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C zy muszka owocowa pomoże wyleczyć
chorobę Parkinsona?

Will the fruit fly help cure Parkinson’s disease?
Kornel Szypulski (Kraków)

Streszczenie
Choroby neurodegeneracyjne, mimo wielu dekad prowadzonych nad nimi badań, ciągle pozostają trudnym dla nauki tematem. Jakie mechanizmy leżą u ich podłoża? Co można wskazać jako czynniki zwiększające ryzyko zachorowania? Jakie substancje mogą wpływać na
przebieg choroby? Z pomocą na te oraz inne związane z tym zagadnieniem pytania przychodzi organizm modelowy, jakim jest muszka owocówka. Niewiele osób zdaje sobie sprawę,
jak wiele nauka zawdzięcza badaniom prowadzonym na tym owadzie. Ze względu na swoją
budowę oraz fizjologię otwiera on przed naukowcami wiele możliwości w zakresie modelowania oraz obrazowania neurodegeneracji. Dokładne poznanie genomu tego gatunku wraz
z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej pozwoliło na wywoływanie u niego objawów
najpowszechniejszych schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona oraz
choroba Alzheimera. Dobrze rozwinięte metody znakowania konkretnych komórek muszki umożliwiają precyzyjną analizę przebiegu danego zaburzenia, jak również ocenę wpływu
czynników zewnętrznych, takich jak pestycydy, na jego progresję.
Abstract
What can be indicated as factors increasing the risk of developing the disease? Which substances may influence the course of the disease? The model organism, the fruit fly, helps
answer these and other related questions. Few people realize how much science owes to
research on this insect. Due to its structure and physiology, it opens up many possibilities for
scientists in the field of modeling and imaging of neurodegeneration. Detailed knowledge of
the genome of this species together with the use of genetic engineering methods allowed
to induce symptoms of the most common neurodegenerative diseases, such as Parkinson’s
disease and Alzheimer’s disease. Well-developed methods of labeling specific fly cells enable
a precise analysis of the course of a given disorder, as well as the assessment of the influence
of external factors, such as pesticides, on its progression.

Ryc. Schemat działania systemu GAL4/UAS u Drosophila melanogaster na przykładzie wywoływania ekspresji białka zielonej fluorescencji (GFP)
w neuronach dopaminergicznych. Omówienie mechanizmu - patrz tekst.
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J ak muszka owocowa może nam pomóc żyć
zgodnie z naturalnymi cyklami?

How can fruit fly help us live in harmony with natural cycles?
Aleksandra Tyszka (Kraków)

Streszczenie
Organizmy w procesie ewolucji wykształciły rytmy biologiczne pozwalające dostosować się
do cykli występujących naturalnie w przyrodzie. Wewnętrznym oscylatorem odpowiadającym za ten proces jest zegar biologiczny, który przy pomocy dawców czasu (niem. Zeitgeber)
odpowiada za synchronizację organizmu ze środowiskiem zewnętrznym. Molekularny mechanizm zegara okołodobowego pierwszy raz opisano u muszki owocowej, za co w 2017 roku
przyznano Nagrodę Nobla. Rytmiczne zachowanie Drosophila melanogaster, takie jak sen,
jest regulowane przez światło, które dociera do wewnętrznych oscylatorów przy udziale
fotoreceptorów. Ekspozycja na światło niebieskie, zwłaszcza wieczorem, może prowadzić
do rozregulowania cyklu okołodobowego, a nieprawidłowa praca zegara biologicznego może
doprowadzić do rozwoju zaburzeń psychicznych oraz chorób neurodegeneracyjnych.
Abstract
In the process of evolution, organisms have developed biological rhythms that allow them to
adapt to the cycles occurring in nature. The internal oscillator responsible for this process is
called the biological clock, with the help of time donors (ger. Zeitgeber) is responsible for the
synchronization of the organism with the external environment. The molecular mechanism of
the circadian clock was first described in a fruit fly. Those discoveries were awarded with the
Nobel Prize in 2017. The rhythmic behavior of Drosophila melanogaster, such as sleep, is regulated by light that reaches internal oscillators through photoreceptors. Exposure to blue light,
especially in the evening, may disrupt the circadian cycle. Incorrect work of the circadian clock
may lead to the development of mental disorders and neurodegenerative diseases.

Ryc. Molekularny mechanizm zegara okołodobowego Drosophila melanogaster. Szczegółowy opis ryciny w tekście.
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L eki stosowane w COVID-19:
wczoraj, dziś, jutro

COVID-19 Drugs: past, present, future
Jolanta B. Zawilska, Katarzyna Kuczyńska (Łódź)

Streszczenie
W grudniu 2019 roku, w chińskim mieście Wuhan, pojawiły się pierwsze doniesienia o przypadkach ciężkiego zapalenia płuc o nieznanej etiologii. Po miesiącu intensywnych badań
udało się zidentyfikować czynnik odpowiedzialny za zakażenie. Jest to SARS-CoV-2, nowy
przedstawiciel rodziny koronawirusów, a chorobę, którą wywołuje, określono mianem COVID-19. W większości przypadków COVID-19 ma łagodny przebieg, a stadium ciężkie lub krytyczne wymagające hospitalizacji stwierdza się u około 20% pacjentów. W artykule opisano
podstawowe leki stosowane w terapii COVID-19, zarówno te, które były wykorzystywane na
początku pandemii, ale zostały wycofane z powodu niskiej skuteczności, jak również nową
generację związków i przeciwciał monoklonalnych dopuszczonych do lecznictwa przez odpowiednie agencje (np. FDA, EMA) i rekomendowanych przez WHO. Ponadto podano przykłady
związków zarejestrowanych do leczenia innych jednostek chorobowych, które są obecnie badane pod kątem możliwości ich wykorzystania w terapii COVID-19.

Abstract
The first cases of severe pneumonia caused by an unknown agent emerged in December 2019
in Wuhan city, China. After a month of intensive research, the causing agent was identified as
a new coronavirus – SARS-CoV-2 and the disease was named COVID-19. In majority of cases
COVID-19 evokes mild symptoms, however, severe or critical condition that requires hospitalization develops approximately in 20% of patients. This review covers common drugs in pharmacotherapy of COVID-19: these used at the beginning of pandemic, however withdrawn due
to low efficacy, and the new generation of drugs, including monoclonal antibodies, which are
approved by relevant authorities (e.g., FDA, EMA) and recommended by WHO. Moreover,
it gives examples of drugs registered in treatment of other diseases that are currently examined
to be repurposed for COVID-19 therapy.

Ryc. Cykl replikacyjny wirusa SARS-CoV-2 i punkty uchwytu leków stosowanych w leczeniu COVID-19. ACE2 – konwerataza angiotensyny typu 2;
ER – siateczka śródplazmatyczna; E – białko osłonki; ERGIC – kompartment pośredni pomiędzy siateczką śródplazmatyczną a aparatem Golgiego;
IL – interleukina; IL-R – receptor dla interleukiny; M – białko membranowe; Mpro – proteaza podobna do chemotrypsyny 3; MTP – trifosforan
molnupirawiru; N – białko nukleokapsydu; NSP – białka niestrukturalne; pp1a – polipeptyd 1a, pp1ab – polipeptyd 1ab; RdRp – polimeraza RNA
zależna od RNA; RDV-TP – trifosforan remdesiwiru; S – białko kolca; ssRNA – pojedyncza nić kwasu rybonukleinowego; TNF-α – czynnik martwicy
nowotworów α; TNF-R – receptor dla czynnika martwicy nowotworów α.
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Ryc. Leki stosowane w terapii COVID-19 w zależności od ciężkości objawów.
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W rzućcie na wozy swoich umarłych...
Sposoby zapobiegania czarnej śmierci
w dawnym Krakowie według Sebastiana Petrycego
Bring out your dead… Sebastian Petrycy’s ways to prevent
black death in Krakow
Paulina Żelazko (Kraków)

Streszczenie
Praca ma na celu przybliżenie sposobów, z jakimi mieszkańcy Krakowa przed wiekami radzili
sobie z epidemiami dżumy. Szczególną uwagę zwraca się na Sebastiana Petrycego i jego prace, w których zalecał różnego rodzaju środki, zarówno zapobiegające rozprzestrzenianiu się
choroby, jak i zwalczanie jej objawów.
Abstract
This study aims to collect information and investigate the ways, in which Cracovians used to
protect themselves against the epidemic of bubonic plague. The main highlight is the character of Sebastian Petrycy and his works, where he advised on how to prevent and fight against
the disease.
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M iłe złego początki

– krótka historia kiły
Pleasant Beginning, Bad Ending – Brief History of Syphilis
Weronika Huptas, Małgorzata Kołodziej, Iwona Wronka (Kraków)

Streszczenie
Analiza rozprzestrzenia się chorób zakaźnych w przeszłości dostarcza pośrednio bardzo wielu
informacji na temat migracji oraz trybu życia ludności historycznych. Pozwala ocenić ich stan
wiedzy medycznej oraz poziom higieny. W tej kwestii bardzo przydatne są badania szczątków kostnych, które często przynoszą więcej informacji niż źródła piśmiennicze. Pokazują też
jak przedstawia się obraz kliniczny nieleczonej choroby.
Celem pracy jest przybliżenie historii kiły oraz zmian, jakie wywołuje w organizmie. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany wywołane przez te choroby, które można zaobserwować
w materiale osteologicznym.

Abstract
The analysis of the spread of infectious diseases in the past indirectly provides a great deal of
information on the migration and lifestyle of historical populations. It allows you to assess their
medical knowledge and hygiene level. In this regard, studies of bone remains are very useful,
as they often provide more information than literature sources. They also show the clinical
picture of an untreated disease.
The aim of study is to present the history of syphilis as well as the changes they cause in the
body. Particular attention was paid to the changes caused by these diseases, which can be
observed in the osteological material.
The tibia is the most commonly infected bone and the infection creates a saber-cross-section. There are also visible changes in other bones, mainly in the collarbone and spine.
As the disease progresses, bone osteolysis occurs. Syphilis-related changes can also be seen
on the skull. Congenital syphilis is characterized by changes in the skull bones as well as
curved shafts of long bones or collarbones. Changes in the dentition are also observed.

Ryc. Zapalenie okostnej kości długich – materiał pochodzi z kolekcji
osteologicznej Zakładu Antropologii, został wyeksplorowany z okolic
Kościoła Najświętszej Marii Panny w Krakowie, datowany jest na XIV–
XVI wiek. Fot. B. Kajdas.

Ryc. Czaszka z syfilitycznymi zapalnymi zmianami kości czołowej –
materiał pochodzi z kolekcji osteologicznej Zakładu Antropologii,
został wyeksplorowany z okolic Kościoła Najświętszej Marii Panny
w Krakowie, datowany jest na XIV-XVI wiek, obecnie jest eksponowany
w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. Fot. B. Kajdas.
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M odele wielokompartmentowe

w obrazowaniu dyfuzji
metodą rezonansu magnetycznego
Multi-compartment models in diffusion magnetic resonance imaging
Dominika Ciupek, Tomasz Pięciak (Kraków)

Streszczenie
Obrazowanie dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego MRI (ang. magnetic resonance imaging) jest nowoczesną nieinwazyjną techniką umożliwiającą badanie charakterystyk tkanek
na poziomie mikrostrukturalnym. Modalność ta pokazała dotychczas ogromny potencjał
w zakresie badań naukowych oraz zastosowań klinicznych, ujawniając nowe, komplementarne do obrazowania strukturalnego informacje, prowadząc do jeszcze większej wiarygodności diagnozy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Najnowsze postępy w zakresie
modelowania matematycznego dyfuzyjnie ważonego sygnału MR umożliwiły rozróżnienie
wewnątrzkomórkowej oraz zewnątrzkomórkowej dyfuzji wody, dając początek technikom
inspirowanym biofizyką, tzw. modelom wielokompartmentowym. W tym artykule przedstawiono łagodne wprowadzenie do wielokompartmentowego modelowania dyfuzyjnie
ważonego sygnału MR oraz zaprezentowano wstępne wyniki analizy wpływu czasu inwersji
w sekwencji odwrócenia i powrotu na zmiany profili mikrostrukturalnych tkanki mózgowej.
Otrzymane wyniki wskazują, iż część parametrów modeli biofizycznych (m.in. wewnątrzkomórkowa frakcja objętościowa, dyfuzyjność wewnętrzna) zmienia się nieliniowo wraz z liniową zmianą czasu inwersji, co w konsekwencji oznacza, iż analiza tych parametrów musi być
dokonywana z dużą dozą ostrożności.
Abstract
Diffusion magnetic resonance imaging (MRI) is a modern non-invasive technique that allows
exploring the characteristics of the tissues on a microstructural level. It has shown immense
potential in research and clinical applications, revealing new complementary to structural
imaging information and leading to a more reliable diagnosis of central nervous system disorders. Recent advances in mathematical modelling of diffusion MR signal has enabled to differentiate the intra-cellular and extra-cellular water diffusion, delivering biophysical-inspired techniques, the so-called multi-compartment models. In this paper, we present a gentle introduction
to multi-compartment modelling of diffusion MR signal and show initial results on the influence
of the inversion time in the inversion recovery sequence on the microstructural profiles of the
brain tissue. The results demonstrate that some parameters retrieved from biophysical models
(e.g. intra-cellular volume fraction, intrinsic diffusivity) alter non-linearly with linear changes in
inversion time, and consequently, their analysis must be carried out with extreme care.
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Ryc. Graficzne przedstawienie pierwszego prawa Ficka na przykładzie naczynia z substancjami o różnych stężeniach cząsteczek. Cząsteczki będą
przemieszczały się z obszaru o większej koncentracji substancji do obszaru o mniejszej koncentracji, przeciwnie do kierunku zmiany stężenia
substancji (tzw. gradientu stężeń).
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M ałe jest piękne – czyli o niezwykłych

właściwościach porostu
słojecznicy mchowej (Diploschistes muscorum)
Small is beautiful – the extraordinary properties
of the lichen Diploschistes muscorum
Kaja Rola, Karolina Chowaniec (Kraków)

Streszczenie
Porosty są niezwykłymi organizmami, zbudowanymi głównie ze strzępek grzyba i komórek
glona/sinicy. Symbiotyczna zależność, która występuje między dwoma partnerami, pozwoliła porostom na wykształcenie licznych adaptacji do życia w silnie zanieczyszczonych środowiskach, takich jak żużlowe hałdy pohutnicze. Przykładem gatunku doskonale radzącego
sobie w takich siedliskach jest słojecznica mchowa, która posiada zdolność do gromadzenia
dużej ilości metali ciężkich w plesze oraz wymiany partnera fotosyntetycznego na lepiej przystosowanego do danych warunków. Ponadto porost ten może chelatować pierwiastki metali
ciężkich, a następnie wydzielać je na zewnątrz plechy w formie kryształów szczawianu. Produkcja szczawianów w porostach może być również związana z usuwaniem nadmiaru wapnia
z plech czy ochroną przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Słojecznica mchowa,
wykształcając niezwykłe możliwości adaptacyjne do skrajnych warunków środowiska, jest
nie tylko ciekawym obiektem badawczym dla naukowców, ale również pełni ważną funkcję
jako gatunek pionierski w siedliskach antropogenicznych.
Abstract
Lichens are unique organisms consisting mainly of fungal hyphae and algae/cyanobacteria
cells. This symbiotic relationship between the two partners provides many adaptations to living in highly polluted environments such as slag dumps. An example of a species well adapted
to life in polluted habitats is Diploschistes muscorum, which has the ability to accumulate
large amounts of heavy metals in the thalli and to switch the photosynthetic partner to a better adapted to given conditions. Moreover, this lichen has the ability to chelate heavy-metals
and release them outside the thallus in the form of oxalate crystals. The production of oxalates in lichens may also be associated with the removal of calcium excess from the thallus
or protection against excessive solar radiation. Diploschistes muscorum due to unusual adaptations to extreme environmental conditions, is not only an interesting research object for
scientists, but also plays an important role as a pioneer species in anthropogenic habitats.

Ryc. Kryształ szczawianu wapnia na powierzchni plechy słojecznicy mchowej (Diploschistes muscorum). Fot. Kaja Rola i Piotr Osyczka.
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R ola dwuetapowego rozsiewania nasion
w odnowieniu lasu:
czy wysokość ma znaczenie?

The role of a two-phase seed dispersal in forest regeneration:
does altitude matter?
Aleksandra Wróbel (Poznań)

Streszczenie
Rozsiewanie nasion przez zwierzęta ma kluczowe znaczenie w odnowieniu lasu. Czasem jednak cały ten proces przebiega dwuetapowo, gdzie dwa różne gatunki nasionożerców biorą
udział w roznoszeniu nasion. Nasionożerne gryzonie mogą odgrywać ważną rolę w interakcji
między sosną limbą (Pinus cembra) a orzechówką zwyczajną (Nucifraga caryocatactes), wykradając nasiona zakopane wcześniej przez orzechówkę. Rola ta jednak jest niejednoznaczna
i może się zmieniać wraz z wysokością n.p.m. oraz zmieniającą się liczebnością gryzoni. Jednak wraz z ocieplającym się klimatem populacje gryzoni przesuwają zasięg swojego występowania ku wyższym partiom gór, co może mieć konsekwencje w odnawianiu się górskich
gatunków drzew i przesuwaniu się granicy lasu. W prowadzonym przeze mnie projekcie zamierzam zbadać przedstawione zagadnienia.
Abstract
Seed dispersal by animals is crucial for forest regeneration. However, sometimes this is a twophase process, where two different granivore species disperse seeds. Granivorous rodents can
play an important role in the Arolla pine (Pinus cembra) – spotted nutckracker (Nucifraga caryocatactes) interaction by pilfering seeds previously cached by nutcrackers. Nevertheless, this
role is ambiguous and can change with altitude as well as varying rodent abundances. Moreover, rodent populations move upward due to global warming, what can have consequences in
tree regeneration in mountains and treeline alterations. In my project, I am going to investigate
these aspects.

Ryc. Klatki w eksperymencie badającym stopień wykradania zakopanych nasion przez gryzonie. Fot. Aleksandra Wróbel.
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P ozytywny wpływ ogrodnictwa

na psychikę – czyli kilka słów o tym,
co to jest hortiterapia
Positive impact of gardening on the psyche –
or a few words about what is hortiterapy
Katarzyna Stachowicz (Kraków)

Streszczenie
Hortiterapia, czyli terapia ogrodnictwem, znana jest na świecie i wykorzystywana między innymi w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, ale również w Japonii czy Korei
Południowej. Hortiterapia obejmuje zarówno czynne ogrodnictwo, jak i bierne przebywanie
na łonie natury. Z powodu ogólnoświatowego lockdownu, którego doświadczaliśmy w wyniku pojawienia się wirusa SARS-CoV-2, terapia ogrodem przeżywa aktualnie rozkwit. Można
go zaobserwować głównie na terenie Wielkiej Brytanii. Warto więc prześledzić dane naukowe
na ten temat i może zmienić coś w swoim życiu dla poprawy ogólnie pojętego zdrowia psychicznego.
Abstract
Horticultural therapy or gardening is internationally known and practiced in the United Kingdom, the United States, but also in Japan and South Korea. Horticultural therapy includes both
active and passive gardening. Due to the worldwide lockdown we faced as a result of the SARSCoV-2 virus outbreak, horticultural therapy is currently experiencing a renaissance. It can be
seen especially in the UK. So let's take a look at the scientific data on the subject and perhaps
change something in your life to improve your overall mental health.

Ryc. Schemat klasyfikacji terapii ogrodnictwem, tzw. hortiterapii – forma czynna i bierna. Rycina poglądowa, opracowanie własne na podstawie
[8,10].

