
    32 KONFERENCJA BIOLOGII KOMÓRKI                         111

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI                TOM 32 2005  NR 1  (111�138)

ZABURZENIA HEMATOLOGICZNE
WIEKU PODESZ£EGO

32 KONFERENCJA BIOLOGII KOMÓRKI
      Warszawa 27  listopada 2004 roku

Redaktor
Andrzej My�liwski

Organizatorzy
A. My�liwski, J. Moraczewski, P. Sysa



  112 32 KONFERENCJA BIOLOGII KOMÓRKI

PROGRAM

 Konferencji  nt. Zaburzenia hematologiczne wieku podesz³ego
organizowanej przez Komisjê Biologii Starzenia PAN oraz Polskie Towarzystwo

Biologii Komórki, Polskie Towarzystwo Anatomiczne i  Polskie Towarzystwo
Histochemików i Cytochemików

Prof. dr hab. Anna Dmoszyñska (Lublin) � Nowotwory uk³adu krwiotwórczego
wystêpuj¹ce u osób starszych

Dr med. Jolanta Wieczorek, prof. dr hab. W. W. Jêdrzejczak (Warszawa) �
Zale¿no�æ tolerancji leczenia onkohematologicznego od wieku

Dr hab. Kornelia Kêdziora-Kornatowska (Bydgoszcz) � Starzenie siê uk³adu
czerwonokrwinkowego a anemia w wieku podesz³ym

Mgr anal. med. R. Podkówka (Poznañ) � Ocena morfologii leukocytów krwi
obwodowej stulatków

Prof. dr hab. Andrzej My�liwski (Gdañsk) � Czy krwiotwórcze komórki macierzyste
starzej¹ siê?
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WSTÊP � INTRODUCTION

Proces starzenia siê cz³owieka obejmuj¹cy ca³y organizmu, przebiega  w ró¿nym
tempie w tworz¹cych go narz¹dach i uk³adach. Jednak zmiany zwi¹zane z wiekiem
zawsze prowadz¹ do upo�ledzenia funkcji tych narz¹dów i uk³adów. Prowadzi to do
zwiêkszaj¹cego siê zagro¿enia wyst¹pieniem procesów chorobowych. Poznawanie relacji
pomiêdzy zmianami wynikaj¹cymi z procesu starzenia a rozwojem procesów patolo-
gicznych jest jednym z g³ównych problemów, jakimi zajmuje siê wspó³czesna
gerontologia i geriatria. Dlatego te¿ Komisja Biologii Starzenia PAN przyjê³a jako
temat kolejnego posiedzenia �Zaburzenia hematologiczne wieku podesz³ego�.
Posiedzenie to mia³o charakter konferencji wspó³organizowanej przez Polskie
Towarzystwo Anatomiczne, Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików oraz
Oddzia³ Warszawski Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki. Konferencja by³a
kontynuacj¹ cyklu posiedzeñ naukowo-szkoleniowych po�wiêconych biologii komórki
a organizowanych od wielu lat przez Pani¹ Profesor Zofiê Osuchowsk¹ oraz  Profesora
Jerzego Kawiaka. Miejscem konferencji, która odby³a siê 27 listopada 2004 roku, by³a
sala wyk³adowa w gmachu Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i za jej
udostêpnienie serdecznie dziêkujemy. Problemem, który dominowa³ w�ród prezento-
wanych na konferencji prac by³y nowotwory uk³adu krwiotwórczego u ludzi starszych,
czêsto�æ ich wystêpowania oraz efekty leczenia. Z przedstawionych referatów wynika³o,
¿e  ludzie starsi gorzej ni¿ m³odzi znosz¹ chemioterapiê, ale odnowa uk³adu krwiotwór-
czego po przeszczepie szpiku kostnego przebiega podobnie jak u ludzi m³odych. Takie
obserwacje spowodowa³y, ¿e wiek podesz³y nie stanowi przeciwwskazania do wykonania
tego zabiegu, który daje szansê ca³kowitego wyleczenia.
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