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12:30–13:15  
Antresola Sali Balowej Marco Polo 

Mezzanine of Marco Polo Ballroom    (Sheraton)

SESJA PRAC ORYGINALNYCH  
— PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 2
SESSION OF ORIGINAL ARTICLES  

— MODERATED POSTER SESSION, PART 2

Moderatorzy/Moderators: 
Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa), Jacek Lewandowski (Warszawa),  

Michał Hoffmann (Gdańsk) 

Jakość diety, w tym poziom aktywności antyoksydacyjnej, 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w populacji  
polskiej PL2-01-1810
The quality of the diet, including the level of antioxidant activity, in patients 

with arterial hypertension in the Polish population

Anna Waśkiewicz (Warszawa)

Zakażenie HCV jako choroba metaboliczna PL2-02-1811
HCV infection as a metabolic disease

Paweł Rajewski (Bydgoszcz)

Zakażenie HIV jako istotny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego
 PL2-03-1812
HIV infection as an important cardiovascular risk factor

Paweł Rajewski (Bydgoszcz)

Wpływ cyklosporyny podawanej ciężarnym samicom szczura na 
budowę serca u dorosłego potomstwa PL2-04-1813
The impact of cyclosporine administered to pregnant female rats on heart 

structure in its adult offspring

Piotr Kuczera (Katowice)
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Przyspieszone dojrzewanie komórek układu immunologicznego 

u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym PL2-05-1818

Accelerated maturation of the immune system in children with essential 

hypertension

Łukasz Obrycki (Warszawa)

Limfocyty T regulatorowe oraz komórki produkujące cytokiny 

u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym PL2-06-1819

Regulatory T lymphocytes and cytokine-producing cells in children with 

essential hypertension

Łukasz Obrycki (Warszawa)

O siedem zawałów za daleko — czyli rzecz o trudnościach 

w diagnostyce guzów chromochłonnych PL2-07-1824

Seven infarcts too far — the thing about the difficulties in the diagnosis of 

pheochromocytoma

Krzysztof Marczewski (Lublin)

Psychospołeczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia 

a nadciśnienie tętnicze w populacji dorosłych Polaków PL2-08-1825

Psychosocial risk factors of cardiovascular diseases and arterial 

hypertension in the population of adult Poles

Jerzy Piwoński (Warszawa)

Podskórne magazynowanie sodu, oceniane na podstawie 

osoczowego stężenia śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń 

typu C, moduluje związek pomiędzy podażą sodu a ciśnieniem 

tętniczym PL2-09-1826

Subcutaneous storage of sodium, evaluated on the basis of serum levels 

of vascular endothelial growth factor type C, modulates the relationship 

between the supply of sodium and blood pressure

Adam Bednarski (Kraków)
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Suplementacja preparatów magnezu u pacjentów z nadciśnieniem 

tętniczym PL2-10-1827

Magnesium supplementation in patients with arterial hypertension 

Agnieszka Skrzek (Kraków)

Związek stężenia chemeryny z profilem metabolicznym oraz 

powikłaniami narządowymi u kobiet z nadciśnieniem tętniczym 

w okresie pomenopauzalnym PL2-11-1841

Relationship between chemerin concentration and metabolic profile and 

target organ damage in women with hypertension in the postmenopausal 

period

Agnieszka Olszanecka (Kraków)

Zaburzenia aktywności metaloproteinazy-9 i tkankowego 

inhibitora metaloproteinazy-1 u dzieci z nadciśnieniem tętniczym 

pierwotnym PL2-12-1843

Activity disorders of metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of 

metalloproteinase-1 in children with essential arterial hypertension

Anna Niemirska (Warszawa)

Migotanie przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca — 

coraz większy problem PL2-13-1848

Atrial fibrillation in patients with heart failure — a growing problem

Krzysztof Rewiuk (Kraków)

Nadciśnienie tętnicze a wynik kolonoskopii wykonywanej 

w warunkach szpitalnych PL2-14-1854

Arterial hypertension and the result of colonoscopy performed in hospital

Krzysztof Marczewski (Lublin)
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Wpływ 6-miesięcznej suplementacji kwasów omega-3 na dobowy 

profil ciśnienia tętniczego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek 

w stadium 1–3 PL2-15-1855

The impact of a 6-month supplementation of omega-3 on the circadian 

profile of blood pressure in patients with chronic kidney disease stage 1–3

Agnieszka Pluta (Bydgoszcz)

Wybrane markery stanu zapalnego u dzieci i młodzieży 

z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym PL2-16-1857

Selected markers of inflammation in children and adolescents with essential 

hypertension

Joanna Przychodzień (Warszawa)

Centralne ciśnienie tętnicze i sztywność naczyń w opornym 

nadciśnieniu PL2-17-1858

Central blood pressure and arterial stiffness in resistant hypertension

Olga Siga (Jaworzno)

Ocena częstości występowania nadciśnienia tętniczego w populacji 

dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym PL2-18-1861

Evaluation of the prevalence of arterial hypertension in children and 

adolescents with mental retardation

Karolina Hoffmann (Poznań)

Związek witaminy D z występowaniem nadciśnienia tętniczego 

u kobiet wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego PL2-19-1863

Relationship between vitamin D and arterial hypertension in women with 

high cardiovascular risk

Karolina Semczuk (Warszawa)
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Stężenia nowych adipokin (białka wiążącego retinol-4 oraz białka 

angiopoetynopodobnego 4) w surowicy a wybrane parametry 

antropometryczne, biochemiczne i ciśnienie tętnicze u otyłych 

kobiet i mężczyzn PL2-20-1866

Concentrations of new adipokines (retinol-4 binding protein and 

angiopoietin-like protein 4) in serum and selected anthropometric and 

biochemical parameters, and blood pressure in obese women and men

Emilia Korek (Poznań)
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