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Reaktywne formy siarki a reaktywne formy tlenu –  

nowe ujęcie stresu oksydacyjnego  

prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski, Katedra i Zakład Patofizjologii, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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Wielokierunkowe działanie białek układu 

fibrynolitycznego: rola w procesach fizjologicznych, 

patologicznych i możliwości modulowania fibrynolizy 

dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ, Katedra Biochemii Ogólnej, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl, 

joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl  

Układ fibrynolityczny stanowi fizjologiczną przeciwwagę dla procesu 

krzepnięcia krwi i odpowiada za usuwanie zbędnego  skrzepu fibrynowego 

w łożysku naczyniowym. Białka fibrynolityczne są jednak zaangażowane nie 

tylko w procesy hemostatyczne, ale także w proteolizę pozanaczyniową, 

związaną z fizjologiczną i patologiczną przebudową tkanek. Celem 

prezentowanego wykładu jest przedstawienie różnych  kierunków działania 

składników układu fibrynolitycznego, w tym funkcji hemostatycznych, 

udziału w odpowiedzi immunologicznej, gojeniu ran, czy najnowszych 

danych o ich roli w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.  

Ze względu na fakt, że wiele chorób cywilizacyjnych powoduje wzrost 

potencjału prokoagulacyjnego krwi, większość obecnych badań skupia się 

przede wszystkim na przeciwdziałaniu nadmiernej aktywacji płytek krwi oraz 

białek osoczowej kaskady krzepnięcia. Tymczasem w przebiegu różnorodnych 

jednostek chorobowych zaburzenia fibrynolizy mogą stanowić dodatkowy 

czynnik nasilający ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. I odwrotnie, 

nasilona fibrynoliza może zwiększać zagrożenie krwotokiem u osób 

z dysfunkcjami układu krzepnięcia. Obecnie stosowane aktywatory i inhibitory 

fibrynolizy nie dają zadowalających wyników terapeutycznych lub ich 

stosowanie obarczone jest ryzykiem powikłań. Dlatego trwają badania nad 

możliwościami kontrolowania aktywności białek fibrynolitycznych, w oparciu 

o zastosowanie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznych 

modulatorów fibrynolizy. 
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Pleiotropic action of proteins of the fibrinolytic system: 

role in physiological and pathological processes 

and possibilities of fibrinolysis modulation 

The fibrinolytic system is a physiological counterbalance to the blood 

coagulation and is responsible for the removal of the unnecessary fibrin clot 

within the vascular system. However, fibrinolytic proteins are involved not 

only in haemostatic processes, but also in the extravascular proteolysis, 

related to physiological and pathological tissue remodelling. The aim of this 

lecture is to present various directions of action of the fibrinolytic system 

components, including haemostatic functions, participation in the immune 

response, wound healing, and the latest data on their role in physiology of 

the central nervous system. 

Due to the fact that many civilization diseases increase the pro-coagulative 

potential of blood, current studies are primarily focused on prevention the 

excessive activation of platelets and proteins of the plasma coagulation 

cascade. However, during various diseases, fibrinolysis disorders may be an 

additional factor increasing the risk of thromboembolic complications. On 

the other hand, the enhanced fibrinolysis may increase the risk of 

haemorrhage in people suffering from blood coagulation dysfunctions. 

Currently used activators and inhibitors of fibrinolysis do not provide 

satisfactory therapeutic results or their use is associated with a risk of 

complications. Therefore, studies on the possibilities of controlling the 

activity of fibrinolytic proteins have been undertaken, incl. the use of natural 

substances and synthetic modulators of fibrinolysis. 
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Znaczenie mikrobioty jelitowej w rozwoju otyłości 

dr Anna Kiersztan, Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski 

Nadwaga i otyłość stanowią jeden z najpoważniejszych problemów 

zdrowotnych ówczesnego świata. W krajach Unii Europejskiej nadwaga 

dotyka 30-70%, a otyłość 10-30% dorosłych. Otyłość zwiększa ryzyko rozwoju 

cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego oraz chorób sercowo-naczy-

niowych, które stanowią główną przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych. 

Za rozwój otyłości odpowiedzialne są zarówno predyspozycje genetyczne, jak 

i czynniki środowiskowe. Ważną rolę w „epidemii” otyłości może odgrywać 

także mikrobiota jelitowa. Po raz pierwszy powiązano mikrobiotę jelitową 

z otyłością porównując jej skład u myszy zdrowych oraz otyłych. U tych 

drugich zaobserwowano zmiany w liczebności bakterii należących do dwóch 

największych grup: Firmicutes i Bacteroidetes, co może odpowiadać za 

zwiększone pozyskiwanie energii z trawionego pożywienia. Na wykładzie 

przedstawiono w jaki sposób krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (produkt 

fermentacji bakterii jelitowych) wpływają na pobieranie pokarmu i meta-

bolizm węglowodanów oraz lipidów. Późniejsze badania pokazały, że dieta 

wysokowęglowodanowa-wysokotłuszczowa może przyczyniać się do zmian 

w składzie mikrobioty jelitowej i powodować dysbiozę oraz rozszczelnienie 

bariery jelitowej. Skutkiem tego może być endotoksemia (zatrucie organizmu 

antygenami i substancjami pochodzenia bakteryjnego) oraz ogólnoustrojowy 

stan zapalny o niskim nasileniu, który jak wiadomo jest charakterystyczny 

dla otyłości i wielu innych chorób metabolicznych.  
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The importance of the intestinal microbiota  

in the development of obesity 

Overweight and obesity are one of the greatest health challenges of the 21 st 

century. In the European Union countries, overweight affects 30-70%, and 

obesity affects 10-30% of adults. Obesity increases the risk of type 2 

diabetes, metabolic syndrome and cardiovascular disease, which are the 

leading cause of death in developed countries. Both genetic predisposition 

and environmental factors are responsible for the development of obesity. 

An important role in the "epidemic" of obesity may also play the intest inal 

microbiota, which composition is closely related to our diet. For the first 

time, the gut microbiota has been linked with obesity after comparing its 

composition in healthy and obese mice. In the latter, changes in the number 

of bacteria belonging to the two largest groups – Firmicutes and Bacteroidetes 

were observed, which may be responsible for the increased energy extraction 

from digested food. The lecture presents how short-chain fatty acids 

(fermentation product of intestinal bacteria) affect food intake and 

metabolism of carbohydrates and lipids. Later studies showed that a high-

fat, high-carbohydrate diet can contribute to changes in the composition of 

the gut microbiota and cause dysbiosis and decrease the integrity of 

the gut barrier. This can result in endotoxemia (intoxication of the body with 

antigens and substances of bacterial origin) and chronic low-grade systemic 

inflammation that is characteristic of obesity and many other metabolic 

diseases. 
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Badanie wpływu wybranych czynników fizycznych 

na właściwości skrobii kukurydzianej stosowanej 

jako substabcja pomocnicza w farmacji 

Mateusz Broncel, mateusz_broncel@interia.pl, Szkoła Doktorska Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyscyplina nauk farmaceutycznych, Katedra 

i Zakład Biofizyki, www.sum.edu.pl 

Paweł Ramos, pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk 

Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl 

Skrobia jest surowcem należącym do polisacharydów. Jest ona pozy-

skiwana z roślin i szeroko stosowana w przemyśle spożywczym oraz 

farmaceutycznym. W farmacji znalazła szerokie zastosowanie jako substancja 

wypełniająca w produkcji tabletek i kapsułek, substancja wiążąca oraz środek 

rozsadzający. Czynniki fizyczne takie jak wilgotność czy promieniowanie UV 

mogą wpływać niekorzystnie na trwałość przechowywanych substancji 

pomocniczych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Zmiany zacho-

dzące w substancji pomocniczej pod wpływem niewłaściwego jej przecho-

wywania mogą powodować brak lub osłabienie efektów terapeutycznych 

gotowej formulacji leku w której taką substancję pomocniczą zastosowano.  

Celem pracy była ocena wpływu wilgotności względnej (RH) oraz 

promieniowania UV na trwałość skrobi kukurydzianej. Jako metody badawcze 

zastosowano: termograwimetrię (TG), analizę kolorymetryczną, spektrofoto-

metrię UV-Vis oraz mikroskopię optyczną.  

Wykonane analizy dynamiczne TG wykazały, że skrobia ulega dwu-

etapowej dekompozycji. Właściwa dekompozycja skrobi zachodzi w drugim 

etapie. Analizy izotermiczne TG wykazały, że ubytek masy zależy od ilości 

wilgotności względnej w otoczeniu próbki. Największe ubytki masy zare -

jestrowano dla skrobi przechowywanej w podwyższonych warunkach RH. 

Dodatkowo analiza kolorymetryczna potwierdziła zmiany zachodzące 

w parametrach CIE Lab badanej skrobi poddanej działaniu promieniowania UV.   
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Impact of selected phisical factors on the properties 

of starch from corn used as an excipient in pharmacy 

Starch is a raw material belonging to polysaccharides. It is obtained from 

plants and widely used in the food and pharmaceutical industries. In 

pharmacy, it is widely used as a filler, a binder and a disintegrant in the 

production of tablets and capsules. Physical factors such as humidity or UV 

radiation may adversely affect the stability of the stored excipients used in 

the pharmaceutical industry. Changes in an excipient due to improper 

storage may result in the lack or a weakening of the therapeutic effects of the 

finished drug formulation in which the excipient has been used.  

The aim of the study was to evaluate the influence of relative humidity (RH) 

and UV radiation on the durability of corn starch. The following research 

methods were used: thermogravimetry (TG), colorimetric analysis, UV-Vis 

spectrophotometry and optical microscopy. 

The performed dynamic analyzes of TG showed that starch undergoes two-

stage decomposition. The major decomposition of starch takes place in the 

second stage. The isothermal analyzes of TG showed that the mass loss 

depends on the amount of relative humidity in the environment of the 

sample. The greatest mass losses were recorded for starch stored in higher 

RH conditions. Additionally, the colorimetric analysis confirmed the changes 

taking place in the CIE Lab parameters of the tested starch exposed to UV 

radiation. 
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Patogeneza restenozy w stentach –  

zarys aktualnego stanu wiedzy 

Grzegorz K. Jakubiak, grzegorz.k.jakubiak@gmail.com, Katedra i Oddział Kliniczny 

Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk 

Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Natalia Pawlas, n-pawlas@wp.pl, Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu, 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.farmzabrze.sum.edu.pl 

Grzegorz Cieślar, cieslar1@tlen.pl, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 

Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl 

Agata Stanek, astanek@tlen.pl, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 

Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl. 

Zabiegi endowaskularne (przezskórna angioplastyka balonowa, opcjo-

nalnie z implantacją stentu) odgrywają istotną rolę w leczeniu jednostek 

chorobowych w przebiegu miażdżycy, takich jak m.in.: choroba wieńcowa, 

przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych oraz miażdżyca tętnic szyjnych. 

Zjawisko restenozy polega na nawrocie zwężenia w obrębie tętnicy poddanej 

zabiegowi angioplastyki. Pomimo wprowadzenia do praktyki klinicznej 

stentów pokrywanych lekiem antymitotycznym, restenoza pozostaje ważnym 

czynnikiem ograniczającym skuteczność zabiegów wewnątrznaczyniowych. 

W patogenezie restenozy biorą udział takie zjawiska, jak proces  zapalny, 

hiperplazja neointimy i neoateroskleroza, alergia, oporność na leki anty-

proliferacyjne stosowane do pokrywania stentów (paklitaksel, inhibitory 

kinazy mTOR), czynniki genetyczne, a także czynniki techniczne i mecha-

niczne. Ryzyko restenozy wzrasta u chorych z cukrzycą. Celem niniejszego 

wystąpienia jest przedstawienie najważniejszych informacji z zakresu 

aktualnego stanu wiedzy na temat patogenezy restenozy w stentach.  

 



VIII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP,  

4 grudnia 2021 r., Wystąpienia ustne 
 

22 

The pathogenesis of in-stent restenosis –  

an outline of the current state of knowledge 

Endovascular procedures (percutaneous transluminal angioplasty, optionally 

with stent implantation) play an important role in the treatment of 

atherosclerotic diseases, such as coronary artery disease, chronic lower limb 

ischemia, and carotid atherosclerosis. The phenomenon of restenosis is the 

relapse of stenosis in the artery after angioplasty. Despite the introduction 

of stents coated with antimitotic drugs into clinical practice, restenosis 

remains an important factor limiting the effectiveness of endovascular 

procedures. The pathogenesis of restenosis involves such phenomena as the 

inflammatory process, neointimal hyperplasia and neoatherosclerosis, 

allergy, resistance to antiproliferative drugs used to coat stents (paclitaxel, 

mTOR kinase inhibitors), genetic factors, as well as technical and mechanical 

factors. The risk of restenosis increases in patients with diabetes. The 

purpose of this speech is to present the most important information in the 

field of the current state of knowledge on the pathogenesis of in-stent 

restenosis. 
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Selekcja i charakterystyka peptydu wiążącego ludzką 

sercową troponinę T metodą „phage display” 

Sebastian J. Machera, sjmachera@gmail.com, Instytut Chemii Fizycznej PAN 

Joanna Niedziółka-Jönsson, jniedziolka@ichf.edu.pl, Instytut Chemii Fizycznej PAN 

Katarzyna Szot-Karpińska, kszot@ichf.edu.pl, Instytut Chemii Fizycznej PAN 

Troponina T (TnT) jest białkiem, które fizjologicznie uczestniczy 

w inicjacji skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych. W stanach patolo-

gicznych, np. uszkodzenia mięśnia sercowego, jest uwalania do krwioobiegu, 

gdzie jej stężenie może zostać oznaczone. Obecnie pomiary stężenia TnT 

oparte są o metody immunologiczne bazujące na znakowanych przeciw-

ciałach, których produkcja jest kosztowna i czasochłonna. Jako alternatywę 

dla przeciwciał proponuje się obecnie wykorzystanie specyficznych 

peptydów. Można je wyselekcjonować, korzystając z techniki phage display.   

W niniejszych badaniach technikę phage display wykorzystano w celu 

znalezienia peptydu silnie i selektywnie wiążącego TnT. Przeprowadzono 

panningi komercyjnie dostępnej biblioteki 12-aminokwasowych peptydów 

eksponowanych na białku faga M13 wobec ludzkiej sercowej tropon iny T. 

Wyselekcjonowane klony poddano wysokoprzepustowemu skriningowi 

(ELISA), a najlepsze poddano sekwencjonowaniu. Na podstawie analizy 

sekwencji fragmentu genu, odczytano sekwencje peptydów eksponowanych 

na wybranych klonach. Peptydy przeanalizowano pod kątem ich ładunku 

elektrycznego oraz występujących aminokwasów. Zaobserwowano wystę-

powanie konserwowanej sekwencji w 4 niezależnych eksperymentach. 

Wyizolowanie peptydu lub faga prezentującego peptyd swoisty wobec 

sercowej TnT stwarza możliwość użycia tego typu nowoczesnych elementów 

receptorowych w platformie analitycznej do oznaczania troponiny T.  
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Selection and characterization of human cardiac 

troponin T-specific peptide using phage display 

Troponin T (TnT) is a protein that physiologically participates in the 

initiation of concretion of striated muscles. In pathological conditions, e.g. 

heart damage, TnT is released into bloodstream where its concentration may 

be measured. Currently, measurements of TnT are based on immunological 

methods. These methods use labelled antibodies. Production of monoclonal 

antibodies is expensive and time-consuming; therefore some alternatives are 

proposed, e.g. specific oligopeptides. They may be selected using phage 

display.  

In this research, phage display technique was used to select peptides that 

bind TnT strongly and selectively. Pannings of a commercially available 

library of 12-aminoacids peptides displayed at M13 phage minor coat protein 

were performed against human cardiac TnT. Isolated clones were screened 

using ELISA and the best suiting ones were sequenced. Gene sequence was 

translated to peptide sequences. The composition and electric charge of 

peptides were analyzed. A conservative sequence of several aminoacids was 

observed in four parallel independent experiments. Isolation of peptide or 

phage displaying peptide specific to human TnT may enable their application 

as new sensing elements in an analytical platform to determine troponin T 

level. 
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Wpływ temperatury i promieniowania UV  

na właściwości antyoksydacyjne Withania somnifera L. 

Mateusz Broncel, mateusz_broncel@interia.pl, Szkoła Doktorska Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyscyplina nauk farmaceutycznych; Katedra 
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www.sum.edu.pl 

Withania somnifera L. zwana również Ashwagandą lub żeń-szeniem 

indyjskim jest rośliną stosowaną na szeroką skalę w medycynie ajurwe-

dyjskeij. W ostatnim czasie ze względu na szereg swoich właściwości 

Ashwaganda spotykana jest coraz częściej w suplementach diety, jak również 

jako preparat wspomagający farmakoterapię. Jako surowiec leczniczy 

Ashwagandy uznaje się jej liść oraz korzeń. Do właściwości Withania 

somnifera L. należą między innymi poprawa funkcjonowania układu 

odpornościowego, łagodzenie depresji oraz stanów lękowych, wspomaganie 

pracy serca. Ponadto w przypadku stosowania korzenia żeń-szenia indyj-

skiego u mężczyzn zaobserwowano poprawę jakości nasienia oraz wzrost 

poziomu ruchliwości plemników. Wpływ czynników fizycznych takich jak 

temperatura czy promieniowanie ultrafioletowe może wpływać na zmianę 

właściwości surowców pochodzenia roślinnego. 

Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury oraz promieniowania UV 

na właściwości antyoksydacyjne odwarów korzenia Withania somnifera L. 

z wykorzystaniem modelowego wolnego rodnika DPPH. Do określenia 

kinetyki reakcji antyoksydacyjnych wykorzystano technikę spektrofotometrii 

UV-Vis. Dodatkowo wykonano analizę kolorymetryczną w układzie CIE Lab 

surowca poddanego działaniu analizowanych czynników fizycznych.  

Przeprowadzone analizy wykazały różnice oddziaływania odwarów 

wykonanych z korzenia Withania somnifera L. poddanej działaniu promie-

niowania UV oraz temperatury z wolnym rodnikiem DPPH. Dodatkowo 

zaobserwowano różnice parametrów przestrzeni barw w układzie CIE Lab 

w stosunku do surowca przechowywanego w podwyższonej temperaturze 

i przy dostępie promieniowania UV.  
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Effect of temperature and UV radiation on the 

antioxidant properties of Withania sommnifera L. 

Withania somnifera L., also known as Ashwaganda or Indian ginseng, is 

a plant that is widely used in Ayurvedic medicine. Recently, due to its many 

properties, it is found more often in dietary supplements, as well as 

a preparation supporting pharmacotherapy. Ashwaganda's leaf and root are 

considered to be the medicinal raw material of this plant. The properties of 

Withania somnifera L. include improving the functioning of the immune 

system, alleviating depression and anxiety, and supporting the work of the 

heart. In addition, in the case of the use of Indian ginseng root by men, an 

improvement in sperm quality and an increase in the level of sperm motility 

were observed. The influence of physical factors such as temperature or UV 

radiation may change the properties of raw materials of plant origin.  

The aim of the study was to investigate the effect of temperature and UV 

radiation on the antioxidant properties of Withania somnifera L. root 

decoctions using the model DPPH free radical. The technique of UV-Vis 

spectrophotometry was used to determine the kinetics of antioxidant 

reactions. Additionally, a colorimetric analysis in the CIE Lab system of the 

raw material exposed to the analyzed physical factors was performed.  

The conducted analyzes showed differences in the effect of decoctions made 

of Withania somnifera L. root exposed to UV radiation and temperature with 

DPPH free radical. Additionally, differences in the parameters of the color 

space in the CIE Lab system were observed in relation to the raw material 

stored at higher temperatures and with the access of UV radiation.  
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Wpływ temperatury na wolne rodniki biopolimeru 

melaninowego z Sepia officinalis 
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Komórki nowotworowe czerniaka zawierają biopolimery melaninowe, 

w których występują trwałe centra paramagnetyczne. Czynniki fizyczne 

oddziałując na biopolimer melaninowy mogą wpływać na właściwości 

i koncentrację wolnych rodników, przez co biologiczne funkcje melaniny 

mogą ulec zmianie. 

Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury na wolne rodniki 

modelowej melaniny za pomocą spektroskopii elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego (EPR). W badaniach wykorzystano spektrometr EPR na 

pasmo X o częstotliwości 9,3 GHz oraz współpracujący z nim system 

numerycznej akwizycji danych Rapid Scan Unit. Wyznaczono wpływ 

temperatury 40°C i 50°C na właściwości paramagnetyczne melaniny z Sepia 

officinalis. Widma EPR wolnych rodników melaniny rejestrowano w szerokim 

zakresie mocy mikrofalowych wynoszącym 2,2-70 mW.  

Analiza widm badanych próbek wykazała obecność pojedynczej, asyme-

trycznej linii EPR typowej dla eumelaniny. W melaninie z Sepia officinalis 

poddanej działaniu temperatury występują o-semichinonowe wolne rodniki. 

Centra paramagnetyczne w próbkach rozmieszczone są jednorodnie. Pod 

wpływem działania podwyższonej temperatury właściwości wolnych 

rodników w melaninie z Sepia officinalis uległy zmianie. Przeprowadzone 

badania potwierdziły skuteczność spektroskopii EPR w badaniach wpływu 

temperatury na wolne rodniki melaniny. 

  



VIII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP,  

4 grudnia 2021 r., Wystąpienia ustne 
 

28 

Effect of temperature on free radicals of melanin 

biopolymer from Sepia officinalis 

Melanoma cells contain melanin biopolymers in which there are 

paramagnetic centers. Physical factors through their influence on the 

properties and concentration of free radicals of the biopolymer can modify 

the biological functions of melanin. 

The aim of the study was to investigate the effect of temperature on free 

radicals in model melanin using electron paramagnetic resonance (EPR) 

spectroscopy. The research used an X-band EPR spectrometer with 

a frequency of 9.3 GHz and the data acquisition system Rapid Scan Unit 

cooperating with it. The influence of the temperature of 40°C and 50°C on 

the paramagnetic properties of melanin from Sepia officinalis was 

determined. The EPR spectra of free radicals in melanin were recorded with 

microwave power in the range of 2.2-70 mW. 

The analysis of the spectra of the tested samples showed the presence of 

a single, asymmetric EPR line typical of eumelanin. o-Semiquinone free 

radicals were present in melanin from Sepia officinalis treated with 

temperature. The paramagnetic centers in the samples were homogeneously 

distributed. Under the influence of the increased temperature, the properties 

of free radicals in the melanin from Sepia officinalis have changed. The 

conducted studies confirmed the effectiveness of EPR spectroscopy in the 

study of the influence of temperature on free radicals in melanin. 
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Współczesne choroby cywilizacyjne – czego możemy się 

dowiedzieć analizując genomy starożytnych populacji? 
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Jarosław Walkowiak, jarwalk@ump.edu.pl, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej 

i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, http://pedgastro.ump.edu.pl/ 

Karolina Wielgus, kwielgus@ump.edu.pl, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej 
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W okresie ostatnich dziesięciu lat opublikowano dane sekwencjonowania 

genomów populacji ludzi współczesnych oraz żyjących w czasach prehisto-

rycznych. Bogactwo dostępnych danych umożliwia rekonstrukcję historii 

naszego gatunku w aspekcie wydarzeń demograficznych (emigracja z Afryki, 

utrata zróżnicowania genetycznego w miarę migracji, krzyżowanie się 

z innymi hominidami) oraz pozwala ustalić mechanizmy selekcji umożli-

wiającej adaptację do różnorodnych warunków klimatycznych, żywno-

ściowych i zagrożenia epidemicznego. Jednak zmiany w DNA, które 

w przeszłości odegrały znaczenia adaptacyjne, mogą mieć obecnie znaczenie 

dla ryzyka wystąpienia chorób. Zastosowanie głębokiego sekwencjonowania 

w badaniach DNA prehistorycznych populacji pozwoliło na wskazanie 

w genomie ludzi współczesnych sekwencji oddziedziczonych po Neandertal -

czykach. Wiele z nich pokrywa się z genami związanymi z dietą (białka 

uczestniczące w metabolizmie kwasów tłuszczowych) lub z odpornością na 

infekcje np.: geny HLA, OAS, TLR1–TLR6–TLR10. Zidentyfikowano również 

fragmenty DNA odpowiadające allelom powiązanym z rozwojem chorób 

takich jak: toczeń, pierwotna marskość żółciowa, choroba Leśniowskiego-

Crohn’a, celiakia, jaskra, cukrzyca typu 2, nadkrzepliwość, stężenie 

interleukiny 18, uzależnienie od tytoniu. Pogłębiona analiza sekwencji 

starożytnego DNA w obszarach genomu związanych z ryzykiem wystąpienia 

chorób znacząco wpłynie na zrozumienie kształtowania się genetycznego 

podłoża chorób rzadkich i cywilizacyjnych.  
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Modern civilization diseases – what can we learn 

by analysing genomes of ancient populations? 

In the span of the last decade a staggering amount of data regardin g fully 

sequenced genomes of modern as well as ancient humans have been 

reported. This supply of data makes reconstruction of demographic history of 

our species possible (emigration from Africa, loss of genetic diversity as 

a side effect of migration, admixture of archaic hominins) and also allows us 

to analyze selective mechanisms which are responsible for adaptation to 

various environmental conditions (climatic, nutritional, exposure to 

pathogens). The changes in the DNA which in the past were adaptive; 

however, may currently be a risk factor for many diseases. Deep sequencing 

of DNA of ancient populations identified sequences inherited from 

Neanderthals in the genomes of modern humans. Many of them overlap with 

genes associated with diet (proteins taking part in metabolism of fatty acids) 

or with immune response (HLA, OAS, TLR1-TLR6-TLR10). Identified were 

also fragments of DNA corresponding to alleles connected with development 

of diseases like lupus, biliary cirrhosis, Crohn’s disease, coeliac disease, t ype 

2 diabetes, hypercoagulation, glaucoma, IL-18 levels and smoking 

behaviours. Deep analysis of ancient DNA sequences in genomic regions 

associated with disease risk will improve our understanding of the process of 

shaping of the genetic background of rare and civilization diseases. 
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Zastosowanie dendrymerów  

jako nośników związków biologicznie czynnych 
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Stosowanie leków w konwencjonalny sposób wiąże się z ograniczoną 

skutecznością, niską biodystrybucją i brakiem selektywności. W ciągu 

ostatnich dekad praktyka dostarczania leków dynamicznie się zmienia. 

Rozwój w zakresie nanotechnoligii i nanomedycyny doprowadził do 

opracowania nanomateriałów pozwalających na skuteczne dostarczanie 

aktywnych związków leczniczych do miejsc docelowych. Nanostruktury, ze 

względu na swoje unikalne właściwości fizykochemiczne i biologiczne wydają 

się być idealnym materiałem do zastosowań farmaceutycznych. Nano-

cząstkami o dużym potencjale nośnika leków są dendrymery.  

Dendrymery to promieniście symetryczne nanocząsteczki, o dobrze zdefi -

niowanej, jednorodnej i monodyspersyjnej strukturze. Poprzez oddziały-

wania hydrofilowe, hydrofobowe, jonowe lub niejonowe i/lub wiązania 

chemiczne dendrymery mogą być wykorzystywane jako transportery cząste-

czek o różnych masach cząsteczkowych i właściwościach fizykochemicznych. 

Mogą przenosić m.in. białka, enzymy, leki, przeciwciała czy kwasy 

nukleinowe. Połączenie dendrymerów z terapeutykami może wpływać na 

efekty leczenia zwiększając rozpuszczalność związku, modyfikując ich 

farmakokinetykę i poprawiając biodostępność, która umożliwia dostarczanie 

go do określonych tkanek. Dendrymery mają potencjał, aby w najbliższej 

przyszłości stać się wiodącymi systemami dostarczania do komórek szerokiej 

gamy związków biologicznie czynnych, które bez struktury pomocniczej 

w postaci nośników nie weszłyby do powszechnego użytku.  
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Application of dendrimers as carriers of biologically 

active compounds 

Conventional methods of drug application are associated with limited 

efficiency, low biodistribution and absence of selectivity. Over a decade, the 

practice of drug delivery has changed very profoundly. Advances in 

nanotechnology and nanomedicine have led to the development of 

nanomaterials that allow the effective delivery of active therapeutic 

compounds to target sites. Due to their unique physicochemical and 

biological properties, nanostructures seem to be the ideal material for 

pharmaceutical applications. Nanoparticles with very high drug carrier 

potential are dendrimers. 

Dendrimers are radially symmetrical nanoparticles with a well-defined, 

homogeneous and monodisperse structure. Through hydrophilic, 

hydrophobic, ionic or non-ionic interactions and/or chemical bonds, 

dendrimers can transport molecules with different molecular weights and 

physicochemical properties. They can carry, among others, proteins, 

enzymes, drugs, antibodies or nucleic acids. The combination of dendrimers 

with therapeutics can influence the effects of treatment by increasing the 

solubility of the compound, modifying its pharmacokinetics, and improving 

its bioavailability which allows it to be delivered to specific tissues. In the 

near future, dendrimers have the potential to become leading delivery 

systems for a broad variety of biologically active compounds that otherwise 

could not be widely used without carrier support structures.  
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Restenoza jest ważnym zjawiskiem, przyczyniającym się do ograniczenia 

efektywności przezskórnej angioplastyki balonowej z implantacją stentów 

lub bez. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wskazują, że zapalenie 

odgrywa istotną rolę w patogenezie restenozy w stentach. Białko  

C-reaktywne promuje syntezę czynnika tkankowego, hamuje aktywność 

śródbłonkowej syntazy tlenku azotu, a także stymuluje syntezę inhibitora 

aktywatora plazminogenu 1 (PAI-1). Czynnik martwicy nowotworów alfa 

(TNF-α) oraz interleukina 6 (IL-6) przyczyniają się do nasilenia adhezji 

leukocytów oraz płytek krwi do komórek śródbłonka. Wyn iki dotych-

czasowych badań sugerują również, że układ dopełniacza może odgrywać 

istotną rolę w patogenezie zjawiska restenozy w stentach. Średnia objętość 

płytek krwi, stosunek liczby neutrofili do limfocytów we krwi obwodowej, 

a także stosunek liczby płytek krwi do liczby limfocytów we krwi obwodowej 

należą do użytecznych parametrów, których wartość koreluje z ryzykiem 

wystąpienia restenozy w stentach. Celem niniejszego wystąpienia jest przed -

stawienie najważniejszych informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na 

temat znaczenia procesu zapalnego w patogenezie restenozy w stentach. 
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The significance of inflammation in the pathogenesis 

of in-stent restenosis 

Restenosis is an important phenomenon that contributes to the limitation of 

the effectiveness of percutaneous balloon angioplasty with or without stent 

implantation. The results of the studies conducted so far indicate that 

inflammation plays an important role in the pathogenesis of in -stent 

restenosis. C-reactive protein promotes the synthesis of tissue factor, 

inhibits the activity of endothelial nitric oxide synthase, and also stimulates 

the synthesis of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1). Tumor necrosis 

factor alpha (TNF-α) and interleukin 6 (IL-6) increase the adhesion of 

leukocytes and platelets to endothelial cells. The results of the studies 

conducted so far suggest also that the complement system may play an 

important role in the pathogenesis of the phenomenon of in-stent 

restenosis. Mean platelet volume, peripheral blood neutrophil-to-

lymphocyte count ratio, and peripheral blood platelet-to-lymphocyte count 

ratio are useful parameters that correlate with the risk of in-stent restenosis. 

The purpose of this speech is to present the most important information in 

the field of the current state of knowledge on the importance of the 

inflammatory process in the pathogenesis of in-stent restenosis. 
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Aerozol bakteryjny, a wzrost zachorowalności na COVID-19 

w Gliwicach, na terenie województwa śląskiego 
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Anna Mainka, anna.mainka@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, Wydział 

Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl 

Badania przeprowadzone w wielu krajach Unii Europejskiej wykazały, że 

zanieczyszczenie powietrza może być ściśle związane ze wzrostem zacho -

rowalności i śmiertelności na COVID-19. Zaobserwowano, że narażenie na 

zanieczyszczenie powietrza prowadzi do zmniejszonej odpowiedzi immuno -

logicznej, ułatwiając w ten sposób penetrację i replikację wirusa.  

Wskazano na silną zależność pomiędzy złą jakością powietrza, a zwięk-

szoną śmiertelnością, zakażalnością czy też cięższym przebiegiem choroby 

wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Zatem, niezbędne są dalsze 

badania, aby lepiej oszacować wpływ zanieczyszczenia powietrza na wzrost 

zachorowalności na COVID-19. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki 

pomiarów stężeń aerozolu bakteryjnego wyizolowanego z powietrza 

atmosferycznego Gliwic, na terenie województwa śląskiego. Następnie, 

uzyskane wyniki stężeń bakterii porównano z dzienną liczbą potwierdzonych 

przypadków zakażeń na COVID-19, którą odnotowano w marcu 2021 roku 

w Gliwicach. W pracy stwierdzono istotne dodatnie korelacje (p < 0,05) 

pomiędzy wielkościami bakteryjnego zanieczyszczenia powietrza, a liczbą 

potwierdzonych przypadków COVID-19. W kontekście obecnej epidemii 

spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, niniejsza praca stanowi ważny 

drogowskaz w kierunku ustalenia zależności pomiędzy ryzykiem zachoro -

wania i zgonu pacjentów na COVID-19, a zanieczyszczeniem powietrza na 

terenie województwa śląskiego.  
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Bacterial aerosol and the increase of COVID-19 incidence 

in Gliwice, Silesian Voivodeship 

Studies conducted in many countries of the European Union have shown that 

air pollution may be closely related to the increase in the incidence and 

mortality of COVID-19. Exposure to air pollution has been observed to lead 

to a decrease in immune response, thereby facilitating virus penetration and 

replication. The strong correlation between poor air quality and increased 

mortality, infectivity, or a more severe course of the disease caused by the 

SARS-CoV-2 coronavirus has been shown. Therefore, more research is 

needed to better estimate the impact of air pollution on the increase in the 

incidence of COVID-19. This paper presents the results of measurements of 

the concentrations of bacterial aerosol isolated from the atmospheric air of 

Gliwice in the Silesian Voivodeship. The results obtained from the bacterial 

concentrations were compared with the daily number of COVID-19 cases in 

Gliwice for March 2021. The study showed significant positive correlations 

(p < 0.05) between the concentrations of bacterial air pollution and the 

number of confirmed cases of COVID-19. In the context of the current  

SARS-CoV-2 coronavirus epidemic, this work is an important step towards 

establishing the relationship between the risk of disease and death in 

patients with patients with COVID-19 and air pollution in the Silesian 

Voivodeship. 
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Ocena wpływu genisteiny na ekspresję wybranych genów 

regulujących cykl komórkowy w obecności tamoksyfenu, 

selektywnego modulatora receptorów estrogenowych 

w prawidłowych fibroblastach wywodzących się ze skóry 

Magdalena Jurzak, magda@sum.edu.pl, Zakład Biologii Komórki, Wydział Nauk 

Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec 

Genisteina jest izoflawonem roślinnym, o budowie chemicznej wykazu-

jącej strukturalne podobieństwo do 17β-estradiolu. Głównym mechanizmem 

działania genisteiny jest wpływ na receptory estrogenowe (agonista lub 

antagonista). Ponadto, genisteina wykazuje działanie przeciwutleniające, 

antyproliferacyjne, a także przeciwnowotworowe.  

Tamoksyfen jest niesteroidowym lekiem z grupy selektywnych modu-

latorów receptorów estrogenowych SERM. Tamoksyfen może działać, jako 

antagonista lub agonista receptorów estrogenowych. Ponadto, tamoksyfen 

hamuje konkurencyjnie wiązanie estrogenów z receptorami hormonalnymi 

ogranicza podziały komórkowe w tkankach zależnych od estrogenów.  

Celem pracy była ocena wpływu genisteiny na ekspresję wybranych genów 

regulujących cykl komórkowy w obecności tamoksyfenu w prawidłowych 

fibroblastach wywodzących się ze skóry in vitro.  

Żywotność prawidłowych ludzkich fibroblastów linii komórkowej NHDF 

poddawanych działaniu genisteiny i tamoksyfenu oraz kombinacjami zasto-

sowanych stężeń genisteiny i tamoksyfenu badano z zastosowaniem testu 

WST-1. Ilościową detekcję mRNA badanych genów w ekstraktach RNA 

pochodzących z fibroblastów poddawanych działaniu genisteiny i tamoksy-

fenu oraz kombinacjami zastosowanych stężeń genisteiny i tamoksyfenu 

prowadzono techniką RT-PCR w czasie rzeczywistym z użyciem fluoro-

chromu SYBR Green.  

Genisteina, tamoksyfen oraz wszystkie zastosowane kombinacje stężeń 

genisteiny i tamoksyfenu zwiększają ekspresję mRNA zarówno receptora 

estrogenowego α, jak i receptora estrogenowego β (ERα i ERβ) oraz ekspresję 

wszystkich badanych genów (P53, P21, BAX i BCL-2) biorących udział 

w regulacji cyklu komórkowego.  
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Evaluation of the effect of genistein on the expression 
of selected genes regulating the cell cycle in the presence 
of tamoxifen, a selective modulator of estrogen receptors 

in normal human dermal fibroblasts 

Genistein is a plant isoflavone with a chemical structure similar to  

17β-estradiol. The main mode of action of genistein is the effect on estrogen 

receptors (agonist or antagonist). Moreover, genistein has antioxidant, 

antiproliferative and anticancer effects. 

Tamoxifen is a non-steroidal drug from the group of selective estrogen 

receptor modulators SERMs. Tamoxifen may act as an estrogen receptor 

antagonist or agonist. In addition, tamoxifen competitively inhibits the 

binding of estrogens to hormone receptors and limits cell division in 

estrogen-dependent tissues. 

The aim of the study was to evaluate the effect of genistein on the expression 

of selected genes regulating the cell cycle in the presence of tamoxifen in 

normal human dermal fibroblast. 

The viability of normal human fibroblasts (NHDF cell line) exposed to 

genistein and tamoxifen and the combinations of genistein and tamoxifen 

concentrations used was tested using the WST-1 assay. 

Quantitative detection of mRNAs the studied genes in RNA extracts from 

fibroblasts treated with genistein and tamoxifen and combinations of the 

concentrations of genistein and tamoxifen used was performed by real-time 

RT-PCR using SYBR Green fluorochrome. 

Genistein, tamoxifen and all combinations of genistein and tamoxifen 

concentrations used increase the mRNA expression of both the estrogen α 

and β receptor (ERα and ERβ) and expression of all tested genes (P53, P21, 

BAX and BCL-2) involved in the regulation of the cell cycle. 
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Unieczynnienie receptorów alfa1-adrenergicznych 

i podawanie wybranych leków przeciwdepresyjnych 

moduluje poziom magnezu, wapnia, cynku i miedzi 

we wzgórzu mózgu myszy 

Katarzyna Chorązka, chorazka.katarzyna@gmail.com, Zakład Biochemii Mózgu, 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja, Polska Akademia Nauk, www.if-

pan.krakow.pl 

Mirosław Krośniak, miroslaw.krosniak@uj.krakow.pl, Zakład Bromatologii, Wydział 

Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, www.farmacja.cm.uj.edu.pl 

Wojciech Piekoszewski, wojciech.piekoszewski@uj.edu.pl, Zakład Chemii Anali-

tycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.chemia.uj.edu.pl 

Irena Nalepa, nalepa@if-pan.krakow.pl, Zakład Biochemii Mózgu, Instytut 

Farmakologii im. Jerzego Maja, Polska Akademia Nauk, www.if-pan.krakow.pl 

Jony metali oddziałują z różnymi typami receptorów, w tym z rodziną 

receptorów alfa1-adrenergicznych (alfa1-AR), która składa się z 3 podtypów: 

alfa1A, alfa1B i alfa1D. 

Celem eksperymentu było zbadanie wpływu doświadczalnej inaktywacji 

(knockout, KO) poszczególnych podtypów alfa1-AR i ich roli w efektach 

chronicznego podawania wybranych leków przeciwdepresyjnych na tkankową 

zawartość Mg, Ca, Zn i Cu we wzgórzu myszy.  

Eksperyment przeprowadzono na samcach myszy trzech linii KO 

pozbawionych selektywnie podtypu alfa1A-AR, alfa1B-AR lub alfa1D-AR oraz 

na osobnikach typu dzikiego. Iniekcje dezypraminy (DMI, 20 mg/kg), 

milnacipranu (MIL, 30 mg/kg) lub soli fizjologicznej podawano raz dziennie 

przez 21 dni. Zawartość Mg, Ca, Zn i Cu w tkance wzgórza oznaczono metodą 

płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej.  

Stwierdzono, że funkcjonalna inaktywacja każdego z podtypów alfa1-AR 

powodowała podwyższenie poziomu Cu i efekt ten pozostawał niezmieniony 

po podawaniu leków. Unieczynnienie podtypów alpha1-AR nie wpływało 

natomiast na poziom Mg, Ca i Zn. Podawanie DMI wywołało u myszy typu 

dzikiego wzrost poziomu Ca i Cu, a MIL podwyższenie poziomu Zn i Cu oraz 
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obniżenie poziomu Mg. Dla uzyskania efektów leków w przypadku Mg, Ca 

i Zn wydaje się być niezbędna obecność alfa1-AR, gdyż indukowane przez 

leki zmiany nie pojawiały się w przypadku inaktywacji któregokolwiek 

podtypu alfa1-AR. 

Katarzyna Chorązka dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu 

InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16. 

Knockout of alpha1-adrenergic receptors 

and antidepressant drugs administration modulate  

the levels of magnesium, calcium, zinc and copper 

in thalamus of mouse brain 

Metal ions interact with different types of receptors including the alpha1 -

adrenergic receptor family (alpha1-AR) which consists of 3 subtypes: 

alpha1A, alpha1B and alpha1D. 

The aim of the experiment was to evaluate the effects of selective knockout 

(KO) of alpha1A-, alpha1B- or alpha1D-AR and their role in the effects of 

chronic administration of selected antidepressant drugs on the tissue 

concentration of Mg, Ca, Zn and Cu in mouse thalamus.  

Male KO mice devoid of alpha1A-, alpha1B- or alpha1D-AR and wild type 

controls were chronically treated (21 days) with desipramine (DMI,  

20 mg/kg), milnacipran (MIL, 30 mg/kg) or saline. The tissue content of Mg, 

Ca, Zn and Cu in the thalamus was analyzed by the Flame Atomic Absorption 

Spectrometry method. 

We found that knockout of each of the alpha1-AR subtypes significantly 

increased Cu level and this effect was not changed by drug administration. 

However, functional inactivation of the alpha1-AR subtypes did not affect 

the Mg, Ca and Zn levels. Moreover, in wild type mice the administration of 

DMI caused an increase in the Ca and Cu levels, while administration of MIL 

caused an increase in the Zn and Cu levels and a decrease in the level of Mg. 

The presence of alpha1-ARs seems to be essential to achieve the described 



VIII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP,  

4 grudnia 2021 r., Postery naukowe  

 

43 

drugs effects on Mg, Ca and Zn levels, as these changes were not observed in 

the case of any alpha1-AR subtype knockout. 

Katarzyna Chorązka acknowledges the support of InterDokMed project  no. 

POWR.03.02.00-00-I013/16. 
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Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) 

i wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej 

z detektorem z matrycą fotodiodową i detektorem 

fluorescencyjnym (HPLC-DAD-FLD) do analizy 

nesfatyny-1 w próbkach płodowej surowicy bydlęcej 

Tomasz Tuzimski, tomasz.tuzimski@umlub.pl, Zakład Chemii Fizycznej Katedry 

Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin, Polska 

Michał Szubartowski, micszu133@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Chemii Fizycznej Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin 

Nesfatyna-1 jest 82-aminokwasowym peptydem pochodzącym od macie-

rzystego białka nukleobindyny2 (NUCB2). W wyniku przemian cząsteczki 

NUCB2, w obecności konwertaz (PC)-1/3 i PC2, powstają: N-końcowy peptyd 

nesfatyna-1 (1-82), nesfatyna-2 (85-163) oraz C-końcowy peptyd nesfatyna-3 

(166-396). Nesfatyna-1 („NUCB2 – białko kodujące sytość i wpływające na 

tłuszcz”) została po raz pierwszy zidentyfikowana u szczurów jako peptyd 

wywołujący uczucie sytości podwzgórza, a następnie jej obecność została 

wykazana w kilku tkankach kręgowców ssaków i innych niż ssaki, z wyjątkiem 

gadów. Wykazano, że nesfatyna-1 wykazuje aktywność biologiczną związaną 

z przyjmowaniem pokarmu, reguluje aktywność przewodu pokarmowego, 

homeostazę glukozy, funkcje układu sercowo-naczyniowego, wzrost i różni-

cowanie adipocytów, reprodukcję i termoregulację. Ponadto nesfatyna-1 

może przyczyniać się do powstawania otyłości, zespołu policystycznych 

jajników, cukrzycy, depresji, lęku i epilepsji. Proponujemy prostą, opłacalną 

i czułą metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej w połączeniu 

z dwoma technikami detekcji: z matrycą fotodiodową i detekcją fluorescen-

cyjną (HPLC-DAD-FLD) do oznaczania nesfatyny-1 w próbkach płodowej 

surowicy bydlęcej. Granice wykrywalności i oznaczalności dla nesfatyny-1 

zostały wyznaczone na zadowalających poziomach stężeń, odpowiednio 

w zakresie 0,22-0,35 mg ml-1 i 0,67-0,85 mg ml-1 w próbkach surowicy. 

Zoptymalizowana ekstrakcja do fazy stałej na kolumienkach Isolute Si-TsOH 

(SCX-3) może być zastosowana do dalszych analiz nesfatyny-1 w próbkach 

surowicy ludzkiej. Procedura może być szczególnie dedykowana do 

identyfikacji i oznaczenia ilościowego nesfatyny-1 w celu rutynowego 

biomonitoringu analitu w próbkach surowicy ludzkiej.  
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Application of Solid-Phase Extraction (SPE)  

and HPLC-DAD-FLD to Analyze Nesfatin-1 

in Fetal Bovine Serum Samples 

Nesfatin-1 is an 82 amino acids long peptide derived from a parent protein, 

nucleobindin2 (NUCB2), as a result of proteolytic cleavage by prohormone 

convertase enzymes, PC1/3 and PC2 at conserved cleavage sites, Lys-Arg and 

Arg-Arg, respectively. Nesfatin-1 Nucleobindin2-encoded satiety- and fat-

influencing protein 1) was first identified in rat as a hypothalamic satiety-

inducing peptide and thereafter its presence has been demonstrated in 

several tissues of mammalian and non-mammalian vertebrates except 

reptiles. It has been shown to regulate food intake, gastrointestinal activity, 

glucose homeostasis, cardiovascular functions, adipocyte growth and 

differentiation, reproduction and thermoregulation. In addition, nesfatin-1 

has been implicated in several diseased conditions like obesity, polycystic 

ovarian syndrome, diabetes mellitus, depression, anxiety and epilepsy. In 

this study, we propose a simple, cost-effective, and sensitive high-

performance liquid chromatography with both detection techniques such as 

diode-array detection and fluorescence detection (HPLC-DAD-FLD) for the 

determination of nesfatin-1 in fetal bovine serum samples. The limit of 

detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) for nesfatin -1 were set at 

satisfactory values in the range 0.22-0.35 mg mL−1 and in the range  

0.67-0.85 mg mL−1, respectively. Analyte concentrations were determined as 

the average value from fetal bovine serum matrix samples. The results show 

that the SPE procedure on Isolute Si-TsOH (SCX-3) could be used for further 

nesfatin-1 analyses in human serum samples. The procedure can especially 

dedicated to the identification/quantification of nesfatin-1 for routine 

biomonitoring purposes of analyte in human serum samples.  
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