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Noc Naukowców

Zjazd dermatologów

O Tomaszu Drobniku

Poznañ w Ko³obrzegu

Gaudeamus

Noc naukowców w Collegium Anatomicum
26 wrzeœnia 2008

Imprezê pod auspicjami Komisji Europejskiej zorganizowano 

w Poznaniu po raz drugi. W tym roku do akcji popularyzowania 

nauki w³¹czy³ siê Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-

skiego, otwieraj¹c podwoje Collegium Anatomicum.

Na dzieci, m³odzie¿ szkoln¹ i doros³ych czeka³y przeró¿ne atrak-

cje – od konkursów, pokazów, prezentacji aparatury, wystaw 

hobbystycznych i koncertu pianistycznego, po warsztaty i wy-

k³ady, zorganizowane przez 60 pracowników naukowych naszej 

uczelni. Impreza rozpoczê³a siê ju¿ o godzinie 16, a chêtnych nie 

brakowa³o a¿ do póŸnych godzin nocnych. W sumie odwiedzi³o 

nas ok. 10 tysiêcy ludzi, trzykrotnie wiêcej, ni¿ przewidywali 

organizatorzy.

Fot. K. Fryœ, M.A. Nizio³kowie, J.Seidel



PRZEDMIOT NUMERU

Sprzę t pracowni
elektrofizjologii dziecię cej

Dzia³a ju¿ od roku, jednak dopiero na pocz¹tku wrzeœnia uroczyœcie 
przeciêto nad ni¹ wstêgê. Aparatura, dziêki której powsta³a 
pierwsza w zachodniej Polsce i najnowoczeœniejsza w kraju 
pracownia elektrofizjologii dzieciêcej, to „absolutny œwiatowy top”.

W niewielkiej sali na parterze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera 
dawniej odbywa³y siê jedynie zabiegi cewnikowania serca. Rok temu, 
uzyskawszy wsparcie finansowe narodowego programu profilaktyki
i leczenia chorób uk³adu sercowo-naczyniowego POLKARD, 
szpital dokupi³ komplet aparatury do badañ elektrofizjologicznych serca 
firmy Bard, umo¿liwiaj¹cej za³o¿enie pediatrycznej pracowni 
elektrofizjologicznej na œwiatowym poziomie. Leczy siê tu czêstoskurcze 
serca metod¹ ablacji, ma³ym pacjentom z woln¹ czynnoœci¹ serca mo¿na 
wszczepiæ ka¿dy typ stymulatora, a dzieciom zagro¿onym nag³ym 
zgonem z powodu migotania komór wszczepia siê kardiowertery-
-defibrylatory. Specjalistyczny sprzêt do badañ elektrofizjologicznych
i ablacji, mieszcz¹cy siê w kilku niepozornych skrzynkach, kosztowa³
ok. 650 tys. z³, a jednak „jest nic nie wart, bez tych ludzi” – mówi 
zastêpca kierownika Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dzieciêcej,
prof. Waldemar Bobkowski, wskazuj¹c na swoich wspó³pracowników. 
„Sukces osi¹ga siê tylko wtedy, gdy jest zgrany zespó³ lekarzy, 
pielêgniarek i techników, sprz¹taczki nie wy³¹czaj¹c.” To ideowcy
i pasjonaci. Z b³yskiem w oku opowiadaj¹ o œwietnie zapowiadaj¹cym siê 
m³odym pi³karzu, któremu z powodu czêstoskurczy zakazano uprawiania 
sportu w jakiejkolwiek postaci. Trzy miesi¹ce po ablacji wróci³ na boisko.
Przez ostatni rok podobnych historii by³o tu ok.120. Kierownik pracowni, 
dr Artur Baszko, wraz z prof. Bobkowskim wykonuj¹ tu co œrodê do 
czterech zabiegów. O skutecznoœci i kompetencji poznañskich lekarzy, 
którzy zabiegi ablacji i wszczepiania stymulatorów u dzieci wykonywali 
ju¿ wczeœniej w „doros³ej” pracowni elektrofizjologicznej w Szpitalu 
Przemienienia Pañskiego, mówi siê ju¿ nie tylko w Polsce zachodniej.
Na ul. Szpitaln¹ przyje¿d¿aj¹ ludzie z Krakowa, Nowego S¹cza, 
Wroc³awia, Gdañska, Katowic... Poznañ daje ich dzieciom nadziejê
na szczêœliwe ¿ycie.
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NA POCZ¥TEK

Gaudeamus ³amie dogmat. Zaczyna siê 

od „wiêc”, a przecie¿ wiemy, ¿e tak 

zdania zaczynaæ siê nie powinno.

Kto na maturze zacznie zdanie

od „wiêc”, mo¿e nie dostaæ prawa 

œpiewania tej najbardziej akademickiej

z wszystkich pieœni. Paradoks?

Kto wst¹pi³ w mury uniwersytetu mo¿e, 

a nawet ma obowi¹zek ³amaæ dogmaty, 

zadawaæ absurdalne z pozoru pytania

i przeciwstawiaæ siê autorytetom. 

Uniwersytet jest miejscem, w którym 

ceni siê dociekliwoœæ, pasjê i ciekawoœæ 

œwiata, bo bez nich nauka nie istnieje. 

Iuvenes wnosz¹ w te mury entuzjazm

i zapa³, professores ucz¹ cierpliwoœci

i autosceptycyzmu. Idea³?

To, jak bêdzie wygl¹da³ nasz 

uniwersytet, zale¿y od nas samych.

Jeœli czujemy, ¿e daleko mu

do doskona³oœci, zacznijmy od siebie. 

Ka¿dy z nas jest bowiem cz¹stk¹

tej universitas, wspólnoty,

mini-wszechœwiata.

Pocz¹tek roku akademickiego mo¿e byæ 

dobr¹ okazj¹ dla przypomnienia sobie 

tej prawdy. Zwróci³ na ni¹ uwagê

w swoim przemówieniu inauguracyjnym 

nowy rektor naszej uczelni, prof. Jacek 

Wysocki: „Budowa symbolicznego 

gmachu uniwersytetu wymaga

od ka¿dego z nas po³o¿enia w³asnej 

cegie³ki, która mo¿e byæ wiêksza

lub mniejsza, piêkniejsza lub bardziej 

zwyczajna, ale której nie mo¿e 

zabrakn¹æ, jeœli gmach ma rosn¹æ 

wysoko i przetrwaæ na przysz³oœæ.”

Cieszmy siê wiêc, bo nowy rok 

akademickiego budowania przed nami.

Magdalena 
Knapowska-Nizio³ek
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Poni¿ej publikujemy tekst przemówienia inauguracyjnego,
które wyg³osi³ JM Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. JACEK WYSOCKI.

Wysoki Senacie, dostojni Goœcie, Panie i Panowie, Dlaczego dziœ, po 89 latach siêgamy pamiêci¹ do tamtych 
przyjmuj¹c symbole w³adzy rektorskiej, chcia³bym z³o¿yæ uro- dni? Przede wszystkim po to, aby wydarzenia dzisiejszego dnia 
czyste zobowi¹zanie, ¿e do³o¿ê wszelkich starañ, aby rz¹dziæ postrzegaæ we w³aœciwej skali. 
m¹drze, w niczym nie uchybiæ godnoœci urzêdu rektora oraz Zmiana w³adz uniwersytetu to wa¿ne, z pewnoœci¹ histo-
zachowaæ œcis³¹ wiêŸ z ca³¹ spo³ecznoœci¹ Uniwersytetu Me- ryczne wydarzenie, ale to tylko pewien epizod w blisko szeœæ-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego. dziesiêcioletniej historii naszej uczelni. To odniesienie do prze-

sz³oœci ka¿e z pokor¹ spojrzeæ za siebie. Wielkie postacie rek-
Wszyscy budujemy ten gmach* torów i dziekanów, a zw³aszcza ich wk³ad w dzie³o rozwoju 

naszej Alma Mater, sk³aniaj¹ nas wszystkich przejmuj¹cych 
Szanowni Pañstwo, 7 maja 2009 roku obchodziæ bêdziemy dzisiaj ster uczelni, do g³êbokiej refleksji nad wielkim zada-

90-t¹ rocznicê inauguracji roku akademickiego na Wszechnicy niem i odpowiedzialnoœci¹, która stoi przed nami. Ka¿d¹ 
Piastowskiej, przemianowanej rok póŸniej na Uniwersytet z ostatnich kilku kadencji w³adz mo¿na by symbolicznie zaty-
Poznañski. Z wydzia³u lekarskiego tej uczelni bierze swój tu³owaæ, na przyk³ad: „Otwarcie na œwiat”, „Równamy do 
pocz¹tek Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego najlepszych”, „Nowoczesna dydaktyka” czy „Wielkie budo-
w Poznaniu. wanie”. Dziœ nie potrafimy jeszcze powiedzieæ, jakim has³em 

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009WYDARZENIE

Rektorzy, prorektorzy, dziekani oraz kanclerz UMP tu¿ przed uroczyst¹ inauguracj¹ roku akademickiego 2 paŸdziernika 2008 r.
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œwiadczeñ medycznych w po³¹czeniu z bardziej komercyjnym 
modelem funkcjonowania tych szpitali stwarza powa¿ne za-
gro¿enie dla funkcjonowania naszej klinicznej bazy dydak-
tycznej. Aktywnie próbujemy wp³ywaæ na bieg wydarzeñ po-
przez œcis³¹ wspó³pracê z parlamentarzystami i wykorzystanie 
doœwiadczeñ naszych mened¿erów opieki zdrowotnej. Z wiel-
kim niepokojem obserwujemy pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê ma-
terialn¹ spo³ecznoœci akademickiej i zwi¹zany z tym odp³yw 
z uczelni zarówno wysokokwalifikowanych, jak i m³odych 
pracowników. Martwi¹ nas niskie nak³ady na badania nauko-
we, które nie pozwalaj¹ na ich efektywn¹ rywalizacjê w skali 
miêdzynarodowej. Jeœli nie powiêkszymy naszej bazy dydak-
tycznej, nie bêdzie mo¿liwe otwieranie nowych kierunków 
kszta³cenia i zwiêkszanie liczby studentów.

Œwiadomoœæ zagro¿eñ nie powinna zniechêcaæ nas, ale 
mobilizowaæ do wspólnego poszukiwania dobrych i sku-
tecznych rozwi¹zañ, poszukiwania silnego m¹droœci¹ ca³ej 

bêdzie mo¿na nazwaæ tê kadencjê, któr¹ zaczynamy, ale spo³ecznoœci. 
wiemy, jaka jest nasza wizja Uniwersytetu Medycznego i jakie Pozwólcie Pañstwo, ¿e skierujê w tej chwili kilka zdañ do 
s¹ nasze zamierzenia. naszych studentów ucz¹cych siê w jêzyku angielskim. 

Szczegó³owy plan dzia³ania w³adz obecnej kadencji za-
warty jest w programie wyborczym, dlatego nie bêdê go dzisiaj 
przedstawia³. Chcia³bym natomiast podzieliæ siê z Pañstwem Gain desired knowledge
kilkoma ogólnymi refleksjami. 

Dear students, dear guests, we are celebrating today the Has³o mojej kampanii wyborczej brzmia³o: „Nowoczesny 
beginning of the new academic year and also the taking over i dynamiczny Uniwersytet Medyczny naszym wspólnym ce-
the power by the newly elected authorities of our university. lem”. Chcia³em w tych s³owach podkreœliæ, ¿e musimy inten-
It is a very important day in our community. On this occasion sywnie rozwijaæ nasz¹ uczelniê, jeœli chcemy nadal przodowaæ 
I would like to welcome all of you, those who are just beginning w rankingach, jeœli chcemy korzystaæ z przywileju przyjmo-
their studies and those who will continue. I would like to wania tylko najlepszych kandydatów na studia, jeœli chcemy 
emphasize how important you are for our university. You have nadal byæ znacz¹cym oœrodkiem badañ naukowych. Ale w tym 
come from different regions of the world, from North America, haœle zawarte jest tak¿e drugie przes³anie. To wielkie dzie³o 
Asia, Africa and from some European countries. You represent musi byæ naszym wspólnym celem. Budowa symbolicznego 
different cultures and different religions. We are sure that your gmachu uniwersytetu wymaga od ka¿dego z nas po³o¿enia 
presence among us makes our university multicultural and w³asnej cegie³ki, która mo¿e byæ wiêksza lub mniejsza, 
therefore more rich in humanistic values.piêkniejsza lub bardziej zwyczajna, ale której nie mo¿e 

I hope that you will feel very well in Poznañ and very well zabrakn¹æ, jeœli gmach ma rosn¹æ wysoko i przetrwaæ na 
at this university. I am sure you will gain the desired knowledge przysz³oœæ.
and optimally prepare yourselves for the future career. But 
I hope also that after hard work you will find time to create new Trudnoœci trzeba pokonywaæ
relationships and to benefit from the student life. Try also to 

Nowoczesny uniwersytet musi budowaæ swoj¹ si³ê w opar- learn something about Poland and our culture. It should help 
ciu o liczn¹ i ambitn¹ kadrê naukow¹. Mamy j¹, ale trzeba nam you to better understand people living in this part of the world. 
wiêcej. Wymagania wobec pracowników nauki bêd¹ rosn¹æ, I wish all of you a very successful academic year. 
tak jak rosn¹ wymagania wobec naszej uczelni w wielkiej 
rywalizacji o œrodki na prowadzenie badañ naukowych. Nowo-
czesny uniwersytet to tak¿e nowoczesne kszta³cenie. S³owa 
krytyki, jakie niekiedy s³yszeliœmy w okresie wyborów z ust 
naszych studentów, powinny byæ dla nas Ÿród³em twórczego 
niepokoju. Na uczelni stworzone zosta³y odpowiednie mecha-
nizmy i rozwi¹zania organizacyjne, aby jakoœæ kszta³cenia 
monitorowaæ w sposób ci¹g³y i aby w tej ocenie wiod¹c¹ rolê 
odgrywali studenci. Nowoczesny uniwersytet to tak¿e dobra 
baza materialna. W ostatnich latach rozpoczêto przygotowania 
do kolejnych inwestycji, a zadaniem w³adz obecnej kadencji 
bêdzie znalezienie mo¿liwoœci ich realizacji i doprowadzenie 
do pe³nego urzeczywistnienia. 

Gdy spogl¹damy na wizjê rozwoju uczelni, rodzi siê tak¿e 
pytanie o zagro¿enia i spodziewane trudnoœci. Ju¿ dziœ stajemy 
w obliczu niepewnoœci wobec planowanych przekszta³ceñ 
szpitali klinicznych. Niedoszacowana wycena udzielanych 
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Promocja doktorów habilitowanych

K
az

im
ie

rz
 F

ry
œ

Immatrykulacja studentów anglojêzycznych
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Magnificencje Rektorzy, wysoki Senacie, czcigodni Pro-
fesorowie, dostojni Goúcie i droga Mùodzieýy Akademicka!

Szacuje siê, ¿e cia³o doros³ego cz³owieka jest zbudowane
16z 10 tysiêcy bilionów komórek (10 ). Czêœæ komórek stale ginie 

i jest zastêpowana przez nowe komórki, pochodz¹ce z komórek 
macierzystych. Komórki macierzyste w tkankach organizmu 
doros³ego mo¿na odnaleŸæ w ró¿nych miejscach, np. komórki 
macierzyste hematopoetyczne w szpiku kostnym i w¹trobie, ko-
mórki macierzyste nab³onka jelitowego w kryptach jelitowych, 
komórki macierzyste miêœni szkieletowych w miêœniach. 

Pochodzenie komórek macierzystych 

Komórki macierzyste swoiste tkankowo pochodz¹ z ko-
mórek macierzystych embrionalnych. Komórki zarodka cz³o-

O komórkach macierzystych
Wyk³ad inauguracyjny pt. „Perspektywy
wykorzystania w medycynie komórek
macierzystych organizmów doros³ych”
(którego streszczenie zamieszczamy poni¿ej),
wyg³osi³ doktor honorowy naszego
uniwersytetu, prof. JERZY KAWIAK
z Centrum Medycznego
Kszta³cenia Podyplomowego.

Jak ukszta³towaæ cz³owieka patriotyzmu i postaw prospo³ecznych winno siê kszta³towaæ po-
przez s³u¿bê lokalnej spo³ecznoœci. Pracuj¹c dla jej dobra i s³u-

Szanowni Pañstwo, d³uga i bogata tradycja uniwersy- ¿¹c naszej ma³ej ojczyŸnie liczymy, ¿e nasze miasto i region 
teckiego kszta³cenia na kierunkach medycznych powinna sk³a- wespr¹ nasze wysi³ki na rzecz rozwijania silnego Uniwersytetu 
niaæ nas do siêgania do m¹droœci naszych poprzedników. Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Heliodor Œwiêcicki, jeden z za³o¿ycieli Wszechnicy Piastow-
skiej i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznañskiego, w czasie ¯yczenia na nowy rok
przemówienia inauguruj¹cego rok akademicki 89 lat temu 
nawi¹za³ do s³ów Józefa Strusia, wychowanka Akademii Lu- Szanowni Pañstwo, rozpoczynamy kolejny rok dzia³ania 
brañskiego. W jednym ze swych komentarzy ten wielki lekarz naszego uniwersytetu. W imieniu w³adz uczelni ¿yczê wszyst-
i naukowiec napisa³: „Szczegó³owa umiejêtnoœæ to tylko cz¹st- kim, aby by³ to bardzo dobry rok, pe³en sukcesów osobistych, 
ka ca³oœci wszechwiedzy ludzkiej. Ona dopiero czyni cz³owie- które niech bêd¹ cz¹stk¹ pomyœlnoœci uczelni. ¯yczê spe³nie-
ka cz³owiekiem, który w ca³ej pe³ni do swych dorós³ celów”. nia zawodowych marzeñ i realizacji wszystkich planów, stu-

Misja ukszta³towania absolwenta jako cz³owieka, który dentom odwa¿nego i ambitnego kreowania swojej przysz³oœci, 
w pe³ni dorasta do swych celów, wymaga od nas zwrócenia a wszystkim nam zachowania w³aœciwej hierarchii celów, 
uwagi w procesie kszta³cenia na zaszczepienie w naszych stu- abyœmy zawsze znajdowali czas i otwartoœæ dla naszych naj-
dentach szacunku dla norm etycznych i moralnych oraz pro- bli¿szych. W imieniu w³adz uczelni proszê tak¿e wszystkich 
mowania postaw otwartych na potrzeby drugiego cz³owieka. Pañstwa – cz³onków naszej uniwersyteckiej spo³ecznoœci 
Dla osi¹gniêcia tego celu niezbêdne jest nie tylko w¹skie nau- – o pomoc i wsparcie w realizacji naszego programu. 
czanie zawodowe, ale tak¿e szerokie kszta³cenie huma-

Panie, Panowie!nistyczne. W tym procesie liczymy na wspó³pracê naszych 
Rok akademicki 2008/2009 og³aszam za otwarty. bratnich uczelni poznañskich, przede wszystkim Uniwersytetu 
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. Adama Mickiewicza, a tak¿e wszystkich akademickich szkó³ 

naszego miasta. Chcemy tak¿e w procesie wychowania na-
szych studentów zacieœniæ wspó³pracê z samorz¹dem i miesz-
kañcami Poznania oraz ca³ej Wielkopolski. Kszta³towanie 

Wyk³ad prof. Kawiaka zakoñczy³ uroczystoœæ inauguracji
roku akademickiego
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wieka, zbudowanego z 16-32 komórek tworz¹cych morulê, rzyste, które mog¹ siê odtwarzaæ, chocia¿ dziel¹ siê nieczêsto. 
maj¹ wszechstronne mo¿liwoœci rozwojowe, s¹ totipotencjalne. Niektóre pojedyncze komórki macierzyste zaczynaj¹ siê jednak 
Ale ju¿ w okresie powstania blastuli ró¿nicuj¹ siê i uk³adaj¹ siê dzieliæ intensywnie, co stanowi pocz¹tek ich ró¿nicowania. 
w komórki wêz³a zarodkowego, daj¹cego potem ca³y organizm Namna¿aj¹ siê i przesuwaj¹ ku œwiat³u jelita. Ta populacja 
cz³owieka oraz w komórki trofektodermy, zawi¹zka b³on p³o- komórek po okresie proliferacji (podzia³ów) ró¿nicuje siê 
dowych. Zarówno komórki wêz³a jak i trofektodermy maj¹ w komórki dojrza³e jelita, które przesuwaj¹ siê z krypty ku 
w³aœciwoœci pluripotencjalne i nazywamy je komórkami macie- powierzchni jelita, gdzie potem podlegaj¹ z³uszczeniu. 

Zdolnoœæ komórek macierzystych do intensywnego wyrzu-rzystymi embrionalnymi. Komórki macierzyste embrionalne 
cania toksyn, trucizn z cytoplazmy mo¿na sprawdzaæ cytome-ró¿nicuj¹ siê dalej w ektodermê, endodermê, mezodermê i pier-
trycznie, podaj¹c do œrodowiska barwnik Hoechst 33342. wotne komórki p³ciowe, a potem czêœæ z ich zostaje zachowana 
Barwnik ten jest wyrzucany z komórek macierzystych, które na w rozwijaj¹cych siê tkankach i narz¹dach jako komórki ma-
wykresach fluorescencji uk³adaj¹ siê w charakterystyczny spo-cierzyste swoiste tkankowo. 
sób. Poniewa¿ populacja komórek wyrzucaj¹ca barwnik zaj-
muje obszar wykresu z boku g³ównej populacji komórek, nazy-Wspólne markery komórek macierzystych embrionalnych
wa siê j¹ „site population“. Na rycinie 2 zaznaczono ramk¹ tê i tkankowo swoistych 
„site population“. 

Komórki macierzyste mo¿na odnaleŸæ w organizmie doro-
s³ym po znacznikach, markerach. Markery te s¹ obecne w ko-
mórkach macierzystych embrionalnych oraz w komórkach 
macierzystych swoistych tkankowo. Przyk³adem takich wspól-
nych markerów s¹ bia³ka Oct3/Oct4, CXCR4, Nanos, CD133, 
CD117, CD34, CD90 i inne. Przyk³ady markerów w niektórych 
komórkach macierzystych obecnych w szpiku kostnym znaj-
duj¹ siê w Tabeli 1.

Komórki macierzyste tkankowe jak i komórki macierzyste 
embrionalne maj¹ pewne wspólne w³asnoœci fizjologiczne. 
Mo¿na do nich zaliczyæ: (1) zdolnoœæ do odtwarzania siê, to 

Komórki tej populacji (komórki macierzyste), mo¿na izo-znaczy, ¿e komórki macierzyste po podziale mog¹ dawaæ nowe 
lowaæ sortowaniem oraz hodowaæ i namna¿aæ in vitro przez komórki macierzyste, (2) zdolnoœæ do ró¿nicowania siê w ko-
d³ugi okres. W jednym z doœwiadczeñ (Hirschmann wsp. 2004) mórki tkanek i narz¹dów oraz (3) opornoœæ na czynniki szko-
sortowane komórki macierzyste neuroblastoma („site popu-dliwe, takie jak trucizny albo napromienianie. Pierwsze dwie 
lation“) hodowano przez wiele tygodni in vitro i obserwowano w³asnoœci komórek macierzystych ³atwo mo¿na przeœledziæ na 
ponad 2000-krotny przyrost liczby komórek „site population“, schemacie zachowania siê komórek nab³onkowych jelita gru-
podczas gdy równolegle hodowane komórki g³ównej populacji bego (Ryc. 1). U podstawy krypty spoczywaj¹ komórki  macie-
wykaza³y przyrost tylko oko³o 12-krotny (Ryc. 3). Tak wiêc 
komórki macierzyste mo¿na in vitro namna¿aæ, hoduj¹c je w od-
powiednim œrodowisku. 

Tabela 1. W szpiku kostnym znajdowano ró¿ne komórki macierzyste 
wg. Ratajczaka wsp. 2007 

komórki markery 

komórki progenitorowe 
œródb³onka  

CD133, CD34, CD31, c-kit=CD117  

mezenchymalne komórki 
macierzyste  

CD105, CD133, CD90  

Very small embryonic-
like stem cells (VSELs) 

CXCR4, CD133, CD34  

 

Ryc.1. Schemat po³o¿enia komórek macierzystych w krypcie jelita
grubego, strefa namna¿anie ró¿nicuj¹cych siê komórek oraz strefa
ró¿nicowania 

strefa
komórek

ró¿nicyj¹cych

strefa
komórek

proliferuj¹cych

komórki
macierzyste

Ryc. 2. „Site population“ wœród komórek maziówki stawowej z pracy
Teramura T, Fukuda K wsp. BMC Musculoskeletal Disorders 2008; 9, 86. 

Ryc. 3. Wynik sortowania i hodowli przez 6 tygodni komórek „site 
population“ (B) oraz populacji g³ównej (C) komórek neuroblastoma 
wg. Hirschmann wsp. 2004. Oœ x-ów fluorescencja czerwona, oœ y-ów 
– fluorescencja niebieska. 
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Nisze komórek macierzystych Komórki macierzyste nowotworowe 
Komórki macierzyste organizmu doros³ego przebywaj¹ 

W ostatnich latach pojawiaj¹ siê doniesienia o mo¿liwej w okreœlonych miejscach, które nazywa siê niszami tkankowymi 
roli komórek macierzystych w onkogenezie. Komórki nowo-b¹dŸ narz¹dowymi. Mog¹ tam byæ utrzymywane ró¿nymi uk³a-
tworowe pojawiaj¹ siê, gdy komórki prawid³owe zyskuj¹ dami. W szpiku kostnym dzia³a uk³ad chemokinowy, gdzie pro-
w genomie mutacje w odcinkach DNA koduj¹cych bia³ka dukowany przez komórki pod³o¿a ligand SDF-1 (stroma-derived 
wa¿ne dla proliferacji i prze¿ywania komórek. Czêsto trzy takie factor-1) oddzia³uje z receptorami CXCR4 na powierzchni komó-
kolejne mutacje w komórce decyduj¹ o jej charakterze nowo-rek macierzystych i zatrzymuje te komórki w szpiku. Pod wp³y-
tworowym. Wa¿ne jest te¿, ¿e mutacje nowotworowe mog¹ wem czynnika regulatorowego G-CSF, toksyn, stresu wywo-
zachodziæ w komórkach macierzystych. Komórki macierzyste ³anego ró¿nymi czynnikami, SDF-1 jest usuwany i wtedy komór-
maj¹ d³ugi okres interfazy, co sprzyja gromadzeniu mutacji. Nie ki macierzyste opuszczaj¹ szpik i przemieszczaj¹ siê do kr¹¿enia. 
jest to problem do koñca zbadany. Podstawowe w³asnoœci Mog¹ wtedy zasiedlaæ miejsca, w których jest zapotrzebowanie 
komórek macierzystych prawid³owych s¹ takie same jak ko-na komórki macierzyste. Szpik kostny jest nisz¹ dla komórek 
mórek macierzystych nowotworowych. Komórki macierzyste macierzystych hemopoetycznych. Mo¿na je odró¿niæ markerami 
nowotworowe maj¹ zdolnoœæ do odtwarzania komórek macie-CXCR4 oraz CD34. Komórki takie stale kr¹¿¹ równie¿ we krwi, 
rzystych nowotworowych, ale ich podzia³y nie s¹ czêste; maj¹ gdzie stanowi¹ oko³o 0,1% leukocytów. Krew pêpowinowa za-
te¿ zdolnoœæ do ró¿nicowania w komórki tkanek, dlatego no-wiera komórki macierzyste miêœni szkieletowych, wyrzucane do 
wotwór zbudowany jest g³ównie z komórek czêœciowo zró¿-kr¹¿enia podczas stresu porodowego. Mog¹ one byæ wyko-
nicowanych. Komórki macierzyste nowotworowe stanowi¹ rzystane do reparacji uszkodzonego miêœnia szkieletowego, mog¹ 
tylko nieliczn¹ populacjê w nowotworze, ale s¹ oporne na w³¹czaæ siê do regeneruj¹cego miêœnia (Ryc. 4). 
czynniki szkodliwe. Jest to cecha komórek nowotworowych 
utrudniaj¹ca chemioterapiê nowotworu. Leki stosowane w che-
mioterapii s¹ wydajnie usuwane z komórek macierzystych 
nowotworowych, dzia³aj¹ na zró¿nicowane komórki nowo-
tworu, a komórki macierzyste nowotworu zostaj¹ zachowane. 
To prowadzi do nawrotów nowotworu startuj¹cego ponownie 
z komórek macierzystych nowotworowych. Wydaje siê, ¿e 
skuteczne leczenie nowotworu powinno polegaæ na usuwaniu 
komórek macierzystych nowotworowych, z których nowotwór 
mo¿e siê odtwarzaæ. Trwaj¹ porównania fizjologii komórek 
macierzystych prawid³owych i komórek macierzystych nowo-
tworowych, aby ró¿nice wykorzystaæ w terapii. Przyk³adem 
wykorzystania w leczeniu nowotworów takich ró¿nic jest doœ-
wiadczenie niedawno opisane przez Malanchi I et al. (Nature 
2008). Doœwiadczenie by³o prowadzone u myszy, gdzie ko-
mórki macierzyste naskórka mo¿na odró¿niæ od innych komó-
rek naskórka, bo maj¹ ekspresjê CD34. Komórki macierzyste 
raka p³askokomórkowego jak i komórki macierzyste prawi-Innym uk³adem warunkuj¹cym przemieszczanie siê ko-
d³owe naskórka maj¹ te¿ ekspresjê â-kateniny. Okaza³o siê, ¿e mórek w p³aszczyŸnie nab³onka jest uk³ad WNT (ligand)/ 
utrzymanie sygnalizacji komórkowej drog¹ WNT/â-kateniny Frizzled*-LRP** (kompleks receptora na powierzchni ko-
jest konieczne dla podtrzymania wzrostu raka u myszy, bo mórek). Kompleks bia³ek receptorowych Frizzled sk³ada siê z 
delecja tej ekspresji blokuje wzrost nowotworu, ale sygnalizacja rodziny wielu bia³ek kieruj¹cych ruchem komórek nab³onko-
ta nie jest konieczna dla homeostazy normalnego naskórka wych. W sk³ad kompleksu wchodz¹ te¿ bia³ka rodziny Lrp 
myszy. Tak wiêc u myszy mo¿na zahamowaæ wzrost nowo-(oko³o 20 u cz³owieka) np. Lrp5/6. Uk³ad WNP warunkuje rów-
tworowy naskórka, bo komórki macierzyste nowotworowe i pra-nie¿ prze¿ywanie komórek macierzystych nab³onków. 
wid³owe maj¹ ró¿ne drogi sygnalizacji. By³by to wiêc sposób na 
wybiórcze niszczenie komórek macierzystych nowotworowych Przyk³ady wykorzystania komórek macierzystych w terapii 
i optymalny sposób leczenia nowotworu. Mo¿na zatem uznaæ, 
¿e przedstawiona droga rozumowania jest poprawna i w przy-Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC = Hemato-
sz³oœci zostan¹ opracowane bardziej skuteczne sposoby le-poietic Stem Cells) szpiku kostnego od dawna s¹ wykorzysty-
czenia nowotworów. wane do odtwarzania komórek szpiku po silnym napromienia-

niu, po wysokich dawkach chemioterapeutyków, w niedobo-
Podsumowanie rach hemopoetycznych. Komórki te mo¿na pobieraæ ze szpiku 

kostnego albo z krwi po uprzednim podaniu odpowiednich 
Z wêz³a zarodkowego pochodz¹ komórki macierzyste za-czynników uwalniaj¹cych je ze szpiku (G-CSF). Mezenchyma-

rodkowe, a u doros³ego tkankowo/narz¹dowe; Komórki macie-tycznym komórkom macierzystym (MSC =Mesenchymal Stem 
rzyste zajmuj¹ nisze, gdzie oddzia³uj¹ z komórkami pod³o¿a; s¹ Cells) podanym w miejsce urazu lub zawa³u miêœnia sercowego 
stamt¹d wyrzucane w razie potrzeby. Komórki macierzyste s¹ przypisuje siê funkcje podtrzymuj¹ce, od¿ywcze. Czasem jed-
wykorzystywane w terapii regeneracyjnej. Trwaj¹ poszukiwania nak komórki te mog¹ te¿ braæ udzia³ w odtwarzaniu uszko-
cech swoistych komórek macierzystych nowotworowych. dzonej tkanki np. miêœnia szkieletowego. 
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Ryc. 4. Czerwonym kolorem wybarwione komórki krwi pêpowinowej 
wszczepione do regeneruj¹cego miêœnia szkieletowego (B), potem zostaj¹ 
wbudowane do w³ókien miêœniowych (Brzoska E, Kawiak J et al 2006) 
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Dermatologia
warta Poznania
Wœród zielonych lasów i ³¹k kampusu Morasko odby³ siê na pocz¹tku
wrzeœnia XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
Prawie 2000 uczestników obradowa³o w doskona³ych warunkach,
dziêki wspó³pracy UMP i UAM.

Organizatorem czterodniowego zjazdu by³ Oddzia³ Poz- udzia³ wziêli równie¿ alergolodzy, chirurdzy naczyniowi, 
nañski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a przewod- pulmonolodzy, pediatrzy, interniœci i lekarze rodzinni), ale rów-
nicz¹cym jego Komitetu Organizacyjnego, jak i Naukowego – nie¿ biologów, immunologów, genetyków i psychologów. 
prof. dr hab. Wojciech Silny, kierownik Katedry i Kliniki Der- W obradach uczestniczy³a tak¿e 15-osobowa grupa lekarzy 
matologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego z Bia³orusi oraz specjaliœci z Wilna i Lwowa.

Wielkim zaszczytem dla poznañskiej dermatologii by³o w Poznaniu. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem nauko-
przyjêcie zaproszenia na zjazd przez wielu wybitnych œwiato-wo-szkoleniowym objê³o dwóch wybitnych poznañskich ludzi 
wych specjalistów z zakresu dermatologii i wenerologii. Swoim nauki: dotychczasowy rektor Uniwersytetu im. Adama Mickie-
doœwiadczeniem i wiedz¹ podzielili siê profesorowie: Johannes wicza – prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc oraz rektor Uniwersytetu 
Ring (Niemcy), Harald Gollnik (Niemcy), Bernard Przybilla Medycznego im. Karola Marcinkowskiego – prof. dr hab. Jacek 
(Niemcy), Wolfgang Christian Marsch (Niemcy), Hubert Wysocki. 
Pehamberger (Austria), Oleg Nadaszkiewicz (Ukraina), Bettina 
Wedi (Niemcy) oraz Matilde Bylaite (Litwa). „Od teorii do praktyki”

Tematyka zjazdu by³a szeroka i obejmowa³a ca³¹ proble- Na pocz¹tek kursy i psychiatra
matykê z zakresu tej specjalnoœci medycznej. Zgodnie z prze-

W pierwszym dniu zjazdu, 3 wrzeœnia, uczestnicy mieli oka-wodnim has³em spotkania „Od teorii do praktyki” w obradach 
zjê wzi¹æ udzia³ w piêciu kursach, z³o¿onych z czêœci teoretycz-poszczególnych sesji naukowych uwzglêdniono genetyczne 
nej i praktycznej. Kurs z terapii cellulitu metod¹ Thermage Lift uwarunkowania wielu chorób dermatologicznych, ich epide-
zorganizowa³a firma Coherent, z laseroterapii firma TIMKO, miologiê, nowoczesne metody diagnostyczne i profilaktyczne 
a z alternatywnych technik konturowania twarzy firma Q-MED. oraz najnowsze osi¹gniêcia badawczo-naukowe i terapeutycz-
Pozosta³e kursy dotyczy³y peelingów chemicznych i dermato-ne. Program zjazdu obejmowa³ prawie 400 doniesieñ nauko-
skopii. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê szkolenia z za-wych, 31 sesji tematycznych, 12 wyk³adów plenarnych, 48 pre-
kresu dermatoskopii i laseroterapii.zentacji w ramach pokazu przypadków, kursy i sesje szkole-

Ceremonia otwarcia zjazdu odby³a siê w godzinach wie-niowe oraz spotkania z ekspertami. W zjeŸdzie uczestniczy³o 
czornych w stylowej, przestronnej Auli Uniwersyteckiej. Jako prawie 2000 osób – nie tylko lekarzy (prócz dermatologów 
pierwszy g³os zabra³ prof. dr hab. W. Silny, który powita³ pa-
tronów honorowych spotkania, cz³onków Komitetu Honorowe-
go, przyby³ych kierowników wszystkich klinik dermatologicz-
nych w Polsce oraz zaproszonych goœci zagranicznych i obieca³ 
ucztê zarówno dla ducha, jak i dla cia³a. Zgromadzonych goœci 
powitali nastêpnie rektorzy dwóch poznañskich uczelni: Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. dr hab. Bronis³aw 
Marciniak i Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. Jacek Wy-
socki, wicewojewoda Przemys³aw Pacia oraz by³y wice-
wojewoda Waldemar Witkowski. PóŸniej prof. dr hab. W. Silny 
wraz z prof. dr hab. W. Gliñskim, przewodnicz¹cym Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego, oficjalnie uznali zjazd za 
otwarty. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ poznañski specjalista 
z zakresu psychiatrii – prof. dr hab. Janusz Rybakowski, który 
swój zajmuj¹cy wyk³ad o chorobie maniakalno-depresyjnej 
zakoñczy³ przewrotn¹ point¹, ¿e choroba ta dotyczy przede 
wszystkim osób twórczych. Po wyk³adzie i czêœci artystycznej Prof. Czarnecka-Operacz z prof. Marschem na uroczystoúci 

otwarcia zjazdu
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inauguracji uczestnicy zjazdu wziêli udzia³ w przyjêciu powital- Dzieñ zwieñczy³a impreza plenerowa, zorganizowana na uni-
nym. Odby³o siê ono pod go³ym niebem na urokliwym wersyteckim kampusie.
Dziedziñcu Ró¿anym Centrum Kultury Zamek, a raczono siê 
potrawami z grilla i swojskim jad³em. Sesje, przypadki i bankiet

  Kolejny dzieñ rozpocz¹³ siê sesj¹ plenarn¹, podczas której Spotkanie z ekspertem
porywaj¹cy wyk³ad o nowych osi¹gniêciach diagnostycznych 

Drugi dzieñ obrad rozpocz¹³ siê od pokazu bardzo cieka- w dermatohistopatologii wyg³osi³ prof. dr hab. Harald Gollnik. 
wych i skomplikowanych przypadków, zarówno tych czêsto Po interesuj¹cym pokazie przypadków uczestnicy zjazdu mieli 
spotykanych w codziennej praktyce dermatologicznej, jak i ka- okazjê porozmawiaæ o problemach w leczeniu i pielêgnacji 
zuistycznych. Pomimo wczesnej pory zgromadzi³ du¿¹ liczbê atopowego zapalenia skóry oraz o roli emolientów z autory-
s³uchaczy i doprowadzi³ do burzliwej dyskusji nad wybranymi tetem w dziedzinie pediatrii i dermatologii dzieciêcej, dr Danut¹ 
przez autorów prezentacji metodami diagnozowania i leczenia Rosiñsk¹-Borkowsk¹. Ogromn¹ frekwencj¹ cieszy³a siê sesja 
poszczególnych jednostek chorobowych. Wielkim udogodnie- szkoleniowa na temat pokrzywki jako aktualnego problemu 
niem by³y nowoczesne sale kampusu z przekazem multimedial- klinicznego, prowadzona przez prof. Silnego i prof. Czarneck¹-
nym, dziêki którym wiêksza liczba uczestników mog³a uczest- -Operacz. Pi¹tkowe sesje tematyczne porusza³y m.in. proble-
niczyæ w tej formie szkolenia. W godzinach popo³udniowych matykê dermatologii estetycznej, fotodermatologii oraz nowo-
mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w sesji plenarnej, prowadzonej przez czesnych kierunków leczenia ³uszczycy. Ukoronowaniem tego 
prof. Silnego i wybitnych specjalistów niemieckich. Dzieñ obfi- dnia by³ elegancki bankiet, zorganizowany wieczorem na 
towa³ w wyst¹pienia z zakresu immunologii, biologii komórko- terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Tañce trwa³y 
wej, genetyki, epidemiologii i lecznictwa dermatologicznego. do bia³ego rana.

Ostatni dzieñ zjazdu rozpoczêto pokazami przypadków Innowacyjnym rozwi¹zaniem, spotykanym dotychczas g³ównie 
oraz sesj¹ plenarn¹ pod przewodnictwem prof. dr hab. W. Gliñ-na zjazdach zagranicznych, by³o tzw. „spotkanie z ekspertem”, 
skiego, prof. dr hab. B. Przybilli, prof. dr hab. B. Wedi oraz prof. czyli mo¿liwoœæ rozmowy podczas lunchu z autorytetem w pre-
dr hab. W. Placka. Dotyczy³a problematyki anafilaksji wywo-zentowanej dziedzinie dermatologii. W tym dniu na trudne py-
³anej jadem owadów, leczenia pokrzywki przewlek³ej, zespo³u tania dotycz¹ce immunoterapii swoistej w leczeniu atopowego 
py³kowo-pokarmowego oraz nowych mo¿liwoœci diagnostycz-zapalenia skóry odpowiadali wybitni poznañscy dermatolodzy i 
nych w ³ysieniu kobiet. Po raz ostatni mo¿na by³o uczestniczyæ zarazem alergolodzy – prof. Wojciech Silny i prof. Magdalena 
w spotkaniu z ekspertem i pog³êbiæ swoj¹ wiedzê w zakresie roli Czarnecka-Operacz. Do godziny 18.00 goœcie zjazdu mogli 
lewocetyryzyny w lecznictwie dermatologicznym. Na pytania uczestniczyæ w sesjach tematycznych. Najwiêkszym proble-
odpowiada³y prof. M. Czarnecka-Operacz i dr D. Jenerowicz. mem by³ wybór sesji – by³y tak interesuj¹ce, ¿e chcia³o siê 
Zró¿nicowana tematyka sesji dotyczy³a w tym dniu chorób uczestniczyæ we wszystkich, co by³o niestety niemo¿liwe. 

Obrady sesji plenarnej. Od lewej: prof. Silny, prof. Pehamberger, prof. Ring
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„Wady wrodzone serca – rozpoznanie, leczenie, rokowanie. 
Nowoœci w kardiologii dzieciêcej” – pod takim tytu³em w dniach 
5-6 wrzeœnia 2008 roku odby³a siê w Poznaniu VII Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dzieciêcej PTK.

Honorowym patronem konferencji by³ JM Rektor UMP, 
prof. Jacek Wysocki. Naukowym patronatem honorowym objê-
li konferencjê zas³u¿eni dla kardiologii dzieciêcej emerytowani 
kierownicy klinik kardiologii dzieciêcej w Polsce: prof. Barbara 
Dêbiec (£ódŸ), dr Lili Goldstein (Zabrze), prof. Stanis³awa 
Ma³ecka-Dymnicka (Gdañsk), prof. Krystyna Kubicka (War-
szawa), prof. Maria Popczyñska-Marek (Kraków), dr Janina 
Rachocka (Poznañ), prof. Jerzy Œwiderski (Warszawa) oraz 
prof. Maria Wróblewska-Ka³u¿ewska (Warszawa). Za zas³ugi 
dla rozwoju kardiologii dzieciêcej w Polsce honorowych pa-
tronów konferencji odznaczono „Medalem Wielkiego Serca”. 
W uznaniu zas³ug dla rozwoju kardiologii i kardiochirurgii 
w Polsce otrzyma³ go te¿ dr Bogdan Szel¹gowicz, emerytowany 
kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dzieciêcej w Poznaniu.

O wadach wrodzonych serca
Konferencja Sekcji Kardiologii Dzieciêcej Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego tej jesieni po raz pierwszy odby³a siê w Poznaniu.
Jej gospodarzem by³a Klinika Kardiologii i Nefrologii Dzieciêcej UMP.

Prof. Bobkowski wræcza Medal Wielkiego Serca dr Janinie Rachockiej
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alergicznych, osutek polekowych, postêpów w lecznictwie der-
matologicznym, tr¹dziku i chorób ³ojotokowych, nowoczes-
nych nieinwazyjnych metod diagnostycznych w dermatologii, 
chorób tkanki ³¹cznej, chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, 
chorób w³osów i paznokci, chorób pêcherzowych i psycho-
dermatologii. 

W czasie czterech dni zjazdowych (3-6 wrzeœnia 2008) 
uczestnicy spotkania mieli równie¿ okazjê zapoznaæ siê ze 133 
prezentacjami w ramach sesji plakatowej oraz z najnowoczeœ-
niejszymi produktami oferowanymi przez 71 firm farmaceu-
tycznych i kosmetycznych.

Nagroda z ch³oniaka

Uroczysta ceremonia zamkniêcia, poprowadzona przez 
prof. dr hab. W. Silnego w Audytorium Maximum kampusu 
Morasko, zakoñczy³a XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego. Jego wysoki poziom merytoryczny szed³ 
w parze z wysokim poziomem czêœci kulturalno-towarzyskiej.

Przedstawiono wyniki rozstrzygniêtych konkursów: w se- dermatologiczny sta³ siê spotkaniem interdyscyplinarnym, 
sji plakatowej pierwsze miejsce zdoby³ plakat A. Mleczko, które wzbudzi³o zainteresowanie nie tylko lekarzy, ale równie¿ 
I. Franke, M. Morena, H. Gollnika i M. Leverkusa, przedsta- specjalistów dziedzin pokrewnych medycynie. Obecnoœæ sze-
wiaj¹cy przypadek œródnaczyniowego rozlanego ch³oniaka rokiego grona ludzi nauki, reprezentuj¹cych ró¿ne ga³êzie me-
olbrzymiokomórkowego typu B u 79-letniej pacjentki. W sesji dycyny, w tym wielu goœci zagranicznych, da³a mo¿liwoœæ 
pokazu przypadków pierwsze miejsce przypad³o M. Kierstan, J. odbycia naukowej debaty na prawdziwie œwiatowym poziomie 
Narbutt, A. Lesiak, A. Sysie-Jêdrzejowskiej i W. Biernatowi za oraz zainicjowania miêdzynarodowej wspó³pracy przy realizo-
opis przypadku Blastic NK-cell lymphoma. waniu przysz³ych projektów badawczych.

Organizatorzy zjazdu zapewnili goœciom program, który 
swoim zró¿nicowaniem dorówna³ europejskim spotkaniom nau- lek. med. Ma³gorzata Misterska
kowym. Ze wzglêdu na urozmaicon¹ tematykê, poznañski zjazd 

Przyjæcie powitalne na Dziedziñcu Róýanym CK Zamek.
Od lewej: prof. Czarnecka-Operacz, prof. Ring, prof. Pehamberger,
prof. Bylaite, prof. Silny
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Liczy siê lekarz pierwszego kontaktu 

By³o to wa¿ne i udane spotkanie ponad 200 lekarzy intere-
suj¹cych siê problemami kardiologii dzieciêcej – kardiologów 
dzieciêcych, kardiologów, pediatrów, neonatologów, lekarzy 
medycyny rodzinnej, a tak¿e studentów i pielêgniarek. Raz 
w roku kardiolodzy dzieciêcy z ca³ej Polski maj¹ okazjê wy-
mieniæ opinie i pogl¹dy na temat najbardziej aktualnych i wa¿-
nych problemów klinicznych. Jest jednak jeszcze jeden, kto wie 
czy nie wa¿niejszy, aspekt tego spotkania. Wziê³o w nim udzia³ 
wielu pediatrów i lekarzy rodzinnych z ca³ego kraju. To w³aœnie 
od nich zale¿y wychwycenie pierwszych objawów sugeruj¹-
cych chorobê serca u dziecka i odpowiednie nim pokierowanie. 
Formu³a wyk³adów i prezentacji by³a tak pomyœlana, aby 
oprócz bardzo specjalistycznej wiedzy przeznaczonej dla leka-
rzy z oœrodków kardiologicznych, istotny strumieñ prak-
tycznych informacji p³yn¹³ do lekarzy pierwszego kontaktu. Nie 
musimy siê wstydziæ – polska kardiologia i kardiochirurgia 
dzieciêca stoi na bardzo wysokim poziomie, ale bez pomocy 
pediatrów i neonatologów, bez wczesnego rozpoznania niepo- dzieci, u których biopsja miêœnia sercowego jest badaniem 
koj¹cych objawów i skierowania do odpowiedniego oœrodka, bardzo inwazyjnym.
nie da siê udzieliæ tym dzieciom specjalistycznej pomocy. Prof. Waldemar Bobkowski przedstawi³ wyk³ad pt. „Zasto-

Wyk³ad inauguracyjny pt. „Blaski i cienie kardiologii dzie- sowane sta³ej stymulacji serca oraz implantacja kardiowertera-
ciêcej” wyg³osi³a prof. Wanda Kawalec, konsultant krajowy ds. -defibrylatora w pediatrii”, a w nim aktualne mo¿liwoœci elektro-
kardiologii dzieciêcej, kierownik Kliniki Kardiologii Dzie- terapii serca u dzieci – od wszczepiania stymulatorów serca 
ciêcej CZD w Warszawie. Spotka³ siê on z du¿ym zaintereso- jedno- i dwujamowych, kardiowerterów-defibrylatorów, po te-
waniem s³uchaczy, poniewa¿ dotyczy³ piêkna zawodu lekarza, rapiê resynchronizuj¹c¹ – m.in. u dzieci z woln¹ czynnoœci¹ 
a tak¿e jego sfery etycznej. serca, kardiomiopati¹ przerostow¹ i zespo³em wyd³u¿onego QT 

oraz u chorych z niewydolnoœci¹ serca.
Specjalistyczne i praktyczne wyk³ady Natomiast dr Artur Baszko, œwie¿o mianowany kierownik 

Pracowni Elektrofizjologii Dzieciêcej Kliniki Kardiologii 
W trakcie konferencji omówiono najbardziej aktualne pro- Dzieciêcej UMP, przedstawi³ „Znaczenie ablacji RF w leczeniu 

blemy w praktyce kardiologa dzieciêcego. Na sesjach plenar- zaburzeñ rytmu serca i omdleñ u dzieci”. W swoim wyk³adzie, 
nych przedstawiono zagadnienia dotycz¹ce m.in. zapalenia który spotka³ siê ze szczególnym zainteresowaniem, uwzglêdni³ 
miêœnia sercowego, kardiomiopatii przerostowej, patologii na- najczêœciej wystêpuj¹ce formy arytmii, takie jak utajony i jawny 
czyñ wieñcowych, nowych kierunków w leczeniu niewydol- zespó³ WPW, czêstoskurcze wêz³owe czy czêstoskurcze komo-
noœci serca, zwê¿enia cieœni aorty, omdleñ i zaburzeñ rytmu rowe o morfologii bloku lewej i prawej odnogi pêczka Hisa.
serca u dzieci. Prezentacje stanowi³y podstawê do o¿ywionej Wyk³ad pt. „Najczêstsze przyczyny i diagnostyka omdleñ 
dyskusji. Podkreœlano bogactwo tematów i aktualnoœæ przed- u dzieci i m³odzie¿y” wyg³osi³a te¿ doc. Katarzyna Bieganowska.
stawionych problemów. 

Prof. Aldona Siwiñska w swoim wyk³adzie pt. „Zwê¿enie Konkurs na interpretacjê
cieœni aorty – patofizjologia, objawy kliniczne i rozpoznanie – 
od noworodka do doros³ego” wskaza³a na odmiennoœæ prze- W trakcie konferencji odby³y siê tak¿e warsztaty z kardio-
biegu klinicznego koarktacji aorty w zale¿noœci od typu wady logii dzieciêcej pt.„Co pediatra, neonatolog i lekarz rodzinny 
i wieku pacjenta. Omówi³a wspó³czesne metody diagnostyczne powinien wiedzieæ o EKG”. Ich celem by³o przybli¿enie 
zwê¿enia cieœni aorty w ró¿nych grupach wiekowych. podstawowych wiadomoœci umo¿liwiaj¹cych ocenê zapisu 

Ostra i przewlek³a niewydolnoœæ serca stanowi u dzieci bar- EKG u dzieci. Na zakoñczenie warsztatów oby³ siê konkurs 
dzo zró¿nicowan¹ grupê zaburzeñ. Wyk³ad dr Anny Turskiej- z interpretacji EKG. Piêæ zwyciê¿czyñ konkursu otrzyma³o 
Kmieæ pt. „Nowe kierunki w terapii niewydolnoœci serca – w nagrodê ksi¹¿kê „EKG – sztuka interpretacji”.
spojrzenie z perspektywy 2008 roku” szczegó³owo omawia³ W drugim dniu konferencji odby³a siê „Sesja Przypad-
nowe trendy w ich leczeniu. Nowe kierunki leczenia niewydol- ków”, w której przedstawiono problemy diagnostyczne i tera-
noœci serca u dzieci ukierunkowane s¹ na modulacjê uk³adów peutyczne dotycz¹ce dzieci z chorobami uk³adu kr¹¿enia. Pe³ne 
neurohumoralnych i modyfikacjê struktury miêœnia sercowego. materia³y dotycz¹ce konferencji zosta³y opublikowane w naj-

W czasie wyk³adu pt. „Zapalenie miêœnia sercowego – no- nowszym numerze „Standardów Medycznych”.
we mo¿liwoœci diagnostyczne i terapeutyczne” dr Lidia Zió³- Dope³nieniem programu by³ atrakcyjny program towa-
kowska omówi³a tak¿e prognozowanie przebiegu zapalenia rzyski.

Mamy nadziejê, ¿e konferencja zapisze siê we wspomnie-miêœnia sercowego i wskaza³a na przydatnoœæ nieinwazyjnych 
niach uczestników jako ciep³e i serdeczne spotkanie.metod diagnostycznych, takich jak oznaczanie stê¿enia cytokin 

w surowicy krwi, scyntygrafia miêœnia sercowego z u¿yciem 
Prof. Aldona Siwiñskaznakowanych technetem przeciwcia³ antygranulocytarnych 

Prof. UM Waldemar Bobkowskioraz rezonans magnetyczny. Jest to szczególnie wa¿ne u ma³ych 

Konferencja kardiologów dzieciêcychNAUKA I DYDAKTYKA12

W sptkaniu uczestniczy³o ponad 200 lekarzy ró¿nych specjalnoœci

A
ld

o
n

a 
S

iw
iñ

sk
a



XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Orto- chu i Ortopedia Polska”. W tym roku przypada te¿ 95 rocznica 
pedycznego i Traumatologicznego zgromadzi³ w dniach 10-13 powstania pierwszego w Polsce szpitala ortopedycznego, ufun-
wrzeœnia 2008 imponuj¹c¹ liczbê uczestników. Do Poznania dowanego przez Bronis³awa i Helenê G¹siorowskich, ale stwo-
zjecha³o 1500 osób (g³ównie ortopedów i radiologów), w tym rzonego od podstaw tak¿e przez Wierzejewskiego. To w³aœnie 
kilkudziesiêciu goœci zagranicznych z 13 pañstw europejskich w tym szpitalu, nosz¹cym dziœ jego imiê  a mieszcz¹cym siê przy 
oraz USA i Kanady. Wœród nich – prezydent Société Inter- ulicy poœwiêconej fundatorom, mia³a pierwsz¹ siedzibê pio-
nationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie nierska Klinika Ortopedyczna Uniwersytetu Poznañskiego.

Poznañsk¹ ortopediê lat dawnych wspomina³ m.in. jeden (SICOT), prof. Cody Bünger. Spotkaniu patronowali wspólnie 
z cz³onków „wielkiej szóstki Degi”, prof. W³adys³aw Barci-minister zdrowia Ewa Kopacz, rektor UMP prof. Jacek 
kowski. Uczestnicy sesji historycznych mieli równie¿ okazjê Wysocki oraz prezes PTOiTr prof. Wojciech Marczyñski.

Uroczyste otwarcie zjazdu mia³o miejsce w Teatrze Wielkim. wys³uchaæ wyk³adów o tradycjach ortopedycznych Lwowa, 
Przedstawiaj¹cemu wyk³ad inauguracyjny pt. „Epiphyseolysis Wroc³awia, Warszawy i Pomorza Zachodniego. Prof. Heinz 
of the femur” prof. Klausowi Parschowi ze Stuttgartu nadano Mittelmeier i dr Micha³ von Grabowski przedstawili zwi¹zki 
cz³onkostwo honorowe PTOiTr, natomiast profesorowie Stefan ³¹cz¹ce ortopediê polsk¹ i niemieck¹, zaœ po zakoñczeniu obrad 
Malawski i Jerzy Król zostali uhonorowani medalem im. Wikto- zainicjowali wyjazd na cmentarz junikowski, by z³o¿yæ kwiaty 
ra Degi, w uznaniu ich wybitnych osi¹gniêæ dla polskiej i œwia- na grobie prof. Wiktora Degi.
towej ortopedii i rehabilitacji. Œrodowy wieczór zamknê³a Gala 
Moniuszkowska w wykonaniu artystów poznañskiej opery. Zjazd inspiruje

Imprezy towarzysz¹ce zjazdowi mia³y nie tylko charakter Od stóp do... krêgos³upa szyjnego
towarzyski, ale tak¿e poznawczy. Dla osób zainteresowanych 

Czwartek, pi¹tek oraz sobotnie przedpo³udnie wype³nione naszym miastem i histori¹ regionu zorganizowano wycieczki: 
by³y ponad trzydziestoma sesjami naukowymi, podzielonymi tramwajow¹ po Poznaniu i autokarow¹ po dworkach i pa³acach 
tematycznie na dzia³y. Kierownikami tematów byli samodzielni Wielkopolski. Ortopedom spragnionym inteligentnego humo-
pracownicy naukowi UMP. Najwiêcej sesji poœwiêcono cho- ru zapewniono jeszcze mo¿liwoœæ uczestnictwa w przedsta-
robie zwyrodnieniowej stawu biodrowego oraz urazom i choro- wieniu kabaretowym Zenona Laskowika.

Bogatsi o wiedzê wyniesion¹ z sesji naukowych, podbu-bom stawu barkowego. Pozosta³e sesje dotyczy³y m.in. kolana, 
dowani przyk³adem przywo³ywanych na sesjach historycznych krêgos³upa i stopy. Wyg³oszono ok. 200 referatów. Spotkaniom 
nestorów polskiej ortopedii i zainspirowani bezpoœredni¹ wy-zjazdowym towarzyszy³a ci¹g³a sesja plakatowo-elektroniczna, 
mian¹ myœli i pogl¹dów, uczestnicy zjazdu wraz z pami¹tko-podczas której zaprezentowano ponad 80 prac. Najciekawsze 
wym zdjêciem i poœwiêcon¹ ortopedii multimedialn¹ p³yt¹ plakaty, autorstwa klinicystów z Otwocka, Gdañska i Poznania 
zabrali do swoich macierzystych oœrodków, jak mamy na-zosta³y nagrodzone przez komisjê naukow¹ zjazdu.

Popularnoœæ wyk³adów na poszczególnych sesjach zasko- dziejê, dobre wspomnienie udanego spotkania.
czy³a samych organizatorów zjazdu. Cieszy zw³aszcza du¿a Magdalena Knapowska-Nizio³ek
frekwencja m³odych lekarzy. Na otwieraj¹cej zjazd sesji ple-
narnej, poœwiêconej etiologii i patogenezie choroby zwyrod-
nieniowej stawu biodrowego, wyst¹pili przybyli z zagranicy 
specjaliœci: dr Adam Greenspan z USA, prof. Karl Zweymüller 
z Austrii, prof. B.M. Wróblewski z Wielkiej Brytanii (uczeñ 
i nastêpca twórcy nowej techniki operacyjnej leczenia choroby 
zwyrodnieniowej biodra, prof. Sir Johna Charnleya) i dr 
Stefano Ghera z W³och, a tak¿e przedstawicielka UMP – prof. 
Ma³gorzata Wierusz-Koz³owska.

Dwie sesje w sobotnie przedpo³udnie poœwiêcono historii. 
Nieprzypadkowo tegoroczny zjazd PTOiTr odbywa³ siê przecie¿ 
w Poznaniu. To tutaj 85 lat temu powsta³a pierwsza w Polsce 
i przez d³ugie lata jedyna uniwersytecka klinika ortopedyczna. 
Jej za³o¿yciel, prof. Ireneusz Wierzejewski, piêæ lat póŸniej 
zorganizowa³ w naszym mieœcie inauguracyjny zjazd Polskiego 
Towarzystwa Ortopedycznego, przy okazji wydaj¹c pierwszy 
numer specjalistycznego czasopisma „Chirurgia Narz¹dów 
Ruchu”, wychodz¹cego do dziœ jako „Chirurgia Narz¹dów Ru-
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Znowu szóstka: prof. J. Garstka, prof. A. Pucher, prof. H. Mittelmeier,
prof. W. Marciniak, prof. Wù. Barcikowski i dr M. von Grabowski
przy grobie prof. Wiktora Degi na poznañskim Junikowie
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Wrzeœniowy zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego by³ okazj¹,
by przypomnieæ wk³ad poznañskiego oœrodka w historiê polskiej ortopedii. Fetowano 80-lecie
towarzystwa i 85-lecie polskiej ortopedii klinicznej. A nie by³y to jedyne jubileusze.



Prace nad terapeutyczn¹ genetyczn¹ szczepionk¹ czerniako-
w¹, prowadzone na naszej uczelni pod kierunkiem prof. Andrze-
ja Mackiewicza od 1993 roku, wkrótce bêd¹ mog³y ruszyæ ze 
zdwojon¹ szybkoœci¹. Zespó³ prof. Mackiewicza planuje tak¿e 
powiêkszenie pola zainteresowañ badawczych o nowotwory 
nerki i prostaty. Wszystko to sta³o siê mo¿liwe dziêki dofinanso-
waniu z funduszy unijnych inwestycji rozbudowy, modernizacji 
i doposa¿enia laboratorium przy Zak³adzie Immunologii Nowo-
tworów Katedry Biotechnologii Medycznej UMP, maj¹cym 
siedzibê w Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO).

Konsorcjum dla bioterapii

Koszty tego przedsiêwziêcia, siêgaj¹ce prawie trzech milio-
nów z³otych, pokryto ze œrodków przeznaczonych na realizacjê 
programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program 
ten wspiera rozwój nowoczesnych technologii i wspó³pracê 
przedsiêbiorstw z oœrodkami badawczo-rozwojowymi. O do-
finansowanie projektu wyst¹pi³o utworzone w grudniu 2004 
konsorcjum Wielkopolskie Centrum Biotechnologii Medycz-
nej, którego koordynatorem jest Uniwersytet Medyczny im. 

tañsze ni¿ realizowanie podobnych badañ za granic¹. Tymcz-Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a prof. Mackiewicz 
asem ich jakoœæ, dziêki poœwiadczonemu certyfikatem zacho-pe³ni rolê przewodnicz¹cego. W sk³ad konsorcjum wchodz¹ 
waniu procedur, pozostanie niezmieniona.tak¿e Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. 

Dobra Praktyka Laboratoryjna (Good Laboratory Practice – Adama Mickiewicza, poznañskie instytuty PAN – Genetyki 
GLP) jest systemem kontroli przebiegu, jakoœci i wiarygod-Roœlin i Genetyki Cz³owieka, Instytut Roœlin i Przetworów 
noœci wyników badañ laboratoryjnych. Sprowadza siê on do Zielarskich w Poznaniu oraz BIOGEN Instytut Badawczo-
drobiazgowego opisania procedur (od etapu planowania badañ Produkcyjny w Kostkowicach.
a¿ po przechowywanie sprawozdañ), których realizacja musi Potencja³ intelektualny tych instytucji po³¹czono, aby stwo-
byæ póŸniej ka¿dorazowo zapisana, tak aby w ka¿dej chwili rzyæ podstawy technologiczne do rozwoju i zastosowania bio-
mo¿na by³o odtworzyæ przebieg konkretnego badania. Dobra technologii w ochronie zdrowia. Chodzi przede wszystkim 
Praktyka Wytwarzania (Good Manufacturing Practice – GMP) o opracowanie, wdro¿enie i komercjalizacjê nowych bioterapii 
w podobny sposób kontroluje i nadzoruje produkcjê, aby i technologii diagnostyki molekularnej chorób cywilizacyjnych.
zapewniæ uzyskanie wyrobów o za³o¿onej wczeœniej jakoœci.

Tylko w takich warunkach mo¿na wytwarzaæ biopreparaty Korzyœci dla wszystkich
do badañ klinicznych czy leki dopuszczone do obrotu na rynku, 

Stworzenie laboratorium o certyfikatach GLP i GMP po- w tym genetyczne szczepionki terapeutyczne. Dofinansowanie 
zwoli wykonywaæ badania nie tylko na rzecz Uniwersytetu projektu umo¿liwia te¿ wykonywanie badañ przedklinicznych 
Medycznego i pacjentów leczonych na jego oddzia³ach czy diagnostycznych np. analizê mutacji genów predysponu-
klinicznych, ale tak¿e na zamówienie przedsiêbiorstw j¹cych do wyst¹pienia chorób nowotworowych czy oznaczanie 
p³ac¹cych za tê us³ugê. Bêdzie to korzystne dla obu stron, jako poziomu cytokin.
¿e wynajêcie krajowego laboratorium GMP i GLP jest du¿o 
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Laboratorium I klasy
Poznañ jest jednym z niewielu w Europie
i jedynym w Polsce oœrodkiem akademickim,
który dysponuje wysokospecjalistycznym
laboratorium spe³niaj¹cym kryteria
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).
Do ju¿ istniej¹cego do³¹cza w³aœnie drugie –
w Wielkopolskim Centrum Onkologii
przy ul. Garbary.

Fundusze europejskie na badania naukoweNAUKA I DYDAKTYKA14

Laboratorium niedùugo wypeùni siæ ludêmi
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Na pi¹tym i nie tylko

Rozpoczynaj¹ca sw¹ dzia³alnoœæ unikatowa pracownia 
GMP mieœci siê na pi¹tym piêtrze WCO przy ul. Garbary. Do-
stêpna jedynie poprzez œluzy zapewniaj¹ce sterylnoœæ, wy³o-
¿ona stalowymi panelami i wyposa¿ona w systemy zapewnia-
j¹ce odpowiedni¹ czystoœæ powietrza, spe³nia wyœrubowane 
standardy, jakie uda³o siê osi¹gn¹æ niewielu oœrodkom akade-
mickim na œwiecie.

Pracownia klasy GMP uzupe³niona jest nowoczesnym 
zapleczem badawczym, wyposa¿onym miêdzy innymi w light 
cycler (urz¹dzenie do reakcji PCR w czasie rzeczywistym), 
harvester i licznik scyntylacyjny (urz¹dzenia s³u¿¹ce do analizy 
poliferacyjnej komórek) oraz nukleofektor Amaxa, s³u¿¹cy do 
wprowadzania genów do komórek. Jego u¿ycie pozwala m.in. 
na modyfikacjê genetyczn¹ do 90% limfocytów, podczas gdy 
skutecznoœæ pozosta³ych metod to maksymalnie 30%. Do tego Mackiewicza, mieszkaj¹ w zwierzêtarni Katedry i Zak³adu 
dochodz¹ standardowe wirówki, cieplarki do hodowli komórek Toksykologii przy ul Dojazd i tam w³aœnie umieszczono tê 

oeukariotycznych oraz zamra¿arka do -80 C i wysokiej klasy najwy¿szej klasy aparaturê.
mikroskop z lamp¹ UV. Wa¿¹ce grubo ponad tonê urz¹dzenie do napromieniania 

Spoœród kilkunastu urz¹dzeñ sfinansowanych przez Uniê komórek i innych materia³ów biologicznych w warunkach in 
Europejsk¹ na rzecz poznañskiego konsorcjum najwiêksz¹ war- vitro Gammacell ze wzglêdu na swoj¹ wagê tak¿e nie mog³o 
toœæ – tak finansow¹, jak i naukowo-badawcz¹ – ma IVIS Spec- znaleŸæ siê na terenie Katedry Biotechnologii Medycznej i Za-
trum firmy Xenogen: urz¹dzenie do molekularnego obrazowa- k³adu Immunologii Nowotworów. Zamiast na pi¹tym piêtrze 
nia tkanek i procesów metabolicznych w organizmach ¿ywych. WCO, zosta³o zainstalowane w jego piwnicach.
Jest to rodzaj superczu³ej kamery, u¿ywanej dotychczas przez 

Magdalena Knapowska-Nizio³ekastrofizyków, pozwalaj¹cej na obserwacjê aktywnoœci zmody-
dr hab. Dariusz Kowalczykfikowanego genu in vivo, uwidocznienie procesów metabo-

licznych i – last but not least – ocalenie wielu myszy labora-
toryjnych. Te, z których korzystaj¹ wspó³pracownicy prof. 

Fakty UMP  5 / 2008

Ma³a rzecz a cieszy: nukleofektor Amaxa

Goś ciliś my europejskich
transplantologów
Wydany w paŸdzierniku suplement do Bone Marrow Transplantation Journal
poœwiêcono czerwcowej poznañskiej konferencji pediatrów i pielêgniarek z European Group
for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pedia-
trycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu w dniach 2-4 czerwca 2008 by³a gospo-
darzem 6th Meeting of the EBMT Paediatric Diseases Working 
Party oraz 1st Meeting of the EBMT Paediatric Nurses. 

Poprzednie konferencje EBMT Paediatric Diseases 
Working Party mia³y miejsce w Erice (W³ochy) w 1996 r., 
w Barcelonie w 1998 r., w Istambule w 2000 r., we Frankfurcie 
w 2002 r. i w Lejdzie w 2004 r. Zwyczajowo odbywaj¹ siê one 
co dwa lata (w 2006 planowano konferencjê w Genui). 
Konferencja stanowi najwiêksze i najbardziej licz¹ce siê forum 
poœwiêcone ró¿nym aspektom transplantacji komórek 
krwiotwórczych u dzieci i m³odzie¿y. Do tej pory w Polsce nie 
by³o miêdzynarodowej konferencji naukowej z dziedziny 
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Obrady odbywa³y siê w Centrum Kongresowym MTP
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transplantacji komórek krwiotwórczych o tak wysokiej randze. Przeczytaj¹ o nas
W Europie œrodkowo-wschodniej jedynie 31th Annual 

Ogó³em podczas 15 sesji plenarnych zaproszeni wy-
Meeting of the EBMT, które odby³o siê w Pradze w 2005 r., 

k³adowcy – najwybitniejsi specjaliœci w dziedzinie trans-
przewy¿sza³o pod tym wzglêdem poznañsk¹ konferencjê.

plantacji komórek krwiotwórczych u dzieci – wyg³osili 37 
wyk³adów typu „state of art”. Ponadto zaprezentowano 67 prac Jeszcze nigdy tak wielu
oryginalnych. Zarówno wyk³adom, jak i prezentacjom towa-

Wspomnieæ równie¿ trzeba, ¿e w œrodowisku europejskich rzyszy³a wyj¹tkowo o¿ywiona, ciekawa dyskusja. Wyk³ady 
lekarzy i innych specjalistów zajmuj¹cych siê transplantacj¹ w formie artyku³ów a doniesienia oryginalne w formie stresz-
komórek krwiotwórczych u dzieci by³a to pierwsza konferencja czeñ zosta³y w³aœnie opublikowane w suplemencie do paŸdzier-
zorganizowana po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r., nikowego numeru Bone Marrow Transplantation Journal.
a ponadto po raz pierwszy obradom lekarzy towarzyszy³y obra- W godzinach wieczornych, po zakoñczeniu obrad, dyskusjê 
dy pielêgniarek z pediatrycznych oœrodków transplantacyjnych kontynuowano podczas spotkañ towarzyskich, którym towa-
zrzeszonych w EBMT. Z wy¿ej wymienionych powodów, rzyszy³a piêkna muzyka, m.in. w wykonaniu uczniów Zespo³u 
a tak¿e ze wzglêdu na szybki rozwój tych oœrodków w Europie Szkó³ Muzycznych w Poznaniu. Znakomita organizacja kon-
œrodkowo-wschodniej, w konferencji wziê³o udzia³ wiêcej ferencji by³a rezultatem wytê¿onej pracy pana Jacka Zgoliñ-
osób ani¿eli w jej poprzednich edycjach, tj. blisko 300 uczest- skiego wraz z zespo³em pracowników BOKiZ Fundacji UMP. 
ników z 28 krajów Europy, obu Ameryk, Bliskiego Wschodu Organizacjê konferencji wspar³ finansowo Uniwersytet 
i Azji. Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, EBMT, 

Miejscem obrad by³o Centrum Kongresowe Miêdzynarodo- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku 
wych Targów Poznañskich. Uroczyste rozpoczêcie konferencji u Dzieci oraz kilkanaœcie firm farmaceutycznych. Dziêki temu 
zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ prof. dr hab. Jacek Wysocki, wsparciu mo¿liwe by³o m.in. sfinansowanie udzia³u w kon-
rektor UMP, oraz prof. dr hab. Ryszard Marciniak, dziekan WL ferencji 20 m³odych lekarzy i pielêgniarek, którzy zg³osili naj-
I. Szczególnie mi³ym akcentem podczas uroczystoœci rozpo- lepsze prace oryginalne.
czêcia konferencji by³o nadanie prof. dr hab. D. Niethammero-

Prof. Jacek Wachowiakwi tytu³u Honorowego Cz³onka Grupy EBMT Peadiatric 
Przewodnicz¹cy Komitetu OrganizacyjnegoDiseases Working Party, któr¹ za³o¿y³ w 1995 r., by³ jej pierw-

szym przewodnicz¹cym, a do 2004 r. kierowa³ wiod¹cym 
w Europie dzieciêcym oœrodkiem transplantacji komórek 
krwiotwórczych w Tybindze.

Uczestnicy konferencji reprezentowali kraje Europy, obu Ameryk, Bliskiego Wschodu i Azji



Fakty UMP  5 / 2008
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prezydenta miasta Janusza Gromka i przewodnicz¹cej rady 
miasta Urszuli D¿egi-Matuszczak oraz przedstawiciele 
ówczesnych w³adz naszego uniwersytetu: rektor prof. Grze-
gorz H. Brêborowicz, prorektor-elekt ds. studenckich dr hab. 
Mariusz Puszczewicz, kanclerz mgr Bogdan Poniedzia³ek 
i dziekan Wydzia³u Farmacji dr hab. Wies³aw Markwitz. Wœród 
zaproszonych znaleŸli siê równie¿ prof. dr hab. Bogdan 
Rydzewski – wieloletni koordynator ds. wspó³pracy i emeryto-
wani dyrektorzy oœrodków, z którymi wspó³pracowa³ Uni-
wersytet Medyczny (a wczeœniej – Akademia Medyczna): 
Marek Gzel, Wies³aw Hildenbrand, Miros³aw Hryszkiewicz. 
Uroczystoœæ poprowadzili: pe³nomocnik rektora UMP ds. 
wspó³pracy z miastem Ko³obrzeg prof. dr hab. Zygmunt 
Adamski, prezes zarz¹du OWL „Wêgiel Brunatny” mgr 
Ryszard WoŸniak oraz przewodnicz¹cy Zarz¹du Studenckiego 
Towarzystwa Naukowego Maciej Laskowski.

P¯B, spó³dzielni rybackiej „Ba³tyk”, a tak¿e w oœrodku wy-
poczynkowym w Podczelu. Od 2000 roku lekarze i studenci Lekarz pracuje i wypoczywa
udzielaj¹ porad w zakresie rzadszych specjalnoœci m.in.: der-

Prezydent Gromek nazwa³ minione czterdzieœci lat wspólnej matologii, kardiologii, reumatologii, okulistyki, ginekologii, 
pracy czasem rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego i czasem ortopedii, laryngologii, endokrynologii, neurologii. Us³ugi pro-
doskonalenia umiejêtnoœci zawodowych. Rektor Uniwersytetu wadzone s¹ na terenie OWL „Wêgiel Brunatny”, a korzystaj¹ 
Medycznego w Poznaniu podkreœli³ istotê i wagê ³¹czenia przy- z nich pracownicy oœrodka, kuracjusze i mieszkañcy Ko³o-
jemnoœci wypoczynku na ziemi ko³obrzeskiej z po¿ytkiem, jaki brzegu.
wynosz¹ z pracy z pacjentami zarówno studenci, m³odzi adepci 
sztuki medycznej, jak i sami pacjenci. Czterdzieœci lat na zdjêciach

Od 1968 roku, kiedy pierwszy raz w Ko³obrzegu pojawili siê 
Podczas uroczystoœci rektor UMP prof. Grzegorz H. Brê-studenci poznañskiej Akademii Medycznej ze swoimi opieku-

borowicz wrêczy³ medale pami¹tkowe prezydentowi Januszo-nami, kilka pokoleñ studentów (w ramach praktyk lekarskich) 
wi Gromkowi i prezesowi zarz¹du OWL „Wêgiel Brunatny” i pracowników naukowych przeprowadza³o rutynowe badania 
Ryszardowi WoŸniakowi z ¿yczeniami umacniania wiêzi lekarskie mieszkañców miasta i okolic. Badania dotyczy³y 
miêdzy Poznaniem a Ko³obrzegiem. Prezydent Gromek po-m.in. wp³ywu szkodliwego œrodowiska pracy na stan zdrowia 
dziêkowa³ za owocn¹ wspó³pracê zarówno wszystkim obec-pracowników. Wszyscy przez ten okres godzili zajêcia prak-
nym, jak i tym, którzy ju¿ nie mogli przybyæ, a przyczynili siê tyczne z mo¿liwoœci¹ korzystania z wypoczynku nad morzem. 
do tego, aby owoce wspólnej pracy by³y dziœ widoczne.Wspó³praca by³a niezwykle po¿yteczna. Podkreœli³ to m.in. 

Podczas uroczystego bankietu zaproszeni goœcie mieli Wies³aw Hildebrand, by³y dyrektor nieistniej¹cego ju¿ przed-
mo¿liwoœæ obejrzenia pokazu pami¹tkowych zdjêæ dokumen-siêbiorstwa „Barka”, stwierdzaj¹c, ¿e najwa¿niejszym skut-
tuj¹cych czterdzieœci lat wspó³pracy, uœwietnionego wspom-kiem corocznego pobytu medyków w Ko³obrzegu by³o od-
nieniami prof. Bogdana Rydzewskiego. W czêœci artystycznej, zyskanie zdrowia przez wielu ludzi, którzy do dziœ wspominaj¹ 
dziêki uprzejmoœci gospodarzy: prezydenta Janusza Gromka pomoc medyczn¹ udzielon¹ przez poznañskich klinicystów.
i prezesa Ryszarda WoŸniaka, wszyscy uczestnicy uroczystoœci Obecni na uroczystoœci przedstawiciele w³adz UMP jak 
wraz z mieszkañcami Ko³obrzegu obejrzeli wystêp Zespo³u i uczestnicy obozu naukowo-szkoleniowego, odbywaj¹cego 
Pieœni i Tañca „Mazowsze”.siê ju¿ po raz ósmy w OWL „Wêgiel Brunatny”, wyra¿ali 

podziêkowanie w³adzom Ko³obrzegu i dyrekcji oœrodka za  
mo¿liwoœæ przeprowadzenia praktyk lekarskich i skorzystania Maciej Laskowski
z wielu tutejszych dobrodziejstw leczniczych i sportowych. Przewodnicz¹cy Zarz¹du STN 
Poprzednie obozy odbywa³y siê w przedsiêbiorstwie „Barka” 

Na uroczystoœæ przyby³y w³adze Ko³obrzegu w osobie 

Czterdzieś ci lat minę ł o...
...odk¹d miasto Ko³obrzeg nawi¹za³o wspó³pracê ze œrodowiskiem ówczesnej
Akademii Medycznej w Poznaniu. Obchody jubileuszu odby³y siê w dniach
18-19 sierpnia 2008 w oœrodku wczasowo-leczniczym „Wêgiel Brunatny”.

Nad morzem humory zawsze dopisuj¹
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Organizowana przez Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i fiñski 
Jyväskylä University of Applied Sciences szósta edycja Summer 
School odby³a siê w dniach 15-19 wrzeœnia 2008, przy udziale 
goœci z Niemiec i Rumunii. Tegoroczne spotkanie by³o konty-
nuacj¹ poprzednich edycji Summer School, organizowanych co 
dwa lata w Poznaniu i Jyväskylä.

Jak co roku has³em przewodnim Summer School by³a pro-
mocja zdrowia w rodzinie. Tym razem szczególny nacisk po³o¿o-
no na zdrowie mê¿czyzn, co odzwierciedla³ temat g³ówny: Family 
Health Promotion: Men's Health. Tegoroczn¹ edycjê kursu otwo-
rzy³ rektor naszego uniwersytetu, prof. dr hab. Jacek Wysocki.

Teoria, praktyka i ...integracja

Do uczestnictwa w Summer School zaproszono specjalistów 
z zakresu pielêgniarstwa, fizjoterapii, promocji zdrowia, socjo-
logii, psychologii, gerontologii i geriatrii, a tak¿e edukacji, komu-
nikacji i pracy socjalnej zarówno z naszej uczelni, jak i z Jyväskylä ków fizjoterapia, po³o¿nictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie 
University of Applied Sciences, University of Transilvania w Bra- publiczne. Studenci naszego wydzia³u zaprezentowali piêæ intere-
szowie (Rumunia), Esslingen University of Applied Sciences suj¹cych i stoj¹cych na wysokim poziomie projektów badawczych.
(Niemcy) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajêcia Nadto w Summer School wziê³o udzia³ dwóch fiñskich wy-
mia³y nie tylko charakter teoretyczny, ale i praktyczny, w czym k³adowców-koordynatorów ze strony fiñskiej: Irmeli Katainen 
wspar³o nas m.in. Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ra- i Eeva Helminen i 15 studentów miêdzynarodowego kursu 
tunkowej i Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. z Jyväskylä, dziekan Wydzia³u Pracy Spo³ecznej Esslingen 
Pozwoli³o to na szerokie ujêcie omawianej tematyki a tym samym University of Applied Sciences (Niemcy) prof. dr Marion Möhle 
poszerzenie spektrum zainteresowañ studentów. Czêœæ mery- oraz pracownicy University of Transilvania z Braszowa w Ru-
toryczna stanowi³a zreszt¹ jeden z najwy¿ej ocenianych przez munii: prof. Liliana Rogozea, Roxana Miclãuº, Ion Moleavin, 
studentów elementów letniego kszta³cenia. Alexandru Bãlescu i Mihai Turcanu.

Równie ciekawy i pozytywnie oceniony przez studentów by³ Aktualny i potrzebny z perspektywy spo³ecznej temat, jakim jest 
program socjalny, w tym poniedzia³kowe spotkanie inauguruj¹ce zdrowie mê¿czyzn, wzbudzi³ zainteresowanie i dyskusje, co zdaje 
Summer School. Odby³o siê ono w Urzêdzie Miasta Poznania siê potwierdzaæ, ¿e wybór tematyki przez organizatorów Summer 
z udzia³em prezydenta Macieja Frankiewicza i prorektora UMP ds. School by³ trafny. Tym bardziej, ¿e poruszano te¿ aspekty spo³ecz-
studenckich dr hab. Mariusza Puszczewicza. Poznañ i Jyväskylä s¹ no-kulturowe, a to pozwoli³o prze³amaæ dominuj¹cy w medycynie 
miastami partnerskimi, spotkanie pozwoli³o wiêc zacieœniæ wiêzy nie paradygmat nauk przyrodniczych i spojrzeæ na zjawiska zdrowia 
tylko miêdzy obiema uczelniami, ale tak¿e lokalnymi samorz¹dami. i choroby tak¿e okiem humanistyki i nauk spo³ecznych.

Dostrzegaj¹c wartoœæ i znaczenie dialogu miêdzykulturowego 
w rozwi¹zywaniu problemów zdrowotnych, organizatorzy Sum- Summer School 2009
mer School po³o¿yli równie¿ nacisk na integracjê studentów 

Podsumowuj¹c przebieg tegorocznego kursu, koordynatorzy pochodz¹cych z ró¿nych kultur. Pos³u¿y³a temu wycieczka do 
Summer School wytyczyli plan dzia³añ na kolejne lata. Zadeklaro-Fortu VII, która umo¿liwi³a studentom poznanie wa¿nego ele-
wano i potwierdzono ustalenia dotycz¹ce organizacji corocznych mentu naszej historii i kultury. Wyjazd zwieñczy³o wspólne grillo-
warsztatów letnich, co pozwala na ich sta³e wpisanie w akade-wanie i zabawa paintballowa, która pozwoli³a na g³êbsz¹ inte-
mickie kalendarium.gracjê z goœæmi z zagranicy. 

Przysz³oroczna Summer School odbêdzie siê w Braszowie 
w Rumunii i zosta³a zaplanowana na prze³om maja i czerwca Uczestnicy Summer School
2009. Jej temat roboczy brzmi: Family Health Promotion: Mental 

W tym roku nasz¹ uczelniê oprócz koordynatorów Summer Health. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
School: mgra Jana Domaradzkiego (Katedra Nauk Spo³ecznych), 
dr Eweliny Wierzejskiej (Katedra Profilaktyki Zdrowotnej) i mgr mgr Jan Domaradzki
El¿biety Kuncewicz (Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabi- dr Ewelina Wierzejska
litacji) reprezentowa³o 20 wyk³adowców i 15 studentów kierun- koordynatorzy Summer School

Summer School
Pod sam koniec lata odby³a siê szósta edycja Summer School. 
W spotkaniu wziêli udzia³ studenci i wyk³adowcy piêciu uniwersytetów.
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Prawdziwe multi-kulti: studenci z Finlandii, Nepalu i Kenii
podczas Summer School



W tym roku odby³em swoj¹ praktykê wakacyjn¹ w bardzo zapewniaj¹ce o dobrym traktowaniu pacjenta i informacje 
niezwyk³ym miejscu. Polecia³em mianowicie na Tajwan w ra- o osi¹gniêciach naukowych. Dodatkowego uroku dodawa³y 
mach programu wymiany studentów SCOPE, IFMSA-Poland. rzeŸby i piêkne kompozycje kwiatowe.
Na wyspie spêdzi³em miesi¹c. Czas ten pozwoli³ mi choæ 
trochê zaznajomiæ siê ze specyfik¹ tego kraju. Poznawa³em Mnóstwo przyjemnoœci po pracy
Tajwan nie tylko jako student medycyny, w szpitalu, ale tak¿e 

Po pracy w szpitalu stara³em siê poznaæ stolicê. W Tajpej jako turysta, pod troskliwym okiem miejscowych CP (contact 
funkcjonuje bardzo dobrze rozwiniête metro, a w pobli¿u pra-person), którym jestem bardzo wdziêczny za niezwyk³¹ cier-
wie ka¿dej stacji mo¿na znaleŸæ coœ ciekawego: monumenty pliwoœæ, zaanga¿owanie i poœwiêcony mi czas. Wykazywali 
poœwiêcone Ojcu Narodu – Czang Kaj-szekowi, zadziwiaj¹ce wielk¹ dba³oœæ o to, by podczas mojego pobytu nic z³ego siê nie 
mnogoœci¹ kolorów buddyjskie œwi¹tynie czy wype³nione wydarzy³o, choæ warto dodaæ, ¿e Tajwan jest generalnie miejs-
t³umem ludzi nocne targi. W weekendy zawsze wyje¿d¿a³em cem bardzo bezpiecznym. 
poza miasto, by zwiedziæ jak najwiêcej ciekawych miejsc. Na wyspie panuje klimat subtropikalny. Temperatury w dzieñ 
Wspólnie z innymi studentami, którzy przyjechali na Tajwan siêga³y 34°C, a w nocy spada³y maksymalnie do oko³o 27°C, 
z ca³ej Europy organizowaliœmy wypady do parków narodo-przy bardzo du¿ej wilgotnoœci powietrza. Aklimatyzacja nie 
wych, znanych i historycznych miast, a tak¿e na pobliskie by³a wiêc dla mnie prosta, choæ szybko nauczy³em siê korzystaæ 
wyspy nale¿¹ce do terytorium kraju. Zafascynowa³a mnie z wielkiej iloœci drobnych sklepików czy straganów, oferuj¹-
przyroda, roœlinnoœæ typowa dla panuj¹cego tu subtropikalne-cych ch³odzone napoje, galaretki i lody o ma³o znanych w Euro-
go klimatu i przepiêkne krajobrazy. Na Tajwanie znaleŸæ pie smakach. O ma³y w³os a pozna³bym równie¿ inn¹ osobli-
mo¿na zarówno cudne oceaniczne wybrze¿a, jaki i wysokie woœæ tamtejszego klimatu – tajfun. Tajfuny uderzaj¹ w wyspê 
góry z przecinaj¹cymi je rzekami, które tworz¹ ogromne ka-regularnie, najczêœciej latem. Podczas mojego pobytu skoñ-
niony. Jeœli ktokolwiek ma mo¿liwoœæ poznania tego kraju, czy³o siê na szczêœcie na doœæ silnym wietrze, a nadci¹gaj¹cy 
a jeszcze siê waha, chcia³bym gor¹co zachêciæ do wyjazdu na tajfun omin¹³ wyspê od po³udnia.
Tajwan. Naprawdê warto!

Dla pacjenta wszystko
£ukasz Lewandowski
student V roku WL ISwoj¹ praktykê odby³em na Oddziale Ratunkowym i Od-

dziale Chirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim w Tajpej. To szpi-
tal bardzo nowoczesny, a organizacja pracy jak i rozmiesz-
czenie oddzia³ów i sprzêtów dobrze przemyœlane. Zespó³ 
lekarzy i pielêgniarek by³ bardzo przyjazny. Przychylnoœæ 
i ciekawoœæ ludzi wzglêdem mojej osoby by³a zreszt¹ doœæ 
powszechna. Blondyni o wzroœcie 185 cm s¹ w tym kraju wiel-
k¹ rzadkoœci¹. Pewien problem stanowi³a bariera jêzykowa, bo 
co prawda wiêkszoœæ lekarzy pos³uguje siê jêzykiem angiel-
skim, ale rozmowa z pacjentem nie by³a ju¿ taka prosta. Tu 
jednak z pomoc¹ przychodzi³a moja CP.

Na oddzia³ach zawsze najwa¿niejszy jest pacjent. Nie-
zwyk³¹ wagê przywi¹zuje siê do dobrostanu psychicznego 
przyjêtych do szpitala. Zaskoczy³o mnie postêpowanie lekarzy, 
którzy t³umaczyli mi, ¿e czasem zlecaj¹ nawet zbêdne, dodat-
kowe testy i badania tylko po to, by pacjent na pewno czu³ siê 
dobrze. Wiele czasu poœwiêca siê na wyjaœnienie studentom, 
jak sprawiæ, by pacjent by³ przekonany, ¿e jest w najlepszych 
rêkach i w najlepszym miejscu. Bardzo du¿¹ wagê przywi¹zuje 
siê do reklamy, wygl¹du i atmosfery panuj¹cej w szpitalu. 
W poczekalni sta³ fortepian, na którym prawie zawsze ktoœ 
muzykowa³, na œcianach wisia³o mnóstwo obrazów, zdjêæ 
i plakatów z fotografiami zespo³ów medycznych, a tak¿e has³a 
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W Tajpej jest inaczej
Czy dodatkowe badanie mo¿e byæ zbêdne? Nie, jeœli s³u¿y dobrostanowi psychicznemu pacjenta. 
Praktyki wakacyjne na Tajwanie mog¹ przyprawiæ polskiego studenta o zawrót g³owy.

Reklama jest bardzo waýna w ýyciu Tajwañczyków.
Na zdjæciu – ulica w Tajpej
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Tomasz Drobnik urodzi³ siê 6 wrzeœnia 1858 roku w Plesze- Œwiêty Józef i Szpital Miejski
wie w rodzinie Jana i Emilii z Kulasiewiczów. Pierwsze nauki 

W roku 1890, Drobnik ponownie znalaz³ siê w Poznaniu. pobiera³ w Ostrowie Wielkopolskim, póŸniej kszta³ci³ siê 
Szybko zdoby³ w mieœcie opiniê niezwykle utalentowanego w Poznaniu. W roku 1880 w tutejszym Gimnazjum œw. Marii 
chirurga. Jego szczególne zdolnoœci pozwoli³y mu obj¹æ stano-Magdaleny z³o¿y³ egzamin dojrza³oœci. Po pomyœlnie zdanej 
wisko ordynatora w Szpitalu Dzieciêcym Œw. Józefa. Warunki, maturze podj¹³ decyzjê o studiach medycznych, które roz-
jakie tam zasta³, by³y wyj¹tkowo trudne. Prawid³owe funkcjo-pocz¹³ we Wroc³awiu, a ukoñczy³ w Würzburgu, gdzie w roku 
nowanie placówki uniemo¿liwia³a ciasnota i bardzo z³a sy-1885 uzyska³ doktorat z medycyny i chirurgii na podstawie 
tuacja sanitarna. Do dyspozycji mia³ jedynie ma³¹ salkê pracy Über Spondylitis der Halswirbelesäule und deren 
operacyjn¹, s³u¿¹c¹ jednoczeœnie za przychodniê pediatrycz-Behandlung.
n¹. M³ody chirurg zmuszony by³ przeprowadzaæ operacje 
w pomieszczeniu s³u¿¹cym wszystkim chorym, tak¿e w przy-Zbieranie doœwiadczeñ
padkach ropnych i zakaŸnych. Pomimo to Tomasz Drobnik 

Po odbyciu s³u¿by wojskowej m³ody lekarz powróci³ do osi¹ga³ znakomite wyniki leczenia, co zawdziêcza³ nie tylko 
Wroc³awia, zamierzaj¹c specjalizowaæ siê w zakresie chirurgii. swoim umiejêtnoœciom, ale tak¿e wysi³kom zmierzaj¹cym do 
Pierwszym krokiem zbli¿aj¹cym go do wyznaczonego celu bezwzglêdnego przestrzegania dyscypliny aseptycznej, której 
by³a praca w dziedzinie anatomii topograficznej pod kie- wymaga³ od wszystkich. Dziêki temu liczba wykonywanych 
runkiem prof. Hassego. W tej samej dziedzinie doskonali³ siê operacji znacznie wzros³a.

Mimo ¿e Drobnika poch³ania³a praca szpitalna oraz prak-nastêpnie w Strasburgu u prof. Jossela, pracuj¹c jako jego asys-
tyka prywatna, znajdowa³ czas na prowadzenie badañ nauko-tent i pomagaj¹c w prowadzeniu kursów operacyjnych oraz 
wych, dotycz¹cych przede wszystkim chirurgii klinicznej. w przygotowywaniu preparatów anatomicznych do maj¹cego 
Wynikami dzieli³ siê w licznych publikacjach. Z czasów pracy siê wkrótce ukazaæ podrêcznika anatomii topograficznej.

W trakcie dwuletniej asystentury opublikowa³ trzy roz- w Szpitalu Dzieciêcym pochodz¹ m.in. publikacje: „O prze-
prawy naukowe dotycz¹ce anatomii topograficznej i chirurgii noszeniu czynnoœci miêœni przy pora¿eniach dzieciêcych”, 
operacyjnej, a mianowicie: „O stosunku nerwu zwrotnego do „Dalsze doœwiadczenia nad leczeniem pora¿eñ dzieciêcych za 
têtnicy tarczowej dolnej”, „O podwi¹zywaniu têtnicy tar- pomoc¹ przeniesienia czynnoœci miêœni”, „Leczenie wrodzo-
czowej dolnej”, „Topograficzno-anatomiczne spostrze¿enia nej stopy szpotawej u dzieci”, „O radykalnej operacji przepu-
w zakresie nerwu wspó³czulnego szyi”. Spoœród wymienio- kliny”, „O radykalnej operacji wrodzonych przepuklin pach-
nych prac na szczególn¹ uwagê zas³uguje druga. Przedstawi³ winowych u dzieci”, „Spostrze¿enia herniologiczne”, „Nowy 
w niej w³asny sposób wyszukiwania i podwi¹zywania têtnic sposób operacji podwójnej wargi zajêczej”, „Uwagi i spostrze-
tarczowych dolnych. Uznano go szybko za lepszy od dotych- ¿enia dotycz¹ce opatrywania ran”.

W trzeciej z wymienionych prac autor poda³ opracowan¹ czas stosowanej metody Langenbecka, u¿ywa³ go m.in. 
przez siebie metodê operacyjn¹ tego schorzenia, polegaj¹c¹ na Ludwik Rydygier. Niezwykle cenne okaza³y siê te¿ spostrze-
wykonaniu tenotomii œciêgna Achillesa i przeszczepieniu ¿enia Drobnika odnoœnie lepszego sposobu operacyjnego 
miêœnia prostownika palucha w miejsce drugiego, pora¿onego leczenia choroby Basedowa. Znacz¹cym dope³nieniem wie-
prostownika palców. Równie¿ artyku³y dotycz¹ce przepuklin dzy, jak¹ dysponowa³, by³o szkolenie siê w badaniach bakterio-
by³y cenne ze wzglêdu na metody leczenia, jakie proponowa³ logicznych, które odby³ pod kierunkiem prof. de Bary`ego.

W roku 1887 Tomasz Drobnik obj¹³ asystenturê w Klinice Drobnik. Ciekawe s¹ jego pogl¹dy i zalecenia dotycz¹ce opa-
Chirurgicznej Uniwersytetu w Królewcu, kierowanej przez trywania ran. Opieraj¹ siê na pogl¹dzie, ¿e ka¿da rana nie-
prof. Mikulicza-Radeckiego, przyby³ego tam z Uniwersytetu operacyjna musi byæ uznana za zaka¿on¹ oraz ¿e odka¿anie ran 
Krakowskiego. Drobnik zdoby³ tu wiele nowych doœwiadczeñ, jest mo¿liwe tylko wówczas, gdy rana jest widoczna i z ka¿dej 
specjalizuj¹c siê w dziedzinie chirurgii oraz przygotowuj¹c strony dostêpna.

W uznaniu umiejêtnoœci i dokonañ lekarza, w roku 1899 kolejne prace naukowe, wœród których du¿e znaczenie mia³a 
magistrat miasta Poznania powo³a³ go na stanowisko naczel-rozprawa „O char³actwie œluzowo-puchlinowym”.

Chirurg-orkiestra
Z okazji 150 rocznicy urodzin Tomasza Drobnika
warto przypomnieæ sylwetkê jednego z najbardziej zas³u¿onych
polskich chirurgów, autora wielu pionierskich technik operacyjnych
o wymiarze miêdzynarodowym.
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nego chirurga w Szpitalu Miejskim. Warunki tam panuj¹ce pod 
wzglêdem warsztatowym by³y o wiele lepsze ni¿ w poprzed-
nim miejscu pracy. Jednak i tutaj nie brakowa³o przeszkód. 
Dopiero co otwarty oddzia³ chirurgiczny, którym mia³ kiero-
waæ, posiada³ a¿ 100 ³ó¿ek, a do pomocy przydzielono Drobni-
kowi tylko jednego asystenta. Czeka³o go wielkie wyzwanie, 
ale i tym razem poradzi³ sobie doskonale.

Patriota wzywa: „B¹dŸmy sob¹!”

Tomasz Drobnik z wielkim zaanga¿owaniem dzia³a³ w wie-
lu organizacjach lokalnych. Szczególnie aktywnie bra³ udzia³ 
w pracach Wydzia³u Lekarskiego Towarzystwa Przyjació³ 
Nauk. To w³aœnie z jego cz³onkami dzieli³ siê swoimi od-
kryciami i wiedz¹ kliniczn¹, referuj¹c tu prawie wszystkie 
swoje prace, zanim jeszcze ukaza³y siê w prasie medycznej. 
Dziêki artyku³om, które publikowa³ w „Nowinach Lekarskich” 
bêd¹cych organem tego wydzia³u, poziom czasopisma pozo-
stawa³ na bardzo wysokim poziomie naukowym.

Drobnik odgrywa³ znacz¹c¹ rolê nie tylko w ¿yciu nauko-
wym, lecz tak¿e narodowym i spo³ecznym Poznania. Udziela³ 
siê w Towarzystwie Kolonii Wakacyjnych dla Dzieci „Stella”, 
staraj¹c siê utworzyæ odrêbne kolonie dla dzieci chorych. 
Dzia³a³ tak¿e w Towarzystwie M³odych Przemys³owców, któ-
rego zosta³ prezesem. By³ jednym z za³o¿ycieli polskiej Lecz-
nicy Poznañskiej oraz wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokó³”. Wiele wysi³ku w³o¿y³ w organizacjê 
Towarzystwa Wyk³adów Ludowych im. A. Mickiewicza. 
W latach 1894-96 wchodzi³ w sk³ad kolegium redakcyjnego 
tygodnika „Przegl¹d Poznañski”.

Wszystkie jego poczynania cechowa³ gor¹cy patriotyzm. niemieckiej z nadburmistrzem Poznania Richardem Wittin-
Swoje artyku³y stara³ siê publikowaæ w jêzyku polskim, giem oraz ¯ydzi. Drobnik zosta³ pochowany w Poznaniu na 
a dopiero w dalszej kolejnoœci posy³a³ je do czasopism nie- cmentarzu Œwiêtomarciñskim przy dzisiejszej ul. Bukowskiej. 
mieckich. Mia³ równie¿ odwagê, by pisaæ artyku³y patriotycz- Oryginalny nagrobek, zaprojektowany przez W³adys³awa 
ne na ³amach prasy codziennej. W serca i umys³y mieszkañców Marcinkowskiego, zosta³ zniszczony w czasie II wojny œwia-
Poznania szczególnie zapad³ artyku³ „B¹dŸmy sob¹”, umiesz- towej w czasie likwidacji cmentarza. Szcz¹tki Drobnika, 
czony w gwiazdkowym numerze „Kuriera Poznañskiego” w ro- przeniesione wówczas na cmentarz dêbiecki przy ul. Samotnej, 
ku 1900, a odnosz¹cy siê do nieugiêtej postawy Poznaniaków w roku 1962 pochowano ostatecznie na Cmentarzu Zas³u¿o-
wobec zaborcy. nych Wielkopolan (Starofarnym) na Wzgórzu Œw. Wojciecha. 

Przedwczesna œmieræ Od przepukliny do przeszczepów

Drobnik przez ca³e swoje ¿ycie pracowa³ niezwykle inten- Tomasz Drobnik by³ niew¹tpliwie najznakomitszym pol-
sywnie, nie przerywaj¹c aktywnoœci mimo utraty si³. Skrajne skim chirurgiem w Poznaniu w czasach zaboru. Jego wybitne 
wyczerpanie by³o zapewne powodem jego nag³ej i przed- osi¹gniêcia sta³y siê cennym wk³adem do chirurgii oraz do 
wczesnej œmierci. Jeszcze w przeddzieñ zgonu pracowa³ rodz¹cej siê dopiero ortopedii i doceniali je nie tylko polscy 
w szpitalu i wykona³ operacjê, ratuj¹c zdrowie ostatniego medycy.

Wiele z opublikowanych przez niego prac na sta³e wesz³o do w ¿yciu pacjenta. Tomasz Drobnik zmar³ 22 maja 1901 roku. 
miêdzynarodowej literatury medycznej. Drobnik opracowa³ Pozostawi³ ¿onê Helenê, pochodz¹c¹ ze znanej w Wielkopols-
wiele oryginalnych, pionierskich technik operacyjnych. Jako ce patriotycznej rodziny Szumanów, oraz trzech ma³oletnich 
pierwszy zastosowa³ przyszycie œciêgna do okostnej. Wielkim synów: Jerzego, Jana Antoniego oraz Kazimierza Tomasza. 

Œmieræ jednego z najwybitniejszych chirurgów g³êboko osi¹gniêciem na skalê œwiatow¹ by³a metoda przeszczepiania 
wstrz¹snê³a wielkopolskim spo³eczeñstwem, które pragn¹c miêœni i œciêgien. Wa¿nym sukcesem chirurgicznym by³o 
okazaæ szacunek zmar³emu i doceniæ jego dokonania prze- pierwsze w Poznaniu czêœciowe wyciêcie ¿o³¹dka w chorobie 
kazywa³o liczne datki na Czytelnie Ludowe, Towarzystwo wrzodowej. Szeroko rozpowszechni³y siê opisane przez niego 
Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego, na Kolonie sposoby oczyszczania i zszywania ran, podwi¹zywania na-
Wakacyjne, Pomoc Kole¿eñsk¹ oraz na Fundusz dr Drobnika czyñ, dokonywania ucisku naczyñ tamponem z gazy jodo-
przy szpitalu œw. Józefa, utworzony przez Bernarda Chrza- formowej w operacjach raka, opatrunków po operacji prze-
nowskiego, dr Boles³awa Krysiewicza i dr Józefa Pomor- pukliny czy zak³adania szwów.
skiego. Wielkiego chirurga uczcili nie tylko jego rodacy. 

dr Katarzyna SurdykW pogrzebie uczestniczyli tak¿e przedstawiciele narodowoœci 
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Grób Tomasza Drobnika na Wzgórzu œw. Wojciecha
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Lekarskie
ć wierć wiecze

   Czas naszych studiów przypad³ na burzliwy okres lat osiem- wrêcza³ nam ówczesny rektor, prof. Jerzy Wójtowicz oraz 
dziesi¹tych, czas powstania „Solidarnoœci” i lata stanu wojenne- dziekan, prof. Witold WoŸniak. Nasze dyplomatorium odby³o 
go. W ci¹gu kilku dni z beztroskich m³odych ludzi, ko- siê w innym miejscu ni¿ zazwyczaj, mianowicie w gmachu 
rzystaj¹cych z radosnych lat studiowania, musieliœmy dorosn¹æ. Teatru Wielkiego, który ku naszemu zdziwieniu okaza³ siê 
Skoñczy³y siê wspólne imprezy, spotkania w akademiku na mniejszy ni¿ Aula Uniwersytecka. Aby mogli w tej uroczystoœci 
piêtrze, czyli tzw. piêtriady, wspólne wyjazdy na Mazury, czy w uczestniczyæ nasi rodzice, musieliœmy przez ca³y czas staæ na 
Tatry (w tamtych czasach studenci nie jeŸdzili na wakacje do scenie. Na szczêœcie, w tamtych czasach uroczystoœci koñcz¹-
Egiptu czy do W³och). Na „Zachód” jeŸdziliœmy jedynie w celu cych studia nie wi¹zano z tradycyjnym odnawianiem dyplo-
wakacyjnego zarobkowania, ale to siê te¿ nagle skoñczy³o. mów, co jak wiemy dziœ bardzo przed³u¿a te piêkne spotkania. 

Tego wieczoru po¿egnaliœmy siê na balu dyplomatoryjnym, 
W cieniu grudnia obiecuj¹c sobie, ¿e bêdziemy starali siê nadal spotykaæ.

Ci¹gle w pamiêci mam noc z dwunastego na trzynasty Co piêæ lat – szukaj paszportu!
grudnia 1981 roku. By³a piêkna, mroŸna, z ulicami pokrytymi 
dwudziestocentymetrow¹ warstw¹ œniegu. Wraca³am do domu Czy nam siê to udaje? Mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e tak. Nie 
z Eskulapa z imienin kolegi z farmacji, Waldka Zajdlera, i nie licz¹c jednego tylko „ma³ego” dwuletniego poœlizgu, organi-
mog³am zrozumieæ, dlaczego ulicami jad¹ czo³gi i wozy zujemy Zjazdy Rocznika 1977- 1983 co piêæ lat. 

20 wrzeœnia 2008 odby³o siê kolejne nasze spotkanie, na które opancerzone. W ci¹gu kilku nastêpnych dni wszyscy musieli 
zg³osi³o siê oko³o stu kolegów z naszego roku. Przegl¹daj¹c opuœciæ akademiki, przerwano zajêcia, a w zwi¹zku z tym, ¿e 
zdjêcia z poprzednich zjazdów, mo¿na zaobserwowaæ, ¿e trzon mieszka³am naprzeciwko Domu Studenckiego Eskulap, sa-
tej grupy jest zawsze taki sam. Spoœród prawie 280 osób, które neczkami woziliœmy rzeczy kolegów do mojego domu na 
dwadzieœcia piêæ lat temu otrzyma³y dyplom lekarza, ponad po-przechowanie. Urwa³y siê telefony, wszyscy rozjechali siê do 
³owa na te spotkania nie przyje¿d¿a. Zastanawiam siê, dlaczego?domów, nie dochodzi³y listy i nie bardzo wiedzieliœmy, co nas 

Niektórych w domu zatrzyma³a prawdopodobnie choroba, czeka. Mimo ¿e po kilku tygodniach mogliœmy wróciæ na 
innych obowi¹zki rodzinne lub zawodowe. Niestety, niektó-zajêcia, beztroski czas studiowania ju¿ nie wróci³.
rych kolegów nie zobaczymy ju¿ nigdy, bowiem odeszli na W ten uroczysty paŸdziernikowy dzieñ dwa lata póŸniej 
wieczny dy¿ur, podobnie jak wielu naszych wspania³ych byliœmy szczêœliwi, choæ niepewni, co bêdzie dalej. Dyplomy 
nauczycieli. Czeœæ ich pamiêci!

Niemniej zadawaliœmy sobie pytanie, co jest przyczyn¹, 
¿e wielu z nas mieszkaj¹cych prawie za rogiem nie czuje ¿adnej 
potrzeby wspólnego spotkania i wspominania starych czasów, 
czasów naszej m³odoœci. Z drugiej strony s¹ osoby, które z naj-
dalszych zak¹tków œwiata przyje¿d¿aj¹ po raz kolejny na nasze 
jubileuszowe spotkanie. Jeden z kolegów, Andrzej Waskiel, 
mieszkaj¹cy w Chicago, powiadomi³ nas z ¿alem, ¿e nie mo¿e 
znaleŸæ paszportu i musi odwo³aæ przyjazd. Pojawi³ siê jednak 
w po³owie uroczystoœci, bowiem paszport znalaz³ pod pu-
de³kiem z farbkami swojej córki.

W³adze, nauczyciele, my ...i nasze dzieci

Oficjalne uroczystoœci odby³y siê w sali wyk³adowej Gine-
kologiczno-Po³o¿niczego Szpitala Klinicznego. Przybyli na 
nie przedstawiciele w³adz naszej uczelni, pan profesor Grze-

Dwadzieœcia piêæ lat minê³o od czasu, kiedy 8 paŸdziernika 1983 roku
m³odzi lekarze, szczêœliwi z powodu uzyskania dyplomu, opuœcili mury
naszej uczelni. Czasy studiów oraz obchody rocznicy ich ukoñczenia
wspomina prof. EWA WENDER-O¯EGOWSKA.
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¯ycie studenckie tamtych czasów: og³oszenie strajku
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gorz Oszkinis – Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplo-
mowego oraz pan profesor Jerzy Wójtowicz – Prodziekan 
Wydzia³u Lekarskiego I. Obaj panowie otrzymali gor¹ce bra-
wa nie tylko jako przedstawiciele w³adz, ale równie¿ a mo¿e 
przede wszystkim dlatego, ¿e s¹ z naszym rokiem bardzo zwi¹-
zani. Prof. Oszkinis studiowa³ razem z nami, a prof. Wójtowicz 
jest mê¿em naszej kole¿anki z roku. Prof. Oszkinis w swoim 
wyst¹pieniu podzieli³ siê informacjami o sytuacji Uniwer-
sytetu Medycznego, o osi¹gniêciach ostatnich lat i o planach na 
przysz³oœæ. Prodziekan Wójtowicz w swoim wyst¹pieniu mó-
wi³ o zmianach, jakie przez lata zasz³y w ¿yciu studenckim. 

Przyby³o te¿ kilkoro naszych nauczycieli. W ich imieniu 
przemówi³ prof. Andrzej £ukaszyk, który nie tylko uczy³ nas 
histologii, ale te¿ przez kilka lat naszego studiowania pe³ni³ 
funkcjê Prorektora ds. Studenckich. To w³aœnie nasi nauczyciele 
uczyli nas w tych trudnych latach osiemdziesi¹tych, ¿e lekarz to 
nie tylko zawód, ale i pos³annictwo. Podczas zajêæ przekazywali 
nam nie tylko swoj¹ wiedzê, ale równie¿ uczyli nas, jak godnie 
wykonywaæ zaszczytny zawód lekarza. Szczególne s³owa po-
dziêkowania kierujemy pod adresem tych nauczycieli, którzy 
w chaosie zdarzeñ lat osiemdziesi¹tych pomogli nam znaleŸæ te 
wartoœci, których wspólnym mianem s¹ prawda i uczciwoœæ. 
Takimi Nauczycielami byli z pewnoœci¹ pan dr Aleksander 
Rydzewski, opiekun naszego roku podczas pierwszych dwóch 
lat oraz pani prof. Wies³awa Biczyskowa, która jako nasz opie-
kun roku by³a zawsze naszym najlepszym Przyjacielem.

Myœlê, ¿e tych 25 minionych lat pozwala nam powiedzieæ, ¿e 
skorzystaliœmy z danej nam szansy bycia dobrym lekarzem i wy-
chowawc¹. Wielu z nas pe³ni funkcje kierownicze w s³u¿bie zdro-
wia, jest ordynatorami oddzia³ów, wysoko wykwalifikowanymi 
specjalistami. Uzyskaliœmy tytu³y profesorów, doktorów habilito-
wanych czy doktorów medycyny, pe³nimy zaszczytne funkcje na 
uczelni. Jesteœmy tak¿e lekarzami, czêsto pierwszego kontaktu, 
dbaj¹cymi o to, co najcenniejsze, czyli o zdrowie i ¿ycie ludzkie.

Od czasu, kiedy opuœciliœmy mury tej uczelni, minê³o wiele 
lat, które mo¿emy nazwaæ czasem kolejnej generacji. I w³aœnie 
dlatego zaprosiliœmy na nasze spotkanie reprezentantów pokole-
nia naszych dzieci. Jak siê okazuje, jest wœród nich spora groma-

c.d. na str. 14
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20 wrzeœnia 2008 r. Od lewej: dr Barbara Filipiak, Jadwiga Alexiewicz,
Ewa Wender-O¿egowska, Tomasz Geisler, prof. Andrzej £ukaszyk,
Ma³gorzata Wojciechowska, Grzegorz Oszkinis, Beata O¿egowska,
Jacek Kilanowski

Nagrody ministerialne

Na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2008 
poinformowano o przyznaniu nagród Minister Zdrowia 
pracownikom UMP.

Nagrodê indywidualn¹ dydaktyczn¹ za podrêcznik
pt. „Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) 
i inne choroby nerek w cukrzycy” otrzymuje

– prof. dr hab. Stanis³aw Czekalski

Nagrodê zespo³ow¹ naukow¹ za cykl 5 publikacji doty-
cz¹cych mechanizmów starzenia siê komórek mezote-
lium otrzewnowego i znaczenia tego procesu w kon-
tekœcie dializoterapii otrzewnowej otrzymuj¹

– prof. dr hab. Janusz Witowski
– dr Krzysztof Ksi¹¿ek
– prof. dr hab. Andrzej Brêborowicz
– dr Katarzyna Korybalska
– dr Marek Winckiewicz
– prof. UM dr hab. Ryszard Staniszewski

Nagrodê zespo³ow¹ naukow¹ za publikacjê pt. „Enantio-
selective CE method for pharmacokinetic studies on ibu-
profen and its chiral metabolites with reference to genetic 
polymorphism” otrzymuj¹

– prof. UM dr hab. Franciszek G³ówka
– dr Marta KaraŸniewicz-£ada

Nagrodê zespo³ow¹ dydaktyczn¹ za redakcjê podrêcznika 
pt. „Choroby zakaŸne i paso¿ytnicze” (wraz z prof. dr hab. 
Januszem Cianciar¹ z Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego) otrzymuje

– prof. dr hab. Jacek Juszczyk

Nagrodê specjaln¹ z inicjatywy Minister Zdrowia za 
ksi¹¿kê pt. „Biblia a medycyna” (wraz z mgr Ma³gorzat¹ 
Zakrzewsk¹ z Szpitala Rehabilitacyjnego w Kiekrzu) 
otrzymuje

– prof. dr hab. Bogus³aw Pawlaczyk

Autorzy ksiàýki „Biblia a medycyna” podarowali jeden jej 
egzemplarz minister Ewie Kopacz. Uroczystoúã wræczenia 
nagród minister zdrowia, Warszawa, 20  paêdziernika 2008
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nia (np. ze wzglêdu na fakt, ¿e cz³owiek w sferze zdrowia nie Zaka¿enia chirurgiczne
zawsze podejmuje decyzje logiczne i racjonalne, a posiadana 
wiedza nie zawsze pe³ni funkcjê regulacyjn¹).

Dzia³aniom chirurgicznym od zara-
Prezentowane przez poszczególnych autorów treœci 

nia towarzyszy³y ból i zaka¿enia. Zaka-
wskazuj¹ na kompleksowoœæ i niezwyk³¹ z³o¿onoœæ proble-

¿enia to nadal jednak problem „wsty-
matyki promocji zdrowia, przyczyniaj¹c siê do wykreowania 

dliwy”. Lepiej bowiem wdro¿yæ nowe 
kolejnej, nowej jej definicji. [...]

metody operacyjne lub prowadziæ du¿e 
Publikacja ta mo¿e byæ nie tylko pomocnym narzêdziem dy-wielooœrodkowe badania poœwiêcone 

daktycznym dla s³uchaczy wydzia³ów nauk o zdrowiu uczelni problemom klinicznym, ni¿ zwracaæ 
wy¿szych, ale tak¿e dla wszelkich organizatorów i inspira-uwagê na – uwa¿ane czêsto za banalne 
torów dzia³ania w zakresie zdrowia publicznego, aktywnie po-– zaka¿enia miejsca operowanego. Jest 
dejmuj¹cych wysi³ki na rzecz poprawy jakoœci ¿ycia zró¿nico-to jednak najlepszy wskaŸnik ocenia-
wanych grup ludzkich i poszczególnych jednostek.j¹cy jakoœæ oddzia³u zabiegowego. 

[z Przedmowy]Schein i Marshall (2004) podkreœlili, ¿e najlepszym specjalist¹ 
od zaka¿eñ u pacjenta poddanego zabiegowi jest wykszta³cony 

„Czynniki kszta³tuj¹ce zachowania zdrowotne cz³owieka na chirurg. Œwiadomoœæ istnienia zaka¿eñ szpitalnych, poparta 
przestrzeni ¿ycia. Teoria i praktyka”, pod red. Gra¿yny Bartko-g³êbok¹ wiedz¹, u³atwia ich kontrolê i zwalczanie.
wiak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Monografia, któr¹ Pañstwu przedstawiamy, powsta³a w wyni-
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s. 148.ku sugestii i próœb uczestników kursów podyplomowych i szkoleñ 
.organizowanych przez Katedrê i Klinikê Chirurgii Ogólnej, Ga-

stroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz cz³onków Se-
kcji Zaka¿eñ Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich. Dermatologia

[z Przedmowy] dla kosmetologów

„Zaka¿enia chirurgiczne”, pod red. Micha³a Drewsa i Ryszarda W zwi¹zku z intensywnym rozwo-
Marciniaka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego jem wy¿szych szkó³ kosmetycznych 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s.181. powsta³a potrzeba przygotowania 

podrêcznika dermatologii, który spe³-
nia³by wymagania studentów kosme-
tologii i praktyczne potrzeby kosme-
tologów i dermatologów estetycz-Czynniki kszta³tuj¹ce 
nych.

zachowania zdrowotne Przekazujemy Pañstwu podrêcznik 
cz³owieka na przestrzeni przeznaczony dla studentów kosmeto-
¿ycia. Teoria i praktyka logii i kosmetologów oraz dermatologów zajmuj¹cych siê kos-

metologi¹. Zawarte w nim treœci s¹ wynikiem doœwiadczeñ wy-
nikaj¹cych z naszej d³ugoletniej pracy dydaktycznej i klinicz-Niniejsza publikacja stanowi kolej-
nej.n¹ refleksjê naukow¹ nad problema-

Podrêcznik sk³ada siê z dwóch czêœci – pierwszej do-tyk¹ zachowañ zdrowotnych, choæ ze 
tycz¹cej podstawowych zagadnieñ dermatologicznych oraz wzglêdu na z³o¿onoœæ zagadnienia nie 
czêœci drugiej, w której zawarto praktyczne informacje zwi¹-roœci sobie pretensji do pe³nego udzie-
zane z dermatologi¹ estetyczn¹.lenia odpowiedzi na postawione pyta-

dka takich, które nie zwa¿aj¹c na trudy zawodu swoich rodziców, wielu z nas mia³o raczej ochotê sobie porozmawiaæ z dawno 
wybra³y równie¿ studia na uczelni medycznej. W ich imieniu wy- niewidzianymi kolegami, szczególnie ¿e niektórzy pojawili siê na 
st¹pi³ Pawe³ ¯ebryk, tegoroczny absolwent Wydzia³u Lekar- naszym zjeŸdzie po raz pierwszy po dwudziestu piêciu latach.

Mi³ym akcentem by³ wystêp naszego kolegi, Mariusza skiego I, syn kole¿anki z naszego roku, który urodzi³ siê kilka dni 
Szymañskiego, który mieszka we W³oszech. Jest laryngo-przed odebraniem przez jego mamê dyplomu lekarza medycyny. 
logiem, a poza tym – œpiewakiem. Jego „O sole mio” Nic wiêc dziwnego, ¿e wybra³ równie¿ tê drogê zawodow¹.
zabrzmia³o wspaniale i by³o mi³ym przerywnikiem naszego 
wieczoru.„I tak siê trudno rozstaæ...”

Jak zwykle przy takich spotkaniach, wieczór trwa³ za krót-
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej zrobiliœmy sobie pami¹tkowe ko, choæ rozstawaliœmy siê bardzo póŸno. Jedni jechali do do-

zdjêcie, a potem przy lampce szampana, jeszcze na sali wyk³ado- mu, inni na lotnisko, jeszcze inni prosto na dy¿ur. A ma³a 
wej, wspominaliœmy dawne czasy, ogl¹daj¹c pami¹tkowe foto- gromadka spotka³a siê jeszcze nastêpnego dnia na kawie u Ani 
grafie z okresu studiów oraz poprzednich spotkañ rocznicowych. i Paw³a Ma³aczyñskich. Nie mogliœmy siê rozstaæ…Czy 

A wieczorem spotkaliœmy siê w Hotelu Trawiñski na uroczys- spotkamy siê znowu za piêæ lat? Mam nadziejê, ¿e tak.
tej kolacji. Do tañca gra³ wspaniale zespó³ Dixie Company, ale 

Ksią ż ki
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Mamy nadziejê, ¿e przygotowany przez nas podrêcznik „Immunologia. Dla studentów wydzia³u lekarskiego”, pod red. 
bêdzie przydatny w nauczaniu dermatologii w wy¿szych szko- Jana ¯eromskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Me-
³ach kosmetycznych i wykorzystany w pracy kosmetologów dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 
i dermatologów estetycznych. 2008, s.243

[z Przedmowy]

„Dermatologia dla kosmetologów”, pod red. Zygmunta Adam-
skiego i Andrzeja Kaszuby. Wydawnictwo Naukowe Uniwer- Praktyczna ultrasonografia
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

dopplerowska w po³o¿nictwie.Poznañ 2008, s. 409.
Podstawy oceny serca p³odu.

Choroby struktur
dna miednicy

Publikacja ta, dostarczaj¹ca czytel-
nikowi najnowszej wiedzy na temat pa-
tofizjologii i terapii najczêstszych 
schorzeñ powoduj¹cych dysfunkcjê 
narz¹dów dna miednicy, jest wyj¹tko-
wa nie tylko w polskiej bibliografii me-
dycznej. Dotyczy bowiem problemów 
interesuj¹cych lekarzy wielu specjal-
noœci – chirurgów, proktologów, gine-
kologów, gastroenterologów, radio-

logów i urologów. Eksperci tych specjalnoœci s¹ wspó³autorami 
tej ksi¹¿ki i potwierdzaj¹, ¿e wspó³praca wielospecjalistyczna 
jest czêstokroæ warunkiem w³aœciwego rozpoznania i leczenia 
chorób dna miednicy. Struktury dna miednicy i ich schorzenia Marek Pietryga, Jacek Br¹zert, „Praktyczna ultrasonografia 
staj¹ siê tym samym przedmiotem nowej, interdyscyplinarnej dopplerowska w po³o¿nictwie. Podstawy oceny serca p³odu”. 
specjalnoœci. Mo¿e ona zainteresowaæ lekarzy zajmuj¹cych siê Exemplum, Poznañ 2008, s. 348
pacjentami w ka¿dym wieku: od pediatrów po gerontologów.

„Choroby struktur dna miednicy”, pod red. Tomasza Koœciñ-
skiego. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 2006, s. 266.

Bone Marrow Transplantation 
vol. 42/2008 (suppl. 2)

Immunologia.
Bone Marrow Transplantation (IF Dla studentów 3.0) to najwa¿niejsze czasopismo po-

wydzia³u lekarskiego œwiêcone transplantacji komórek 
krwiotwórczych. W paŸdziernikowym 
suplemencie opublikowano w formie Jest to podrêcznik sk³adaj¹cy siê 
artyku³ów wyk³ady typu „state of art”, z dwóch czêœci. Pierwsza – „Immu-
przedstawione podczas 6th Meeting of nologia praktyczna” maj¹ca pomóc 
the EBMT Pediatric Diseases Working przysz³emu lekarzowi w doborze tes-
Party oraz 1st Meeting of the EBMT tów immunodiagnostycznych u¿y-
Pediatric Nurses [patrz s.15]. Ponadto w tecznych w ustaleniu rozpoznania 

suplemencie w formie streszczeñ opublikowano doniesienia chorób o pod³o¿u immunologicznym. 
oryginalne zaprezentowane podczas tej konferencji. Opubli-Czêœæ druga – „Immunologia 
kowane artyku³y dotycz¹ transplantacji komórek krwiotwór-kliniczna” obejmuje 13 rozdzia³ów 
czych u dzieci z chorobami genetycznie uwarunkowanymi, dostosowanych do takiej samej liczby æwiczeñ. Rozdzia³y te 
z chorobami rozrostowymi uk³adu krwiotwórczego, z guzami maj¹ przede wszystkim s³u¿yæ zrozumieniu mechanizmów im-
litymi oraz z wrodzonymi i nabytymi niewydolnoœciami szpi-munologicznych warunkuj¹cych obraz kliniczny i przebieg 
ku, a tak¿e zagadnieñ zwi¹zanych z transplantacjami od daw-poszczególnych jednostek chorobowych.
ców niespokrwnionych i haploidentycznych, profilaktyki i le-Wspó³czesna immunologia jest wiedz¹ trudn¹, z³o¿on¹ i 
czenia powik³añ transplantacji oraz standaryzacji w dziedzinie stale rozwijaj¹c¹ siê. O jej wa¿noœci w medycynie nie potrzeba 
transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci.nikogo przekonywaæ. Jest bowiem obecna niemal w ka¿dej spe-

cjalnoœci klinicznej. [...] Przygotowaliœmy podrêcznik jako 
materia³ Ÿród³owy, o objêtoœci ponad 240 stron, zawieraj¹cy Bone Marrow Transplantation 42/2008 (suppl.2), Director: 
liczne ryciny, skorowidz hase³, który winien nie tylko pomóc Jacek Wachowiak, Guest editors: G. Dini, F.Locatelli, Ch. 
zrozumieæ wiele zawi³ych zagadnieñ immunologicznych, ale Peters, J. Wachowiak. Nature Publishing Group, Macmillan 
równie¿ s³u¿yæ lekarzowi po podjêciu pracy zawodowej. Publishers Ltd.

Ksi¹¿ka jest zbiorem wiadomoœci i po-
rad praktycznych dla lekarzy, którzy na 
ró¿nym etapie zaawansowania w za-
kresie ginekologii i po³o¿nictwa pla-
nuj¹ lub wykonuj¹ badania dopple-
rowskie.

Postêp technologiczny w aparatach 
ultrasonograficznych, dokonany w ostat-
nich latach sprawi³, ¿e badania dopple-

rowskie sta³y siê jedn¹ z podstawowych metod diagnostycznych 
i monitorowania p³odu w dzisiejszej medycynie perinatalnej na 
ca³ym œwiecie.

Publikacja zawiera podstawowe elementy oceny ultrasono-
graficznej serca p³odu. Liczne ryciny, tabele z wartoœciami refe-
rencyjnymi i zdjêcia (zamieszczono 625 zdjêæ, z czego 615 
wykonali autorzy) oraz porady praktyczne zawarte w ksi¹¿ce 
bêd¹ pomocne w codziennej praktyce lekarskiej.

Czasopisma
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Imponuj¹cy neobarokowy budynek powsta³ na miejscu daw- 10 grudnia na terenie Collegium Medicum odby³ siê wielki wiec 
nych obwa³owañ miejskich dok³adnie sto lat temu. Wzniesiono go studencki, który zapocz¹tkowa³ miejsk¹ i wojewódzk¹ akcjê 
kosztem ponad 2 mln marek, wed³ug projektu radcy budowlanego obrony wydzia³u.
Deliusa z Berlina. Wszed³ w sk³ad tzw. Dzielnicy Cesarskiej, która Dzieñ po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Poznania, 
mia³a byæ œwiadectwem przewodniej roli niemczyzny na terenach 11 wrzeœnia 1939 roku Niemcy zajêli Collegium Medicum na 
Prowincji Poznañskiej. potrzeby prezydium policji. Budynek pozbawiono wiêkszoœci 

wartoœciowego wyposa¿enia naukowego, niszcz¹c je lub roz-
grabiaj¹c. Palono polskie ksi¹¿ki naukowe. Powo³ana naprêdce Komisja Osadnicza
Rada Uniwersytetu Poznañskiego, w której sk³ad wszed³ m.in. 

Na pocz¹tku 1909 roku gmach objê³a w posiadanie istniej¹ca prof. Leon Padlewski, stara³a siê zaradziæ zniszczeniom. Jej roz-
od ponad dwudziestu lat i cisn¹ca siê dot¹d w innych lokalach wi¹zanie przez gestapo 21 wrzeœnia uznaje siê za przerwanie 
Królewska Komisja Osadnicza (Königliche Ansiedlungs- legalnej dzia³alnoœci UP. Jedn¹ z ofiar represji wzglêdem polskiej 
kommission). Jej zadaniem, jak czytamy w ustawie powo³uj¹cej inteligencji, a zw³aszcza pracowników uniwersytetu, sta³ siê roz-
j¹ do ¿ycia, by³o „usun¹æ szkodliwy dla pañstwa wp³yw polskich strzelany w Forcie VII prof. Stanis³aw Kalandyk, dyrektor Zak³a-
w³aœcicieli a zarazem wzmocniæ liczebnie element niemiecki”. du Fizyki i dziekan Wydzia³u Lekarskiego. Upamiêtniaj¹ca go ta-
W praktyce mia³o to oznaczaæ wykupywanie maj¹tków z r¹k pol- blica wisi dziœ na wprost g³ównego wejœcia do Collegium Maius.
skich ziemian i parcelowanie ich wœród niemieckich kolonistów. Z kolei jedna z tablic na zewn¹trz budynku przypomina datê 

Idee Komisji mia³y byæ widoczne w samej bryle budynku. Na 2 marca 1940 roku, kiedy to harcerze z Szarych Szeregów zawie-
tamburze kopu³y a¿ do koñca drugiej wojny œwiatowej widaæ by³o sili na kopule collegium bia³o-czerwon¹ flagê.
szeœæ postaci, symbolizuj¹cych ideê kilkusetletniej kolonizacji 
niemieckiej na wschodzie. Byli to: mnich i rycerz zakonny z cza- Zmiana nazwy – przez po¿ar ratusza?
sów œredniowiecza, Salzburczyk i Holender z epoki fryderykow-
skiej i w koñcu Westfalczyk i Szwab, wspó³czeœni osadnicy. Zniszczenia wojenne w Poznaniu by³y ogromne. Urz¹d miasta, 
Wewn¹trz, tu¿ pod szklanym dachem imponuj¹cego holu i u stóp bezdomny po spaleniu ratusza, w 1947 roku ostatecznie zaj¹³ 
g³ównych klatek schodowych, umieszczono wielkie malowid³a zamek (przedwojenne Collegium Maius), nazywaj¹c go Nowym 
i p³askorzeŸby ze scenami ¿ycia wiejskiego. Drobne przedstawie- Ratuszem. Odbudowa Medicum, które na pocz¹tku lutego 1945 
nia zwierz¹t gospodarskich do dziœ ozdabiaj¹ porêcze schodów. roku straci³o m.in. skrzyd³o pó³nocno-zachodnie (dawn¹ klinikê 

Choæ biura komisyjne zatrudnia³y coraz wiêcej urzêdników oczn¹), dachy, okna i ogrzewanie, trwa³a a¿ trzynaœcie lat. Me-
(na pocz¹tku by³o ich oœmiu, a u progu pierwszej wojny œwiatowej dycy uzyskali w tym czasie nowe obiekty – przy ulicach Przy-
ju¿ oœmiuset), efekty ich pracy by³y mizerne w stosunku przezna- byszewskiego, Matejki, Grobla. Przy ulicy Fredry rozgoœcili siê 
czanych na ni¹ nak³adów finansowych. tymczasem geografowie i biolodzy. W chwili przekszta³cenia 

Wydzia³u Lekarskiego UP w samodzieln¹ Akademiê, Collegium 
Medicum, przemianowane na nowe Collegium Maius, pozosta³o Medicum dla medyków
w³asnoœci¹ uniwersytetu. Medycy maj¹ tu odt¹d status dzier-

W niepodleg³ej Polsce, po czterystu latach starañ, powsta³ ¿awcy i – jak stanowi odpowiednia umowa – stan ten ma trwaæ do 
wreszcie w Poznaniu wymarzony przez Wielkopolan uniwersytet. momentu wybudowania dla nich nowej siedziby pomiêdzy 
Uzyskanie na swoje potrzeby budynku pokomisyjnego (jak i czêœ- Collegium Chemicum a Anatomicum.
ciowo dawnego zamku cesarskiego) Uniwersytet Poznañski zaw- W tej chwili na terenie Collegium Maius, gdzie kilka lat temu 
dziêcza³ w du¿ej mierze organizatorowi i pierwszemu dziekanowi biologów i geografów z UAM zast¹pili poloniœci i klasycy, 
Wydzia³u Lekarskiego, prof. Adamowi Wrzoskowi, bêd¹cemu dzia³aj¹ tylko dwie katedry UMP – biologii ogólnej i parazytologii 
jednoczeœnie dyrektorem Departamentu Sekcji Nauki i Szkó³ oraz biofizyki. Jeszcze niedawno studenci medycyny mogli 
Akademickich w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia s³uchaæ wyk³adów w sali Œniadeckich (patronuj¹ jej teraz obaj 
Publicznego. Od 1920 roku wiêkszoœæ pomieszczeñ Collegium bracia), gdzie urz¹dzano równie¿ uroczyste promocje doktorskie. 
Medicum zajmowa³y zak³ady powstaj¹cego Wydzia³u Lekar- Dziœ do dyspozycji medyków pozosta³y tylko sale seminaryjne. 
skiego: radiologia, farmakologia, mikrobiologia (oddzia³ higieny), Nie o tym z pewnoœci¹ marzy³ prof. Wrzosek. 
biologia, patologia, anatomia i fizyka lekarska. Tutejszym salom A jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e to w³aœnie tu nadal „bije serce” 
wyk³adowym patronowali lekarze: Marceli Nencki, Józef Struœ, naszej uczelni. Maius jest siedzib¹ kolegium rektorskiego, wiêk-
Ludwik G¹siorowski i Jêdrzej Œniadecki. W istniej¹cym do lutego szoœci jednostek administracyjnych oraz dziekanatów wydzia³ów 
1945 roku skrzydle pó³nocno-zachodnim umieszczono „klinikê Lekarskiego I i Farmaceutycznego.
oczn¹” pod kierownictwem prof. Witolda Kapuœciñskiego.

Magdalena Knapowska-Nizio³ekW roku 1925 z powodów finansowych rozwa¿ano w Warsza-
wie mo¿liwoœæ likwidacji poznañskich studiów lekarskich. 

Collegium Maius
S¹ jeszcze ludzie, dla których ten budynek to Collegium Medicum. 
Wiêkszoœæ z nas nie pamiêta czasów, gdy by³a to nazwa obowi¹zuj¹ca.
Dziœ mówimy, ¿e rektor urzêduje „w Maiusie”, albo po prostu „na Fredry”.
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Na schodach potykamy siæ o listwy wspóùczesne, pod którymi kryjà siæ autentyki

Z perspektywy rektora

Collegium Maius od strony ul. Koúciuszki

Nasz patron – Doktór MarcinÚlady wojny

Detal klatki schodowej

fot. Magdalena Knapowska-Nizioùek

Cieñ nowej biblioteki...



Uniwersytet   Medyczny   im.   Karola   Marcinkowskiego   w   Poznaniu

FaktyUMPNr 5
(83)

wrzesieñ
paŸdziernik

2008

Noc Naukowców

Zjazd dermatologów

O Tomaszu Drobniku

Poznañ w Ko³obrzegu

Gaudeamus

Noc naukowców w Collegium Anatomicum
26 wrzeœnia 2008

Imprezê pod auspicjami Komisji Europejskiej zorganizowano 

w Poznaniu po raz drugi. W tym roku do akcji popularyzowania 

nauki w³¹czy³ siê Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-

skiego, otwieraj¹c podwoje Collegium Anatomicum.

Na dzieci, m³odzie¿ szkoln¹ i doros³ych czeka³y przeró¿ne atrak-

cje – od konkursów, pokazów, prezentacji aparatury, wystaw 

hobbystycznych i koncertu pianistycznego, po warsztaty i wy-

k³ady, zorganizowane przez 60 pracowników naukowych naszej 

uczelni. Impreza rozpoczê³a siê ju¿ o godzinie 16, a chêtnych nie 

brakowa³o a¿ do póŸnych godzin nocnych. W sumie odwiedzi³o 

nas ok. 10 tysiêcy ludzi, trzykrotnie wiêcej, ni¿ przewidywali 

organizatorzy.

Fot. K. Fryœ, M.A. Nizio³kowie, J.Seidel
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