiczne zasilane czynnościowo przez układ siatkowaty 

reprezentowany przez PPN. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/NZ4/02195. 
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Zależne od wieku efekty hamowania rozkładu endokannabinoidów  

w doświadczalnym modelu wtórnego nadciśnienia tętniczego  

u szczura 

Semeniuk A.1, Remiszewski P.1, Toczek M.2 

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; 2 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

 

Endokannbinoidy, m.in. anandamid, są zaangażowane w regulację układu krążenia  

w nadciśnieniu tętniczym, a hamowanie ich rozkładu może stanowić potencjalny punkt 

uchwytu terapii hipotensyjnej. Efekty modulacji układu endokannabinoidowego mogą 

być zależne od wieku. Celem naszej pracy było zbadanie wpływu chronicznego 

podawania URB597 – inhibitora enzymu rozkładającego anandamid w dwóch 

zróżnicowanych wiekowo grupach szczurów z nadciśnieniem wtórnym. Nadciśnienie 

indukowano 6 tygodni poprzez usunięcie prawej nerki, podawanie octanu 

deoksykortykosteronu (DOCA; 25/kg, s.c., 2 razy/tydzień) i zastąpienie wody do picia 

1% NaCl. W grupie kontrolnej usuwano nerkę oraz podawano rozp. DOCA i wodę.  

Od piątego tygodnia w obu grupach podawano URB597 (1 mg/kg, i.p., co 12 godzin 

przez 14 dni) lub jego rozp. Pomiary skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) oraz 

częstości akcji serca (HR) wykonywano u szczurów czuwających metodą mankietową na 

ogonie. Przed rozpoczęciem podawania URB597 w obu grupach wiekowych szczurów  

z nadciśnieniem SBP wynosiło ok. 200 mmHg, natomiast u zwierząt kontrolnych  

ok. 120 mmHg. Szczury hipertensyjne wykazywały przerost serca i nerki, niższą masę 

ciała oraz porównywalne HR i temperaturę rektalną w stosunku do kontroli. URB597 

nie modyfikował żadnych parametrów fizjologicznych u szczurów normotensyjnych. 

Związek ten obniżał BP o ok. 20% tylko u starszych szczurów z nadciśnieniem nie 

wpływając na jego wartości u młodszych szczurów hipertensyjnych. Z kolei tylko  

w drugiej grupie zmniejszał o 10-15% hipertrofię serca i nerki. URB597 nie wpływał  

w żadnej z tych grup na HR, a także spożycie wody i przyjmowanie pokarmu, jakkolwiek 

u młodszych szczurów wykazywał tendencję do poprawy obserwowanego u nich 

zahamowania wzrostu masy ciała. U uśpionych starszych szczurów hipertensyjnych 

badany związek podnosił temperaturę ciała. Powyższe wyniki pokazują, że hamowanie 

rozkładu endokannabinoidów w nadciśnieniu wtórnym może być korzystne, a jego 

efekty są zależne od wieku. 
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Wpływ EGF i IGF-1 na sekrecję estronu (E1) i estradiolu-17β (E2) 

przez mięśniówkę macicy świni domowej (Sus scrofa domestica) – 

badania in vitro 

Waszkiewicz E., Wojciechowicz B., Zglejc K., Martyniak M., Kotwica G., Franczak A. 

Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

 

 

Błona mięśniowa macicy jest bogatym źródłem hormonów steroidowych, w tym estronu 

(E1) i estradiolu-17β (E2). Mechanizmy regulujące proces steroidogenezy w tej tkance 

nie są poznane. Celem pracy było zbadanie czy czynniki wzrostu, tj. EGF i IGF-1, 

wpływają na sekrecję in vitro estrogenów – E1 i E2 przez skrawki myometrium, 

izolowane w dniach 15-16 wczesnej ciąży (początek implantacji) i w dniach 15-16 cyklu 

rujowego (luteoliza). Skrawki myometrium (200 mg) preinkubowano in vitro (6 h, 37C, 

95% O2, 5% CO2) w medium M199, a następnie inkubowano (18 h, 37C, 95% O2, 5% 

CO2) w medium M199 z dodatkiem EGF (10 i 100 ng/ml) i IGF-1 (10 i 100 ng/ml). 

Koncentrację E1 i E2 w medium po hodowli oznaczano metodą RIA. Wykazano, że 

podstawowa sekrecja E1 była istotnie statystycznie wyższa (p ≤ 0,05) u świń 

nieciężarnych niż u świń ciężarnych i EGF (100 ng/ml) oraz IGF-1 (10 i 100 ng/ml) 

pobudzały (p ≤ 0,001) sekrecję E1 w myometrium świń ciężarnych. U świń 

nieciężarnych, sekrecję E1 stymulował (p ≤ 0,05) IGF-1 (10 ng/ml). Pod wpływem EGF 

(10 ng/ml) sekrecja E1 była wyższa (p ≤ 0,01) w myometrium świń nieciężarnych  

w porównaniu do sekrecji u świń ciężarnych. Podstawowa sekrecja E2 in vitro u świń 

nieciężarnych i ciężarnych nie różniła się statystycznie istotnie (p > 0,05). Wykazano, że 

w dniach 15-16 cyklu rujowego sekrecję E2 z myometrium stymuluje (p ≤ 0,05) 

wyłącznie EGF (100 ng/ml). U loszek ciężarnych zarówno EGF, jak i IGF-1 nie wpływają 

na sekrecję E2. Podsumowując, w dniach 15-16 ciąży EGF i IGF-1 stymulują sekrecję E1  

i nie wpływają na sekrecję E2. Podczas luteolizy jedynie IGF-1 (10 ng/ml) pobudza 

sekrecję E1, natomiast sekrecja E2 jest stymulowana tylko przez EGF (100 ng/ml). 

Stymulujący wpływ EGF i IGF-1 na produkcję estrogenów w myometrium może mieć 

większe znaczenie w okresie okołoimplantacyjnym niż podczas luteolizy. 
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Wpływ HDL na lipolizę VLDL u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek 

leczonych zachowawczo 

Wieczorek E.1, Ćwiklińska A.2, Cackowska M.3, Kuchta A.2, Król E.3, Kortas-Stempak B.2, 

Jankowski M.2 

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet 

Medyczny; 2 Zakład Chemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny; 3 Katedra i Klinika 

Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

 

Główną przyczyną zgonów w przewlekłej chorobie nerek (PChN) jest miażdżyca i jej 

powikłania. Jednym z czynników odpowiedzialnych za jej rozwój w PChN jest 

hipertriglicerydemia (HTG). Rozwija się ona głównie na skutek upośledzenia 

katabolizmu lipoprotein bardzo niskiej gęstości (VLDL), zachodzącego pod wpływem 

lipazy lipoproteinowej (LPL). Mechanizm rozwoju HTG w PChN nie jest do końca 

wyjaśniony. Uważa się, że na upośledzenie katabolizmu VLDL może wpływać 

oddziaływanie między VLDL i lipoproteinami wysokiej gęstości (HDL). Celem pracy była 

ocena podatności VLDL na lipolizę i ocena wpływu HDL na lipolizę VLDL u chorych  

z PChN. Materiałem badanym była krew pobrana „na skrzep” rano, na czczo, od 

pacjentów z PChN, leczonych zachowawczo. Z surowicy izolowano VLDL i HDL. VLDL 

inkubowano z LPL (1 godz., 37C, TG-VLDL:LPL 90:2,4 mg/dl), bez i w obecności HDL,  

a następnie VLDL izolowano od innych produktów reakcji, oznaczano stężenie 

triglicerydów (TG) i wyliczano odsetek zhydrolizowanych TG (%TG). W badanej grupie 

chorych (n=43) stwierdzono dużą zmienność w występowaniu zaburzeń lipidowych:  

u 42% stwierdzono normolipidemię, u 35% – hipercholesterolemię, u 23% – 

hiperlipidemię mieszaną. Dla chorych z hiperlipidemią mieszaną %TG był niższy średnio 

o 17% (p<0,001), w porównaniu do chorych z normolipidemią i hipercholesterolemią. 

Dla poszczególnych grup chorych obecność HDL w różny sposób modyfikowała 

podatność VLDL na lipolizę. Dla chorych z normolipidemią i hipercholesterolemią  

w obecności HDL %TG był niższy średnio o 15% i 10% (p<0,001). W grupie chorych  

z hiperlipidemią mieszaną nie stwierdzono wpływu HDL na %TG, ale zaobserwowano 

odwrotną tendencję: dla prób o wyższym stężeniu TG obecność HDL wpływała na 

zwiększenie %TG. Uzyskane wyniki wskazują na oddziaływanie HDL na lipolizę VLDL  

u chorych z PChN; wpływ HDL jest zależny od nasilenia zaburzeń lipidowych. Wyniki 

stanowią ważny punkt wyjścia do dalszych badań wyjaśniających mechanizm działania 

HDL na lipolizę VLDL. 
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Histamina, poprzez stymulację receptora H1, pobudza aktywność 

metaboliczną fibroblastów pobranych z ziarniny ran oraz zwiększa 

zawartość kolagenu w hodowli 

Wolak M.1, Bojanowska E.1, Ciosek J.2, Drobnik J.2 

1 Zakład Patofizjologii Behawioralnej Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 2 Zakład Badań Neuropeptydów, Katedra Patologii Ogólnej 

i Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 

 

Zaburzenia gojenia ran są jednym z głównych problemów medycznych, jak  

i ekonomicznych. Eksperymenty in vivo przeprowadzone na ranach powierzchniowych 

szczurów wykazały korzystny wpływ histaminy na procesy gojenia i syntezy macierzy 

pozakomórkowej, jednak mechanizmy działania tej aminy nie zostały dokładnie 

wyjaśnione. Celem pracy jest sprawdzenie czy histamina działając bezpośrednio na 

fibroblasty ziarniny ran może modyfikować ich aktywność metaboliczną, proliferację 

oraz zawartość kolagenu. Ponadto, planujemy wyodrębnić receptor histaminy 

odpowiedzialny za regulację czynności fibroblastów. Fibroblasty wyizolowano  

z przerośniętej ziarniną siatki polipropylenowej, wszczepionej podskórnie szczurom 

szczepu Wistar. W celu zbadania aktywności metabolicznej komórki inkubowano  

z histaminą w stężeniach 10-4-10-8M, inhibitorami receptorów histaminowych: 

ketotifenem (H1), ranitydyną (H2), ciproxifanem (H3) i JNJ7777120 (H4). W ostatniej 

części badano wpływ agonistów receptorów H1 (2-pyridylethlamine dihydrochloride)  

i H2 (amthamine dihydrobromide). W celu oznaczenia zawartości kolagenu 

zastosowano metodę Woessnera. Aktywność metaboliczną badano testem MTT,  

a proliferację testem BrdU. Histamina (10-4-10-6M) pobudza aktywność metaboliczną 

komórek ale nie modyfikuje liczby i proliferacji fibroblastów. Efekt ten jest hamowany 

przez ketotifen. Agonista H1 pobudza aktywność metaboliczną fibroblastów w zakresie 

stężeń 10-4-10-6M. Histamina zwiększa również zawartość kolagenu w hodowlach 

fibroblastów (10-4-10-6M). Działanie to jest hamowane przez ketotifen. Natomiast 

agonista receptora H1 podobnie jak histamina podwyższa poziom kolagenu (10-4-10-

5M). Podanie agonisty H2 nie miało wpływu na zawartość kolagenu. Wniosek: 

Histamina pobudza aktywność metaboliczną fibroblastów z ziarniny ran oraz zwiększa 

zawartość kolagenu w hodowli poprzez stymulację receptora H1. Badana amina nie 

wpływa na proliferację komórek. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 
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Wpływ różnych dawek kwasu liponowego (LA) na parametry 

tomograficzne i densytometryczne kości udowych szczurów  

w warunkach rozwoju osteopenii wywołanej owariektomią 

Wolski D., Lis A., Radzka A., Bieńko M., Radzki R.P. 

Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

 

 

Zmiany zanikowe w tkance kostnej występujące podczas osteopenii i osteoporozy 

charakteryzują się zmniejszeniem masy kostnej, zaburzeniami mikroarchitektury kości  

i zwiększeniem podatności na złamanie. Niedobór sterydowych hormonów płciowych 

prowadzi zarówno do zmian zanikowych tkanki kostnej, ale także do zaburzenia 

równowagi między produkcją a neutralizacją reaktywnych form tlenu (ROS). Kwas 

liponowy (LA) ma działanie przeciwutleniające, unieczynniając lub ograniczając wpływ 

wolnych rodników. Istnieją również doniesienia wskazujące na korzystny wpływ LA na 

metabolizm tkanki kostnej. Celem badań było określenie wpływu osteotropowego 

różnych dawek kwasu liponowego (LA) podawanych w warunkach rozwoju osteopenii 

indukowanej obustronną owariektomią u szczurów. Materiał i metody. Doświadczenie 

zostało przeprowadzone na 56 samicach szczurów szczepu Wistar w wieku 3 miesięcy. 

Po okresie adaptacji u szczurów przeprowadzono gonadektomię rzekomą (SHO) (n=8) 

oraz obustronną owariektomię właściwą (OVX) (n=48). Po 7 dniach rekonwalescencji 

szczury OVX podzielono na grupy kontrolne otrzymujące płyn fizjologiczny (OVX-PhS)  

i 17β-estradiol (OVX-E2) (4 µg/kg m.c./dzień) oraz na 4 grupy doświadczalne 

otrzymujące podskórnie LA w dawkach 12.5 (OVX-LA12.5), 25 (OVX-LA25), 50 (OVX-

LA50) i 100 mg/kg m.c./dzień (OVX-LA100) (n=8 w każdej grupie). Po 28 dniach terapii 

szczury poddano eutanazji, a izolowane kości udowe oceniane były metodą 

densytometryczną (DXA) oraz z zastosowaniem obwodowego ilościowego tomografu 

komputerowego (pQCT). Wyniki. Owariektomia statystycznie istotnie zmniejszyła 

zawartość i wolumetryczną gęstość mineralną (Tb.BMC i Tb.vBMD) tkanki kostnej 

gąbczastej ocenianej w dalszej części przynasadowej kości udowych szczurów w grupie 

OVX-PhS (vs. SHO). Istotnie niższe wartości Tb.BMC i Tb.vBMD stwierdzono również  

w kościach udowych szczurów otrzymujących LA w dawkach 12,5 i 25 mg. Zastosowanie 

LA w dawkach 50 i 100 mg zahamowało zmiany zanikowe tkanki kostnej, a uzyskane 

wartości były zbliżone do tych w grupie SHO. Badanie densytometryczne wykazało, że 

podawane LA w dawkach 50 i 100 mg statystycznie istotnie (vs. OVX-PhS) zwiększyło 

gęstość mineralną całego szkieletu (Ts.BMD) oraz kości udowych (f.BMD). Wnioski. 

Podawanie kwasu LA przez okres 28 dni w dawkach 50 i 100 mg hamuje indukowane 

owariektomią zmiany zanikowe tkanki kostnej. Uzyskane wyniki badań wskazują na 

możliwość wykorzystania LA w profilaktyce oraz terapii chorób metabolicznych tkanki 

kostnej u zwierząt, jak również u ludzi. 
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Udział wolnych rodników i reaktywnych form tlenu w powstawaniu 

wrzodów żołądka 

Wójcik D., Magierowska K., Magierowski M., Brzozowski T., Kwiecień S. 

Katedra Fizjologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie 

 

 

Wstęp: Narażenie błony śluzowej żołądka na działanie czynników uszkadzających, 

takich jak alkohol etylowy, stres wodny lub niedokrwienie (ischemia) z reperfuzją 

powoduje powstawanie nadżerek błony śluzowej, a nawet ostrych wrzodów. U podstaw 

wyżej wymienionych zjawisk leży zaburzenie mechanizmów obronnych w postaci 

bariery śluzówkowej żołądka. Dokonano dotychczas licznych badań nad rolą zaburzeń  

w żołądkowym przepływie krwi, produkcji śluzu, udziału prostaglandyn, tlenku azotu  

w patomechanizmie powstawania uszkodzeń błony śluzowej żołądka. Jednakże rola 

przemian reaktywnych form tlenu w tych procesach jest słabo zbadana. Należy wziąć tu 

pod uwagę utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych błon komórkowych, 

rozprzęgających fosforylację oksydatywną, jak również modyfikujących właściwości 

błon komórkowych. Cel pracy: Ustalenie roli wolnych rodników tlenowych  

w uszkodzeniach żołądka. Metodyka: Badania przeprowadzono na szczurach rasy 

Wistar. Biologiczne efekty działania reaktywnych form tlenu określano na podstawie 

spektrofotometrycznego oznaczenia tkankowego poziomu malonylodialdehydu (MDA)  

i 4-hydroksynonenalu (4-HNE), będącego wyrazem nasilenia procesu peroksydacji 

lipidów, oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i poziomu zredukowanego 

glutationu (GSH), jako wskaźników wydolności mechanizmów zmiatania wolnych 

rodników. Wyniki: Wykazaliśmy, że poddanie szczurów 3,5-godzinnemu stresowi 

wodnemu, 30 minutowej ischemii żołądka z reperfuzją, a także podanie 100% etanolu 

powoduje powstanie uszkodzeń śluzówki żołądka oraz statystycznie znamienną 

redukcję żołądkowego przepływu krwi. Stwierdziliśmy, że poddanie zwierząt  

3,5-godzinnemu stresowi wodnemu, ischemii z następową reperfuzją, jak również 

dożołądkowa aplikacja etanolu powoduje statystycznie istotne podwyższenie 

śluzówkowego stężenia MDA i 4-HNE, któremu towarzyszy obniżenie aktywności SOD  

i spadek puli GSH. Wnioski: Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu odgrywają ważną 

rolę w powstawaniu wrzodów żołądka. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 
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Ekspresja mRNA elementów kompleksu metylacyjnego (Triparite 

Motif Containing 28 – TRIM 28 i Zinc Finger Protein 57 – ZFP 57)  

w endometrium w okresie okołoimplantacyjnym – wpływ diety 

stosowanej u samic w okresie okołozapłodnieniowym 

Zglejc K., Martyniak M., Waszkiewicz E., Kotwica G., Franczak A. 

Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

 

 

Kompleks metylacyjny warunkuje ochronę przed globalną demetylacją genomu,  

co pozwala na zachowanie prawidłowego poziomu metylacji DNA i prawidłową 

ekspresję genów. Triparite Motif Containing 28 (TRIM 28) i Zinc Finger Protein 57 (ZFP 

57) to główne elementy kompleksu metylacyjnego. Celem badań było stwierdzenie czy 

restrykcyjna dieta, w której zawartość białka i energii była obniżona o 30%, podawana 

samicom w okresie okołozapłodnieniowym wpływa na poziom ekspresji genów 

kodujących syntezę TRIM 28 i ZFP 57 w endometrium tych samic. Loszki żywiono od 

pierwszych objawów rujowych do dziewiątego dnia ciąży dietą restrykcyjną – grupa 

eksperymentalna (n = 4) lub dietą prawidłową – grupa kontrolna (n = 4). Endometrium 

izolowano od samic będących w dniach 15 – 16 ciąży, tj. podczas okresu 

okołoimplantacyjnego. Ekspresję mRNA TRIM 28 i mRNA ZFP 57 określono stosując 

metodę Real-Time PCR. Po raz pierwszy stwierdzono, że w endometrium w okresie 

około implantacyjnym występuje ekspresja mRNA TRIM28 i mRNA ZFP 57. Uzyskane 

sekwencje TRIM 28 i ZFP 57 były homologiczne z sekwencjami zdeponowanymi  

w międzynarodowej bazie danych GenBank – stopień homologii odpowiednio: 98%  

i 99%. Ekspresja mRNA TRIM28 była wyższa (P<0,01) w endometrium samic żywionych 

dietą prawidłową w porównaniu do ekspresji u samic żywionych dietą restrykcyjną. 

Ekspresja mRNA ZFP 57 była sześciokrotnie niższa w endometrium świń żywionych 

dietą restrykcyjną niż w endometrium świń żywionych dietą prawidłową (P<0,01). 

Podsumowując, dieta stosowana przez samicę w okresie okołozapłodnieniowym 

wpływa na potencjał do metylacji DNA w endometrium i może mieć istotne znaczenie 

dla kształtującego się w macicy mikrośrodowiska w okresie okołoimplantacyjnym. 

Badania sfinansowano w ramach grantu UWM nr: 12.620.014-300.  
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nazwisk pierwszych autorów.  
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Wpływ iniekcji amfetaminy do jądra półleżącego na behawior 

wywołany stymulacją układu mezolimbicznego 

Bernatowicz P., Kocińska A., Piwka A., Okrój B., Sadowska E., Plucińska K.,  

Jerzemowska G. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Streszczenie: Jądro półleżące (Acb), struktura efektoryczna układu mezolimbicznego 

(ML), bierze udział w odpowiedzi behawioralnej m.in. na naturalne bodźce 

bezwarunkowe jak np. pokarm. Acb znajduje się pod ciągłym wpływem impulsacji  

z brzusznego pola nakrywki śródmózgowia (VTA) – regionu somatodendrytycznego ML. 

Istnieją doniesienia na temat funkcjonalnej lateralizacji behawioru pokarmowego na 

poziomie Acb – części shell (AcbSh). Celem pracy było zbadanie wpływu jednostronnej 

iniekcji amfetaminy do AcbSh na behawior pokarmowy indukowany stymulacją VTA 

leżącego w półkuli ipsilateralnej bądź kontralateralnej w stosunku do miejsca iniekcji. 

Badania przeprowadzono na 9 szczurach, samcach szczepu Wistar. Wszystkim 

zwierzętom zaimplantowano jednostronne kaniule iniekcyjne do AcbSh i elektrody do 

elektrycznej stymulacji VTA leżącego w półkuli ipsilateralnej (n=4) lub kontralateralnej 

(n=5) w stosunku do kaniuli iniekcyjnej. Wpływ iniekcji amfetaminy do AcbSh na 

behawior pokarmowy był oceniany ilościowo w procedurze przesunięcia funkcji 

określającej zależność latencji reakcji od częstotliwości prądu oraz na podstawie zmian 

progu tej reakcji zachodzących po iniekcjach w stosunku do progu kontrolnego. Efektem 

jednostronnej iniekcji amfetaminy do AcbSh było upośledzenie behawioru 

pokarmowego indukowanego stymulacją VTA zlokalizowanego w półkuli 

kontralateralnej do iniekcji, przejawiające się podwyższeniem progu reakcji o 13,36% 

(p<0,001). Ta sama iniekcja do półkuli ipsilateralnej torowała behawior pokarmowy 

czego efektem było obniżenie progu reakcji o 23,90%(p<0,001) w porównaniu do 

kontroli. Aktywacja neuronalna AcbSh, przy użyciu jednostronnej iniekcji amfetaminy, 

wpływa na behawior pokarmowy indukowany elektryczną stymulacją VTA. Efekty 

farmakologicznej aktywacji rejonu zakończeń układu mezolimbicznego są odmienne  

i zależne od lokalizacji aktywowanej struktury. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2013/09/D/NZ4/02499. 
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Ekspresja genu kodującego receptor opioidowy kappa w przednim 

płacie przysadki świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży 

Czelejewska W., Żmijewska A., Dziekoński M., Okrasa S. 

Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

 

 

Receptor opioidowy kappa (KOR) jest jednym z trzech głównych typów receptorów, 

przez który endogenne peptydy opioidowe (EOP), przede wszystkim pochodne 

prodynorfiny (PDYN) – α-neoendorfina oraz dynorfina A i B – działają na komórki 

docelowe. W poprzednich badaniach wykazano, że selektywny agonista receptora kappa 

(U50.488) hamuje podstawową oraz stymulowaną przez gonadoliberynę (GnRH) 

sekrecję hormonu luteinizującego (LH) oraz stymulowaną przez GnRH sekrecję 

hormonu folikulotropowego (FSH) w komórkach przedniego płata przysadki zarówno  

w fazie lutealnej, jak i pęcherzykowej cyklu rujowego świni. Brak jest danych na temat 

udziału EOP w regulacji aktywności gonadotropowej przysadki świni w czasie wczesnej 

ciąży. Celem przeprowadzonego doświadczenia było określenie poziomu ekspresji genu 

receptora opioidowego kappa w przysadkach pozyskanych od loszek w różnych dniach 

cyklu rujowego (Dni 2-3, 10-11, 12-13, 15-16, 18-20) oraz wczesnej ciąży (Dni 10-11, 

12-13, 15-16). Poziom względnej ekspresji badanego genu został określony na 

podstawie analizy wyników reakcji Real-Time PCR za pomocą metody ΔΔCt  

z wykorzystaniem genu referencyjnego β-aktyny. Najwyższą ekspresję genu KOR 

stwierdzono w 15-16 dniu cyklu, a w dniach 18-20 poziom mRNA KOR był wyższy  

w porównaniu z 2-3 dniem cyklu. Ponadto, w 15-16 dniu ciąży ekspresja badanego genu 

była znacznie wyższa w zestawieniu z 10-11 oraz 12-13 dniem ciąży. Nie zanotowano 

istotnych statystycznie różnic w ekspresji genu KOR pomiędzy podobnymi dniami cyklu 

rujowego i ciąży. Uzyskane wyniki sugerują możliwość modulacji aktywności systemu 

prodynorfinowego na poziomie receptorowym w przysadce loszek w badanych 

okresach fizjologicznych, co – w powiązaniu z innymi czynnikami modulującymi – może 

odgrywać istotną rolę w lokalnej regulacji wydzielania gonadotropin. 

Badania sfinansowano w ramach grantu UWM 12.620.009-300. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  
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Dymorfizm płciowy i jego zaburzenia u przepiórki japońskiej – 

wstępna ocena morfologiczna 

Domagała E., Słonecki R., Grzegrzółka B. 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

 

Przepiórka japońska (Coturnix japonica) jest wykorzystywana jako ptak modelowy  

w różnorodnych badaniach, m.in. ze względu na niewielkie rozmiary ciała, szybkość 

osiągania dojrzałości płciowej oraz mały odstęp międzypokoleniowy, a więc większą 

liczbę pokoleń możliwą do uzyskania w ciągu roku (Mizutani, 2003; Kayang i in., 2004; 

Vali, 2008). Dodatkową cechą tego gatunku jest wyraźny dymorfizm płciowy 

zaznaczający się już w pierwszym miesiącu życia. Przejawia się on m. in. szybszym 

wzrostem masy ciała u samic i zmianą ubarwienia piór u samców już w wieku około  

3 tygodni, umożliwiając tym samym jednoznaczną identyfikację płci u niedojrzałych 

jeszcze płciowo osobników. W ostatnim czasie odnotowano kilka przypadków 

zaburzenia rozwoju dymorfizmu płciowego w stadzie, co w przyszłości może mieć 

negatywne skutki zarówno w planowaniu kojarzeń, jak i doświadczeń, a także w chowie 

towarowym (tuszki, jaja). Celem niniejszych badań była ocena morfologiczna układu 

rozrodczego u ptaków brakowanych na skutek niejednoznacznego wyglądu cech 

zewnętrznych, uniemożliwiającego identyfikację płci u dorosłych przepiórek. Łącznie 

wykonano dysekcję 9 ptaków w wieku 8 miesięcy, u których przeprowadzono pomiary 

układu rozrodczego oraz pobrano materiał do dalszych badań histologicznych  

i molekularnych. U 3 ptaków z zaburzeniem rozwoju płciowego wyizolowano 

pojedynczy jajowód i jajnik. Masa układu rozrodczego wynosiła u nich średnio 0,23 g 

(SD = 0,14 g), zaś całkowita długość jajowodu 6,50 cm (SD = 1,00 cm). Wyniki pomiarów 

u pozostałych 6 ptaków brakowanych w tym samym wieku z innych przyczyn,  

o prawidłowo rozwiniętych cechach samiczych, wyniosły odpowiednio 6,92 g  

(SD = 4,58) i 32,75 cm (SD = 3,17). Wstępna ocena morfologiczna układu rozrodczego 

umożliwiła ukierunkowanie dalszych badań niezbędnych do pełniejszej charakterystyki 

stopnia i przyczyn nieprawidłowego rozwoju cech płciowych.  

Praca wykonana w ramach Koła Naukowego Zwierząt Doświadczalnych  

i Laboratoryjnych SGGW w Warszawie. 
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Ocena fenotypowa mysiego modelu MPS I w odpowiedzi na warunki 

stresowe w teście otwartego pola 

Kobiela W.1, Jakóbkiewicz-Banecka J.1, Gabig-Cimińska M.2, Peszyńska-Sularz G.3, 

Paradziej-Łukowicz J.3, Węgrzyn G.1, Malinowska M.1 

1 Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Gdański; 2 Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii  

i Biofizyki PAN afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim; 3 Pracownia Zwierząt 

Doświadczalnych, Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna, Gdański 

Uniwersytet Medyczny 

 

 

Mukopolisacharydoza typu I (MPS I) należy do chorób genetycznych, o przewlekłym  

i postępującym przebiegu. Związana jest z brakiem lub niedoborem α-L-iduronidazy – 

enzymu zaangażowanego w metabolizm glikozoaminoglikanów (GAG). W mysim 

modelu MPS I sukcesywna akumulacja GAG we wszystkich organach wewnętrznych oraz 

OUN przejawia się zmianami dymorficznymi, organomegalią, zwyrodnieniem stawów 

oraz zaburzeniami zachowania. Jednym z testów wykorzystywanych w badaniach 

behawioru zwierząt jest test otwartego pola. Otwarte pole jest ogólnym określeniem 

analizy zachowania gryzoni w pustej klatce. Wykorzystuje naturalną skłonność zwierząt 

do unikania nowego środowiska, a jednocześnie chęć badania go, czyli antagonizm 

pomiędzy napędem strachu a ciekawością. W celu oceny fenotypowej myszy MPS I  

w odpowiedzi na warunki stresowe przeprowadzono sześciomiesięczny eksperyment,  

w którym zarówno chore, jak i zdrowe zwierzęta obojga płci, raz w miesiącu, 

poddawane były 30 minutowej obserwacji w otwartym polu. Test przeprowadzany był 

co miesiąc u tych samych osobników, począwszy od 2 miesiąca życia zwierząt, kiedy 

obserwowane są pierwsze fizyczne objawy chorobowe, a kończąc w 8 miesiącu życia, 

kiedy u chorych zwierząt następują zgony. Analiza wykazała, że częstotliwość i czas 

spędzany w centrum u zdrowych homozygotycznych samic maleje z wiekiem, zaś  

w przypadku chorych względnie utrzymuje się na tym samym poziomie, wyższym niż  

u zwierząt zdrowych. Sugeruje to zaburzenia w odczuwaniu zagrożenia u myszy MPS I. 

Zaobserwowano również różnice w całkowicie pokonywanym dystansie podczas 

trwania testu oraz w czasie, kiedy zwierzę pozostawało w ruchu. Pierwsze istotne 

rozbieżności w zachowaniu samic pojawiły się w 6 miesiącu życia. Nie zaobserwowano 

natomiast znaczących różnic w zachowaniu chorych samców w stosunku do samców 

zdrowych. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 

  



IX Konferencja Adeptów Fizjologii, Gdańsk, 2015 r.                                                                                  36 

Wagotomia podprzeponowa nie zapobiega wzrostowi aktywności 

noradrenergicznej w odpowiedzi na obwodowe podanie LPS 

Kobrzycka A.1, Wieczorek M.1, Zubel J.2, Oclon E.2, Hubner M.1 

1 Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki; 

 2 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

 

 

Obwodowa iniekcja lipopolisacharydu (LPS) – endotoksyny bakterii Gram-ujemnych, 

aktywuje oś podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy (HPAA) oraz mózgowe systemy 

noradrenergiczne. Do określenia stężenia noradrenaliny i jej metabolitu MHPG  

w różnych obszarach mózgowia wagotomizowanych szczurów wykorzystano metodę 

HPLC-ED. U szczurów wykonano wagotomię podprzeponową i po 30 dniach 

wykorzystano je w eksperymencie; losowo podano im roztwór soli fizjologicznej lub LPS 

(10µg/100µl soli fizjologicznej i.p.), a następnie po dwóch godzinach, poddano eutanazji. 

Wyizolowano następujące obszary mózgowia: podwzgórze, ciało migdałowate, 

przyśrodkowy obszar kory przedczołowej, hipokamp, istota szara okołowodociągowa  

i pień mózgu. Analizy HPLC wykazały, iż wagotomia podprzeponowa nie zapobiega 

wzrostowi stężenia noradrenaliny w badanych obszarach mózgu. W przypadku zwierząt 

kontrolnych którym podano LPS zaobserwowano wzrost stężenia noradrenaliny  

w porównaniu z grupą, której podawano sól fizjologiczną. Dane te są zgodne z tymi, 

które uzyskano w grupie szczurów u których przeprowadzono operację kontrolną. 

Powyższe obserwacje sugerują, że mogą istnieć mechanizmy kompensujące, 

odpowiadające za przekazywanie sygnału wzbudzonego układu odpornościowego do 

mózgu, które rozwinęły się podczas stosunkowo długiego okresu rekonwalescencji po 

wagotomii podprzeponowej. 
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Wpływ iniekcji amfetaminy do jądra konarowo-mostowego nakrywki 

na behawior wywołany stymulacją układu mezolimbicznego  

u szczurów 

Kocińska A., Bernatowicz P., Piwka A., Okrój B., Sadowska E., Plucińska K.,  

Jerzemowska G. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Jądro konarowo-mostowe nakrywki (PPN) wysyła projekcje neuronalne do brzusznego 

pola nakrywki śródmózgowia (VTA) będącego kluczową strukturą układu 

mezolimbicznego (ML). Neurochemiczne manipulacje w obrębie PPN mogą mieć istotny 

wpływ na reakcje napędowo-emocjonalne regulowane przez ML. Celem pracy było 

zbadanie wpływu iniekcji amfetaminy do PPN na behawior pokarmowy indukowany 

elektryczną stymulacją VTA. Badania przeprowadzono na 16 szczurach, samcach 

szczepu Wistar. Wszystkim zwierzętom zaimplantowano elektrody do elektrycznej 

stymulacji VTA i kaniule iniekcyjne do PPN leżącego w półkuli ipsilateralnej (n=8) bądź 

kontralateralnej (n=8) w stosunku do elektrody stymulacyjnej. Wpływ iniekcji 

amfetaminy (w dawce 5 µg/0,5 µl) na behawior pokarmowy indukowany elektryczną 

stymulacją VTA był oceniany ilościowo w procedurze przesunięcia funkcji określającej 

zależność latencji reakcji od częstotliwości prądu stymulacyjnego oraz na podstawie 

zmian progu tej reakcji zachodzących po iniekcjach w stosunku do progu kontrolnego 

(iniekcje wody). Iniekcja amfetaminy do PPN nie miała wpływu na zmianę progu reakcji, 

zarówno dla półkuli ipsilateralnej (-0,94%, p>0,05), jak i kontralateralnej (2,84%, 

p>0,05) w porównaniu do kontroli. Analiza dotycząca regionu iniekcji w obrębie PPN 

wykazała upośledzenie reakcji pokarmowej po iniekcji do części grzbietowej (półkula 

ipsilateralna: 33,51%, półkula kontralateralna: 29,05%; p<0,05), natomiast do części 

ogonowej PPN torowanie reakcji (półkula ipsilateralna: -28,19%, półkula 

kontralateralna: -20,31%; p<0,05) w porównaniu do kontroli. Sprawne funkcjonowanie 

układu mezolimbicznego w zakresie regulacji zachowań napędowo-emocjonalnych 

wymaga „odmiennego i zależnego od miejsca aktywacji zasilania czynnościowego” ze 

strony układu siatkowatego reprezentowanego przez PPN.  

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2013/09/D/NZ4/02499. 
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Ocena stężenia białka wiążącego retinol-4 (RBP-4) w surowicy krwi 

pacjentów z otyłością prostą 

Korek E., Chęcińska Z., Krauss H. 

Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

Wstęp. Otyłość jest jednym z najpoważniejszych globalnych wyzwań zdrowia 

publicznego XXI wieku. Adipokiny, biologicznie czynne substancje wydzielane przez 

tkankę tłuszczową, uczestniczą w wielu procesach metabolicznych i biorą udział  

w rozwoju licznych chorób. Białko wiążące retinol-4 (retinol binding protein-4, RBP-4) 

zostało niedawno zidentyfikowane jako adipokina odgrywająca rolę w rozwoju 

insulinooporności związanej z otyłością. Dokładne funkcje tego białka w stanach 

otyłości u ludzi nie zostały poznane. Cel. Porównanie stężenia RBP-4 w surowicy krwi 

między pacjentami z otyłością prostą a grupą kontrolną z prawidłową masą ciała oraz 

ocena zależności między stężeniem tej adipokiny a parametrami antropometrycznymi, 

parametrami składu ciała i wskaźnikiem insulinooporności. Materiał i metody. Badania 

przeprowadzono u 28 pacjentów z otyłością (mediana BMI = 36,49 kg/m2) w wieku 24-

63 lata. Grupę kontrolną stanowiło 12 zdrowych ochotników w wieku 23-67 lat  

z prawidłową w stosunku do wzrostu masą ciała (mediana BMI = 23,06 kg/m2).  

U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne i przeprowadzono 

analizę składu ciała (metodą bioimpedancji elektrycznej) oraz pobrano krew na czczo  

w celu oceny stężenia glukozy, insuliny i RBP-4 (metodą immunoenzymatyczną ELISA).  

Do oceny insulinooporności wykorzystano wskaźnik HOMA-IR. Wyniki. Nie wykazano 

istotnej statystycznie różnicy w stężeniu RBP-4 między grupą badaną a grupą kontrolną. 

Nie stwierdzono korelacji między stężeniem RBP-4 a wartościami HOMA-IR oraz 

ocenianymi parametrami antropometrycznymi i parametrami składu ciała. Wnioski. 

Brak zależności stężenia RBP-4 w surowicy krwi od wskaźnika BMI i całkowitej 

zawartości tkanki tłuszczowej sugeruje udział innych czynników w regulacji stężania tej 

adipokiny. Wpływ RBP-4 na metabolizm węglowodanowy wymaga dalszych badań. 
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Wpływ jednorazowej iniekcji amfetaminy na produkcję cytokin 

prozapalnych i przeciwzapalnych u szczurów 

Krajewska K., Działoszewski A., Glac W. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu jednorazowej iniekcji AMPH na produkcję 

cytokin prozapalnych (IFN-γ) oraz przeciwzapalnych (IL-4) przez limfocyty śledziony  

u szczurów. Dodatkowo oceniano wpływ AMPH na liczbę komórek poszczególnych 

populacji i subpopulacji limfocytów w śledzionie, a także aktywności cytotoksycznej 

komórek NK (ACNK) w celu powiązania tych zmian ze zmianami produkcji cytokin. 

Doświadczenia wykonano na 20 szczurach, samcach szczepu Wistar. Szczury podzielono 

losowo na 2 grupy. W grupie doświadczalnej zwierzęta (n=10) otrzymały jednorazową 

iniekcję AMPH w dawce 1 mg/kg m.c. W grupie kontrolnej (n=10) zwierzęta otrzymały 

jednorazową iniekcję soli fizjologicznej (SAL). W obydwóch grupach zwierzęta były 

uśmiercane 1 godzinę po iniekcji w celu izolacji śledziony. W każdej próbie oznaczono 

stężenie IFN-γ; i IL-4 produkowanych przez limfocyty śledziony aktywowane 

konkanawaliną A (ELISA). Dodatkowo w śledzionie badano ogólną liczbę leukocytów 

(hemocytometr), ogólną liczbę limfocytów (rozmaz) oraz liczbę limfocytów T, 

limfocytów B i komórek NK oraz limfocytów Th i Tc (cytometria przepływowa), a także 

ACNK (test cytotoksyczności z użyciem 51Cr). Otrzymane dane analizowano 

statystycznie przy pomocy jednoczynnikowej analizy wariancji. W grupie zwierząt 

otrzymujących AMPH produkcja IFN-γ przez aktywowane limfocyty śledziony uległa 

istotnemu obniżeniu w porównaniu do grupy zwierząt, która otrzymywała SAL, 

natomiast w przypadku IL-4 odnotowano istotny wzrost produkcji. Równolegle 

zaobserwowano istotne zmiany w obrazie białokrwinkowym śledziony. Na podstawie 

otrzymanych danych można stwierdzić, że AMPH wywołuje supresję produkcji cytokiny 

prozapalnej (IFN-γ) z jednoczesnym pobudzeniem produkcji cytokiny przeciwzapalnej 

(IL-4) przez aktywowane mitogenem limfocyty śledziony. Wydaje się, że AMPH, poprzez 

modulację produkcji cytokin, może selektywnie hamować odpowiedź komórkową, na co 

wskazuje supresja ACNK obserwowana po podaniu AMPH w śledzionie. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt  

nr 2012/07/B/NZ4/00216). 
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Neurochemiczne oraz poznawcze efekty iniekcji streptozotocyny  

do komór bocznych mózgu szczura 

Kurowska E., Majkutewicz I. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Streptozotocyna jest pochodną nitrozomocznika i glukozaminy, która podana szczurom 

dożylnie (65 mg/kg m.c.) niszczy komórki beta trzustki odpowiedzialne za produkcję 

insuliny, prowadząc do cukrzycy typu II. Toksyna ta podana dokomorowo w niskich 

dawkach (1-3 mg/kg m.c., 2 lub 3 iniekcje) powoduje powstanie insulinoopornego stanu 

mózgu, przy czym nie wywołuje cukrzycy ani oporności insulinowej na obwodzie. 

Streptozotocyna wnika do komórek przy pomocy receptora dla glukozy typu drugiego 

(GLUT-2), powodując degradację DNA oraz przyczyniając się do powstawania 

reaktywnych form tlenu. W efekcie iniekcji streptozotocyny do komór bocznych mózgu 

szczura dochodzi do zmniejszenia metabolizmu glukozy (nawet o 44%), pomimo 

podwyższonego stężenia glukozy, ADP i glikogenu. Tydzień po iniekcji dokomorowej 

STZ w hipokampie szczurów odnotowano spadek aktywności acetylotransferazy 

cholinowej (ChAT), jednocześnie wzrasta aktywność acetylocholinoesterazy (AChE). 

Streptozotocyna wywiera także neurotoksyczny wpływ na mielinę, indukuje powstanie 

stanu zapalnego, powiększenie objętości komór mózgowych i rozległą utratę komórek 

nerwowych w obrębie przegrody, sklepienia, prążkowia i formacji hipokampa. 

Zaburzenia poznawcze u szczurów po dokomorowym podaniu streptozotocyny są 

długoterminowe i postępujące – występują już dwa tygodnie po iniekcji. Obejmują one 

przede wszystkim deficyty uczenia się i pamięci przestrzennej testowanej w labiryncie 

wodnym Morrisa Dodatkowo rozwijający się w czasie stan insulinooporności w mózgu 

prowadzi do powstawania blaszek β amyloidu i hiperfosforylowanych form białka tau, 

których obecność odnotowano w korze czołowej i hipokampie szczurów trzy miesiące 

po podaniu STZ. 
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The klynostatic test and endothelium dysfunction 

Maksimovich Ye.N., Borkovskaya A.G., Sidorovich T.S. 

Grodno State Medical University, Belarus 

 

 

Introduction. Endothelial dysfunction (ED) is one of the most important pathogenic 

factor of cardiovascular disease. The aim of the study was to examine the medical 

students with endothelial dysfunction on the values of klynostatic test. Methods. The 

studies were conducted on 39 male students of 3rd year of Grodno medical university at 

the age of 20-21 years. Investigation of the endothelium of blood vessels was performed 

rheographycally. The test with reactive hyperemia by examining the pulse of blood flow 

of the forearm after removing the cuff of tonometer was using (Celemajer D.S., Sorensen 

K.E., Gooch V.M., 1992). Klynostatic test was carried out by the classical method. After  

a 5-minute in a orthostasis position the changes of heart rate (HR) and blood pressure 

were estimated in horizontal position. Results. In the study of pulse blood flow and its 

maximal increase in the test with reactive hyperemia all students divided into two 

groups: 1st group – students without endothelial dysfunction, n=17 and 2-nd – the boys 

with ED (n=22). During the test the differences in the changes in HR, systolic blood 

pressure (BPsyst) and dyastolic blood pressure (BPdyast.) of the students were relieved. 

At horizontal position in the 1-st group without ED heart rate was decreased on 9.4±6.5 

b/min or 11±6.7%, while at students of the 2-nd group with ED it was 6.8±2.1 b/min 

(4.2%), p<0.05%. In 1-st group students without ED the decrease of BPsyst. was 4.2±7.9 

mm Hg, in the 2-nd gr. the decrease of BPsyst.was 0.2±5 mm Hg. In 1-st group students 

without ED the decrease of BPsyst. was 2±7.9 mm Hg, in the 2-nd gr. the decrease of 

BPdyast.- 0.8±5 mm Hg (p<0.05). Conclusion. Changing the values during klynostatic 

tests in students with ED was showed a below significant decrease in HR and BP at the 

transition from vertical to horizontal position. The results of the tests can indicate the 

presence of endothelial dysfunction and the necessity of its correction. 
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Smoking and pulmonary ventilation in students 

Maksimovich Y.N., Sikor D.V. 

Grodno State Medical University, Belarus 

 

 

Smoking – the cause of early occurrence of cardiovascular system disease, pulmonary 

system disease, etc. The problem of smoking has recently became important, and not 

only in males, but the female population of young age also, due to the desire of young 

people to keep up with fashion, to be modern. The aim of the study was to evaluate some 

of the indicators of lung function, particularly the alveolar ventilation in students. 

Objects and methods. The study was conducted on 82 students aged 19-20 years, 

including 34 boys (7 smokers and 27 non-smokers), as well as 48 girls (7 smokers and 

27 non-smokers). Study of lung ventilation function were performed with spirometry 

and pnevmotachometry methods in terms of static and dynamic functions mechanical 

ventilation on the automated multifunctional spirometer "MAC-1." Results. The studies 

in male students the lung ventilation function static indicators (tidal volume (TV) – on 

36%, inspiratory reserve volume (IRV) – on 14%, expiratory reserve volume (ERV) – on 

33%, vital capacity (VC) – on 12%) and dynamic values, registered in the forced exercise 

(forced vital capacity (FVC) – on 3%, minute total lung (MTL) ventilation – on 15%, 

maximal expiratory flow rate (MEF) – MEF25, MEF50 – on 19 % and 12%, respectively) 

defined by recording curve "flow-volume" have revealed decrease. These values indicate 

about obstructive and restrictive changes. Reducing of the maximal ventilation lung 

(MVL) volume and VC indicates the lung failure in smokers boys. The girls values change 

were insignificant, difference of the studied parameters were not reliable, except of MVL 

reduces on 20% and maximal expiratory flow rate (MEF) – MEF25, MEF50 for 24% and 

18%, accordingly. These changes may be associated with neuromuscular weakness in 

smoking women and obstructive disorders. Conclusions. In 3rd year students identified 

obstructive and restrictive changes of some values of pulmonary ventilation function, 

indicating early stage of respiratory failure. The reason of less severity abnormalities in 

women may be due to a shorter duration of smoking and fewer cigarettes smoked. 
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Sieć defaultowa – fizjologicznie zaprojektowany odpoczynek mózgu 

Marciniak M. 

Uniwersytet Warszawski 

 

 

Poster ma za zadanie przybliżyć tematykę sieci defaultowej w mózgu. Pokazuje 

połączenia konkretnych obszarów w mózgu (brzuszno-przyśrodkowa część kory 

przedczołowej, grzbietowo-przyśrodkowa część kory przedczołowej, tylna część kory 

obręczy, kompleks hipokampa, dolna część płacika, boczna część płata skroniowego), 

które aktywują się podczas braku ukierunkowania uwagi na określone zadanie – gdy 

mózg podejmuje spontaniczną aktywność poznawczą lub jest w stanie relaksu. Skłania 

do refleksji jakie znaczenie ma dla człowieka – ten niezależny od niego – mechanizm. Jak 

podczas „odpoczynku” rozwijamy swój mózg oraz poszczególne jego struktury? Czy jest 

nam to konieczne, aby rozwijać swoje zdolności przystosowawcze do środowiska 

i społeczeństwa? 
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Ekspresja genów kodujących wszystkie enzymy szlaku biosyntezy 

melatoniny w szyszynce kury domowej jest kontrolowana przez zegar 

molekularny 

Marhelava K., Kędzierska U., Adamska I., Majewski P.M. 

Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

 

 

Procesy życiowe organizmów przebiegają rytmicznie, w tym wykazują rytmikę 

okołodobową, u zwierząt kręgowych generowaną przez centralny zegar biologiczny, 

zlokalizowany w układzie nerwowym. Molekularne podłoże funkcjonowania zegara 

stanowią cykliczne procesy ekspresji genów zegarowych. Geny zegarowe to czynniki 

transkrypcyjne, które poza regulacją własnej ekspresji, wpływają na rytmiczną 

transkrypcję genów nie będących elementami zegara. Geny te to geny kontrolowane 

przez zegar (Clock Controlled Genes, CCGs). Jednym z elementów centralnego zegara 

biologicznego ptaków jest szyszynka, generująca rytmy przez dobową syntezę  

i uwalnianie melatoniny (MEL). Prowadzone przez nas badania wykazały, że geny Tph1, 

Ddc, Aanat i Asmt, kodujące enzymy szlaku syntezy MEL, są eksprymowane rytmicznie 

w szyszynkach samców kury domowej zarówno u zwierząt przetrzymywanych  

w fotoperiodzie (L:D), jak i stałej ciemności (D:D). Aby geny te zostały uznane za CCGs, 

ich rytmiczna ekspresja powinna zostać potwierdzona w warunkach in vitro, a ich 

sekwencje promotorowe powinny zawierać miejsca wiązania białek zegarowych. Celem 

badań była weryfikacja hipotezy, że wszystkie geny szlaku syntezy MEL są genami CCGs. 

W tym celu zbadano dobowy profil poziomu mRNA genów Tph1, Ddc, Aanat i Asmt  

w hodowlach pinealocytów wyizolowanych z szyszynek 16-dniowych kurcząt. Hodowle 

in vitro prowadzono w warunkach D:D. Ponadto przeprowadzono analizę in silico 

promotorów wymienionych genów, pod względem występowania miejsc wiążących 

geny zegarowe. Wykazano, że ekspresja wszystkich genów szlaku syntezy MEL zachodzi 

w sposób rytmiczny w warunkach stałej ciemności, a w ich sekwencjach 

promotorowych znaleziono miejsca potencjalnie wiążące białka zegarowe. Uzyskane 

wyniki dowodzą, że wszystkie geny szlaku syntezy MEL są CCGs. Przedstawione wyniki 

badań czynią szlak syntezy MEL ciekawym układem eksperymentalnym do poznawania 

mechanizmów regulacji ekspresji CCGs.  

Badania w ramach grantu NCN UMO-2012/07/B/NZ3/02919. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 
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Wpływ iniekcji wybranych substancji farmakologicznych do 

brzusznego pola nakrywki na czas reakcji unikania bodźca 

awersyjnego u swobodnie poruszających się szczurów 

Matulewicz P., Zawistowski P., Braszka Ł. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Brzuszne pole nakrywki (VTA) to struktura, która odgrywa znaczącą rolę w układzie 

mezolimbicznym, a jej aktywność związana jest z regulacją rytmu theta. Podczas 

naszych doświadczeń badaliśmy wpływ iniekcji wybranych związków 

farmakologicznych (muscimol 0,2 µg/1µl, agonista receptora GABA-A, bikukulina 

0,01µg/1µl, antagonista receptora GABA-A, prokaina 20% roztwór, bloker kanałów 

sodowych, amfetamina 10µg/1µl) do VTA na zmiany parametrów behawioralnych  

i wzorca zapisu EEG (wyniki przedstawione we wcześniejszej publikacji) w stosunku do 

grupy kontrolnej (woda, rozpuszczalnik badanych substancji), u swobodnie 

poruszających się szczurów. Przed doświadczeniami implantowano zwierzętom 

bilateralnie dwubiegunowe elektrody do hipokampa i kaniule iniekcyjne do VTA.  

Po okresie rekonwalescencji, poddawano warunkowaniu instrumentalnemu, które 

polegało na wywołaniu reakcji znieruchomienia (freezing), a następnie ucieczki  

w odpowiedzi na bodziec awersyjny (foot-shock), po domózgowym podaniu wyżej 

wymienionych związków. Zarejestrowano zarówno lokalne zmiany potencjałów jak  

i aktywność behawioralną z wykorzystaniem aktometrów i zapisu filmowego. 
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Wpływ iniekcji morfiny do jądra konarowo-mostowego nakrywki  

na behawior indukowany elektryczną stymulacją brzusznego pola 

nakrywki śródmózgowia u szczura 

Okrój B., Piwka A., Sadowska E., Plucińska K., Jerzemowska G. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Brzuszne pole nakrywki śródmózgowia (VTA) stanowi kluczową strukturę 

dopaminergicznego układu mezolimbicznego (ML) sterującego szeregiem reakcji 

napędowo-emocjonalnych: zarówno naturalnych, koniecznych dla utrzymania przy 

życiu jak i patologicznych jak różne formy uzależnień. Projekcje wstępujące z jądra 

konarowo-mostowego pnia mózgu (PPN) regulują aktywność neuronów VTA, 

prowadząc do uwolnienia dopaminy w strukturach tego układu. Celem pracy było 

zbadanie udziału aktywacji receptorów opioidowch w obrębie PPN w regulacji napędu 

generowanego przez ML przy użyciu modelu behawioru indukowanego elektryczną 

stymulacją VTA przed i po bezpośrednim podaniu morfiny do PPN. Badania 

przeprowadzono na 5 szczurach, samcach szczepu Wistar. Zwierzętom zaimplantowano 

obustronnie kaniule iniekcyjne do PPN i elektrody do stymulacji VTA. Wpływ 

jednostronnej jednorazowej iniekcji morfiny (0,25µg/0,5µl) do PPN (leżącego w półkuli 

ipsi- lub kontralateralnej w stosunku do stymulowanego VTA; oddzielne grupy, kolejno: 

Mi, Mk) na behawior był oceniany ilościowo w procedurze przesunięcia funkcji 

określającej zależność latencji reakcji od częstotliwości prądu oraz na podstawie zmian 

progu tej reakcji zachodzących po iniekcjach w stosunku do progu kontrolnego.  

U jednego szczura z grupy Mi obserwowano torowanie behawioru, któremu 

towarzyszyło obniżenie progu reakcji o 21,27% w porównaniu do kontroli, u drugiego 

obserwowano brak zmian w latencji reakcji (zmiany progu reakcji nie przekraczały 

10%). U zwierząt z grupy Mk (n=3) obserwowano nieznaczne zmiany w latencji reakcji 

behawioralnej, co również przejawiało się nieznaczną zmianą progu reakcji nie 

przekraczającą 10% (progi reakcji u kolejnych szczurów: 7,34%, 0,0% oraz -2,89%). 

Aktywacja receptorów opioidowych w obrębie PPN małymi dawkami morfiny 

odmiennie wpływa na zachowania apetytywne indukowane stymulacją VTA.  

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2013/09/D/NZ4/02499. 
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Badania pilotażowe potencjalnej reakcji zapalnej w odpowiedzi  

na implantację skrawków bionanocelulozy (BNC) u świń 

Pałczyńska P., Jabłoński G. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Bionanoceluloza bakteryjna (BNC) produkowana przez Gluconacetobacter xylinus E25 

tworzy sieć czystych nanowłókien celulozowych. Wykazuje wysoką zdolność do 

krystalizacji i wytrzymałość mechaniczną. Ocena zastosowania BNC jako materiału do 

protez biologicznych w ludzkim układzie sercowo-naczyniowym opiera się na analizie 

jej właściwości mechanicznych i biochemicznych, testach in vitro modeli protez oraz 

badaniach in vivo u świń długookresowych następstw implantacji łaty osierdziowej, 

protezy naczyń, protezy zastawki aortalnej oraz złożonej protezy zastawki wraz  

z protezą aorty wykonanych z BNC. Badania obejmowały 4 świnie (masa 75-80 kg). Trzy 

z nich poddano zabiegowi implantacji skrawków BNC w tkance podskórnej, powięzi 

mięśniowej oraz w ścianach naczyń okolicy szyjnej. Świnia kontrolna została poddana 

identycznym procedurom, lecz bez wszczepiania BNC. Po zabiegu zwierzęta były 

utrzymywane przy życiu przez 3 miesiące. W tym czasie potencjalną reakcję zapalną 

monitorowano mierząc liczbę białych krwinek, poziom fibrynogenu, białka  

C-reaktywnego i cytokin pro- i przeciwzapalnych. W 24 godziny po zabiegu we krwi 

zwierząt doświadczalnych obserwowano symptomy przejściowej, trwającej 2-3 dni 

odpowiedzi zapalnej w postaci limfopenii oraz podniesionego poziomu CRP  

i fibrynogenu. Jej przyczyną mogła być interwencja chirurgiczna. W kolejnych dniach 

udział poszczególnych populacji krwinek w obrazie leukocytarnym, a także poziom CRP 

i fibrynogenu wracał do normy. Nie występowały również trwałe wzrosty poziomu 

badanych cytokin – pojawiały się jedynie sporadycznie i okresowo. Przez 3-miesięczny 

okres po zabiegu u żadnej z zaimplantowanych świń, ani u kontrolnej, nie obserwowano 

wyraźniejszych odchyleń od normy temperatury ciała. Również parametry krwi 

obwodowej pozostawały zasadniczo w normie. Powyższe fakty oraz obserwacje 

zachowania się wszystkich świń w miejscu ich bytowania wskazują jednoznacznie na 

brak przewlekłego stanu zapalnego po zabiegu implantacji skrawków BNC. 

Badania wykonane w ramach projektu „Przedkliniczne badania możliwości 

zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej 

w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej” finansowanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 
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Udział ciała migdałowatego w regulacji odpowiedzi na stres 

Ruciński J., Myślińska D. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Ciało migdałowate należy do układu limbicznego – części ośrodkowego układu 

nerwowego odpowiedzialnej za modulowanie procesów o charakterze motywacyjnym  

i emocjonalnym. Szereg prac dotyczących zarówno stymulacji, jak i uszkodzeń tej 

struktury podkreśla jej zaangażowanie w regulację autonomicznych, wydzielniczych 

oraz behawioralnych komponentów odpowiedzi stresowej. Szczegółowe badania 

wskazują, że znaczna część efektów reakcji na stres wynika z aktywności neuronów 

jądra środkowego ciała migdałowatego (CeA). CeA jest filogenetycznie i funkcjonalnie 

związane z jądrem łożyskowym prążka krańcowego (BST), z którym tworzy centralną 

część rozszerzonego ciała migdałowatego. Wykazano obecność obustronnych połączeń 

pomiędzy rozszerzonym ciałem migdałowatym, w szczególności CeA, a jądrem 

przykomorowym podwzgórza (PVN), ponadto ciało migdałowate jest głównym źródłem 

kortykoliberyny w ośrodkowym układzie nerwowym poza podwzgórzem. Aktywacja 

ciała migdałowatego, w tym CeA, może odbywać się na drodze ośrodkowej i obwodowej. 

Przykładami działania ośrodkowego jest stymulacja elektryczna, bądź podawanie 

związków farmakologicznych bezpośrednio do struktury. Wzmożenie aktywności ciała 

migdałowatego może być także indukowane w sposób pośredni – poprzez drogi 

obwodowe, angażujące narządy i struktury, które oddziałują na ten region ze względu 

obecność licznych obustronnych połączeń zarówno pomiędzy jego jądrami, jak i innymi 

limbicznymi obszarami mózgowia. Przykładem pośredniego pobudzenia ciała 

migdałowatego jest obwodowa immunizacja. W większości prac wykazano, że 

stymulacja ciała migdałowatego u różnych gatunków zwierząt powoduje wzrost 

aktywności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (PPN), skutkując 

zwiększeniem poziomu glikokortykoidów we krwi obwodowej. Uzyskane dotychczas 

wyniki wskazują, że CeA nie tylko integruje, ale również bierze udział w interpretacji 

bodźców stresowych, dostosowując intensywność aktywności osi PPN w zależności od 

kontekstu i warunków sytuacji stresowej. 
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Ocena poziomu lęku szczurów w teście otwartego pola w warunkach 

ekspozycji na mocz osobnika niefamiliarnego 

Ruciński J., Anikiej P., Szczepanowska J., Zaczek N., Dunacka J., Duda K., Czerwiec K., 

Brożyna P., Kurowska E., Glac W. 

Studenckie Koło Naukowe „Homunculus” przy Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Szczury są zwierzętami stadnymi, żyjącymi w zhierarchizowanych grupach (koloniach). 

Samce wykazują terytorializm, przejawiający się m.in. pozostawianiem śladów 

zapachowych wyznaczających zasięg terytorium. Zapach jest również głównym 

czynnikiem identyfikującym członków danej kolonii, pozwalającym na rozróżnienie 

dominanta oraz szczurów podporządkowanych. Szczury wykazują zróżnicowany 

poziom lęku w nowym środowisku. Lęk ten przejawia się m.in. osłabieniem lub 

całkowitym zniesieniem behawioru eksploracyjnego w teście otwartego pola. Celem 

niniejszego projektu była ocena wpływu moczu osobnika niefamiliarnego na poziom 

lęku u szczurów w teście otwartego pola. Badania miały na celu odpowiedź na pytanie 

czy mocz osobnika niespokrewnionego będzie czynnikiem stymulującym eksplorację  

w nowym środowisku (wskazując na względne bezpieczeństwo w związku z obecnością 

innego osobnika), czy też czynnikiem wzmagającym lęk przed eksploracją środowiska 

(wskazując, że środowisko stanowi część terytorium innego samca). Badania 

przeprowadzono na 24 szczurach, samcach szczepu Wistar, spośród których 15 

testowano w otwartym polu zawierającym ślady zapachowe (trociny nasączone 

moczem) samca niespokrewnionego, a 9 poddanych zostało testowi otwartego pola bez 

śladów zapachowych (czyste trociny). Ślad zapachowy pozostawiano w centralnej części 

otwartego pola. Szczury testowano w otwartym polu przez 15 minut. Zachowanie 

zwierząt rejestrowano przy pomocy programu do analizy behawioru EthoVision XT 10. 

Ekspozycja na mocz osobnika niefamiliarnego powodowała u szczurów wzrost ogólnego 

poziomu eksploracji otwartego pola (dystans całkowity), zwiększenie częstotliwości 

wejść do pól centralnych, zwiększenie czasu przebywania w polach centralnych oraz 

dystansu pokonanego w polach centralnych. Dane te wskazują, że obecność śladów 

zapachowych samca niefamiliarnego zmniejsza poziom lęku w nieznanym środowisku. 

Otrzymane dane sugerują więc, że mocz samca działa raczej jako czynnik wskazujący na 

względne bezpieczeństwo eksplorowanego otoczenia, niż jako czynnik odstraszający 

przed wejściem na terytorium innego samca. 
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Efektywność wykonywania zadań a zmiana pozycji socjalnej w grupie 

Siudak M., Ziętek M., Tober-Marczewska A., Glac W., Świergiel A.H. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Hierarchia socjalna naturalnie wykształca się w każdej grupie społecznej. Osoby 

zlokalizowane na jej niższych szczeblach podczas wykonywania zadań często ulegają 

zdaniu większości bojąc się zaprezentować swoje racje. Celem przeprowadzonego 

badania była wstępna ocena wpływu faworyzacji, rozumianej jako kierowana zmiana 

pozycji socjalnej osobników podporządkowanych, na procesy uczenia się u ludzi. 

Dziewięciotygodniowe doświadczenie, w którym brali udział 6-7 letni uczniowie 

(chłopcy i dziewczynki) podzielone zostało na 3 części: 1) obserwacja i podział,  

2) spontaniczna aktywność, 3) zmiana pozycji socjalnej. W celu uniknięcia uczenia się na 

pamięć zastosowano różnego rodzaju krzyżówki, quizy, zadania tematyczne oraz puzzle 

dostosowane do wieku dzieci. Testy przeprowadzono trzykrotnie – niezwłocznie po 

dokonaniu podziału oraz przed i po zmianie pozycji socjalnej. W ramach motywacji oraz 

podziękowania za pracę po zakończeniu badania każdy mały uczestnik otrzymał 

kolorowy, imienny dyplom. Zgromadzone dane umożliwiły ocenę wpływu faworyzacji, 

poprzez sztuczną, kierowaną zmianę pozycji socjalnej na efektywność wykonywania 

zadań. Padanie prowadzone było przy współpracy wykwalifikowanego psychologa. 
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Ocena wpływu oleju lniankowego na strukturę aorty brzusznej 

szczurów po zabiegu orchideoktomii 

Tymicki G.1, Pawłowska M.1, Roman E.1, Harrison A.2, Borkowski L.3, Puzio I.1 

1 Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie; 2 Department of Veterinary Clinical and Animal Science, Faculty 

of Health & Medical Sciences, Copenhagen University, Denmark; 3 Katedra i Zakład 

Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

 

W ostatnich latach przedmiotem licznych badań jest ocena wpływu wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych na układ sercowo-naczyniowy, jednakże w dostępnej literaturze 

jest niewiele prac określających zależność między niedoborem hormonów płciowych, 

strukturą naczyń krwionośnych i dietą wzbogaconą w nienasycone kwasy tłuszczowe.  

W związku z powyższym celem badań było wykazanie wpływu oleju lniankowego, 

bogatego w nienasycone kwasy tłuszczowe, na strukturę ściany aorty brzusznej  

u szczurów po eliminacji funkcji hormonalnej jąder. Doświadczenie zostało 

przeprowadzone na 40 szczurach szczepu Wistar płci męskiej, które poddano operacji 

rzekomej (SHO, n=10) i zabiegowi orchidektomii (ORX, n=30). Po 8 tygodniach od 

zabiegów operacyjnych zwierzęta SHO przez kolejnych 8 tyg. otrzymywały codziennie 

dożołądkowo płyn fizjologiczny, zaś zwierzęta ORX płyn fizjologiczny lub olej lniankowy 

w ilości 5 g/kg m.c/dobę i 9 g/kg m.c/dobę. Bezpośrednio po eutanazji zwierząt 

wyizolowano i zabezpieczono fragmenty aorty brzusznej, które następnie poddano 

pomiarom elastyczności i procedurom histologicznym w celu oceny całkowitej grubości 

ściany aorty brzusznej, jak i poszczególnych jej warstw. Analizę objętości oraz średniej 

intensywności elastyny w błonie środkowej wykonano z wykorzystaniem metod 

immunohistochemicznych. Uzyskane wyniki wykazują, iż orchidektomia wpływa 

negatywnie na ścianę aorty brzusznej poprzez zmniejszenie grubości warstwy 

zewnętrznej bogatej we włókna kolagenowe, z jednoczesnym wzrostem grubości błony 

środkowej. Nie stwierdzono istotnego wpływu oleju lniankowego na elastyczność 

naczyń krwionośnych. Stwierdzono natomiast, że suplementacja olejem lniankowym 

pozytywnie oddziałuje na zawartość elastyny w ścianie naczyń szczurów poddanych 

orchidektomii. Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują na protekcyjny wpływ oleju 

lniankowego na strukturę aorty brzusznej u szczurów w warunkach eliminacji funkcji 

hormonalnej jąder. 
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Wpływ elektrycznej stymulacji środkowo-przyśrodkowej części ciała 

migdałowatego (CeA) na aktywność cytotoksyczną komórek NK 

(ACNK) oraz aktywność lokomotoryczną szczurów w nowym 

otoczeniu 

Wądołowska A., Myślińska D. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

Ciało migdałowate jest dużą grupą jąder leżącą w górę i ku przodowi od rogu 

skroniowego komory bocznej i do przodu od ogona jądra ogoniastego. Pod względem 

funkcjonalnym należy do układu limbicznego, a zatem części ośrodkowego układu 

nerwowego zaangażowanej w regulację autonomicznych, wydzielniczych oraz 

behawioralnych odpowiedzi emocjonalnych. Badania prowadzone w Katedrze Fizjologii 

Zwierząt i Człowieka UG potwierdziły udział wielu struktur układu limbicznego  

(np.: brzusznego pola nakrywki śródmózgowia, jadra łożyskowego prążka krańcowego, 

przyśrodkowej przegrody, jądra brzuszno-przyśrodkowego podwzgórza) w regulacji 

funkcji układu immunologicznego, przejawiający się m.in. stymulacją bądź supresją 

aktywności cytotoksycznej komórek NK (ACNK). Celem badań było określenie wpływu 

14-dniowej elektrycznej stymulacji jadra środkowo-przyśrodkowego ciała 

migdałowatego (CeA) na ACNK oraz aktywność lokomotoryczną zwierząt w nowym 

otoczeniu. Doświadczenia przeprowadzono na samcach szczurów szczepu Wistar. 

Zwierzęta podzielono na grupę doświadczalną – CeA stym (n=16) oraz kontrolną – CeA 

sham (n=16). Wszystkim szczurom zaimplantowano elektrody stymulacyjne do CeA. 

Poziom aktywności lokomotorycznej zwierząt (liczbę ruchów w płaszczyźnie 

horyzontalnej i wertykalnej) rejestrowano za pomocą aktometru (Opto Varimex Minor – 

Columbus). Godzinę po zakończeniu stymulacji szczurom pobrano krew, a następnie 

połowie losowo wytypowanym wykonano perfuzję. Pozostałym szczurom tydzień 

później pobrano krew i wykonano perfuzję. W pobranych próbach analizowano ACNK. 

Uzyskane wyniki wskazują, że elektryczna stymulacja CeA spowodowała obniżenie 

wrodzonej komórkowej odporności przeciwnowotworowej organizmu, mierzonej 

poziomem ACNK (p≤0,001), a także spadek średniej liczby ruchów w płaszczyźnie 

horyzontalnej (p≤0,01). Obserwowany efekt immunosupresyjny oraz obniżenie 

aktywności lokomotorycznej mogą sugerować uruchomienie pod wpływem stymulacji 

CeA reakcji stresowej.  

NCN 303 8019040 
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Ciało Balbianiego Xenopus laevis – struktura i funkcja 

Witwicka A.  

Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie 

 

 

W ooplazmie wielu gatunków zwierząt można obserwować asymetrycznie 

zlokalizowaną cytoplazmatyczną strukturę – ciało Balbianiego. Stanowi ono 

nagromadzenie mitochondriów, elementów siateczki śródplazmatycznej, jednostkowych 

aparatów Golgiego i charakterystycznych nieobłonionych struktur – ziaren płciowych. 

Struktura ta najlepiej została poznana w oocytach Xenopus laevis, gdzie powstaje 

podczas prewitelogenezy w okolicy jądra komórkowego, a następnie ulega rozproszeniu 

i segregacji do odpowiednich blastomerów. Ciało Balbianiego może być odpowiedzialne 

za determinację komórek linii płciowej, polaryzację oocytu, segregację mitochondriów. 
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Ochronna rola glutationu w czasie stosowania selektywnych blokerów 

konstytutywnej i indukowalnej cyklooksygenazy 

Wójcik D., Kwiecień S., Magierowska K., Brzozowski T., Magierowski M., Śliwowski Z. 

Katedra Fizjologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie 

 

 

Glutation jest krótkim peptydem, zbudowanym z 3 aminokwasów, pełniącym ważną rolę 

w ochronie błony śluzowej żołądka przed wolnymi rodnikami tlenowymi. Współpracuje 

on z wieloma enzymami antyoksydacyjnymi, podtrzymując integralność bariery 

śluzówkowej żołądka. Szczególnie ważną rolę odgrywa jego współdziałanie z dysmutazą 

ponadtlenkową (SOD) w eliminacji produktów peroksydacji lipidów. Działanie 

najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych opiera się na blokowaniu 

cyklooksygenazy (COX). W celu zmniejszenia efektów ubocznych ich działania postuluje 

się wprowadzenie selektywnych inhibitorów indukowanej w stanie zapalnym 

cyklooksygenazy drugiej (COX)-2. Cel pracy: Zbadanie skutków selektywnej blokady 

izoform COX-1 i COX-2. Metodyka: Biologiczne efekty działania reaktywnych form tlenu 

określane zostały na podstawie tkankowego poziomu malonylodialdehydu (MDA)  

i 4-hydroksynonenalu (4-HNE), będącego wyrazem nasilenia procesu peroksydacji 

lipidów, oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), a także glutationu (GSH) 

jako wskaźników wydolności mechanizmów antyoksydacyjnych. Wyniki: Zastosowanie 

selektywnych blokerów COX-1 (SC-560) lub COX-2 (rofekoksyb) prowadziło do 

zwiększenia ilości stresowych uszkodzeń błony śluzowej żołądka i nasilenia 

oksydatywnego uszkodzenia tkanek, z towarzyszącym spadkiem poziomu glutationu. 

Wnioski: Poziom glutationu odgrywa istotną rolę w tym zjawisku. Blokada 

cyklooksygenazy, zarówno 1 jak i 2 typu wywiera niekorzystny efekt w tym modelu 

doświadczalnym, z towarzyszącą redukcją puli glutationu. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 
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Kwas acetylosalicylowy i kapsaicyna w powstawaniu uszkodzeń  

w przewodzie pokarmowym 

Wójcik D., Kwiecień S., Magierowski M., Brzozowski T., Magierowska K. 

Katedra Fizjologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie 

 

Wstęp: Kwas acetylosalicylowy (Acetylosalicylic Acid – ASA) jest powszechnie 

używanym lekiem znanym pod nazwą aspiryna. Jego działanie przeciwzapalne  

i przeciwbólowe jest powikłane uszkodzeniami błony śluzowej przewodu 

pokarmowego, najczęściej żołądka. Kapsaicyna jest składnikiem przypraw, nadającym 

ich charakterystyczny ostry smak. W dużych dawkach niszczy ona włókna czuciowe, 

zaburzając w ten sposób mechanizmy ochronne błony śluzowej żołądka. Cel pracy:  

W naszych badaniach skoncentrowaliśmy się na biologicznych efektach działania 

reaktywnych form tlenu w doświadczalnym modelu uszkodzeń błony śluzowej żołądka, 

poddanych działaniu kwasu acetylosalicylowego i kapsaicyny. Metodyka: Biologiczne 

efekty działania reaktywnych form tlenu określane zostały na podstawie 

spektrofotometrycznego oznaczenia tkankowego poziomu malonylodialdehydu (MDA)  

i 4-hydroksynonenalu (4-HNE), będącego wyrazem nasilenia procesu peroksydacji 

lipidów, oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), jako wskaźnika wydolności 

mechanizmów antyoksydacyjnych. Wyniki: Stwierdzone zostało, że poddanie zwierząt 

3,5-godzinnemu stresowi wodnemu, z aplikacją wyżej wymienionych substancji 

powoduje statystycznie istotne podwyższenie śluzówkowego stężenia MDA i 4-HNE, 

któremu towarzyszy obniżenie aktywności SOD. Wnioski: Wyniki te wskazują, że 

reaktywne formy tlenu i osłabienie mechanizmów antyoksydacyjnych odgrywa ważną 

rolę w powstawaniu wrzodów żołądka przy narażeniu na ASA i duże dawki kapsaicyny. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 
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Wpływ lezji neuronów noradrenergicznych na zachowanie lękowe  

u myszy 

Ziętek M., Siudak M., Świergiel A.H. 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

 

 

DSP-4 jest wysoce selektywną neurotoksyną centralnych i obwodowych neuronów 

noradrenergicznych. Związek ten wykazuje długotrwałe działanie hamujące na wychwyt 

noradrenaliny w skrawkach mózgu myszy i szczurów. Mimo, że wykazano 

zaangażowanie centralnego systemu noradrenergicznego na zachowanie lękowe u ludzi 

i myszy to związek pomiędzy zmianami w układzie adrenergicznym wywołanymi przez 

DSP-4 a behawiorem nie został jak dotąd precyzyjnie wyjaśniony. Dostępna literatura 

nie określa jasno skutków neurotoksyny na zachowanie się zwierząt. W doświadczeniu 

wykorzystano samce myszy szczepu Swiss (6-7 tygodni), które podzielono na dwie 

grupy. Pierwszą grupę zwierząt testowano w otwartym polu i podwyższonym labiryncie 

krzyżowym trzy dni po pojedynczej iniekcji DSP-4 (50 mg/kg, 0,1 ml, dootrzewnowo,  

n = 4) lub roztworu soli fizjologicznej (0,1 ml, n = 8). W drugiej grupie, te same 

procedury behawioralne przeprowadzono 15 dni po pojedynczym podaniu DSP-4  

(50 mg/kg, 0,1 ml, dootrzewnowo, n = 4) lub roztworu soli fizjologicznej (0,1 ml, n = 8). 

W pierwszej grupie nie wystąpiły statystycznie znaczące (p < 0,05) zmiany  

w zachowaniu myszy w testach otwartego pola i podwyższonego labiryntu krzyżowego. 

W drugiej grupie istotny wpływ podania DSP-4 na zachowanie myszy zaobserwowano 

tylko w teście otwartego pola, natomiast nie odnotowano statystycznie istotnych różnic 

w teście podwyższonego labiryntu krzyżowego. Wyniki sugerują, że obniżony poziom 

noradrenaliny w mózgu wywołany przez DSP-4 może nasilić zachowanie lękowe  

u myszy. 

 

__________________________________________________________ 

Prezentacja pracy wyróżniona przez Komitet Naukowy  

IX Konferencji Adeptów Fizjologii. 
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