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Immunofluorescencyjna lokalizacja F-aktyny w hodowanych komórkach Leydiga myszy (panel lewy). Immunohistochemiczna lokalizacja koneksyny 43 w gonadzie mężczyzny z zespołem Klinefeltera (47,XXY). Lokalizacja sygnału w tkance interstycjalnej (brązowe
zabarwienie), wnętrze kanalików plemnikotwórczych immunonegatywne (panel środkowy). Immunohistochemiczna lokalizacja
receptora androgenowego w przewodzie najądrza knura. Lokalizacja sygnału w jądrach komórek głównych nabłonka przewodu najądrza (brązowe zabarwienie) (panel prawy). Mikrofotografia autorstwa prof. dr hab. n. biol. Barbary Bilińskiej, Zakład Endokrynologii,
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Immunofluorescence localization of F-actin in cultured Leyding cells of mice (left panel). Immunohistochemical localization of connexin
43 in gonad of men with Klinefelter syndrome (47,XXY). Immunopositive signal in interstitial tissue (brown staining), immunonegative signal in seminiferous tubules (middle panel). Immunohistochemical localization of androgen receptor in boar epididymal duct.
Immunopositive signal in the nuclei of principal epithelial cells of boar epididymal duct (brown staining) (right panel). Micrographs by
prof. Barbara Bilińska, Department of Endocrinology, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University in Krakow.

KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ANDROLOGICZNEGO – 20. DZIEŃ ANDROLOGICZNY
ORAZ VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE –
DNI TRZECH KULTUR
SYMPOSIUM OF SCIENTIFIC TRAINING OF THE POLISH SOCIETY
OF ANDROLOGY – 20th DAY OF ANDROLOGY AND 6th SCIENTIFIC
AND TRAINING CONFERENCE ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN MEDICINE – DAYS OF THREE CULTURES

Lublin, 26–27.10.2018; www.pta2018.pl
Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na
Konferencję Polskiego Towarzystwa Andrologicznego –
20. Dzień Andrologiczny oraz VI Konferencję Naukowo
Szkoleniową Innowacyjne Technologie w Medycynie –
Dni Trzech Kultur, która odbędzie się w dniach 26–27
października 2018 r. Na miejsce jubileuszowej edycji
wybraliśmy Lublin, miasto inspiracji, zaś same obrady
przygotowaliśmy w wielokrotnie nagradzanym budynku
Centrum Spotkania Kultur.
Konferencja będzie kolejną okazją do spotkania
i wysłuchania polskich oraz zagranicznych ekspertów
w zakresie andrologii, a także urologii, endokrynologii,
medycyny rozrodu, diagnostyki laboratoryjnej i biologii
rozrodu. Pozwoli to na poszerzenie wiedzy i ułatwi zdobycie umiejętności koniecznych w diagnostyce i leczeniu
chorych z problemami męskiego układu płciowego.
Tematyka konferencji koncentruje się wokół zdrowia
i płodności mężczyzn, dlatego poruszana będzie problematyka etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia zaburzeń
w tym zakresie.Ponadto w trakcie konferencji będą poruszone zagadnienia nowych technologii w diagnostyce
i terapii niepłodności.

Zapraszamy do udziału zarówno członków Polskiego
Towarzystwa Andrologicznego, Międzynarodowego
Naukowego Towarzystwa Wspierania i Rozwoju
Technologii Medycznych i innych stowarzyszeń, jak
i wszystkie osoby zainteresowane andrologią kliniczną
i doświadczalną. Intencją organizatorów jest wymiana
doświadczeń i zainicjowanie współpracy w środowisku
interdyscyplinarnym.
Mamy nadzieję, że konferencja stworzy Państwu
możliwości płynące ze współpracy lekarzy klinicystów,
diagnostów i badaczy reprezentujących nauki podstawowe. Bogaty program naukowo-szkoleniowy przyczynił się do sukcesu poprzednich Dni Andrologicznych,
których coroczna organizacja stała się już tradycją.
Liczymy, że tak będzie i tym razem w Lublinie.
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
i Komitetu Naukowego
Dr Szymon Bakalczuk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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Dear Sir or Madam,
We are honored and pleased to invite you to the
Conference of the Polish Society of Andrology – the 20th
Day of Andrology and the 6th Scientific and Training
Conference on Innovative Technologies in Medicine –
Days of Three Cultures, which will be held in October
26–27, 2018. We chose Lublin as the place of inspiration for the jubilee edition, and we prepared the same
sessions in the award-winning building of the Center for
the Meeting of Cultures.
The conference will be another opportunity to meet
and listen to Polish and foreign experts in the field of
andrology, as well as urology, endocrinology, reproductive medicine, laboratory diagnostics and reproductive
biology. This will allow to broaden knowledge and facilitate the acquisition of skills necessary in the diagnosis
and treatment of patients with problems of the male
reproductive system.
The subject of the conference is focused on the health
and fertility of men, therefore the issues of etiopathogenesis, diagnosis and treatment of disorders in this
area will be discussed. In addition, the conference will
address the issues of new technologies in the diagnosis
and therapy of infertility.
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We invite you to participate both members of the
Polish Society of Andrology, the International Scientific
Society for the Support and Development of Medical
Technology and other associations, as well as all those
interested in clinical and experimental andrology. The
intention of the organizers is to exchange experiences and
initiate cooperation in an interdisciplinary environment.
We hope that the conference will create opportunities
for you to cooperate with clinicians, diagnosticians and
researchers representing basic science. The rich scientific
and training program contributed to the success of the
previous Days of Andrology, whose annual organization
has already become a tradition.
We hope that this will be the case this time in Lublin.
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
President of Polish Society of Andrology
and Scientific Committee
Dr Szymon Bakalczuk
Prezydent of Organizing Committee

