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dojrzewanie płciowe. Co jest coraz częściej obserwowanym zjawiskiem w krajach wysokorozwiniętych, gdzie wiek dojrzewa-
nia płciowego u dziewczynek przesunął się z 12-14 roku życia na 8-10 rok życia. 

Substancje toksyczne

Często zadajemy sobie pytanie, w jakim stopniu przedmioty codziennego użytku są dla nas bezpieczne. Pojawiają się nowe 
tworzywa, które dzięki swoim wyjątkowym właściwościom mają ułatwiać nam życie (są żaroodporne, nie przewodzą ciepła, są 
bardziej wytrzymałe itd.), ale czy przy okazji nam nie szkodzą? Wiemy już, że negatywny wpływ na nasze zdrowie może mieć 
bisfenol A, ale nie tylko. Także bromowane środki zmniejszające palność produktów (PBDE), stosowane przy wytwarzaniu 
plastików, komputerów, sprzętu AGD, RTV czy materiałów budowlanych, które gromadzą się w tkance tłuszczowej. Niosą one 
ze sobą duże zagrożenie, ponieważ w chwili usuwania ich z organizmu stają się związkami, w wielu przypadkach groźniejszy-
mi od tych wyjściowych. Konieczne więc jest sprawdzenie, czy bezpośrednio w jajniku zachodzą przemiany tych związków, 
a jeśli tak, to jak one wpływają na jego funkcje. Z przeprowadzonych w Zakładzie badań wynika, że substancje zmniejszające 
palność zaburzają wydzielanie hormonów jajnikowych i jest to działanie nieodwracalne. A przecież od prawidłowego stężenia 
hormonów zależy sukces rozrodczy.

Prowadzenie wielokierunkowych badań nad fizjologią i toksykologią rozrodu jest niezwykle ważnym i aktualnym zadaniem. 
Pozwala spojrzeć na problem płodności z perspektywy różnych czynników: nadwagi, raka czy substancji toksycznych. Dzięki 
temu dowiadujemy się o istniejących zagrożeniach oraz możliwych rozwiązaniach. To nowe spojrzenie może np. wpłynąć na 
większą skuteczność diagnostyki osób z  nadwagą, czy konkretne zalecenia w  zakresie stosowania określonych związków 
toksycznych w produkcji przedmiotów codziennego użytku.

Gorzkie życie cukrzyka
Naukowcy z UJ pracują nad lekiem zapobiegającym powikłaniom wywołanym 
przez cukrzycę. Jest już zgłoszenie patentowe!

Pomimo dużych ilości cukru krążącego w ich krwi, nie możemy powiedzieć, że mają 
słodkie życie. Cukrzycy, bo o nich mowa, to grupa pacjentów wyjątkowo narażonych 
na uszkodzenia układu nerwowego, serca, nerek czy oczu. Rozwojowi tych powikłań 
sprzyja występująca w cukrzycy nasilona glikacja białek, czyli proces polegający na 
przyłączaniu do białek nadmiernej ilości glukozy.

Wciąż brak skutecznych a jednocześnie bezpiecznych – a więc pozbawionych 
efektów ubocznych – substancji, które mogą zahamować ten proces. Poszu-
kuje się ich między innymi wśród znanych leków oraz substancji pochodzenia 
roślinnego.

Dzięki testom prowadzonym przez zespół 
badaczy z Katedry Farmakologii Collegium 
Medicum okazało się, że skuteczny może być 
piracetam – znany lek stosowany w  choro-
bach ośrodkowego układu nerwowego zwią-
zanych z  wiekiem. Nowe zastosowanie tego 
leku stało się przedmiotem polskiego i mię-
dzynarodowego zgłoszenia patentowego, 
które otwiera drogę do badań klinicznych 
z  użyciem tego bezpiecznego związku u  pa-
cjentów z cukrzycą.

Cukrzyca jest bardzo złożoną i niebezpieczną chorobą, która wymaga spojrzenia z różnych per-
spektyw. Badacze z UJ skupili się na patologicznej glikacji białek i postawili przed sobą zadanie 
wytypowania bezpiecznych i pozbawionych działań ubocznych leków. Jest to bardzo obiecują-
cy, nowy kierunek terapii cukrzycy, który zapobiega poważnym powikłaniom, mogącym do-
prowadzić np. do ślepoty czy niewydolności nerek. 

Niebieski pierścień jest uniwersal-
nym symbolem cukrzycy, 
fot. IntDiabetesFed
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Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 96
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