


12 czerwca | PIĄTEK

13 czerwca | SOBOTA

14 czerwca | NIEDZIELA

SESJA I

SESJA II

SESJA III

Prowadzenie: 
Prof. dr hab. Jerzy Gębicki

Prowadzenie: 
Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko

Prowadzenie: 
Prof. dr hab. Maria Nowakowska

7:30 - 8:30

8:45 - 9:00

Śniadanie

Wprowadzenie do VI Seminarium JCET
Prof. dr hab. Stefan Chłopicki

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki „W poszukiwaniu lepszego MNA”
Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko „Potencjał przeciwzakrzepowy 
nowych donorów MNA i NO” 
Agnieszka Błażejczyk „Przeciwprzerzutowa aktywność soli 
pirydyniowych stosowanych łącznie z lekami przeciwnowotworowymi 
i przeciwpłytkowymi”
Dr hab. Maria Walczak „Znaczenie biomarkerów dysfunkcji śródbłonka 
naczyniowego w optymalizacji farmakoterapii”
Dr Edyta Maślak „Tlenek azotu w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby 
- rola komórek śródbłonka zatok wątrobowych (LSECs) w utrzymaniu 
prawidłowej czynności wątroby”
Kamil Kuś „Ocena farmakokinetyki i metabolizmu dwóch selektywnych
NO-donorów V-PYRRO/NO oraz V-PROLI/NO” 
Dr Tomasz Wójcik „Zastosowanie metody HCS w ocenie toksyczności 
śródbłonkowej antracyklin”

Przerwa kawowa 

Dr Adam Sikora „Jak selektywnie oznaczać reaktywne formy tlenu i azotu
z wykorzystaniem profluorescencyjnych próbników”
Dr Radosław Michalski „Detekcja wodoronadtlenków aminokwasów, 
peptydów i białek przy użyciu próbników profluorescencyjnych”
Dr hab. Ryszard Gurbiel, Dr Antonina Chmura-Sikrlińska, 
Bartosz Proniewski „Określenie poziomu NO i RFT
przy wykorzystaniu spektroskopii EPR i innych komplementarnych metod”
Prof. dr hab. Adam Szewczyk, Prof. dr hab. Wiesława 
Jarmuszkiewicz, Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki „Mitochondrialne 
mechanizmy dysfunkcji śródbłonka”

Lunch

9:00-9:25
9:25-9:50 

9:50-10:15

10:15-10:40

10:40-10:55

10:55-11:10 

11:10–11:25

11:25-11:55 

11:55-12:20

12:20-12:35 

12:35-13:00

13:00-13:25

13:25-14:35

14:35-15:00

15:00-15:15

15:15-15:40 

15:40-15:55

15:55-16:10

16:10-16:40

Prof. dr hab. Marek Szymoński: „Zróżnicowanie strukturalne 
właściwości nanomechanicznych komórek śródbłonka poddanych działaniu 
środków powodujących ich dysfunkcję”
Dr Marta Targosz-Korecka: „Metodyka i ocena zmian 
powierzchniowych śródbłonka ex vivo z naczynia w modelach zwierzęcych 
dysfunkcji śródbłonka”
Prof. dr hab. Małgorzata Barańska: „Krople lipidowe w komórkach 
śródbłonka i hepatocytach: badania in vitro i ex vivo”
Dr hab. Agnieszka Kaczor: „Badanie zmian biochemicznych
w ścianie naczynia w mysich modelach chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, 
nadciśnienie, nowotwór)
Dr Kamilla Małek: „Ocena zmian biochemicznych osocza i płytek krwi
w zwierzęcych modelach dysfunkcji śródbłonka”

Przerwa kawowa

SESJA IV
SESJA VI

SESJA V

Prowadzenie: 
Prof. dr hab. Ryszard Smoleński Prowadzenie: 

Prof. dr hab. Andrzej Marcinek 

Prowadzenie: Prof. dr hab. Adam Szewczyk 

PREZENTACJE PLAKATÓW

Prowadzenie: Prof. dr hab. Alicja Józkowicz 

16:40-17:05

17:05-17:30 

17:30-17:55

17:55-18:10 

18:10-18:25 

18:25-18:50

18:50-19:05

19:05-19:20

19:45-20:15  

20:30

13:15-13:40

13:40-13:55

13:55-14:10

14:10-14:35

14:35-14:50

14:50-15:15

15:15-15:30

15:30-15:55

20:30

7:30-8:15
9:40

10:00

Dr hab. Joanna Majerczak, Prof. dr hab. Jerzy Żołądź: 
„Badania procesów adaptacji śródbłonka naczyniowego do wysiłku 
fizycznego - podstawy dla farmakologii śródbłonka w wysiłku” 
Prof. dr hab. Cezary Watała „Metody badania in vivo i in vitro funkcji 
płytek krwi w zwierzęcych modelach dysfunkcji śródbłonka naczyniowego”
Dr Urszula Tyrankiewicz „Rozwój dysfunkcji skurczowo-rozkurczowej 
w świetle wieloparametrowej oceny serca in vivo w mysim modelu 
niewydolności (Tgaq*44).” 
Dr Krzysztof Jasiński „Spektroskopia zlokalizowana MR w ocenie 
progresji stłuszczenia wątroby”
Anna Bar „Ocena in vivo dysfunkcji śródbłonka w mysich modelach 
chorób cywilizacyjnych”
Prof. dr hab. Maria Nowakowska „Superparamagnetyczne 
nanocząstki tlenku żelaza (USPIO) do obrazowania zapalenia ściany 
naczynia techniką rezonansu magnetycznego (MRI)”
Gabriela Kania „Dwufunkcyjne nanocząstki (SPION) opłaszczone 
pochodną chitozanową do obrazowania biomedycznego”
Agnieszka Kaczyńska „SPION modyfikowane powierzchniowo 
przeciwciałami anty-VCAM-1 - otrzymywanie, charakterystyka 
fizykochemiczna i oddziaływania ze śródbłonkiem”

Spotkanie kierowników zadań projektu 

Kolacja ogniskowa

Dr hab. Ryszard Smoleński „Metabolity nukleotydów 
i aminokwasy jako cel terapeutyczny i marker protekcji śródbłonka”
Dr hab. Ewa Słomińska „Nowa endogenna toksyna śródbłonkowa 
rybozyd 4-pirydono-3-karboksyamidu”
Barbara Kutryb-Zając ”Śródbłonkowa degradacja 
zewnątrzkomórkowych nukleotydów w chorobie zastawkowej  
i miażdżycy tętnic”
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz „Hamowanie i nasilanie 
angiogenezy: co się zmieniło w ciągu pięciu lat?”
Agata Szade „Mobilizacja mieloidalnych komórek proangiogennych 
i prozapalnych za pomocą CoPP”
Dr hab. Renata Kostogrys „Ocena zmian miażdżycowych
w modelu zwierzęcym”
Karolina Ruszel „Wpływ dodatku choliny na rozwój zmian 
miażdżycowych u myszy ApoE/LDLR-/-„
Dr Marzena Frołow „Opracowanie i walidacja czterech 
komplementarnych metod do nieinwazyjnej oceny stanu 
czynnościowego śródbłonka u ludzi – podsumowanie wyników badań”

Czas wolny/Wycieczka do schroniska PTTK Bacówka nad 
Wierchomlą

Uroczysta kolacja w Hotelu Wierchomla i rozdanie nagród  
w konkursie na najlepsze wystąpienia 1-minutowe

Śniadanie
Zbiórka na parkingu ośrodka konferencyjnego
Wyjazd do Krakowa (końcowy przystanek: pętla autobusowo-
tramwajowa Czerwone Maki, Kraków)

7:30 - 8:15

8:30-9:30

9:30-10:30
10:30-12:15

12:15-13:15

Śniadanie

Zaproszenie do plakatów część I  (43 plakaty)

Zaproszenie do plakatów część II  (40 plakatów)
Sesja plakatowa przy kawie

Lunch

11 czerwca | cZwArTEK

16:30
17:00
19:00

20:00

Zbiórka (pętla autobusowo-tramwajowa Czerwone Maki, Kraków)

Wyjazd autobusów z Krakowa
Zakwaterowanie w hotelu i wydawanie materiałów 
konferencyjnych
Kolacja


