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Wykaz najczęściej stosowanych skrótów w pracy doktorskiej 

2DE – elektroforeza dwukierunkowa 

3FTxs – toksyny z motywem trzech palców 

BCA – metoda oznaczania stężenia białka wykorzystująca kwas bicinchoninowy 

BSA – albumina surowicy bydlęcej 

BU – proteomika typu bottom-up 

CRISPs – wydzielnicze białka bogate w cysteinę 

CVF – czynnik jadu kobry  

DDA – tryb akwizycji zależny od danych 

DIA – tryb akwizycji niezależny od danych 

ESI – jonizacja przez elektrorozpylanie 

iBAQ – algorytm wykorzystujący wartości iBAQ (ang. intensity-Based Absolute 

Quantification) do analizy ilościowej, oparty na intensywności prekursorów 

IEF – ogniskowanie do punktu izoelektrycznego 

IEX – chromatografia jonowymienna 

LAP – białka niskokopijne 

LC-MS/MS – chromatografia cieczowa połączona z tandemową spektrometrią mas  

LFAQ – bezwzlędna analiza ilościowa białek bez znakowania 

MALDI – desorpcja/jonizacja laserowa wspomagana matrycą 

MALDI-ToF/ToF – spektrometria mas z jonizacją typu MALDI wykorzystująca tandemowy 

analizator ToF 

MQ – oprogramowanie MaxQuant 

MS – spektrometria mas 

MS/MS – tandemowa spektrometria mas 

NGF – czynnik wzrostu nerwów 

NPs – peptydy natriuretyczne 
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NSAF+ – algorytm wykorzystujący wartości NSAF (ang. Normalized Spectral Abundance 
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PLA2s – fosfolipazy A2 
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Wstęp 

Wstęp 

Badania jadów węży cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród naukowców  

na całym świecie. Nieustannie prowadzone są działania mające na celu poznanie  

i zrozumienie złożoności tych wyjątkowych mieszanin. Analizy tego typu skupiają się  

na dwóch podstawowych aspektach. Pierwszy z nich dotyczy ukąszeń węży, ich skutków 

 dla zdrowia i życia ludzi oraz produkcji surowic. Natomiast drugi dotyczy potencjalnego 

wykorzystania składników jadów w medycynie. 

W Europie temat ukąszeń węży oraz problemów zdrowotnych z nimi związanych jest 

stosunkowo mało popularny i często marginalizowany. Jest to zapewne spowodowane 

faktem, że na tym obszarze liczba ciężkich przypadków medycznych wywołanych przez 

ukąszenie jadowitego węża jest dość niska [1]. Problem jednak istnieje, o czym świadczyć 

mogą globalne statystyki dotyczące ilości zgonów bezpośrednio spowodowanych bliskim 

spotkaniem z tymi zwierzętami. Okazuje się bowiem, że każdego roku w wyniku ukąszeń 

węży na całym świecie umiera około 100 000 ludzi, a co najmniej cztery razy tyle doznaje 

poważnych uszkodzeń ciała. Dotyczy to szczególnie regionów rozwijających się, w tym 

przede wszystkim Afryki, Południowej i Południowo-Wschodniej Azji oraz Ameryki 

Łacińskiej [2]. Z tej perspektywy, niezwykle istotnym jest poszukiwanie rozwiązań, które 

choć częściowo pozwolą ograniczyć skalę tego zjawiska. W związku z faktem, że jedyną 

skuteczną terapią po ukąszeniach węży jest podanie surowicy neutralizującej komponenty 

jadu, badania dotyczące analizy składu jakościowego i ilościowego jadów są niezwykle 

istotne w kontekście opracowania skuteczniejszych surowic przeciwjadowych.  

Intensywny rozwój technik analitycznych, który nastąpił pod koniec XX wieku sprawił, 

że badacze otrzymali nowe, potężniejsze narzędzia do dokładnej analizy tak 

skomplikowanych mieszanin jak jady węży. W tej kwestii przełomowe z pewnością okazało 

się odkrycie łagodnych metod jonizacji w spektrometrii mas, ale również znaczące 

udoskonalenie technik separacji białek, w tym przede wszystkim: elektroforezy żelowej oraz 

chromatografii cieczowej. Nie bez wpływu na całą dziedzinę pozostaje również równoległy 

rozwój komplementarnych metod „omicznych‖: transkryptomiki i genomiki, które pozwoliły 

na powiązanie ze sobą informacji na temat genów oraz produktów ich ekspresji.  

Z jednej strony integracja danych z różnych dziedzin umożliwiła uzyskanie pełniejszego 

obrazu proteomu jadu. Z drugiej natomiast spowodowała zmianę jego postrzegania, jako nie 

tylko złożonej mieszaniny toksycznych białek, ale również ewolucyjnego przystosowania 
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węży do życia. Cały ten postęp nie byłby jednak możliwy bez wprowadzenia nowoczesnych 

metod bioinformatycznych umożliwiających analizę i integrację ogromnej ilości danych 

uzyskiwanych przy wykorzystaniu wysokoprzepustowych technik analitycznych [3] [4]. 

Jady węży są niezwykle bogatym źródłem białek i peptydów o dużym potencjale 

farmakologicznym i przemysłowym. Leki takie jak captopril, eptifibatyd czy tirofiban zostały 

opracowane na podstawie komponentów jadów węży, a wiele kolejnych białek jest obecnie 

testowanych pod kątem ich farmakologicznego wykorzystania, na przykład jako leki 

antynowotworowe, antywirusowe czy przeciwzakrzepowe [5] [6].  

Co więcej, enzymy zawarte w jadach węży często wykazują unikalne właściwości 

fizykochemiczne jak np. wyjątkową odporność na proteolizę i ekstremalne warunki pH, które 

w kontekście potencjalnego wykorzystania na skalę przemysłową byłyby szczególnie 

pożądane. Według ostatnich danych, globalny rynek enzymów w 2020 roku wart był  

6,4 miliardów dolarów (USD), a ocenia się, że jego wartość do 2026 roku może osiągnąć  

8,7 miliardów dolarów [7]. Tak szybki i duży wzrost podyktowany jest przez wciąż rosnący 

popyt na produkty naturalne wysokiej jakości, jak również produkty wytworzone przy 

wykorzystaniu oszczędnych energetycznie i przyjaznych środowisku technologii.  

Spośród wszystkich enzymów, lipazy odpowiadają za ok. 10% wartości rynku [8],  

a ich zastosowanie obejmuje przede wszystkim przemysł spożywczy, w tym m.in. procesy 

przetwarzania olejów jadalnych, ale również wyrób pieczywa oraz nabiału. Duży potencjał 

katalityczny fosfolipaz sprawdza się również w procesach otrzymywania substancji 

smakowych czy nutraceutyków, ale znane są też zastosowania związane z przemysłem 

chemicznym (separacja mieszanin racemicznych, modyfikacje polimerów) i energetycznym 

(produkcja biopaliw). Obecnie, komercyjnie najczęściej wykorzystuje się enzymy 

pochodzenia bakteryjnego, jednakże wciąż poszukuje się alternatywnych biokatalizatorów  

z innych źródeł [9] [10] [11] [12]. Z tej perspektywy wydaje się, że fosfolipazy A2, będące 

dominującym składnikiem wielu jadów węży, mogą w przyszłości stać się interesującą 

alternatywą dla obecnie stosowanych enzymów.  
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I. Przegląd literatury 

1. Charakterystyka węży i ich jadu 

Węże (Serpentes) to kręgowce zaliczane do parafiletycznej gromady gadów w rzędzie 

łuskonośnych. Jest to niezwykle zróżnicowana grupa zwierząt, obejmująca ponad  

3800 opisanych gatunków [13]. Systematyka tych zwierząt nie należy jednak  

do najprostszych i póki co jednoznaczne ustalenie skomplikowanych relacji pomiędzy 

gatunkami oraz wyższymi taksonami wciąż przysparza naukowcom wielu problemów.  

Dzieje się tak głównie z uwagi na ciągle rosnącą liczbę opisanych gatunków węży,  

ale również ze względu na ograniczenia obecnych badań taksonomicznych związane  

z niedostatecznie reprezentatywnymi próbami badawczymi czy różnicami w metodologii 

wykorzystywanej przez różne grupy badawcze. Nowoczesne metody molekularne  

z pewnością pomogły rozwiązać część problemów związanych z klasyfikacją węży, ale w tym 

temacie wciąż na wiele pytań brakuje jednoznacznych odpowiedzi. Z tych powodów,  

nie istnieje obecnie jedna, zunifikowana systematyka węży, która w sposób bezsporny 

klasyfikowałaby wszystkie znane gatunki w obrębie odpowiednich jednostek 

taksonomicznych z zachowaniem wszystkich rzeczywistych ścieżek ewolucyjnych [14] [15] 

[16] [17]. Pomimo opisanych wyżej przeszkód, duża część ewolucyjnego drzewa węży 

została już przekonująco opisana i jest powszechnie akceptowana w środowisku taksonomów. 

I tak, większość źródeł dzieli podrząd Serpentes na dwa infrarzędy: Scolecophidia oraz 

Alethinophidia. Przedstawiciele pierwszej grupy to węże o małych rozmiarach, żywiące się  

niewielkimi owadami, a ich morfologia wyraźnie wskazuje na podziemny tryb życia.  

Druga, zdecydowanie bardziej liczna grupa, obejmuje z kolei organizmy żyjące  

na powierzchni, których dieta składa się przede wszystkim z innych kręgowców.  

W obrębie tej drugiej grupy występuje podział na węże zaawansowane, które do polowania 

wykorzystują strategię opartą na duszeniu i/lub jadzie oraz na te, które do obezwładnienia 

ofiary stosują tylko duszenie. Do węży zaawansowanych (Caenophidia) zalicza się 

nadrodzinę Colubroidea oraz nadrodzinę Acrochordidae, która jednak obecnie zawiera tylko 

trzy gatunki węży, charakteryzujące się brakiem wyspecjalizowanych zębów [14] [15] [16]. 

Grupa Colubroidea zrzesza z kolei większość obecnie znanych gatunków węży,  

w tym również te najbardziej jadowite jak żmije i grzechotniki należące do rodziny 

żmijowatych (Viperidae) czy kobry, mamby i tajpany bedące przedstawicielami 

zdradnicowatych (Elapidae). O ile w dwóch wspomnianych wcześniej rodzinach wszystkie 
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gatunki są jadowite, to w innych tylko niektóre. Taka sytuacja ma miejsce w rodzinie 

połozowatych (Colubridae), której jadowitym przedstawicielem jest m.in. Dispholidus typus 

(pot. boomslang), od jadu którego w 1957 roku zginął uznany herpetolog Karl Patterson 

Schmidt, dokumentując przy tym we własnym dzienniku objawy jakich doświadczał  

w ostatnich godzinach swojego życia [13] [18]. Pyron i jego zespół badawczy (2011) 

zaproponowali podział nadrodziny Colubroidea na 7 głównych rodzin, do której poza 

wspomnianymi wyżej trzema grupami zaliczają się jeszcze: Lamprophiidae, Homalopsidae, 

Pareidae i Xenodermidae. Na Rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat 

przedstawiający klasyfikację węży bez uwzględnienia informacji dotyczących odległości 

ewolucyjnych pomiędzy poszczególnymi taksonami [15] [19]. 

 

Rysunek 1. Najważniejsze jednostki taksonomiczne w systematyce węży wraz z podziałem nadrodziny 

Colubroidea według Pyrona i innych [19]. Dla uproszczenia schematu, nie uwzględniono na nim rodzin węży 
należących do grup Scolecophidia oraz Henophidia. Co więcej nie przedstawia on rzeczywistych odległości 

ewolucyjnych pomiędzy jednostkami taksonomicznymi, a jedynie ogólny podział na grupy. 

 

1.1. Olbrzymia kobra plująca – Naja ashei 

Węże z rodzaju Naja, zwane potocznie kobrami, to jedne z najbardziej rozpoznawalnych  

i jednocześnie najniebezpieczniejszych węży na świecie. Podobnie jak wszystkie węże  

z rodziny zdradnicowatych (Elapidae), posiadają zęby jadowe w przedniej części górnej 

szczęki. Jednak w przeciwieństwie do innych węży z tej rodziny, w sytuacjach zagrożenia 

potrafią unieść przednią część ciała do pozycji pionowej i mają zdolność do formowania 

charakterystycznego „kaptura‖, który powstaje w wyniku rozłożenia wydłużonych żeber  

w odcinku szyjnym. Co ciekawe, kobry na ogół charakteryzują się silnie cytotoksycznym 
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jadem, co wyraźnie odróżnia je od innych gatunków zdradnicowatych, których jady bogate są 

przede wszystkim w białka oddziałujące na układ nerwowy ofiary. Wśród węży z tego 

rodzaju, wyróżnić można również charakterystyczną grupę organizmów, które dzięki 

wyjątkowej budowie aparatu jadowego opanowały zdolność do wystrzeliwania jadu na duże 

odległości w celu obrony przed innymi drapieżnikami. Organizmy te, zwane również kobrami 

plującymi, występują zarówno w Afryce jak i w Azji [20] [21] [22]. 

Naja ashei to jeden z przedstawicieli afrykańskich kobr plujących, stosunkowo niedawno 

wyniesiony do rangi osobnego gatunku przez Wüstera i Broadleya (2007). Jego podobieństwo 

anatomiczne do innej plującej kobry, Naja nigricollis, spowodowała, że przez lata był 

uważany jedynie za jej większą, brązową odmianę. Analizy molekularne wykazały jednak,  

że pomimo większych różnic w morfologii, gatunek N. ashei jest bliżej spokrewniony 

ewolucyjnie z Naja mossambica, kobrą plującą występującą między innymi na terenie 

Mozambiku. Osobniki z gatunku N. ashei charakteryzują się jednolitym, oliwkowobrązowym 

kolorem i wyjątkowo dużym rozmiarem ciała, najczęściej przekraczającym 2 metry długości, 

a dochodzącym nawet do 2,8 metrów (Rysunek 2a-c). Ze względu na średnią długość ciała 

przedstawicieli tego gatunku, uważa się je za największe z kobr plujących, skąd też wzięło się 

ich potoczne określenie – olbrzymia kobra plująca (ang. giant spitting cobra) [23].  

N. ashei zamieszkuje otwarte i suche tereny wschodniej Afryki Subsaharyjskiej w tym przede 

wszystkim południową część Somalii, południowo-wschodnią część Etiopii oraz północno-

wschodnie regiony Ugandy, Tanzanii i Kenii (Rysunek 2d) [13]. Na wszystkich tych 

obszarach z wyjątkiem Tanzanii (kat. 2), gatunek ten zaliczany jest do najwyższej (pierwszej) 

kategorii węży, obejmującej wysoce jadowite gatunki, których ukąszenia skutkują wysoką 

liczbą zgonów i ciężkich przypadków medycznych na danym terenie [24]. 
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Rysunek 2. (a) - (c) Dorosłe osobniki męskie z gatunku Naja ashei z charakterystyczną, jednolitą 

oliwkowobrązową barwą ciała i jaśniejszą częścią brzuszną (fot. Vladimír Petrilla, za zgodą autora); (d) mapa 

Afryki z zaznaczonymi krajami, na terenie których występuje Naja ashei. 

 

 

Obraz kliniczny u osób zaatakowanych przez węże z gatunku Naja ashei jest typowy  

dla ukąszeń wywołanych przez inne afrykańskie kobry plujące. Jad tych węży wywołuje 

lokalne zmiany w miejscu ukąszenia, w tym przede wszystkim: obrzęk, pęcherze i miejscową 

martwicę tkanek. Dość częste, zwłaszcza w przypadku nie podjęcia leczenia, są także 

powikłania prowadzące do przewlekłych owrzodzeń czy stanów zapalnych stawów, kości  

i szpiku. Ponadto, charakterystyczne jest również tworzenie się rozległych bliznowców,  

a po wielu latach w ich miejscu często obserwuje się poważniejsze zmiany nowotworowe. 

Wszystkie te uszkodzenia niejednokrotnie powodują utratę funkcji poszczególnych kończyn, 

co w niektórych przypadkach prowadzi do konieczności ich amputacji [25] [26] [27].  

Jak zostało wyżej wspomniane, węże z gatunku N. ashei mają również zdolność  

do „wystrzeliwania‖ jadu na odległość, celując przy tym szczególnie w oczy ofiary, co może 

wiązać się z poważnymi uszkodzeniami wzroku [28]. 
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Światowa Organizacja Zdrowia, umieszczając gatunek Naja ashei w najwyższej kategorii 

niebezpiecznych węży dla konkretnych regionów, nie miała na celu tylko informować  

o zagrożeniu, ale przede wszystkim nakłonić do uwzględnienia jadu tego węża w kolejnych 

przedsięwzięciach mających na celu produkcję nowych surowic przeciwjadowych [24]. 

Niestety na ten moment nie istnieje monospecyficzna surowica działająca na jad tego węża. 

Co więcej, jad Naja ashei nie wchodzi też w skład żadnej z immunizujących mieszanin 

służących wyprodukowaniu surowic polispecyficznych, które w zamyśle mają neutralizować 

skutki ukąszeń kilku, blisko spokrewnionych gatunków węży. Jak pokazały badania 

prowadzone z wykorzystaniem dwóch, dostępnych na rynku, polispecyficznych surowic 

przeciwjadowych, wykazują one ograniczony potencjał neutralizujący w stosunku do jadu 

Naja ashei [29].  

Zatem w obliczu braku skutecznych rozwiązań terapeutycznych, ukąszenie tego węża 

stanowi najwyższe ryzyko dla życia i zdrowia człowieka. Z tego punktu widzenia niezwykle 

ważne są badania, które pomogłyby określić skład tego jadu, jak również biologiczne funkcje 

poszczególnych jego składników. Zwiększenie wiedzy w tym temacie umożliwiłoby 

zaproponowanie wydajnych strategii leczenia skutków ukąszeń tego węża oraz opracowanie 

skutecznej surowicy. Natomiast fakt, że ani skład ani właściwości komponentów tego jadu nie 

zostały dotychczas opisane daje szansę na odkrycie potencjału farmakologicznego  

i przemysłowego białek wchodzących w jego skład. 

1.2. Jady węży jako złożone mieszaniny toksyn pochodzenia białkowego  

o szerokim potencjale aplikacyjnym 

Jad stanowi niezwykłe przystosowanie ewolucyjne, które umożliwiło wężom zmianę 

strategii obezwładniania ofiar z mechanicznej (duszenie) na chemiczną (jad).  

Presja selekcyjna oddziałująca na węże spowodowała, że poszczególne komponenty jadu 

zostały zoptymalizowane tak, aby jak najskuteczniej wpływać na organizmy ofiar, z którymi  

w danym okresie współdzieliły jeden obszar [30].  

Jady węży należą do bardzo złożonych mieszanin, w których skład wchodzą przede 

wszystkim biocząsteczki pochodzenia białkowego o właściwościach enzymatycznych  

i nieenzymatycznych, jak również szereg niskocząsteczkowych związków organicznych. 

Średnio zawierają one od trzydziestu do nawet stu toksyn wykazujących szeroki wachlarz 

funkcji biologicznych, co umożliwia im jednoczesną ingerencję w różne elementy anatomii  

i fizjologii organizmu ofiary [4] [31]. 
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Pomimo bardzo dużej różnorodności białek jadu węży, pod względem strukturalnym 

dzieli się je tylko na kilka rodzin. W obrębie jednej rodziny białka wykazują wysoki stopień 

podobieństwa struktur pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych, choć nierzadko istotnie różnią 

się między sobą wywoływanym efektem biologicznym i farmakologicznym. Tak duże 

podobieństwo białek do siebie powoduje jednak, iż trudno je pofrakcjonować na osobne 

grupy czy pojedyncze białka. Problem ten obecnie stanowi wyzwanie nawet  

dla najnowocześniejszych metod rozdzielczych i często wymaga zastosowania kilku 

odrębnych etapów separacji w celu uzyskania satysfakcjonującej czystości [32] [33] [34] [35]. 

Problemy te nie zniechęcają jednak badaczy, zwłaszcza, że w przypadku jadów węży 

mamy do czynienia z białkami o wyjątkowej stabilności, które nawet w niskich dawkach 

mogą wykazywać wysoce specyficzne działanie, zachowując przy tym niewielką 

immunogenność. Wszystko to sprawia, że są one mieszaninami o bardzo dużym potencjale 

farmakologicznym i z tej perspektywy wydają się być naturalną alternatywą dla dużych 

bibliotek kombinatorycznych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym  

do projektowania nowych substancji leczniczych [4] [36]. Co więcej, dokładna wiedza  

na temat składników jadu, jak i wewnątrzgatunkowych i międzygatunkowych różnic  

w ich kompozycji jest niezbędna do projektowania efektywnych surowic przeciwjadowych  

i skutecznego leczenia ukąszeń [30]. 

Z tych powodów od kilkunastu lat obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania tymi 

wydzielinami gruczołów jadowych, co bezpośrednio przełożyło się na postęp w badaniach 

składu jadów pochodzących z różnych gatunków węży oraz funkcji biologicznych  

ich składników. Dokładne badania kompozycji jadów wpływają również  

na poszerzanie wiedzy z zakresu mechanizmów ewolucyjnych i genetycznych 

odpowiedzialnych za duże zróżnicowanie składu jadów pomiędzy różnymi gatunkami,  

a często nawet pomiędzy osobnikami tego samego gatunku [4]. Wreszcie, bogate spektrum 

enzymów zawartych w jadach, wydaje się być obiecującym źródłem biozwiązków  

o potencjalnym zastosowaniu w katalizie reakcji chemicznych na skalę przemysłową. 

Wprawdzie od dłuższego czasu, wraz ze wzrostem zainteresowania koncepcją zielonej 

chemii, wzrasta także zapotrzebowanie na katalizatory pochodzenia naturalnego to wciąż  

w przemyśle najczęściej stosowane są enzymy roślinne i bakteryjne. Wydaje się jednak,  

że analiza właściwości katalitycznych ortologicznych i paralogicznych do nich enzymów 

obecnych w jadach węży mogłaby okazać się przydatna w kontekście zastąpienia aktualnie 

stosowanych enzymów przez biokatalizatory o wyższej efektywności [11] [37].  
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Pomimo tak zintensyfikowanych działań badawczych ukierunkowanych na identyfikację  

i analizę białek jadów węży, wciąż wiedza w tym zakresie daleka jest od kompletnej.  

Z jednej strony jest to spowodowane ogromną różnorodnością związków chemicznych 

obecnych w tym materiale biologicznym, a z drugiej, ograniczeniami metod instrumentalnych 

aktualnie wykorzystywanych do analizy właściwości fizykochemicznych poszczególnych 

toksyn. Techniki te nie zawsze są w stanie uchwycić pełną złożoność jadu, co jest szczególnie 

widoczne w przypadku białek niskokopijnych oraz takich, których strukturalne podobieństwo 

do swoich izoform i/lub homologów jest bardzo duże [38] [39]. Co więcej, dotychczas 

opublikowane dane dotyczące jadów odnoszą się przede wszystkim do węży łatwo 

dostępnych i tych o dużym znaczeniu medycznym. Z tego powodu, jad wielu gatunków wciąż 

pozostaje całkowicie niezbadany [34]. Należy się jednak spodziewać, że zintensyfikowana 

praca naukowców przyspieszana przez najnowsze odkrycia technologiczne przyniesie 

wreszcie długo wyczekiwane odpowiedzi na pytania związane z pochodzeniem, ewolucją  

i genetyką węży, jak również pomoże odkryć pełny potencjał jadu oraz jego składników. 

1.3. Różnorodność i ewolucja jadów węży 

Natura, siłami ewolucji, wyposażyła niektóre z węży zaawansowanych w potężną broń 

biologiczną dającą tym organizmom ogromną przewagę nad przeciwnikami i ofiarami.  

Jak od dawna wiadomo, „strategiczny arsenał‖ węży stanowią białka i peptydy, których 

zawartość w suchej masie jadu szacuje się aż na około 90 procent [35]. To jednak nie tylko 

ich ilość stanowi o sile jadu, lecz przede wszystkim, różnorodność w przejawianej aktywności 

biologicznej. W zależności bowiem od składu i wzajemnych proporcji poszczególnych 

toksyn, jady mogą wywoływać zupełnie odmienne efekty patalogiczne w organizmach swoich 

ofiar. Dla przykładu, jady węży żmijowatych zdominowane są przez białka, których 

aktywność zaburza układ hemostazy, wywołując krwotoki oraz problemy z krzepnięciem 

krwi. Z kolei ukąszenia węży zdradnicowatych najczęściej klasyfikuje się  

jako te o charakterze neurotoksycznym, które upośledzając zdolność do skurczy mięśni – 

powodują paraliż i trudności z oddychaniem i/lub cytotoksycznym, które swoim działaniem 

wywołują martwicę tkanek [2] [40].  

Aby wyjaśnić pochodzenie i niezwykłą różnorodność białek jadu, przez lata 

proponowano szereg mechanizmów i hipotez. Obecnie wiadomo już, że geny kodujące 

toksyny jadu wyewoluowały z genów, których ekspresja pierwotnie wpływała na regulację 

naturalnych procesów fizjologicznych organizmu, związanych m.in. z układem 
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immunologicznym czy pokarmowym. Na pewnym etapie ewolucji węży, doszło jednak  

do duplikacji niektórych genów, a następnie do ich selektywnej ekspresji w gruczołach 

jadowych. Tak „zrekrutowane‖ geny ulegały kolejnym procesom duplikacji, w wyniku 

których utworzone zostały całe wielogenowe rodziny. Od tego momentu, nowopowstałe 

kopie poddawane były przyspieszonej ewolucji według modelu „narodzin i śmierci‖, zgodnie 

z którym, większość ze zduplikowanych genów traci z czasem swoją aktywność i nie ulega 

dalej ekspresji (pseudogeny), a część z nich, poprzez korzystne mutacje, zyskuje nowe 

funkcje i pozostaje aktywna w genomie [3] [41] [42]. Oczywiście o tym, które zmiany  

w genomie uznawane są za korzystne, determinowane jest przez szereg czynników, jednakże 

mutacje zapewniające przewagę w danym środowisku będą miały tendencje do utrwalania się. 

Warto zaznaczyć, że mutacje, które zachowały się w toku ewolucji dotyczyły na ogół 

powierzchniowych regionów białek, w przeciwieństwie do fragmentów sekwencji kodujących 

ich strukturalny rdzeń, które zazwyczaj cechują się dość dużą konserwatywnością [42] [43]. 

Efekt ten jest dobrze widoczny na przykładzie toksyn z motywem trzech palców (ang. three-

finger toxins, 3FTxs), u których ewolucja doprowadziła do powstania licznej grupy podobnie 

zbudowanych izoform, charakteryzujących się „uniwersalnym‖, hydrofobowym rdzeniem 

oraz odchodzącymi z niego pętlami, których zmienność w sekwencji aminokwasowej 

decyduje o specyficzności i aktywności konkretnego białka [42] [44].  

W ewolucji genomów węży dochodziło do jeszcze większej liczby modyfikacji, których 

efekty wpłynęły na różnorodność jadów. Samo zjawisko duplikacji, które wyraźnie 

przyczyniło się do zróżnicowania funkcji białek jadu mogło również po prostu służyć jako 

narzędzie do zwiększenia poziomu ekspresji konkretnych rodzin białkowych poprzez 

zwielokrotnienie liczby kopii poszczególnych genów [42]. Skutkiem tego, skład większości 

typów jadów zdominowany jest ilościowo przez dwie do trzech rodzin białek, których 

właściwości w przeważającym stopniu determinują ich efekty [45]. Co więcej, w historii 

białek węży, dochodziło też do przypadków utraty całych domen, jak to miało miejsce  

w przypadku kształtowania się poszczególnych klas toksyn z rodziny metaloproteinaz z jadów 

węży (ang. Snake Venom Metalloproteinases, SVMPs) [46]. 

Jednak nie tylko rearanżacje w genomie czy losowe mutacje wygenerowały całą, 

obserwowaną obecnie zmienność białek jadu. Niespotykana obfitość mniej i bardziej 

podobnych proteoform (termin oznaczający każdą z naturalnych molekularnych form,  

w których może wystąpić białko będące produktem ekspresji jednego genu; definicja według 

Smitha i innych [47]) to również efekt szerokiego wachlarza modyfikacji potranskrypcyjnych 
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i potranslacyjnych, jakim poddawane są produkty genów kodujących toksyny jadu.   

Do najważniejszych mechanizmów, które wpływają na różnorodność białek w jadzie należy 

zaliczyć: alternatywny i trans-splicing, proteolityczne przetwarzanie dojrzałych białek, 

potranslacyjne modyfikacje chemiczne czy różnice na poziomie czwartorzędowej struktury 

białka wynikające z łączenia się podjednostek w różnych kombinacjach [3] [42]. 

Miliony lat ewolucji doprowadziły do powstania niespotykanej zmienności w składzie  

i funkcji poszczególnych jadów węży. Porównując proteomy jadów węży odległych 

ewolucyjnie łatwo dostrzeżemy wyraźne różnice. Wewnątrzgatunkowe rozbieżności  

w kompozycji jadów są na ogół bardziej subtelne, lecz nie oznacza to, że w ogóle  

nie występują. Co więcej, zmiany te mogą być na tyle istotne, że surowica, zaprojektowana 

tak aby neutralizować jad określonego gatunku węża, będzie miała ograniczony efekt 

terapeutyczny w stosunku do subpopulacji tego gatunku, zamieszkującej od długiego czasu 

wyraźnie odmienne środowisko [48]. Widoczna zmienność w obrębie gatunku czy populacji 

węży na poziomie molekularnym jest zatem idealnym przykładem przyspieszonej ewolucji 

jadów węży. Te zauważalne różnice po części biorą się z naturalnego tempa akumulowania 

się mutacji w genomach w trybie neutralnej ewolucji, ale przede wszystkim kształtują się  

pod wpływem presji selekcyjnej wywołanej przez ekologię zamieszkiwanego ekosystemu 

[42]. W tym kontekście, za największą siłę napędową, związaną z darwinowską pozytywną 

selekcją, od dawna uważa się rodzaj i typ ofiary występujący na wspólnym terenie.  

Inna mieszanina toksyn będzie bowiem optymalna w przypadku, gdy celem polowania jest 

mały ssak, a inna gdy będzie to większa jaszczurka. Pomiędzy ofiarą i łowcą trwa zatem 

odwieczny wyścig zbrojeń, co w przypadku węży często oznacza ewolucyjne dopasowanie 

się jadu pod konkretny typ ofiary [16] [49]. Podobną presję wywołuje także obecność 

drapieżników bezpośrednio konkurujących z wężami o pokarm na danym terenie.  

Jad wyewoluował jednak przede wszystkim jako narzędzie ułatwiające polowanie na ofiarę  

i choć bywa używany też w samoobronie to wydaje się, że presja selekcyjna związana  

z występowaniem na danym terenie określonego typu konkurenta była ograniczona [50]. 

Zmiany geograficzne często bywają wymieniane jako te, które również generowały 

zmienność jadów. Warto jednak doprecyzować, że to nie sama lokalizacja geograficzna 

decydowała o istniejącej presji, lecz czynniki nierozerwalnie z nią związane.  

W ostatnich latach pojawiły się ciekawe hipotezy wiążące klimat z rodzajem białek 

występujących w jadzie węży. Otóż zaobserwowano, że jady węży zamieszkujących regiony 

tropikalne, z uwagi na panujące tam temperatury, w większości zdominowane są przez białka 
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nieposiadające aktywności enzymatycznych. Z kolei, węże zasiedlające tereny o niższej 

średniej rocznej temperaturze, częściej charakteryzują się jadami bogatymi w termolabilne 

białka enzymatyczne o dużych masach molekularnych [16] [51]. Z pewnością czynników 

wpływających na obserwowalne różnice w proteomach jadów jest dużo więcej.  

Isotne dysproporcje obserwuje się chociażby w przypadku węży należących do jednego 

gatunku, jednak różniących się wiekiem [52] lub rozmiarem [53], co związane jest  

m.in. z różną objętością wstrzykiwanego przez nie jadu. Subtelne różnice zauważono też 

pomiędzy osobnikami płci męskiej i żeńskiej [49]. Niewątpliwie skomplikowane relacje 

pomiędzy organizmami w zamieszkiwanych przez nie ekosystemach nie ułatwiają oceny 

wpływu pojedynczych, wybranych czynników na ewolucję jadów. Niemniej jednak  

to właśnie presja selekcyjna przez nie wywoływana, doprowadziła do niespotykanej 

różnorodności jadów, co z jednej strony jest źródłem ich ogromnego potencjału, lecz 

jednocześnie stanowi duże wyzwanie badawcze. 

1.4. Białkowe składniki jadów węży 

Przeprowadzona w 2017 roku analiza opublikowanych danych dotyczących składu 

białkowego jadów węży wykazała, że zdecydowana większość (96%) zgromadzonych do tej 

pory informacji dotyczy węży przodozębnych, a konkretnie żmij właściwych, grzechotników  

i zdradnicowatych. W przebadanych jadach pochodzących od 127 gatunków zidentyfikowano 

toksyny należące łącznie do 59 rodzin białkowych, które podzielono na pięć grup,  

w zależności od ich względnej liczebności oraz częstości występowania. Do grupy białek 

„dominujących‖ (ang. dominant), czyli tych najczęściej spotykanych i najbardziej licznych, 

zaliczają się: fosfolipazy A2 (ang. phospholipases A2, PLA2s), metaloproteinazy z jadów 

węży, proteazy serynowe z jadów węży (ang. snake venom serine proteases, SVSPs) oraz 

toksyny z motywem trzech palców (3FTxs). Grupę białek „drugorzędowych‖  

(ang. secondary) tworzy z kolei sześć rodzin: wydzielnicze białka bogate w cysteinę  

(ang. cysteine-rich secretory proteins, CRISPs), oksydazy L-aminokwasowe  

(ang. L-amino acid oxidases, LAAOs), peptydy typu Kunitz (ang. kunitz peptides, KUNs), 

lektyny typu C (and. C-type lectins/snaclecs, CTLs), dezintegryny (ang. disintegrins, DISs) 

oraz peptydy natriuretyczne (ang. natriuretic peptides, NPs). Pozostałe rodziny białek zostały 

rozdzielone do grup: pomniejszej (ang. minor; 9 rodzin), rzadkiej (ang. rare; 36 rodzin)  

oraz unikalnej (ang. unique, 4 rodziny). Pomimo dużej liczby opisanych rodzin białkowych, 

dostępne informacje wskazują, że jad przeciętnego węża składa się z dość ograniczonej puli 

rodzin (średnio 8 rodzin charakteryzuje jady węży zdradnicowatych, 11 - żmij właściwych, 
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natomiast 10 - grzechotników). Co więcej, pośród białek obecnych w jadach, zazwyczaj te 

należące do 2-3 rodzin „dominujących‖ ilościowo stanowią zdecydowaną większość.  

W przypadku zdradnicowatych są to fosfolipazy A2 oraz 3FTxs, natomiast jady żmijowatych 

składają się głównie z białek enzymatycznych - proteaz (SVMPs i SVSPs) i fosfolipaz A2 

[45].  

Afrykańskie kobry plujące z rodzaju Naja, podobnie jak inne zdradnicowate, 

charakteryzują się dużą zawartością PLA2s oraz 3FTxs. Jednakże, w porównaniu do innych 

węży z rodziny Elapidae, jady kobr uważane są za mniej złożone pod względem liczby rodzin 

białkowych wchodzących w ich skład. Ich charakterystyczną cechą jest niewielka ilość białek 

zaliczanych do rodzin „drugorzędowych‖ [45]. Pierwsza proteomiczna analiza porównawcza 

tych węży została przeprowadzona dla pięciu afrykańskich gatunków kobr plujących  

(Naja nigricollis, N. katiensis, N. nubiae, N. mossambica, N. pallida) i wykazała ograniczone 

różnice w jakościowej i ilościowej kompozycji rodzin białkowych tworzących poszczególne 

jady. W badaniu tym, oprócz wspomnianych wyżej dominujących rodzin białkowych, 

wykryto jeszcze maksymalnie 4 dodatkowe rodziny białek, których łączna zawartość nie 

przekroczyła jednak 5% wszystkich białek jadu. W tym przypadku należy jednak podkreślić, 

że o ile skład i udział procentowy poszczególnych rodzin był bardzo zbliżony to już 

zawartość konkretnych białek była dużo bardziej zróżnicowana, co rzecz jasna wpływa  

na przejawiany efekt toksyczny danego jadu. Dla przykładu, pomimo niemal identycznego 

udziału procentowego (70,9% vs. 69,3%) białek 3FTx w składzie jadów Naja nubiae  

i Naja mossambica to w przypadku tego pierwszego gatunku, odsetek neurotoksyn był dużo 

większy (12.6% vs. 1.6%), co po części tłumaczy jego większą toksyczność oraz ograniczony 

efekt terapeutyczny wykazywany przez dostępne, polispecyficzne surowice przeciwjadowe 

[27]. W kolejnych latach, wraz z rozwojem metod proteomicznych, pojawiały się kolejne 

dane dotyczące afrykańskich kobr plujących. Analizę składu białkowego jadu 

przeprowadzono również dla gatunków: N. katiensis [54], N. mossambica [55] [56],  

N. nigricinta nigricinta [55], N. nigricollis [54] oraz N. pallida [56], identyfikując zgodnie  

z oczekiwaniami dodatkowe rodziny białkowe, które jednak w porównaniu do grup 3FTxs  

i PLA2s były obecne w niewielkich ilościach. Z kolei zbiorcza analiza dostępnych danych 

proteomicznych dla jadów kobr wykonana pod kątem ewolucyjnym pozwoliła stwierdzić,  

że jady kobr afrykańskich różnią się od azjatyckich, podobnie jak jady kobr plujących różnią 

się od jadów kobr nieplujących [57].  
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1.4.1. Toksyny z motywem trzech palców (3FTxs) 

Białka 3FTx są jednymi z najbardziej licznych składników jadów węży zdradnicowatych, 

gdzie bardzo często stanowią dominującą grupę białek w jadzie, a ich ilość w niektórych 

przypadkach może dochodzić nawet do 95% wszystkich białkowych komponentów jadu. 

Początkowo uważano, że ta rodzina białek występuje tylko w jadach zdradnicowatych, 

jednakże okazało się, że są one szeroko rozpowszechnione wśród węży charakteryzujących 

się uzębieniem tylnym (ang. rear-fanged) jak np. u połozowatych (Colubridae)  

czy Lamprophiidae [44] [45].  

3FTxs w swojej strukturze wyróżniają się obecnością trzech β-pętli, które rozciągają się 

od małego, hydrofobowego rdzenia toksyny, co nadaje całości wygląd trzech palców,  

od czego też wzięła się ich nazwa. Toksyny te nie posiadają żadnej aktywności 

enzymatycznej, lecz podobnie jak inne białka jadu występują w niezliczonej liczbie form  

i odmian [44]. Białka z tej rodziny dzieli się ze względu na wielkość cząsteczki  

na krótkołańcuchowe 3FTxs (ang. short-chain 3FTxs) składające się z 57 do 62 reszt 

aminokwasowych stabilizowanych 4 mostkami disiarczkowymi oraz długołańcuchowe 3FTxs 

(ang. long-chain 3FTxs), które zawierają 66-74 aminokwasów i 5 mostków disiarczkowych. 

Przedstawicielami tej pierwszej grupy są m.in.: α-neurotoksyny, β-kardiotoksyny, 

cytotoksyny, fascykuliny i mambalginy, podczas gdy do białek zawierających dłuższe 

łańcuchy zalicza się: γ-neurotoksyny, hannalgesynę, κ-neurotoksyny oraz również niektóre 

dłuższe α-neurotoksyny [58]. Niektóre źródła wyodrębniają jeszcze dodatkową klasę białek 

zwanych niekonwencjonalnymi 3FTxs (ang. non-conventional 3FTxs), które  

od długołańcuchowych homologów różnią się umiejscowieniem piątego mostka 

disiarczkowego [59] [60] [61]. Większość toksyn z motywem trzech palców występuje  

w formie monomerów o masie 7-12 kDa, ale w naturze można spotkać także kowalencyjnie  

i niekowalencyjnie związane homo- lub heterodimery [59] [62]. Przykładową strukturę białka 

3FTx przedstawiono na Rysunku 3. 
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Rysunek 3. Struktura kardiotoksyny 1 wyizolowanej z jadu kobry Naja atra (PDB ID: 2CDX; Model: 1).  

Na rysunku zaznaczono trzy charakterystyczne pętle tworzące motyw trzech palców oraz, kolorem żółtym, 

cztery mostki disiarczkowe (Oprogramowanie USCF Chimera). 

 

Pomimo iż wszystkie białka tej grupy posiadają zbliżoną strukturę to niewielkie różnice  

w ich sekwencjach aminokwasowych skutkują bardzo zróżnicowaną aktywnością 

biologiczną. Jakkolwiek większość toksyn z motywem trzech palców wywołuje efekty 

neurotoksyczne, to aktywność niektórych białek z tej grupy może prowadzić do lokalnej 

nekrozy tkanek. Tak jest w przypadku cytotoksyn (zwanych również kardiotoksynami  

lub cytolizynami), które są najczęściej spotykane w jadach kobr, gdzie w większości 

przypadków stanowią główną i najbardziej liczną grupę białek [58] [63]. Co więcej, 

mechanizm działania poszczególnych białek 3FTx może znacznie się od siebie różnić  

i opierać na innych celach molekularnych co przedstawiono w Tabeli 1.  

Tabela 1. W tabeli przedstawiono wybrane aktywności charakteryzujące białka należące do poszczególnych klas 

3FTx. Należy jednak zaznaczyć, że podział na poszczególne klasy nie jest ściśle ustalony, a dodatkowo 

aktywność konkretnych białek należących do tej samej grupy może się od siebie różnić i bezpośrednio zależy  

od sekwencji i struktury danego białka [58] [63] [64] [65]. 

Grupa 3FTxs Przykładowa aktywność biologiczna 

α-neurotoksyny 
Inhibicja mięśniowych acetylocholinergicznych receptorów 

nikotynowych 

β-kardiotoksyny Inhibicja receptorów β-adrenergicznych 

Cytotoksyny (kardiotoksyny) Interakcja z fosfolipidami (degradacja membran komórkowych) 

Fascykuliny Inhibicja acetylocholinoesterazy 

Mambalginy Inhibicja kanałów jonowych ASIC 
γ-neurotoksyny Inhibicja receptorów muskarynowych 

Hannalgesyna Zaburzanie aktywności syntazy tlenku azotu 

κ-neurotoksyny 
Inhibicja neuronalnych acetylocholinergicznych receptorów 

nikotynowych 
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Tak duży wachlarz aktywności biologicznych białek 3FTx determinowany jest przez 

względnie niewielką liczbę zmian aminokwasowych w powierzchniowych regionach  

ich struktur. Swój sukces ewolucyjny białka z tej grupy „zawdzięczają‖ jednak przede 

wszystkim wyjątkowo stabilnemu i odpornemu na degradację rdzeniowi, który pełni rolę 

rusztowania dla wszystkich biomakrocząsteczek z grupy 3FTx [59].  

1.4.2. Fosfolipazy A2 (PLA2s) 

Spośród enzymów hydrolitycznych, fosfolipazy A2 są najbardziej liczną grupą w jadach 

węży z rodzaju Naja, stąd też w dużym stopniu odpowiadają za ich wyjątkowe właściwości. 

Ich obecność w jadzie może wywoływać takie efekty jak obrzęk, hemoliza, nekroza  

oraz kardio- i neurotoksyczność [66]. Zaliczane są one do nadrodziny enzymów 

lipolitycznych i mają zdolność do specyficznej hydrolizy wiązania estrowego w pozycji sn-2 

glicerofosfolipidu, powodując uwolnienie kwasu tłuszczowego i odpowiedniego 

lizofosfolipidu (Rysunek 4). 

 

Rysunek 4. Schemat przedstawia reakcję hydrolizy fosfolipidu w pozycji sn-2, która jest enzymatycznie 

katalizowana przez fosfolipazę A2. Produktami reakcji są lizofosfolipid i odpowiedni kwas tłuszczowy 

(ChemSketch). 

 

 

W obrębie nadrodziny PLA2 wyróżnia się 16 grup białek, które przyszeregowano  

do sześciu głównych klas. Są to: wydzielnicze PLA2s (ang. secreted PLA2s, sPLA2s), 

cytozolowe PLA2s (ang. cytosolic PLA2s, cPLA2s), PLA2s niezależne od Ca
2+

 (ang. calcium-

independent PLA2s, iPLA2s), PLA2s związane z lipoproteinami (ang. lipoprotein-associated 

PLA2s, LpPLA2s), PLA2 komórek tłuszczowych (ang. adipose PLA2s, AdPLA2s) oraz 

lizosomalne PLA2s (ang. lysosomal PLA2, LPLA2) [67]. Enzymy znajdujące się w jadach 

węży należą do dwóch podklas wydzielniczych fosfolipaz A2 (sPLA2s) oznaczonych cyframi 

rzymskimi. Fosfolipazy A2 z jadu węzy zdradnicowatych należą do grupy I (A) sPLA2s,  

do której co ciekawe należą także ssacze fosfolipazy trzustkowe (IB). Z kolei, wydzielnicze 

PLA2s, które znaleźć można w jadach żmijowatych, rozdzielone są w obrębie grup IIA i IIB. 
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Białka z grupy IIB utraciły jednak zdolność do wiązania wapnia w wyniku substytucji kwasu 

asparaginowego na lizynę w pozycji 49, przez co nie posiadają aktywności katalitycznej [67].  

Fosfolipazy A2 to zazwyczaj jednołańcuchowe polipeptydy o masie w zakresie  

13-15 kDa oraz sekwencji o długości 115-125 aminokwasów. Pomimo wielu różnic  

w strukturze pierwszorzędowej, sPLA2 współdzielą te same, kluczowe motywy strukturalne, 

odpowiadające za najważniejsze funkcje białka. Poza tym, najczęściej różnią się między sobą 

liczbą mostków disiarczkowych, obecnością N-końcowego heptapeptydu i dodatkową resztą 

cysteiny, która może brać udział w tworzeniu kowalencyjnie związanych heterodimerów. 

Czynnikiem niezbędnym do zachowania aktywności tych enzymów jest jon Ca
2+

, który w tym 

przypadku pełni rolę kofaktora [31] [67].  

Mechanizm reakcji katalitycznej przeprowadzanej przez te enzymy jest uniwersalny, 

choć dokładne pozycje kluczowych aminokwasów w różnych białkach mogą się niewiele 

różnić. Centrum aktywne fosfolipaz A2 składa się z kilkunastu aminokwasów tworzących 

miejsce wiązania ligandu, region koordynujący jon wapnia oraz miejsce, w którym 

bezpośrednio zachodzi reakcja katalityczna (Rysunek 5). Rolę aminokwasów bezpośrednio 

zaangażowanych w reakcję chemiczną pełni diada katalityczna złożona z histydyny w pozycji 

48 oraz kwasu asparaginowego w pozycji 49. Mechanizm katalizy rozpoczyna się  

od oderwania protonu przez His48 (aktywowanego przez Asp49) od cząsteczki wody. 

Następnie ma miejsce atak nukleofilowy powstałego jonu hydroksylowego na karbonylowy 

atom węgla, który uczestniczy w tworzeniu wiązania estrowego w pozycji sn-2 substratu. 

Następnie, powstały w pierwszym etapie oksyanion, rozpada się przy jednoczesnym 

uwolnieniu alkoholanu, który ulega protonowaniu przez histydynę z pozycji 48.  

Stan przejściowy tej reakcji jest stabilizowany przez kation wapnia [31] [68] [69].  
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Rysunek 5. Przykładowa struktura białka z rodziny fosfolipaz A2 należącego do grupy IA (PDB ID: 1SZ8). 

Zaprezentowany model przedstawiono (a) wraz z jego powierzchnią oraz (b) w formie wstęgowej 

reprezentującej struktury drugorzędowe białka. Kolorem czerwonym zaznaczono region białka zaangażowany  

w wiązanie liganda (Leu2, Phe5, Ile9, Trp19, Phe22, Ala23, Gly30, Tyr64), z kolei na zielono oznaczono 

aminokwasy budujące miejsce aktywne enzymu (His48, Asp49, Tyr52, Asp94). Na zółto wyróżniono kation 

wapnia, stabilizowany przez układ 7 wiązań koordynacyjnych, które tworzy z dwiema cząsteczkami wody oraz 

aminokwasami: Tyr28, Gly30, Gly32 i Asp49 [31] (Oprogramowanie USCF Chimera). 
 

Fosfolipazy A2 są w stanie hydrolizować fosfolipidy występujące w formie monomerów, 

miceli oraz dwuwarstwowych membran, jednakże znacznie większą aktywność wykazują, 

gdy substrat jest dostępny w formie większych agregatów, powyżej jego krytycznego stężenia 

micelarnego (ang. critical micellar concentration, CMC). Większość sPLA2s wykazuje 

podobną aktywność w stosunku do substratów zawierających różne kwasy tłuszczowe 

znajdujących się w pozycji sn-2. Jednak w przypadku gdy substrat dla enzymu jest 

składnikiem membrany, wyraźnie widoczne stają się preferencje dotyczące jego składu  

i ładunku, a większa aktywność obserwowana jest dla membran zawierających przeważającą 

frakcję lipidów anionowych [70] [71] [72]. 

Poza właściwościami katalitycznymi, sPLA2 obecne w jadach węży bardzo często 

wykazują właściwości toksyczne. Wiadomo, że białka z tej grupy mogą indukować u ofiary 

pełen wachlarz efektów patofizjologicznych, począwszy od miejscowych uszkodzeń 

cytotoksycznych przez hemo-, kardio- i miotoksyczność, aż po pre- i postsynaptyczne 



 

31 

Przegląd literatury 

działanie neurotoksyczne [70] [73]. W jadach kobr afrykańskich dotychczas opisywano 

jednak głównie cyto- i miotoksyny o aktywności katalitycznej [27]. Mechanizm 

cytotoksyczności tych białek opiera się przede wszystkim na ich aktywności enzymatycznej, 

która wpływa na płynność, przepuszczalność i integralność membran otaczających komórki 

oraz inne struktury subkomórkowe (np. mitochondria). Jakkolwiek cytotoksyczną aktywność 

sPLA2 łączy się czasem z ich zdolnością do wywoływania stresu oksydacyjnego, uszkadzania 

DNA czy ingerencji w transkrypcję czynników związanych z apoptozą to jednak przyjmuje 

się, że to hydroliza składników budujących błony komórkowe jest dominującą przyczyną 

prowadzącą do śmierci komórek [73].  

Jady węży mogą w swoim składzie zawierać kilka izoform sPLA2, które różnią się 

między sobą zarówno aktywnością enzymatyczną jak i poziomem toksyczności.  

Niektóre izoformy występują w formie monomerów, z kolei inne łączą się z innymi 

podjednostkami, tworząc większe kompleksy. Co więcej, istnieją również izoformy, które nie 

posiadają ani właściwości katalitycznych ani toksycznych, a swoją funkcję pełnią jedynie 

będąc częścią większych multimerów [31] [74].  

1.4.3. Metaloproteinazy z jadów węży (SVMPs) 

SVMPs to proteolityczne enzymy zaklasyfikowane do podrodziny M12B cynkowych 

metaloendoproteinaz, określanej również podrodziną repro- lub adamalizyn.  

Białka te w największych ilościach spotyka się w jadach węży z rodziny żmijowatych 

(średnio około 30% wszystkich białek jadu) gdzie nierzadko ich aktywność ma dominujący 

wpływ na wywoływane efekty patofizjologiczne. Bardzo często bowiem charakteryzują się 

one zdolnością do indukowania silnych krwotoków w organizmie ofiary. Metaloproteinazy 

można jednak również znaleźć w jadach węży z rodzin Elapidae czy Colubridae, gdzie  

ich ilość nie przekracza zazwyczaj kilku procent. Poza dość dobrze poznaną aktywnością 

krwotoczną [75], SVMPs mogą powodować również nieprawidłowości w krzepnięciu krwi, 

agregację płytek krwi, nacieki komórek, indukcję apoptozy i zmiany w przepuszczalności 

naczyń krwionośnych [76] [77] [78]. 

Metaloproteinazy z jadów węży podzielono na 3 grupy (P-I, P-II, P-III) na podstawie 

budowy i składu ich domen. W dojrzałym białku, metaloproteinazy P-1 zawierają domenę 

metaloproteinazową, P-II domenę metaloproteinazową oraz domenę dezintegrynową (D), 

natomiast P-III poza domeną katalityczną (metaloproteinazową) i dezintegryno-podobną  

(ang. Dis-like), posiadają jeszcze domenę bogatą w cysteinę (ang. Cys-rich) (Rysunek 6).  
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W obrębie drugiej i trzeciej klasy wyróżnia się też szereg podklas, które między sobą różnią 

się budową czwartorzędową (strukturą oligomeryczną), jak również zróżnicowanym 

sposobem obróbki białka po translacji, głównie w zakresie proteolitycznej modyfikacji  

jego prekursora. W efekcie dużej liczby kombinacji poszczególnych domen obecnie wyróżnia 

się co najmniej 11 podklas białek należących do grupy SVMPs [76] [78] [79] [80] [81]. 

Metaloproteinazy syntezowane są jako proenzymy zawierające pre- (peptyd sygnałowy)  

i prodomenę, których zadaniem jest kierowanie natywnego białka do retikulum 

endoplazmatycznego oraz zapobieganie przedwczesnej aktywacji enzymu. W prodomenie 

SVMPs znajduje się konserwatywny motyw aminokwasowy z wolną cysteiną, która 

utrzymuje enzym w stanie nieaktywnym poprzez mechanizm „cys-switch‖ oparty  

na blokowaniu miejsca aktywnego. Dopiero proteolityczne odcięcie tej domeny powoduje 

aktywację enzymu [81] [82]. 

 

Rysunek 6. Budowa domenowa prekursorowych form SVMPs z podziałem na poszczególne klasy. W trakcie 

obróbki potranslacyjnej, proteolitycznemu odcięciu ulegają zbędne fragmenty białka. Są to: predomena/peptyd 

sygnałowy (P, ang. Predomain) oraz prodomena (Pro, ang. Prodomain), a w przypadku grupy P-I również 

sekwencja rozdzielająca (S, ang. Spacer region). Podstawowa budowa dojrzałej formy białka będzie się zatem 
składać z domen: M dla SVMPs P-I, M, S i D dla P-II oraz M, S, Dis-like i Cys-rich dla P-III. Należy jednak 

podkreślić, że proteolityczne modyfikacje potranslacyjne są bardziej złożone niż tutaj przedstawiono i zdarza się, 

że nawet w obrębie grup P-II i P-III dochodzi do odcinania większej ilości domen niż tylko P i Pro [76] [81]. 
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1.4.4. Wydzielnicze białka bogate w cysteinę (CRISPs) 

CRISPs to rodzina jednołańcuchowych polipeptydów o masie 20-30 kDa, które nie 

posiadają żadnej aktywności enzymatycznej. Do tej pory białka z tej grupy wyizolowano  

z jadów wszystkich trzech głównych rodzin węży jadowitych tj. Colubridae, Elapidae  

i Viperidae, gdzie choć powszechnie spotykane, występują w znacznie mniejszych ilościach 

niż białka z grup dominujących [45]. Podobnie jak wiele innych toksyn spotykanych w jadach 

węży, CRISPs wykazują się wysoce konserwatywnym rusztowaniem molekularnym 

zawierającym 16 cystein, tworzących ze sobą 8 mostków disiarczkowych. Wydzielnicze 

białka bogate w cysteinę zostały pierwotnie tak nazwane ze względu na dużą liczbę reszt 

cysteiny, które w większości znajdują się w C-końcowej części białka. Obecnie wiadomo 

jednak, że nazwa ta jest nieco niefortunna, ponieważ sugeruje, że duża liczba cystein jest 

wyjątkową właściwością tych białek co w zasadzie prawdą nie jest, ponieważ wiele innych 

toksyn obecnych w jadach (jak np. PLA2s, 3FTxs czy domena Cys-rich w SVMPs) również 

posiada w swojej sekwencji ponadprzeciętną liczbę tych aminokwasów [63] [83].  

Pomimo tego, że CRISPs powszechnie występują w większości jadów, bardzo niewiele  

z tych białek zostało funkcjonalnie scharakteryzowanych, a te dla których aktywność 

określono, wykazywały wyjątkowo zróżnicowane efekty. Ogólnie jednak uważa się, że białka 

te przede wszystkim mają zdolnosć do blokowania różnego typu kanałów jonowych, w tym 

m.in. kanałów jonowych CNG (kanały jonowe bramkowane cyklicznymi nukleotydami;  

ang. cyclic nucleotide gated channels), potasowych oraz wapniowych. Efektem tych 

aktywności w organizmie ofiary mogą być m.in. indukcja hipotermii, porażenie mięśni 

gładkich naczyń krwionośnych oraz śmierć [63] [83] [84] [85]. 

1.4.5. Czynniki wzrostu nerwów z jadów węży (VNGFs) 

Z pewnością dość nieintuicyjnym może wydawać się fakt obecności w jadach węży 

białek, których ewolucyjnym zadaniem od zawsze było uczestniczenie w procesach 

zapewniających organizmom przeżycie. Czynnik wzrostu nerwów (NGF) to jednak właśnie 

przedstawiciel rodziny neurotrofin, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju, regulacji 

aktywności i przetrwaniu komórek neuronalnych. NGFs z jadów węży (ang. venom nerve 

growth factors, VNGFs) wykazują duże podobieństwo sekwencji (nawet do ok. 80% 

identycznych reszt aminokwasowych) z białkami homologicznymi spotykanymi u ssaków,  

co mogłoby sugerować podobną funkcję [86] [87]. I jakkolwiek wydaje się, że białka te mogą 

wykazywać część aktywności charakterystycznych dla ssaczych NGFs, to mechanizm  

ich działania jak i dokładna rola w jadzie wciąż pozostają zagadką [87] [88]. Uważa się 
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jednak, że białka te mogłyby w pośredni sposób wspierać działanie jadu, na przykład poprzez 

promowanie działania innych toksyn. Jedna z hipotez mówi, że VNGFs mogłyby pełnić rolę 

białek ochronnych, które poprzez inhibicję aktywności SVMPs, zapobiegałyby 

autoproteolizie jadu. Szczególnie jednak zwraca się uwagę na zdolność VNGFs do uwalniania 

z komórek tucznych mediatorów stanu zapalnego takich jak np. histamina i serotonina, 

których aktywność może prowadzić m.in. do zwiększenia przepuszczalności naczyń 

krwionośnych co miałoby ułatwiać rozprzestrzenianie się innych toksyn jadu [86] [89] [90]. 

Dotychczas opisane białka VNGFs składały się z dwóch łańcuchów polipeptydowych, 

których łączna masa cząsteczkowa zazwyczaj zawierała się w zakresie 25-28 kDa, chociaż 

zdarzały się również białka większe (35 kDa). Różnice w masach tych białek najczęściej 

tłumaczy się różnym wzorem ich glikozylacji [86]. Pomimo tego, że grupa VNGFs dość 

powszechnie występuje w jadach to jednak na ogół ich udział procentowy nie przekracza  

1% wszystkich białek tam obecnych [91]. 

1.4.6. Nukleazy i nukleotydazy 

Nukleazy i nukleotydazy to enzymy hydrolityczne dość często spotykane w jadach 

różnych gatunków węży. Pomimo ich względnej powszechności, informacje na temat  

ich aktywności i roli jaką pełnią w jadach są ograniczone, głównie z powodu ich znikomej 

liczebności w porównaniu do innych toksyn jadu [35] [92]. Co więcej, enzymy te bardzo 

często katalizują zbliżone reakcje chemiczne z wykorzystaniem podobnych lub tych samych 

substratów co sprawia, że jednoznaczny opis aktywności poszczególnych białek jest mocno 

utrudniony [93].  

Nukleazy to grupa enzymów, które hydrolizują kwasy nukleinowe. Dzieli się je na dwie 

podgrupy w zależności od miejsca cięcia nici kwasu nukleinowego i są to: endonukleazy 

(DNAzy, RNAzy) i egzonukleazy (fosfodiesterazy). Poza rybonukleazami (RNAzami), 

których masa cząsteczkowa zawiera się w zakresie 14-16 kDa, większość enzymów z grupy 

nukleaz posiada dużą masę cząsteczkową. W przeciwieństwie do DNaz i RNaz, 

fosfodiesterazy (PDEs, ang. phosphodiesterases) są metaloenzymami, które poprzez hydrolizę 

wiązań fosfodiestrowych uwalniają 5‘-mononukleotydy z nici kwasów nukleinowych. 

Wiadomo jednak, że PDEs mogą również wykazywać aktywność endonukleaz.  

Klasyfikacja tych enzymów nie jest jednoznaczna jako, że podobnie jak nukleotydazy,  

mają one również zdolność do hydrolizy różnych pochodnych nukleotydowych,  

w tym adenozynofosforanów (ATP, ADP). Fosfodiesterazy najczęściej występują w formie 
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monomerów o masie cząsteczkowej przekraczającej 90 kDa, ale zdarza się, że pojedyncze 

podjednostki łączą się ze sobą tworząc homodimery. Podstawową zatem aktywnością nukleaz 

jest rozcinanie łańcuchów nukleotydowych na oligonukleotydy (endonukleazy)  

lub pojedyncze nukleotydy (egzonukleazy) [90] [92] [93]. 

Jak wspomniano nukleotydazy to enzymy, które biorą udział w hydrolizie nukleotydów 

oraz ich pochodnych takich jak ATP, ADP i AMP. Do nukleotydaz obecnych w jadach węży 

zaliczyć można 5'-nukleotydazy, ATPazy, ADPazy, apyrazy oraz niespecyficzne 

fosfomonoesterazy, chociaż obecność ATPaz i ADPaz jest wciąż dyskutowana, jako, że ich 

aktywność pokrywa się z tą wykazywaną przez inne enzymy obecne w jadzie jak np. PDEs.  

5'-nukleotydazy to metaloenzymy o dużej masie cząsteczkowej wahającej się  

od 73 do 100 kDa, których aktywność opiera się na selektywnej hydrolizie 5'-nukleotydów  

do nukleozydów. ATPazy w zależności od warunków reakcji mogą hydrolizować ATP  

do ADP i ortofosforanu lub do AMP i pirofosforanu. Podstawowa aktywność ADPaz  

to z kolei hydroliza ADP z wytworzeniem adenozyny i dwóch cząsteczek ortofosforanu. 

Wydaje się, że specyficzność substratowa apyraz łączy w sobie te wykazywane przez dwa 

poprzednio opisane enzymy, chociaż ich aktywność enzymatyczna w stosunku do ATP jest 

większa. Niespecyficzne fosfomonodiesterazy, podobnie jak 5‘-nukleotydazy, są 

wysokocząsteczkowymi metaloenzymami, jednakże swoją aktywność wykazują w stosunku 

do szerokiej grupy związków zaliczanych do pochodnych nukleotydowych. Jak widać 

klasyfikacja białek do konkretnych rodzin jest bardzo elastyczna i w rzeczywistości białka 

należące do grupy nukleotydaz mogą łączyć w sobie aktywności charakterystyczne dla kilku 

różnych enzymów [90] [93] [94] [95].  

Chociaż aktywność nukleaz i nukleotydaz jest często wykrywana w jadach węży,  

ich biologiczna rola w organizmie ofiary nie jest do końca jasna. Wydaje się jednak,  

że główną funkcją tych enzymów jest produkcja adenozyny. Adenozyna poprzez zwiększanie 

przepuszczalności naczyń krwionośnych może wspierać rozprzestrzenianie się toksyn  

w organizmie oraz indukować hipotensję. Dodatkowo poprzez hamowanie uwalniania 

neuroprzekaźników w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym, może wywoływać 

paraliż co sprzyja unieruchomieniu ofiary [90] [93] [96]. 
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1.4.7. Czynniki jadu kobry (CVFs) 

Czynnik jadu kobry (ang. cobra venom factor, CVF) to nietoksyczne białko spotykane  

w jadach węży z rodzaju Naja. Jest ono strukturalnym i funkcjonalnym analogiem ludzkiego 

białka C3, pełniącego kluczową rolę w aktywowaniu układu dopełniacza. Dojrzałe białko 

CVF jest heterotrimerem o masie cząsteczkowej około 149 kDa, które w jadach węży 

występuje we względnie małej ilości (do 2% suchej masy jadu) [97] [98]. Biologiczna rola 

CVF w jadach węży nie została do tej pory w pełni wyjaśniona, pomimo tego,  

że fizjologiczne efekty wywoływane przez te białka są znane. Co więcej, aktywność tych 

białek regularnie wykorzystywana jest w licznych badaniach analizujących działanie układu 

dopełniacza [90].  

Czynnik jadu kobry po wniknięciu do krwioobiegu, wiąże się z obecnym w krwi 

czynnikiem B, a powstały kompleks ulega następnie przecięciu przez czynnik D,  

będący elementem alternatywnego szlaku aktywacji dopełniacza. W efekcie powstaje 

dwucząsteczkowy kompleks CVF,Bb o aktywności konwertazy C3/C5, który poprzez 

hydrolizę obu tych składników (C3 i C5) znacząco wzmacnia odpowiedź układu dopełniacza. 

Ze względu na swoją stabilność i odporność na regulację, powstały kompleks CVF,Bb będzie 

w sposób ciągły rozkładać te białka, prowadząc ostatecznie do wyczerpania składników 

układu dopełniacza. W patofizjologii ukąszenia istotną funkcję mogłyby pełnić produkty 

aktywacji dopełniacza takie jak białka C3a i C5a, które zwiększają przepuszczalność naczyń 

krwionośnych oraz przepływ krwi w miejscu ukąszenia, umożliwiając tym samym szybką 

dyfuzję toksycznych związków jadu do krwiobiegu. Dla węży byłoby to bardzo korzystne, 

gdyż ofiara zostałaby zabita lub sparaliżowana znacznie szybciej, skracając w ten sposób czas 

walki oraz zmniejszając szansę na ucieczkę ofiary [90] [97] [99]. 
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2. Techniki analityczne w badaniach jadów węży  

Z racji tego, że jak opisano szczegółowo w poprzednim rozdziale, głównymi składnikami 

jadu są białka i peptydy, postęp technologiczny jaki w ostatnich dekadach dokonał się  

w dziedzinie proteomiki znacząco wpłynął również na badania jadów węży. Zwiększenie 

możliwości rozdzielczych dostępnych metod separacji białek, jak również optymalizacja  

i odkrycie nowych technik związanych ze spektrometrią mas w istotny sposób wpłynęły  

na odkrywczy potencjał prowadzonych badań. Z technicznego punktu widzenia, dziedzina 

zajmująca się analizą białek jadów charakteryzuje się jednak pewnymi unikalnymi cechami, 

które wyraźnie ją odróżniają od klasycznej proteomiki. Przede wszystkim toksyny znajdujące 

się w jadach zazwyczaj występują w postaci licznych proteoform o zbliżonej strukturze 

pierwszorzędowej, co znacznie ogranicza użyteczność metod opartych na spektrometrii mas, 

które rzadko kiedy dostarczają informacji na temat pełnej sekwencji zidentyfikowanych 

białek. Na dodatek szczątkowe informacje zawarte w bioinformatycznych bazach danych 

dotyczących węży, najczęściej nie pozwalają na nic więcej poza spekulacją na temat 

dokładnej tożsamości identyfikowanych białek. Zatem, brak kompletnych baz danych,  

jak rownież danych genomicznych to problem, który wyraźnie odróżnia proteomiczną analizę 

jadów od na przykład proteomiki klinicznej. Dziedzina zajmująca się badaniem jadów 

określana jest w literaturze anglojęzycznej terminem venomics, który niestety nie doczekał się 

odpowiednika w języku polskim. Na potrzeby tego rozdziału wprowadzone zatem zostanie 

określenie venomika (choć być może bardziej poprawne, acz znacznie mniej chwytliwe 

byłoby jadomika) określające z jednej strony specyficzne podejście metodyczne, o którym 

będzie mowa w dalszej części rozdziału, ale także w szerszym kontekście dział nauki 

bezpośrednio związany z jadami. W dziedzinie venomiki zatem wyraźnie daje się odczuć brak 

pojedynczych technik, które gwarantowałyby uzyskanie dokładnych i pełnych danych  

na temat badanych układów biologicznych. Z tego powodu najczęściej stosuje się strategie 

badawcze oparte na kilku technikach analitycznych, które poprzez wzajemne uzupełnianie 

się, dostarczają obraz najbliższy rzeczywistości. Na wybór strategii badawczej wpływać może 

wiele czynników, jednak ostateczny dobór technik analitycznych najczęściej zależy od celu 

badań oraz dostępnego potencjału technologicznego. Klasyczny eksperyment w badaniach 

proteomicznych jadów węży rozpoczyna się od wykorzystania technik chromatograficznych 

i/lub elektroforetycznych do separacji białek jadu, a następnie ich pocięciu na peptydy. 

Uzyskane fragmenty są następnie analizowane z użyciem spektrometru mas, a widma MS  

i MS/MS są wykorzystywane do ich identyfikacji z wykorzystaniem białkowych baz danych 
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i/lub metod sekwencjonowania de novo [4] [38] [100]. Najbardziej znanym przykładem 

takiego schematu badawczego w venomice, do dziś uznawanego za złoty standard jest 

procedura zaproponowana przez zespół Calvete‘a w 2004 roku. Protokół ten obejmuje 

rozdział chromatograficzny całego jadu prowadzony w układzie faz odwróconych, analizę 

uzyskanych frakcji z wykorzystaniem SDS-PAGE, a następnie wycięcie prążków z żelu, 

strawienie znajdujących się tam białek i identyfikację białek przy wykorzystaniu tandemowej 

spektrometrii mas. Co więcej, strategia ta uwzględnia zastosowanie technik degradacji 

Edmana oraz mapowania ilości wolnych cystein dla frakcji otrzymanych po etapie 

chromatografii [34] [101]. Tego typu strategia badawcza była wcześniej również 

wykorzystywna do określania składu białkowego jadów pochodzących od węży z rodzaju 

Naja [102] [103] [104] [105]. Biorąc jednak pod uwagę czasochłonność zaproponowanej 

metody, grupy badawcze często skłaniają się ku metodom o większej przepustowości.   

W niniejszym rozdziale opisano wybrane techniki analityczne wykorzystywane do analizy 

toksyn obecnych w jadach węży.  

2.1. Techniki mające na celu zmniejszenie złożoności jadu 

Ze względu na dużą złożoność jadu jak i szeroki zakres dynamiczny stężeń toksyn  

w nim występujących, techniki mające na celu wstępną separację białek przed analizą  

z wykorzystaniem spektrometrii mas są często uwzględniane w planowanych strategiach 

badawczych. Podstawowym celem działań zmierzających do zmniejszenia złożoności próbek 

przed analizą MS jest jak największe ograniczenie liczby związków chemicznych 

rejestrowanych w jednym czasie przez spektrometr mas, co znacznie wpływa na uproszczenie 

uzyskiwanych widm masowych. Poziom skomplikowania widm masowych w przypadku 

bezpośrednich analiz złożonych próbek bywa tak duży, że znacząco utrudnia jednoznaczną 

analizę. Na problemy w interpretacji widm masowych złożonych próbek wpływa m.in. duża 

liczba jonów pojawiających się na widmie, nakładanie się na siebie sygnałów pochodzących 

od różnych substancji czy problem tłumienia sygnałów o mniejszej intensywności.  

Dzięki wstępnemu rozdzieleniu próbki możliwe jest zatem znaczne zwiększenie 

rozdzielczości całego procesu, a w efekcie również liczby zidentyfikowanych białek.  

Zadanie to realizować można na różne sposoby, jednak obecnie w venomice stosuje się  

w zasadzie wyłącznie techniki elektroforetyczne oraz te oparte na chromatografii cieczowej 

[4] [34] [106]. 
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2.1.1. Elektroforeza dwukierunkowa (2DE) 

Elektroforeza dwukierunkowa (ang. two-dimensional electrophoresis) to z pewnością 

bardzo przydatne narzędzie proteomiczne stosowane do separacji białek różniących się masą 

cząsteczkową i/lub punktem izoelektrycznym. Największą zaletą tej techniki z pewnością jest 

fakt, że na ten moment żadna inna metoda wykorzystywana w venomice nie pozwala  

na tak dokładną wizualną ocenę składu badanego jadu, nawet z uwzględnieniem zmian 

potranslacyjnych, które na żelach można zaobserwować w postaci serii plamek 

występujących po sobie w bliskiej odległości. Co więcej, w przypadku zastosowania dwóch 

wariantów rozdziału w warunkach redukujących i nieredukujących, technika 2DE umożliwia 

zdobycie danych na temat stanu oligomerycznego toksyn jadu. Metoda ta zazwyczaj jest 

stosowana w połączeniu z inną techniką umożliwiającą identyfikację białek, taką  

jak na przykład spektrometria mas z laserową jonizacją próbki wspomaganą matrycą  

(ang. Matrix-assisted laser desorption/ionization, MALDI) [107] [108] [109], ale także inne 

techniki oparte na LC-MS/MS [110] [111] [112]. W efekcie dostajemy informacje na temat 

sekwencji peptydów obecnych w próbce, ale jednocześnie dane te możemy zestawić z wiedzą 

na temat masy cząsteczkowej i pI zidentyfikowanego białka, co na tle innych technik 

stosowanych w venomice jest informacją wyjątkowo bogatą. Niestety pomimo swoich 

niewątpliwych zalet, metoda ta jest dosyć czasochłonna i ma poważne ograniczenia  

w stosunku do polipeptydów o małej masie (>3kDa), których analiza na żelach jest niemal 

niemożliwa, a w przypadku niektórych jadów akurat ta frakcja białek jest szczególnie licznie 

reprezentowana [34]. Dodatkowo, w przypadku analizy proteomicznej jadów węży dość 

często okazuje się, że w obliczu obecności wielu białek o zbliżonych właściwościach, 

rozdzielczość metody staje się niewystarczająca, co znacznie utrudnia późniejszą 

identyfikację białek. Taka sytuacja jest szczególnie dobrze widoczna na przykładzie analiz 

proteomicznych węży z rodzaju Naja, gdzie uzyskiwane mapy białkowe charakteryzują się 

obszernymi regionami żelu nie pozwalającymi na wyróżnienie pojedynczych plamek 

zawierających odrębne białka [107] [108] [113] [114]. Do innych ograniczeń tej metody 

zalicza się także utrudnioną analizę białek hydrofobowych czy problemy z separacją białek 

posiadających ekstremalne wartości punktu izoelektrycznego. Osobnym problemem 

związanym z tą metodyką jest analiza ilościowa białek, która opiera się na densytometrii, 

jednakże z uwagi na niską czułość i ograniczony zakres dynamiczny tej metody, nie jest ona 

uznawana za bardzo dokładną [4] [39] [115]. 
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2.1.2. Chromatografia wykluczania (SEC) 

Chromatografia wykluczania (ang. Size-exclusion chromatography), zwana również 

filtracją żelową to technika polegająca na wykorzystaniu porowatego, inertnego chemicznie 

złoża do separacji związków chemicznych różniących się od siebie rozmiarem.  

Podczas procesu nie dochodzi do fizycznych i chemicznych oddziaływań pomiędzy fazą 

stacjonarną a rozdzielaną próbką. Czasy retencji wymywanych związków chemicznych różnią 

się od siebie, ponieważ ich droga przez złoże wypełniające kolumnę nie jest taka sama. 

Cząstki o mniejszych rozmiarach penetrują pory cząsteczek złoża przez co ich droga ulega 

wydłużeniu i w konsekwencji są wymywane z kolumny później niż związki chemiczne  

o większych rozmiarach. Z uwagi na fakt, że w technice tej fazę ruchomą najczęściej 

stanowią roztwory buforowe to białka ulegające elucji zachowują swoją aktywność, dlatego 

też technika ta często stosowana jest do procesów preparatywnych. Metoda ta cieszy się 

uznaniem również ze względu na swoją prostotę oraz możliwość rozdzielania zarówno 

cząsteczek o małych masach jak również tych wysokocząsteczkowych [115] [116] [117]. 

Największą wadą metody wydaje się jej stosunkowo niska rozdzielczość w porównaniu  

do innych technik chromatograficznych co wymusza stosowanie kolumn o dużych rozmiarach  

i w efekcie również sporych objętości eluenta. W badaniach białek jadów węży, technika  

ta bywa stosowana samodzielnie [118], ale częściej stosowana jest jako jeden z etapów 

oczyszczania konkretnych toksyn [119] [120] [121] i w szczególności polecana jest  

jako pierwszy etap chromatograficzny w procedurze uzyskiwania homogenicznych  

frakcji PLA2 [115]. 

2.1.3. Chromatografia jonowymienna (IEX) 

Wykorzystanie złóż jonowymiennych to kolejna po chromatografii wykluczania technika 

powszechnie stosowana w venomice do separacji białek, która nie powoduje ich denaturacji 

podczas rozdziału. Rozdział metodą chromatografii jonowymiennej (ang. Ion-exchange 

chromatography, IEX) jest zależny od elektrostatycznych oddziaływań pomiędzy analitem, 

grupami funkcyjnymi związanymi z fazą stacjonarną oraz jonami obecnymi w eluencie. 

Substancje, których wypadkowy ładunek powierzchniowy jest przeciwny do tego, obecnego 

na powierzchni złoża chromatograficznego będą ulegać wiązaniu z fazą stacjonarną z siłą 

zależną m.in. od wartości posiadanego ładunku. Do elucji wykorzystywany jest bufor, którego 

siła jonowa w trakcie trwania procesu rośnie powodując wymywanie przyczepionych do złoża 

związków chemicznych, które zastępowane są przez jony obecne w eluencie [122].  

Złoża wykorzystywane w chromatografii jonowymiennej ogólnie dzieli się na te, które  
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na swojej powierzchni zawierają anionowe grupy funkcyjne (kationity) oraz te, które 

wymieniają aniony (anionity), z tym, że do separacji białek obecnych w jadach węży 

zazwyczaj stosuje się te pierwsze. Podobnie jak w przypadku SEC, chromatografia 

jonowymienna jest przede wszystkich wykorzystywana w preparatywnych procedurach 

oczyszczania białek jadu gdzie może pełnić rolę jedynej techniki [123] [124] lub też być 

wykorzystywana w połączeniu z innymi metodami rozdzielczymi [125] [126] [127]. Jednakże 

w przypadku stosowania kombinacji różnych technik rozdzielczych, rzadko kiedy 

chromatografia jonowymienna stanowi etap ostatni, jako, że odebrane frakcje należy jeszcze 

poddać procesowi odsalania [115]. Podejmowane są jednak próby zaimplementowania  

tej metody do analiz proteomicznych całych białek typu top-down, w których wysokosprawny 

chromatograf cieczowy z kolumną zawierającą złoże jonowymienne jest podłączony w trybie 

ciągłym do spektrometru mas z jonizacją typu ESI (ang. Electrospray ionization) [128].  

2.1.4. Wysokosprawna chromatografia cieczowa w układzie faz odwróconych 

(RP-HPLC) 

Metodą chromatograficzną o największym znaczeniu w badaniach proteomicznych jadów 

jest niewątpliwie wysokosprawna chromatografia cieczowa w układzie faz odwróconych 

(ang. Reversed-phase high performance liquid chromatography, RP-HPLC). Separacja białek 

na kolumnach stosowanych w RP-HPLC odbywa się przede wszystkim na podstawie 

oddziaływań hydrofobowych i obecnie zapewnia to najlepszą rozdzielczość oraz 

powtarzalność ze wszystkich dostępnych technik stosowanych w venomice. Z tego powodu 

metoda ta jest powszechnie stosowana do rozdzielania białek i peptydów jadu. Ponadto, 

możliwość odseparowania od siebie poszczególnych izoform białek sprawia, że technika ta 

często stosowana jest na ostatnim etapie oczyszczania białek jadu. Co więcej, rozpuszczalniki 

wykorzystywane w RP-HPLC są kompatybilne z tymi wykorzystywanymi w spektrometrii 

mas co umożliwiło sprzęgnięcie ze sobą obu technik w taki sposób aby pracowały ze sobą  

w trybie ciągłym. Dzięki temu peptydy lub białka, rozdzielane na kolumnach hydrofobowych 

mogą bezpośrednio trafiać do spektrometru gdzie na podstawie zarejestrowanych widm 

masowych, możliwe jest określenie ich tożsamości. Obecnie, metody te stanowią rdzeń badań 

proteomicznych mających za zadanie odkrywanie składu jadów węży. Na dodatek, rozwój 

nanokolumn oraz nowych wysokociśnieniowych urządzeń do chromatografii cieczowej 

pozwolił na zmniejszenie ilości próbki potrzebnej do analizy LC-MS (ang. liquid 

chromatography–mass spectrometry) [3] [4] [34]. Niestety i technika RP-HPLC nie jest 

pozbawiona pewnych ograniczeń. Z uwagi na zastosowanie organicznych eluentów, metoda 
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ta nie zawsze jest dobrym wyborem jeśli celem jest preparatywna separacja białek i zebranie 

frakcji zawierających natywne białka. Problem ten jest mniej widocznych w przypadku białek 

niskocząsteczkowych jak np. PLA2, jednakże białka o wyższych masach często są wymywane 

z kolumny jako nieaktywne polipeptydy. Z tego też powodu istnieje duża potrzeba 

rozwinięcia natywnych technik chromatograficznych, które jednak pozwalałyby  

na osiągnięcie rozdzielczości zbliżonej do metody RP-HPLC [33] [34]. 

2.2. Spektrometria mas 

Wykorzystanie spektrometrii mas do analizy nielotnych, wysokocząsteczkowych 

związków organicznych takich jak białka i peptydy, zrewolucjonizowało proteomikę,  

a co za tym idzie także i venomikę. Metoda polegająca na pomiarze stosunku masy  

do ładunku (m/z) jonów badanych związków chemicznych, dostarcza informacji 

strukturalnych na ich temat często umożliwiając ich identyfikację [129]. Wprowadzenie  

tej techniki do badań proteomicznych nie byłoby jednak możliwe gdyby nie wynalezienie 

łagodnych metod jonizacji próbek. Obecnie w venomice jak i w innych badaniach 

proteomicznych najczęściej stosowanymi metodami jonizacji są MALDI oraz ESI [4].  

Jony powstające w źródle typu ESI generowane są w trakcie rozpylania cieczy, zawierającej 

badane związki chemiczne, przez kapilarę o bardzo małej średnicy wewnętrznej do której 

przyłożono wysokie napięcie. ESI swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim 

możliwości bezpośredniego sprzężenia spektrometru z chromatografem cieczowym co jest 

możliwe dzięki temu, że analit podawany jest do nebulizatora w formie cieczy. Jony tworzące 

się w źródle tego typu są najczęściej wielokrotnie naładowane, co z jednej strony utrudnia 

analizę widm w przypadku złożonych mieszanin, ale z drugiej umożliwia badanie cząsteczek 

o bardzo dużych masach cząsteczkowych. Minusem tego typu jonizacji przez długi czas była 

konieczność stosowania dużych objętości analitu i w efekcie duże zużycie materiału 

badawczego. W ostatnim czasie poczyniono jednak znaczne postępy w rozwijaniu technologii 

mających na celu zminimalizowanie prędkości przepływu analitu do rzędu nanolitrów  

na minutę (stosowane w technice nanoESI) dzięki czemu ilość próbki zużytej do analizy jest 

bardzo niewielka. Zmniejszenie prędkości przepływu pozytywnie wpłynęło też na jonizację 

analizowanych składników. Technika ESI posiada jednak surowe wymagania w stosunku  

do składu badanego roztworu, ponieważ formacja jonów w roztworach zawierających wyższe 

stężenia soli jest znacznie utrudniona. Dodatkowo, zjawisko tłumienia jonów może się 

również pojawiać w złożonych próbkach zawierających wysokie stężenia badanych związków 

chemicznych. W przeciwieństwie do metody ESI, w której jony analitu generowane są  
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w sposób ciągły, jonizacja związków chemicznych w metodzie MALDI następuje w wyniku 

krótkiego impulsu lasera, którego energia przekazywana jest z substancji pełniącej rolę 

matrycy na analit. W źródle MALDI najczęściej powstają jony jednowartościowe w efekcie 

czego uzyskiwane widma są na ogół mniej skomplikowane niż w technikach MS ze źródłem 

ESI. Co więcej jonizacja wspierana matrycą posiada dużą tolerancję na zawartość soli  

w analizowanych próbkach oraz dopuszcza obecność powszechnie stosowanych buforów.  

Jest to duża zaleta w stosunku do ESI, jako że najczęściej analizowanymi układami  

w metodzie MALDI są te biologiczne, które najczęściej zawierają właśnie składniki tego 

typu. Jakkolwiek udział matrycy w technice MALDI jest kluczowy to jednak populacja 

powstających w źródle jonów zawiera również te pochodzące od matrycy, co często 

uniemożliwia analizę widm w zakresie niskich wartości m/z [106] [129] [130] [131] [132] 

[133].  

Warto zaznaczyć, że pomimo swoich zalet jak i ograniczeń, obie metody uzupełniają się  

i często są równolegle stosowanymi narzędziami do analizy białek. Spektrometry ze źródłem 

MALDI umożliwiają szybką analizę mniej skomplikowanych i często wcześniej 

rozdzielonych mieszanin. Z tego powodu w przypadku badań venomicznych, instrumenty 

tego typu najczęściej wykorzystywane są do analizy białek wyizolowanych  

z poliakrylamidowych żeli otrzymanych w wyniku elektroforezy. Z kolei spektrometry  

ze źródłem ESI, poprzez możliwość sprzężenia z technikami chromatograficznymi, częściej 

stosuje się do analizy bardziej złożonych próbek [4].  

2.2.1. Techniki identyfikacji białek w spektrometrii mas 

Różnorodność technik stosowanych do oceny składu białkowego analizowanej próbki 

jest godna podziwu i jasno obrazuje niewyobrażalny postęp jaki w ostatnim czasie nastąpił  

w dziedzinie proteomiki. Szeroki wachlarz dostępnych rozwiązań uwzględniający różne 

metody jonizacji, bogaty wybór analizatorów mas, a do tego szereg trybów pomiarowych oraz 

dziesiątki bioinformatycznych protokołów analizy danych sprawiają, że wybór optymalnej 

strategii badawczej nie zawsze jest oczywisty. Dodatkowo, selekcja odpowiedniej kombinacji 

metod bardzo często zależy od innych etapów eksperymentu takich jak przygotowanie  

czy separacja próbki lub na nie wpływa. To wszystko sprawia, że coraz trudniej jest nadążyć,  

w pełni zrozumieć i świadomie wykorzystywać pełny potencjał metod proteomicznych. 

Obecnie w proteomice rozróżnia się kilka strategii identyfikacji białek, które można podzielić 

np. ze względu na rodzaj analitu: mieszanina peptydów (podejście bottom-up), całe białko 

(podejście top-down) lub ze względu na to czy celem badań jest analiza całego proteomu 
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(proteomika niecelowana, ang. non-targeted proteomics) czy wybranych jego składników 

(proteomika celowana, ang. targeted proteomics) [134] [135].  

Strategia bottom-up 

Podejście typu bottom-up (BU) polega na określaniu tożsamości białek poprzez 

identyfikację peptydów, które je tworzą. W klasycznym eksperymencie tego typu, 

analizowane białka poddaje się enzymatycznemu trawieniu (najczęściej za pomocą trypsyny), 

w wyniku czego otrzymuje się mieszaninę peptydów, które w następnym etapie analizowane 

są za pomocą spektrometru mas. Zarejestrowane widma w trybie MS zawierają zmierzone 

wartości m/z zjonizowanych fragmentów białek i na ich podstawie za pomocą techniki 

odcisku palca mapy peptydowej (ang. Peptide Mass Fingerprinting, PMF) możliwa jest 

identyfikacja białek. Metoda PMF polega na porównaniu zarejestrowanych eksperymentalnie 

wartości m/z peptydów z wartościami m/z peptydów wygenerowanymi w wyniku trawienia 

in-silico białek dostępnych w bazach danych. Na podstawie poprawności i stopnia pokrycia 

dopasowania, algorytm ustala tożsamość białka. Metoda ta jest jednak stosowana  

w przypadku mało skomplikowanych widm, które obserwuje się dla pojedynczych, 

oczyszczonych białek [136] [137]. Z tego powodu strawione białka, pochodzące z bardziej 

skomplikowanych matryc, analizuje się za pomocą tandemowej spektrometrii mas (MS/MS), 

która polega na fragmentacji zjonizowanych peptydów i analizie powstałych widm.  

W wyniku fragmentacji peptydu (prekursora) powstają jony potomne (fragmentacyjne), 

których zmierzone wartości m/z dostarczają informacji na temat jego sekwencji.  

Porównanie widm fragmentacyjnych z informacjami zawartymi w bazach danych pozwala  

na zidentyfikowanie peptydów oraz przypisanie ich do konkretnych białek.  

Identyfikacja białek na podstawie widm MS/MS możliwa jest również dzięki zastosowaniu 

metod sekwencjonowania de novo, w których omija się procedury cięcia in-silico białek 

obecnych w bazach danych, a informacje na temat sekwencji peptydów uzyskuje się  

na podstawie różnic pomiędzy wartościami m/z jonów fragmentacyjnych [138] [139].  

Wykorzystanie tandemowych spektrometrów mas pozwoliło na analizę bardziej 

skomplikowanych mieszanin peptydów, jednakże skuteczność tej metody w dużym stopniu 

uzależniona jest od wstępnej separacji próbki co w dużym stopniu zostało rozwiązane poprzez 

połączenie wysokorozdzielczych chromatografów cieczowych z nowoczesnymi 

spektrometrami mas. Sprzężenie ze sobą obu metod i praca w trybie ciągłym,  

poza oczywistymi zaletami, generuje jednak znaczne ograniczenia. Po wygenerowaniu widma 

MS dla jonów macierzystych, dochodzi do wyboru prekursorów, które poddawane są 
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fragmentacji w wyniku czego analizator rejestruje widmo jonów potomnych.  

Jednak w przypadku pracy ciągłej, stały napływ analitu, którego skład zmienia się w czasie, 

powoduje, że konieczne jest stałe monitorowanie widm jonów prekursorowych przy 

jednoczesnej rejestracji widm fragmentacyjnych wszystkich prekursorów, co z uwagi  

na ograniczenia techniczne jest bardzo trudne. Z uwagi na sposób zbierania danych  

i przełączania się pomiędzy trybami pomiaru widm prekursorów oraz fragmentacyjnych 

metody BU można podzielić na te prowadzone w trybie akwizycji zależnym- (ang. Data 

dependent acquisition, DDA) i niezależnym od danych (Data independent acquisition, DIA) 

[3] [140] [141]. 

Proteomika typu shotgun jest klasycznym przykładem podejścia charakterystycznego  

dla niecelowanych metod proteomicznych typu bottom-up i obecnie jest najczęściej 

wykorzystywaną techniką do identyfikacji białek w skomplikowanych mieszaninach.  

W klasycznej metodzie shotgun enzymatycznie strawiona próbka białek analizowana jest  

za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas  

(LC-MS/MS) operującą w trybie DDA. Analiza jonów w trybie akwizycji zależnym  

od danych składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich spektrometr, rejestruje pełne 

widmo jonów macierzystych (tzw. survey scan) w odpowiednim zakresie masowym oraz 

wybiera kilka najbardziej intensywnych sygnałów prekursorowych. W drugim etapie jony te 

są izolowane i kierowane do komory kolizyjnej, w której ulegają fragmentacji.  

W wyniku tego procesu powstaje seria jonów potomnych, które spektrometr rejestruje jako 

widmo MS/MS (tzw. data-dependent scan) i które następnie wraz z widmami MS są 

wykorzystywane do identyfikacji białek. Metoda ta jest bardzo popularna, jednak wymaga 

zastosowania bardzo szybkich tandemowych spektrometrów mas, które umożliwiają 

nieustanne przełączanie się z trybu skanowania do trybu fragmentacji. Jednak nawet 

najszybsze urządzenia nie są w stanie zarejestrować wszystkich jonów macierzystych w trybie 

skanu oraz ich jonów potomnych pojawiających się na widmach MS/MS, dlatego też w trybie 

DDA tracona jest część informacji na temat prekursorów o mniejszej intensywności 

sygnałów. W przypadku bardzo skomplikowanych mieszanin, jakimi są jady węży, problem 

ten prowadzi do utraty wielu istotnych danych, najczęściej na temat mniej licznych białek 

jadu. Ograniczenie to jest częściowo rozwiązywane przez dynamiczne wykluczanie 

prekursorów, które wcześniej były już analizowane. Odfiltrowanie części jonów 

macierzystych z pewnością zwiększa różnorodność analizowanych peptydów i zwiększa 

pokrycie sekwencji analizowanej próbki, jednakże jednocześnie może prowadzić  
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do wykluczania z analizy MS/MS koeluujących prekursorów o zbliżonej masie.  

W venomice ograniczenie to może istotnie wpływać na otrzymywane wyniki,  

jako że analizowane próbki często zawierają liczne, podobne strukturalnie izoformy.  

Kolejną wadą technik wykorzystujących DDA jest fakt, iż wybór prekursorów oparty tylko  

na intensywności mierzonych sygnałów jest procesem stochastycznym i prowadzi do spadku 

powtarzalności metody [3] [134] [140] [142].  

Metody DIA eliminują problem losowego wyboru prekursorów czym z pewnością 

zwiększają powtarzalność i odtwarzalność uzyskiwanych wyników, ale z drugiej strony brak 

selekcji jonów do fragmentacji sprawia, że widma MS/MS nierzadko zawierają jony potomne 

pochodzące od kilku peptydów. Tak drastyczne zwiększenie złożoności widm 

fragmentacyjnych powoduje, że identyfikacja peptydów jest dużo bardziej wymagającym 

zadaniem. Podstawową metodą wykorzystującą sposób akwizycji niezależny od danych jest 

SWATH-MS, w której spektrometr konsekwentnie rejestruje widma w określonych, 

następujących po sobie przedziałach masowych. Wszystkie jony zmierzone w trybie MS  

w danym przedziale m/z ulegają fragmentacji, dzięki czemu uzyskuje się informacje na temat 

widma fragmentacyjnego określonego zakresu. Widma fragmentacyjne dla określonych 

jonów prekursorowych analizowane są wspólnie z informacjami nt. czasu retencji  

i na tej podstawie możliwa jest identyfikacja peptydów i białek [3] [140] [143].  

Metoda LC/MS
E 

to inna technika pomiaru w trybie DIA, która polega na tym,  

że spektrometr naprzemiennie zmienia wartość energii zderzeń w komorze kolizyjnej  

do której kierowane są wszystkie peptydy z wybranego, szerokiego zakresu m/z  

(np. 300-2000 m/z). W trybie niskiego napięcia wszystkie jony macierzyste z analizowanego 

zakresu przechodzą przez komorę kolizyjną i dalej są kierowane do analizatora.  

Niskie wartości energii zderzeń w komorze kolizyjnej nie wywołują jednak fragmentacji 

jonów przez co rejestrowane jest widmo jonów macierzystych. Następnie, po kilku sekundach 

następuje zmiana trybu na ten wysokonapięciowy, w którym energia zderzeń w komorze 

kolizyjnej jest już na tyle duża, że powoduje fragmentację wszystkich jonów z danego 

zakresu m/z. Częste i szybkie zmiany trybów względem siebie powodują, że możliwa jest 

niemal jednoczesna analiza pełnego widma MS, jak również MS/MS wszystkich fragmentów, 

a nie tylko tych pochodzących od najbardziej intensywnych sygnałów (jak w DDA) [3] [144]. 

Podejście typu bottom-up jest wciąż najbardziej popularnym rozwiązaniem analitycznym 

wykorzystywanym do analizy białek na dużą skalę. Fakt ten nie powinien dziwić,  

jako że metody tego typu zapewniają możliwość analizy dużej liczby próbek w krótkim czasie 
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z zadowalającą powtarzalnością. Niestety techniki BU nie zawsze dobrze radzą sobie  

z próbkami złożonymi, co również można zaobserwować w przypadku analiz białek jadów 

węży, gdzie uchwycenie pełnego wachlarza toksyn jest na ten moment poza zasięgiem 

metody. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że po procesie trawienia enzymatycznego 

białek, tracona jest informacja na temat dokładnej tożsamości peptydów. Problem ten jest 

szczególnie widoczny w przypadku peptydów, których sekwencja powtarza się w strukturze 

kilku różnych białek i w takich sytuacjach jednoznaczne przypisanie peptydów  

do konkretnych białek jest po prostu niemożliwe. Z tego powodu, w analizach typu bottom-up 

zidentyfikowane peptydy często przypisuje się nie tyle do pojedynczych białek co do całych 

grup białkowych (ang. protein group), które zawierają białka współdzielące ze sobą określone 

fragmenty sekwencji aminokwasowej. Takie działanie z pewnością w dużym stopniu 

zmniejsza ryzyko błędnego przypisania peptydu do konkretnego białka, ale jednocześnie nie 

dostarcza informacji na temat dokładnej tożsamości białek obecnych w próbce. Co więcej,  

w przypadku gdy identyfikacja białek oparta jest wyłącznie na przeszukiwaniu baz danych, 

uzyskane wyniki nie zawsze są idealnym odwzorowaniem badanej próbki. W przypadku 

analizy organizmów, dla których dostępne bazy danych dalekie są od kompletnych, jak ma to 

miejsce w przypadku badań węży, częściej zebrane dane dotyczyć będą białek 

homologicznych, które opisane były dla organizmów blisko spokrewnionych ewolucyjnie.  

W tym przypadku bez wykorzystania narzędzi sekwencjonowania de novo nie ma możliwości 

poznania prawdziwej sekwencji zidentyfikowanego białka/peptydu [38] [76] [138] [145]. 

Strategia top-down 

Alternatywną metodą do strategii typu bottom-up jest podejście typu top-down (TD), 

które charakteryzuje się wykorzystaniem spektrometrii mas do analizy całych, niestrawionych 

enzymatycznie białek. Taka bezpośrednia analiza kompletnych strukturalnie białek oferuje 

możliwość uzyskania dokładnych odpowiedzi na pytania, na które analiza samych peptydów 

nie jest w stanie odpowiedzieć. W tym kontekście za największe zalety tej techniki uważa się 

jej zdolność do rozróżnienia poszczególnych proteoform obecnych w próbce, dostarczenia 

informacji na temat modyfikacji potranslacyjnych oraz znaczne zwiększenie pokrycia 

sekwencji analizowanych białek. Co więcej zastosowanie podejścia TD eliminuje największe 

ograniczenie metod BU czyli poprawne przypisanie tożsamości peptydów, które powtarzają 

się w sekwencjach wielu białek [145] [146]. 

Wydaje się, że techniki top-down to przyszłość badań proteomicznych, choć ich rozwój 

wciąż hamowany jest przez ograniczenia technologiczne współczesnych urządzeń 
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analitycznych. Przede wszystkim, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych proteoform 

konieczne jest ich oczyszczenie z wykorzystaniem technik chromatograficznych  

lub elektroforetycznych. Dodatkowo, w proteomice top-down preferowane są spektrometry 

mas o relatywnie wysokiej zdolności rozdzielczej (co najmniej powyżej 50 000),  

wysokiej dokładności (poniżej 3 ppm) oraz dużej szybkości skanowania (powyżej 5 Hz).  

Z pewnością analiza widm MS/MS w metodach top-down, z uwagi na poziom 

skomplikowania widm, jest dużo trudniejsza niż w analizach bottom-up, zwłaszcza tych 

wykonywanych w trybie DDA. Z tego też powodu programy bioinformatyczne pierwotnie 

opracowane dla technik bottom-up okazały się niewystarczające i pomimo istnienia nowych 

rozwiązań do analizy danych pochodzących z eksperymentów top-down, wymagają  

one jeszcze dopracowania [146] [147]. 

Pomimo tych ograniczeń, techniki oparte na analizie całych białek zyskują  

na popularności i coraz częściej wykorzystywane są również do analizy białek obecnych  

w jadach węży [146] [148]. Badania proteomiczne kobry królewskiej [149] [150], mamby 

czarnej oraz pospolitej [151] z wykorzystaniem strategii top-down, udowodniły, że technika ta 

daje niespotykane wcześniej możliwości do identyfikacji białek z uwzględnieniem ich 

rozróżnienia na poziomie indywidualnych proteoform.  

2.2.2. Bezwzględna analiza ilościowa bez znakowania 

Liczba dostępnych obecnie technik służących do oszacowania ilości poszczególnych 

białek w próbce za pomocą proteomiki niecelowanej jest z pewnością imponująca, jednakże 

większość z nich nie może być zastosowana do analizy ilościowej jadów węży. Pomimo dużej 

różnorodności metod, ogólnie można podzielić je na takie, które wykorzystują znakowanie 

(metaboliczne lub chemiczne) oraz na techniki bez znakowania. Przez długi czas analizy 

ilościowe w spektrometrii mas w dużym stopniu opierały się na różnych strategiach 

znakowania izotopowego lub izobarycznego, wśród których warto wymienić techniki ICAT, 

iTRAQ, SILAC, czy znakowanie izotopem 
18

O. Rozwiązania te jakkolwiek dokładne, są 

bardzo czasochłonne i nie należą do najtańszych, dlatego w odpowiedzi na duże 

zapotrzebowanie dotyczące metod tańszych i szybszych pojawiło się szereg technik nie 

wymagających znakowania. Początkowo techniki te pozwalały jedynie na względne 

określenie ilości poszczególnych białek pomiędzy próbką badaną a próbką referencyjną. 

Analizie MS poddawane były obie próbki, a następnie ze stosunku intensywności jonów 

przypisanych do tego samego białka określano jego względną ilość [141] [144] [152] [153].  
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Wprowadzenie do badań proteomicznych metod bezwzględnej analizy ilościowej bez 

znakowania (ang. label-free absolute protein quantification, LFAQ) umożliwiło szacowanie 

ilości poszczególnych białek także w obrębie tej samej próbki. W zależności od parametrów 

wykorzystywanych do ilościowej oceny zawartości białek w próbce, obecnie wyróżnia się 

algorytmy oparte na zliczaniu ilości widm MS/MS przypisanych do danego białka  

(ang. Spectral Counting) oraz te, które sumują intensywność sygnałów pochodzących  

od jonów prekursorowych (ang. MS1 intensity-based methods) lub jonów potomnych  

(ang. MS2 intensity-based methods) należących do jednego białka [152] [153] [154].  

Pierwsza z wymienionych metod zakłada zależność pomiędzy stężeniem białka w próbce, 

a ilością widm fragmentacyjnych przypisanych do wszystkich peptydów, które 

zaklasyfikowano do tego białka. Techniki tego typu nie radzą sobie jednak najlepiej  

z białkami niskokopijnymi, zwłaszcza w przypadku zastosowania trybu akwizycji zależnego 

od danych. Wybór najbardziej intensywych jonów do fragmentacji podczas trybu skanowania 

powoduje, że duża część peptydów o mniejszej liczebności nie generuje widm 

fragmentacyjnych co drastycznie zaniża ich prawdziwą ilość. Problem ten jest częściowo 

rozwiązywany przez dynamiczne wykluczanie wcześniej analizowanych prekursorów,  

ale to z kolei zaniża prawdziwą liczbę bardziej licznych peptydów. Pomimo tych ograniczeń, 

metody zliczające liczbę widm MS/MS dla konkretnych białek są powszechnie 

wykorzystywane w proteomice, a do najbardziej znanych algorytmów tego typu zaliczają się 

emPAI, APEX czy NSAF. Większość algorytmów bardzo często dodatkowo uwzględnia 

czynniki, które choć nie są bezpośrednio związane ze stężeniem białka w próbce to mogą 

wpływać na stosunek liczby obserwowanych widm MS/MS pomiędzy różnymi białkami.  

Do takich czynników można zaliczyć chociażby długość sekwencji aminokwasowej  

czy liczbę peptydów, które teoretycznie powstają w wyniku kompletnego procesu proteolizy 

enzymem. Co więcej, wśród bardziej zaawansowanych algorytmów są i takie, które  

na podstawie danych eksperymentalnych i uczenia maszynowego, uwzględniają 

„wykrywalność‘ poszczególnych peptydów (APEX) oraz takie, które informację na temat 

ilości widm MS/MS przypisanych do białka łączą z danymi dotyczącymi sumy intensywności 

jonów obecnych na tych widmach (SMT, APEX-SMT) [153] [154] [155]. 

Pomimo znacznych osiągnięć w optymalizacji algorytmów wykorzystywanych  

w metodzie zliczania widm MS/MS, wciąż najczęściej wykorzystywanymi technikami  

do analizy ilościowej danych uzyskanych w wyniku eksperymentu LC-MS/MS  

są te, wykorzystujące intensywność prekursorów. Metody zależne od intensywności jonów 
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macierzystych opierają się na założeniu, że pomiędzy stężeniem białka, a intensywnością 

wszystkich sygnałów pochodzących od jego peptydów, istnieje zależność liniowa.  

W tym przypadku do najczęściej wykorzystywanych algorytmów tego typu należą iBAQ, 

Top3 oraz TPA. Choć podobnie jak w przypadku wszystkich metod LFAQ, założenie  

o liniowej korelacji pomiędzy stężeniem peptydu, a intensywnością jego prekursora nie 

zawsze jest spełnione to jednak eksperymentalnie udowodniono, że przy uwzględnieniu 

intensywności wszystkich peptydów przypisanych do białka liniowa zależność jest 

przywracana. Algorytmy używane w metodach tego typu również uwzględniają czynniki, 

które mogą wpływać na wydajność jonizacji peptydów oraz ich liczbę [135] [141] [153]. 

Metody, które wykorzystują intensywność jonów fragmentacyjnych peptydów do analizy 

ilościowej są z kolei dużo rzadziej wykorzystywane, głównie z powodów związanych  

ze wspomnianymi ograniczeniami trybu pomiarowego DDA. Dlatego też poza technikami 

łączonymi jak w przypadku APEX-SMT, algorytmy te częściej wykorzystywane są w trybie 

DIA, gdzie rejestruje się również widma fragmentacyjne prekursorów o mniejszej 

intesywności [153]. 

Niestety pomimo stałego rozwoju metod niewykorzystujących znakowania, wciąż są one 

zaledwie oszacowaniem prawdziwej ilości białek niż rzeczywistością. W metodach 

proteomiki niecelowanej, gdzie główną ideą jest identyfikacja i analiza ilościowa jak 

największej liczby białek należy pamiętać, że otrzymywane wyniki nie są danymi 

ilościowymi sensu stricto. Ze względu na różny stopień skuteczności jonizacji 

poszczególnych peptydów, zdarza się, że peptydy występujące w tej samej ilości w próbce 

generują na widmie sygnały, których intensywność wyraźnie się od siebie różni.  

Na jonizowalność poszczególnych peptydów wpływ ma z kolei szereg czynników w tym 

przede wszystkim właściwości fizykochemiczne peptydu, które wynikają z jego składu 

aminokwasowego, ale również metoda jonizacji, typ spektrometru czy zakres w jakim zbiera 

dane. Poza różnicami w wydajności jonizacji poszczególnych peptydów, proteomika 

niecelowana nie może zostać w pełni uznana za metodę ilościową chociażby z powodu tego, 

że niektóre peptydy mogą być po prostu poza zakresem mas mierzonych przez spektrometr. 

Innymi wyzwaniami utrudniającymi rzetelną analizę ilościową jest też ograniczona 

powtarzalność chromatograficznych metod rozdzielczych czy efekt wygaszania jonów  

(ang. ion suppression effect) związany m.in. z obecnością związków chemicznych 

utrudniających jonizację peptydów w źródle [141] [152] [153] [156]. Co więcej, fakt istnienia 

peptydów występujących w sekwencjach więcej niż jednego białka stwarza duże problemy 
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nie tylko podczas identyfikacji białek, ale również podczas analizy ilościowej.  

W przypadku względnej analizy ilościowej, podczas której porównuje się te same białka 

pomiędzy próbką badaną a referencyjną, problem ten jest mniej widoczny, jako że najczęściej 

peptydy współdzielone można zignorować, a analizę ilościową przeprowadzić w oparciu 

tylko o peptydy unikalne. Jednak w przypadku analiz LFAQ, peptydów dzielonych nie można 

całkowicie pominąć, ponieważ wprowadziłoby to duże niedoszacowanie rzeczywistej ilości 

pewnych grup białek, które w badanej próbce posiadają wiele białek o podobnych 

sekwencjach. Problem ten został uwzględniony w nowoczesnych algorytmach i bywa 

rozwiązywany na różne sposoby. Zaliczenie poszczególnych białek do grup białkowych, 

które posiadają wspólne fragmenty w sekwencji częściowo rozwiązuje problem, jednak 

należy pamiętać, że w takich sytuacjach analiza jakościowa i ilościowa nie dotyczy już dłużej 

indywidualnych białek, ale właśnie całych, utworzonych grup. Jest to rzecz jasna spore 

uproszczenie, ale w przypadku venomiki dość często stosowane, zwłaszcza kiedy celem 

badań jest ogólne określenie składu i proporcji rodzin białkowych występujących w jadzie. 

Niektóre algorytmy dodatkowo jednak zaimplementowały rozwiązania matematyczne 

pozwalające rozdysponować dzielone peptydy do pojedynczych białek na podstawie 

określonych założeń [152] [153] [157]. 

Dzisiejsze techniki proteomiczne pozwalają na analizę skomplikowanych mieszanin 

złożonych z setek różnych białek znacznie różniących się stężeniem w analizowanej próbce. 

Jednakże, ilość danych otrzymywanych z takich eksperymentów jest ogromna i ręczna analiza 

każdego przypadku staje się niemal niemożliwa. Dlatego też umiejętność doboru właściwej 

metody analitycznej jak i użycia odpowiednich narzędzi bioinformatycznych jest niezbędna 

do prawidłowej analizy danych i wyciągnięcia rzetelnych wniosków naukowych. 
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II. Cel i zakres pracy  

Głównym celem rozprawy doktorskiej była kompleksowa analiza proteomiczna jadu 

afrykańskiej kobry plującej z gatunku Naja ashei obejmująca również badania aktywności 

fosfolipaz A2 obecnych w tym jadzie. W pierwszej części pracy analizowano cały jad  

z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej i spektrometrii MALDI-ToF/ToF oraz 

metody shotgun stosując techniki oparte na LC-MS/MS. Celem tego etapu badań była ocena 

przydatności wykorzystanych technik do analiz tak skomplikowanej mieszaniny białkowej 

jaką jest jad oraz porównanie wyników jakościowych i ilościowych uzyskiwanych za pomocą 

różnych strategii badawczych. W drugiej części przeprowadzono próby rozdziału białek jadu 

z wykorzystaniem ultrafiltracji oraz technik chromatografii wykluczania oraz chromatografii 

jonowymiennej. Wyniki każdego z etapów frakcjonowania analizowano przy użyciu 

elektroforezy PAGE i/lub techniki shotgun LC-MS/MS. Celem prowadzonych analiz było  

z jednej strony zmniejszenie stopnia złożoności mieszaniny białkowej i ocena wpływu tego 

zabiegu na uzyskany obraz składu białkowego, a z drugiej wyizolowanie homogennej frakcji 

jadu zawierającej fosfolipazy A2. W ostatniej części pracy badano aktywność enzymatyczną 

oczyszczonych chromatograficznie fosfolipaz A2 z jadu N. ashei. Celem tego etapu było 

wstępne oszacowanie potencjału katalitycznego uzyskanych frakcji enzymatycznych poprzez 

porównanie ich aktywności z fosfolipazami stosowanymi w przemyśle spożywczym  

na przykładzie wybranej reakcji chemicznej. Dla oczyszczonych fosfolipaz A2, określono 

również wpływ pH reakcji na aktywność enzymatyczną oraz wyznaczono ich parametry 

kinetyczne. 
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Realizacja pracy doktorskiej przebiegała w następujących etapach: 

1. Uzyskanie wysokorozdzielczych map białkowych proteomu jadu techniką 

elektroforezy dwukierunkowej oraz identyfikacja białek jadu przy wykorzystaniu 

spektrometrii mas MALDI ToF/ToF i analiza ilościowa białek oparta na żelach 2D. 

2. Identyfikacja i analiza ilościowa proteomu jadu techniką shotgun LC-MS/MS. 

3. Frakcjonowanie białek jadu na filtrach odśrodkowych i analiza frakcji przy użyciu 

elektroforezy SDS-PAGE, elektroforezy w warunkach nieredukujących oraz 

techniki shotgun LC-MS/MS. 

4. Frakcjonowanie białek jadu z wykorzystaniem technik chromatograficznych: 

chromatografii wykluczania i chromatografii jonowymiennej oraz analiza frakcji 

przy użyciu elektroforezy SDS-PAGE i techniki shotgun LC-MS/MS. 

5. Analiza porównawcza aktywności enzymatycznej wyizolowanych fosfolipaz A2  

z enzymami stosowanymi komercyjnie oraz wyznaczenie parametrów kinetycznych 

analizowanych enzymów. 
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III. Materiał i metody 

Rozdział ten został podzielony na krótką sekcję opisującą materiał badawczy 

wykorzystany w pracy oraz dłuższą sekcję opisującą metody wykorzystane podczas pracy 

laboratoryjnej, z podziałem na konkretne techniki lub całe zbiory metod w kolejności 

chronologicznej. Dodatkowo, na wstępie tego rozdziału umieszczono spis wykorzystanych 

odczynników, natomiast na jego końcu dodano załącznik zawierający dokładną listę 

składników stosowanych w pracy mieszanin, którym w opisie metod przypisano jedynie 

ogólne nazwy. 

 Wykaz odczynników stosowanych w pracy 

Poniżej przedstawiono listę odczynników, których używano w pracy badawczej wraz  

z numerami katalogowymi producenta. W niektórych przypadkach, przy nazwach związków 

chemicznych umieszczono również ich skrócone nazwy, które są wykorzystywane w dalszej 

części pracy: 

 2-amino-2-hydroksymetylopropano-1,3-diol (Tris) [Roth; AE15.2], 

 β-merkaptoetanol [Sigma-Aldrich; 63689], 

 Acetonitryl (ACN) [POCH; 102651150], 

 Aceton [Chempur; 111024800], 

 Agaroza [Bioshop; AGA001.100], 

 Akrylamid [BioShop; ACR002.1], 

 Alkohol etylowy [POCH; BA6420113], 

 Alkohol metylowy [Roth; 4627.6], 

 Błękit bromofenolowy [Sigma-Aldrich; B5225], 

 Bufor IPG® (pH 3-10) [GE Healthcare; 17-6000-87], 

 Chlorek potasu [Bioshop; POC888.500], 

 Chlorek sodu [Roth; 3957.2], 

 Chlorek wapnia [Chempur; 118748706], 

 Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBB G-250) [Bioshop; CBB555.25], 

 Dodecylosiarczan sodu (SDS) [Bioshop; SDS001.100], 

 Ditiotreitol (DTT) [Bioshop; DTT001.10], 

 Diwodorofosforan sodu [Chempur; 117992004], 
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 Fosfolipaza A1 z Aspergillus oryzae (Lecitase
®
Ultra) [Sigma-Aldrich; L3295], 

 Fosfolipaza A2 z trzuski wieprzowej (Lecitase
®
10L) [Sigma-Aldrich; P6534], 

 Fosfolipaza A2 z jadu pszczoły miodnej [Sigma-Aldrich; P9279], 

 Glicerol [Roth; 3783.2], 

 Glicyna [Roth; 3908.3], 

 Jodoacetamid (IAA) [Bioshop; IOD500.5], 

 Kalibrant (Peptide Calibration Standards II) [Bruker Daltonics; 8222570], 

 Kwas α-cyjano-4-hydroksycynamonowy (HCCA) [Bruker Daltonics; 8201344], 

 Kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)piperazyn-1-ylo]etanosulfonowy (HEPES) [Sigma-

Aldrich; H3375], 

 Kwas borowy [POCH; 531360115], 

 Kwas chlorowodorowy [Roth; 9277.2], 

 Kwas cytrynowy [Chempur; 115382101], 

 Kwas fosforowy (V) [Chempur; 115691508], 

 Kwas mrówkowy (FA) [Sigma-Aldrich; 33015], 

 Kwas octowy [Chempur; 115687330], 

 Kwas trifluorooctowy (TFA) [Sigma-Aldrich; T6508], 

 Mocznik [Bioshop; URE001.500], 

 N,N'-metylenobisakrylamid (Bisakrylamid) [Roth; 7867.1], 

 N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiamina (TEMED) [Roth; 223648], 

 Nadsiarczan amonu (APS) [Bioshop; AMP001.100], 

 Nonidet P-40 [Bioshop; NON505.100], 

 Octan sodu [Chempur; 118056403], 

 Olej mineralny [Bioshop; MIN444.500], 

 Rapigest™ [Waters ;186001860], 

 Roti® Mark PRESTAINED Protein Marker [Roth; T852.1], 

 Roti® Mark BI-PINK Protein Marker [Roth; 8269.1], 

 Roti® Mark TRICOLOR Protein Marker [Roth; 8271.1], 

 Siarczan amonu [SERVA; 13378], 

 Tiomocznik [Bioshop;THI666.100], 

 Triton X-100 [Roth; 3051.4], 

 Trypsyna (Sequencing Grade Modified Trypsin) [Promega; V511A], 
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 Wodorofosforan sodu [Chempur; 117992300], 

 Wodorotlenek sodu [POCH; 810981118], 

 Wodorowęglan amonu [Sigma-Aldrich; 09830], 

 Zestaw do oznaczania stężenia białka 2-D Quant-Kit [GE Healthcare; 80-6483-56], 

 Zestaw do oznaczania stężenia białka Pierce™ BCA Protein Assay Kit (Thermo 

Fisher Scientific; 23225], 

 Zestaw do pomiaru aktywności enzymatycznej fosfolipaz A2 Secretory 

Phospholipase A2 Assay Kit [Abcam; ab133089], 

 Złoże do chromatografii wykluczania Sephadex G-75 Superfine (GE Healthcare; 

17-0051-01]. 

Materiał biologiczny wykorzystany w badaniach 

Kobry z gatunku Naja ashei, których jad stanowił materiał badawczy zostały schwytane 

na terenie Kenii i przetransportowane do ogrodu hodowlanego we wsi Pata, niedaleko miasta 

Hlohovec na Słowacji. Obiekt ten został założony na podstawie świadectwa weterynaryjnego 

nr CHEZ-TT-01 w celu ochrony puli genowej gadów. Służy on również jako stacja 

kwarantanny dla importowanych zwierząt i jest oficjalnym importerem egzotycznych 

zwierząt z całego świata, posiadającym zezwolenie Państwowej Ochrony Przyrody Republiki 

Słowackiej na handel zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory (pozwolenia nr 03418/06  

i 237/2002 Z.z.).  

Próbki surowego jadu (ang. crude venom) wykorzystane do badań zostały pobrane  

od dwóch dorosłych osobników (samca i samicy). Od każdego osobnika jad pobierany był 

trzykrotnie (średnia objętość płynu: 2,25 mL) i na czas transportu przechowywany  

w temperaturze -20°C. Próbki wykorzystywane do badań przygotowano poprzez zmieszanie 

ze sobą sześciu zebranych próbek jadu w równej objętości, które następnie podzielono  

na niewielkie porcje i przechowywano w temperaturze -80°C do czasu ich użycia. 
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Metody eksperymentalne wykorzystane w trakcie realizacji pracy 

1. Oznaczanie stężenia białek jadu w próbkach 

1.1. Metoda oparta na redukcji jonów miedzi 

Stężenie białka w surowym jadzie mierzono za pomocą komercyjnego zestawu  

2-D Quant Kit, który do określenia zawartości białka w próbce wykorzystuje właściwość 

wiązania się jonów Cu
2+

 do wiązań peptydowych. Przed pomiarem stężenia białka, próbka 

została rozcieńczona 100- i 250-krotnie wodą, po to aby mierzona ilość białka znajdowała się 

w zakresie liniowości metody (0-50 μg). Procedurę przeprowadzono zgodnie z instrukcją 

producenta. Białka znajdujące się w próbkach wytrącono za pomocą odczynników 

dołączonych przez producenta, a powstały osad rozpuszczono w roztworze jonów miedzi 

również będących składnikiem zestawu. Po dodaniu barwnego odczynnika roboczego, 

mającego za zadanie redukcję jonów miedzi niezwiązanych z białkiem, próbki inkubowano  

w temperaturze pokojowej przez 15 minut, a następnie zmierzono ich absorbancję  

przy długości fali równej 480 nm z wykorzystaniem spektrofotometru Evolution™ 201/220  

UV-Visible Spectrophotometer (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA). 

Analogicznie, jednak z wykorzystaniem roztworów wzorcowych bydlęcej albuminy 

surowiczej (ang. Bovine Serum Albumin, BSA), sporządzono krzywą kalibracyjną złożoną  

z sześciu punktów (zakres 0-50 μg). Wartości stężeń w rozcieńczonych próbkach jadu 

obliczano metodą regresji liniowej na podstawie przygotowanej krzywej standardowej,  

a następnie przeliczono je na wartość stężenia w próbce nierozcieńczonej. Próbki do krzywej 

standardowej przygotowano w dwóch powtórzeniach, a próbki badane w trzech. 

1.2. Technika wykorzystująca kwas bicinchoninowy (BCA) 

Do pomiaru stężenia białka w surowym jadzie oraz w uzyskanych frakcjach 

chromatograficznych zastosowano również inny komercyjnie dostępny zestaw Pierce™ BCA 

Protein Assay Kit. Metoda BCA opiera się na zdolności niektórych aminokwasów  

(np. cysteina, tryptofan) do redukcji, dodanych do mieszaniny, jonów miedzi Cu
2+

 do Cu
+  

w środowisku zasadowym. Jony Cu
+
 tworzą z kolei kompleksy z obecnym w mieszaninie

 

kwasem bicinchoninowym, dając charakterystyczne purpurowe zabarwienie. Do pomiaru 

stężenia białka w jadzie zastosowano 500-krotne rozcieńczenie jadu Naja ashei w wodzie.  

W przypadku oznaczania stężenia we frakcjach otrzymanych po kolejnych procesach 

chromatograficznych, rozcieńczenie próbki dobierano tak, aby mieściło się w zakresie stężeń 
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przygotowanych wzorców. Próbki badane przygotowano w trzech powtórzeniach. 

Dziewięciopunktową krzywą kalibracyjną wykonano w dwóch powtórzeniach z roztworu 

wzorcowego BSA o stężeniu 2 mg/mL, w zakresie stężeń od 0 do 2000 µg/mL.  

Odczynnik roboczy przygotowano poprzez zmieszanie dwóch roztworów dołączonych przez 

producenta w proporcjach 50:1 (v/v). Po 30-minutowej inkubacji próbek z odczynnikiem 

roboczym (37°C), absorbancję próbek mierzono za pomocą czytnika płytek wielodołkowych 

Infinite 200 Pro (Tecan, Männedorf, Szwajcaria) przy długości fali równej 562 nm.  

Wartości stężeń w próbkach obliczano metodą regresji wielomianowej na podstawie 

przygotowanej krzywej wzorcowej. 

2. Analiza jakościowa i ilościowa składu jadu Naja ashei przy użyciu 

technik elektroforezy dwukierunkowej i spektrometrii mas MALDI-

ToF/ToF 

2.1. Elektroforeza dwukierunkowa (2DE) 

Próbki do ogniskowania izoelektrycznego (ang. Isoelectric Focusing, IEF) o objętości 

300 μL przygotowano poprzez dodanie do buforu rehydratacyjnego (Załącznik; A1) próbki 

jadu zawierającej 405 μg białka. Proces rehydratacji pasków i ogniskowania białek 

przeprowadzono na żelowych paskach ReadyStrip
™

 IPG o długości 17 cm  

i immobilizowanym, liniowym gradiencie pH 3-10 (Bio-Rad, Hercules, CA, USA)  

w temperaturze 20°C według następującego programu: 

 Aktywna rehydratacja – 50 V (12 h), 

 Ogniskowanie (liniowy gradient) – 50-250 V (20 min), 

 Ogniskowanie (liniowy gradient) – 250-10 000 V (3 h), 

 Ogniskowanie (szybki, nieliniowy gradient) – do osiągnięcia 40 000 Vh. 

Do IEF wykorzystano aparat PROTEAN IEF Cell (Bio-Rad, Hercules, CA, USA)  

z zaprogramowanym maksymalnym limitem natężenia prądu wynoszącym 50 μA na pasek. 

Po ogniskowaniu izoelektrycznym, paski inkubowano przez 15 minut w redukującym białka 

buforze równoważącym (Załącznik; A2), a następnie przez kolejne 15 minut w alkilującym 

białka buforze równoważącym (Załącznik; A3). 

Białka, wstępnie rozdzielone pod względem ich punktu izoelektrycznego, poddano 

następnie separacji na podstawie masy cząsteczkowej z wykorzystaniem metody SDS-PAGE. 
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W tym celu żelowe paski do IEF umieszczono w aparacie, na powierzchni 13% żeli 

poliakrylamidowych (Załącznik; A4) o wymiarach 1,5 x 255 x 196 mm i zalano od góry  

1% agarozą w buforze elektroforetycznym TGS (Załącznik; A5). Jako wzorzec masy 

zastosowano marker Roti
®
-Mark PRESTAINED (Roth, Karlsruhe, Niemcy). Elektroforezę 

prowadzono z wykorzystaniem aparatu EttanDalt Six (GE Healthcare, Little Chalfont, Wielka 

Brytania) przez 30 minut przy 4 W/żel, a następnie przez 5 h przy 17 W/żel. Po elektroforezie 

żele inkubowano przez noc w roztworze barwiącym z koloidalnym błękitem Coomassie 

Brilliant Blue G-250 (Załącznik; A6). Po barwieniu, żele inkubowano w wodzie  

aż do odbarwienia się tła. Następnie otrzymane żele zostały zeskanowane za pomocą 

urządzenia ImageScanner III (GE Healthcare, Little Chalfont, Wielka Brytania). Żele zostały 

przygotowane w trzech powtórzeniach technicznych. 

2.2. Trawienie białek w żelu 

Wszystkie plamki obecne na żelach wycięto poprzez dwukrotne nakłucie żelu ściętą 

końcówką do pipety. Fragmenty żeli umieszczono w sterylnych probówkach po czym 

przemywano je w celu usunięcia substancji, które mogłyby utrudniać późniejsze analizy  

z wykorzystaniem spektrometru mas. Następnie próbki były trawione trypsyną.  

Pełną procedurę trawienia białek w żelu przedstawiono poniżej: 

a) Wycięte fragmenty żelu dwukrotnie przemyto wodą.  

b) Dodano do próbek 100 μL roztworu 25 mM wodorowęglanu amonu w acetonitrylu  

i inkubowano przez 15 minut. 

c) Usunięto płyn, a następnie dodano 100 μL ACN. Próbki inkubowano  

aż do skurczenia się i odbarwienia fragmentów żelu. 

d) Płyn odciągnięto, po czym ponownie nawodniono żele poprzez dodanie 100 μL  

50 mM NH4HCO3. Po upływie 5 minut, dodano 100 μL ACN i inkubowano przez  

15 minut. 

e) Powtórzono podpunkt c). 

f) Dokładnie usunięto ACN, a następnie pozostawiono otwarte probówki  

aż do całkowitego odparowania rozpuszczalnika. 

g) Proces redukcji mostków dwusiarczkowych w białkach prowadzono poprzez  

45-minutową inkubację próbek w 50 μL roztworu redukującego białka 

zawierającego ditiotreitol (Załącznik; B1) w temperaturze 56°C. 
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h) Roztwór odciągnięto, a następnie uwolnione grupy sulfhydrylowe w białkach 

alkilowano poprzez dodanie do próbek roztworu alkilującego białka zawierającego 

jodoacetamid (Załącznik; B2). Całość inkubowano w ciemności przez 30 minut  

w temperaturze pokojowej. 

i) Roztwór odciągnięto, a następnie dodano po 100 μL roztworu 25 mM 

wodorowęglanu amonu w acetonitrylu i inkubowano przez 15 minut. 

j) Usunięto płyn, a następnie dodano 100 μL ACN. Próbki inkubowano  

aż do skurczenia się i odbarwienia fragmentów żelu. 

k) Enzym do trawienia przygotowano poprzez 10-krotne rozcieńczenie roztworu 

trypsyny w 25 mM roztworze NH4HCO3 do końcowego stężenia 20 ng/μL.  

Do próbek dodano 10 μL tak przygotowanego roztworu i inkubowano przez noc  

(ok. 18 h) w temperaturze 37°C. 

l) Do próbek dodano 1 µL ACN, a następnie je sonikowano na łaźni ultradźwiękowej 

przez 5 minut, po czym peptydy przeniesiono do nowych probówek. 

2.3. Identyfikacja białek z wykorzystaniem spektrometru mas MALDI 

ToF/ToF 

Matrycę do analizy próbek z użyciem spektrometrii mas typu MALDI ToF/ToF 

przygotowano poprzez rozpuszczenie 0,7 mg kwasu α-cyjano-4-hydroksycynamonowego  

w 1 mL rozpuszczalnika do matrycy (Załącznik; C1). Na płytkę AnchorChip nakładano  

po 0,5 µL próbek, a po ich wyschnięciu, na wierzch, nakraplano 1 µL przygotowanej 

matrycy. Po wykrystalizowaniu matrycy, masy peptydów analizowano za pomocą 

spektrometru mas MALDI ToF/ToF (Autoflex Speed, Bruker Daltonics, Billerica, USA). 

Jonizacja następowała w wyniku wzbudzania prób promieniem lasera o długości fali 337 nm. 

Widma masowe rejestrowano w trybie jonów dodatnich z odbiciem w zakresie mas od 700  

do 3500 Da. W celu uzyskania jak najlepszych widm masowych każdorazowo w trakcie 

analizy optymalizowano napięcie przyspieszające w źródle oraz opóźnienie wlotu jonów  

do analizatora (ang. Pulsed Ion Extraction). Dla każdej próby rejestrowano widma masowe 

uzyskane w wyniku zsumowania co najmniej 250 impulsów lasera (intensywność rzędu 10
5
). 

Spektrometr kalibrowano po każdych czterech badanych próbkach przy zastosowaniu 

mieszaniny standardów o znanej masie cząsteczkowej (Peptide Calibration Standards II, 

Bruker Daltonics, Billerica, USA). Widma masowe poddano wstępnej obróbce (kalibracja 

wewnętrzna, wygładzanie, usuwanie tła) w programie FlexAnalysis (wersja 3.3) (Bruker 

Daltonics, Billerica, USA). Otrzymane widma MS peptydów posłużyły do identyfikacji 
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białek za pomocą techniki PMF lub do wyboru prekursorów do fragmentacji w trybie 

MS/MS. Peptydy wybrane z widma masowego fragmentowano za pomocą fragmentacji 

wspomaganej laserem (ang. Laser Induced Dissociation, LID) przy użyciu metody LIFT. 

Uzyskane widma MS i MS/MS wykorzystano do przeszukania bazy danych SwissProt  

za pomocą algorytmu Mascot zaimplementowanego do programu BioTools (wersja 3.2) 

(Bruker Daltonics, Billerica, USA). Zastosowano następujące parametry wyszukiwania: 

 Tolerancja błędu pomiaru masy prekursora: 0,2 Da (w trybie MS) i 0,4 Da w trybie 

MS/MS 

 Tolerancja błędu pomiaru masy jonów potomnych: 0,2 Da 

 Maksymalna liczba pominiętych miejsc cięcia: 2 

 Modyfikacje stałe: Karbamidometylacja cysteiny 

 Modyfikacje zmienne: Oksydacja metioniny  

2.4. Komputerowa analiza skanów żeli 

Procentowa zawartość poszczególnych rodzin białkowych w jadzie została określona  

na podstawie komputerowej analizy żeli poliakrylamidowych barwionych Comassie Brilliant 

Blue G-250 oraz wiedzy na temat tożsamości białek zidentyfikowanych  

w wyciętych plamkach. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę ilościową 

wszystkich plamek obecnych na żelach poliakrylamidowych w programie Image Master 2D 

Platinum (GE Healthcare, Little Chalfont, Wielka Brytania). Podstawą tej analizy jest 

założenie, że zawartość białka w dowolnym rejonie żelu jest proporcjonalna do intensywności 

pikseli w tym miejscu na obrazie żelu. Aby określić zawartość białka w konkretnej plamce, 

algorytm wykorzystuje parametr Vol, który jest iloczynem intensywności tej plamki (wartość 

dla piksela o największej intensywności) i jej powierzchni (liczonej na wysokości 75%  

od wierzchołka plamki) (Rysunek 7).  
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Rysunek 7. Program tworzy trójwymiarową mapę żelu, w której zawartość białka w konkretnej plamce 

wyrażana jest poprzez intensywność zabarwienia pikseli w danym miejscu na żelu oraz powierzchnię, które ono 

zajmuje. Następnie wyliczone wartości objętości wyznaczonych figur są normalizowane względem pozostałych 

plamek na żelu, co pozwala uniknąć błędów związanych m.in. z nałożeniem nierównej ilości białek  

na porównywane żele (Oprogramowanie ImageMaster 2D Platinum ). 

 

Następnie parametr ten jest normalizowany względem intensywności wszystkich plamek 

obecnych na żelu, dzięki czemu otrzymywana jest wartość, która pozostaje względnie 

niezależna od wpływu różnic spowodowanych niejednakową ilością białka nakładaną na żele 

czy różną skutecznością procesu barwienia. Co więcej, dzięki zastosowaniu 

znormalizowanego parametru %Vol możliwe staje się porównywanie ze sobą żeli 

pochodzących z różnych eksperymentów. W następnym etapie, plamki, w których skutecznie 

zidentyfikowano białka, przypisano do odpowiednich rodzin białkowych, a obliczone dla nich 

wartości %Vol zsumowano w obrębie rodzin. Udział procentowy poszczególnych rodzin 

białkowych w jadzie został obliczony poprzez podzielenie zsumowanej wartości %Vol  

dla danej rodziny przez sumę wartości %Vol wszystkich rodzin białkowych. 

3. Frakcjonowanie chromatograficzne jadu Naja ashei w celu uzyskania 

homogenicznych frakcji białkowych 

3.1. Separacja białek za pomocą chromatografii wykluczania  

Próbkę do rozdziału chromatograficznego przygotowano poprzez zmieszanie 50 mM 

buforu fosforanowego (pH 7,0) zawierającego 0,1M NaCl (Załącznik; D1) z próbką surowego 

jadu w taki sposób, aby otrzymać 3 mL roztworu zawierającego 100 mg białek jadu. 

Chromatografię wykluczania przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch różnych szklanych 

kolumn o wymiarach: 1,0 x 15 cm oraz 1,6 x 100 cm, ręcznie wypełnionych złożem Sephadex 

G-75 Superfine (Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy). Rozdział na mniejszej kolumnie 

przeprowadzono z wykorzystaniem chromatografu AKTA Prime LC System (GE Healthcare, 

Little Chalfont, Wielka Brytania), proces monitorując spektrofotometrycznie przy trzech 

długościach fali: 254, 280 i 300 nm. Separację białek na większej kolumnie wykonano z kolei 
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z wykorzystaniem chromatografu cieczowego NGC Chromatography System  

(Bio-Rad, Hercules, USA). Proces ten monitorowano spektrofotometrycznie przy trzech 

długościach fali: 215, 255 i 280 nm. W obu przypadkach białka wymywano za pomocą  

50 mM buforu fosforanowego (pH 7,0) z 0,1M NaCl przy stałej prędkości przepływu równej 

0,1 mL/min, a frakcje o objętości maksymalnie 2 mL odbierano ręcznie. 

3.2. Monitorowanie czystości frakcji za pomocą elektroforezy SDS-PAGE  

Po rozdziale chromatograficznym skład zebranych frakcji analizowano za pomocą 

techniki SDS-PAGE w układzie nieciągłym (13% żele rozdzielające (Załącznik; A4); 3% żele 

zagęszczające (Załącznik; E1)). Próbki do elektroforezy przygotowano poprzez zmieszanie 

buforu obciążającego do SDS-PAGE (Załącznik, E2) z zebranymi frakcjami białek  

w stosunku 1:3 (v/v), a następnie gotowano je przez 5 minut w łaźni wodnej. Separację białek 

przeprowadzono przy użyciu aparatu Mini-Protean II (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, 

USA) z wykorzystaniem markera masy Roti®-Mark PRESTAINED do przybliżenia masy 

rozdzielonych prążków. Elektroforezę prowadzono przy 50 V do momentu, aż białka weszły 

do żelu rozdzielającego, a następnie przy 100 V do momentu wyjścia frontu barwnika z żelu. 

Po zakończeniu elektroforezy, żele wybarwiono koloidalnym błękitem Coomassie Brilliant 

Blue G-250 (Załącznik, A6). Próbki, które wykazały te same wzory prążków na żelach  

i pochodziły z jednego piku chromatograficznego, połączono ze sobą i zatężono na filtrach 

wirówkowych Vivaspin 2 z membraną PES o punkcie odcięcia masy 3 kDa (Sartorius Stedim 

Lab Ltd., Stonehouse, Wielka Brytania). Stężenie białek w połączonych frakcjach mierzono 

za pomocą zestawu Pierce™ BCA Protein Assay Kit (zgodnie z procedurą opisaną  

w podrozdziale 1.2.). 

3.3. Separacja białek za pomocą chromatografii jonowymiennej 

Wybrane frakcje białek uzyskane po chromatografii wykluczania (B, C, E, F i G)  

w kolejnym etapie rozdzielano za pomocą techniki chromatografii jonowymiennej.  

Proces prowadzono w temperaturze 23°C wykorzystując chromatograf cieczowy NGC 

Chromatography System (Bio-Rad, Hercules, USA). W trakcie optymalizacji przetestowano 

szereg układów złoże-kolumna, które podsumowano w Tabeli 2. 
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Tabela 2. Informacje na temat stosowanych układów chromatograficznych w trakcie optymalizacji procesu. 

Nazwa kolumny 

(objętość) 
Rodzaj złoża 

Średni 

rozmiar 

ziaren 

złoża 

Bufor wiążący Eluent 

Bio-Scale™ Mini 

Macro-Prep High S  

(1 mL) 

Silny kationit 50 µm 
50 mM bufor fosforanowy 

(pH 7,0) 

50 mM bufor 

fosforanowy (pH 

7,0) + 1 M NaCl 

Bio-Scale™ Mini 
Unosphere S  

(1 mL) 

Silny kationit 
80 ± 10 

μm 

Bufor Brittona-Robinsona 

(pH 3,0) 

Bufor Brittona-
Robinsona (pH 

3,0) + 1M NaCl 

HiTrap
®
 CM Fast Flow 

(1 mL) 
Słaby kationit 90 μm 

50 mM bufor fosforanowy 

(pH 7,0) 

50 mM bufor 
fosforanowy (pH 

7,0) + 1 M NaCl 

HiTrap
®
 CM Fast Flow 

(1 mL) 
Słaby kationit 90 μm 

Bufor Brittona-Robinsona 

(pH 3,0) 

Bufor Brittona-

Robinsona (pH 
3,0) + 1M NaCl 

HiTrap
®
 SP Fast Flow 

(1 mL) 
Silny kationit 90 μm 

50 mM bufor HEPES  

(pH 8,0) 

50 mM bufor 

HEPES (pH 8)  
+ 1 M NaCl 

HiTrap
®
 SP Fast Flow 

(1 mL) 
Silny kationit 90 μm 

50 mM bufor octanowy  
(pH 5,0) 

50 mM bufor 

octanowy (pH 5,0) 

+ 1 M NaCl 

HiTrap
®
 SP XL  

(1 mL) 
Silny kationit 90 μm 

50 mM bufor HEPES  

(pH 8,0) 

50 mM bufor 

HEPES (pH 8)  

+ 1 M NaCl 

Cytiva Resource™ S 

(6 mL) 
Silny kationit 15 μm 

50 mM bufor octanowy  

(pH 5,0) 

50 mM bufor 
octanowy (pH 5,0) 

+ 1 M NaCl 

Po optymalizacji parametrów procesu, dalsze rozdziały chromatograficzne wykonywano  

z wykorzystaniem silnego kationitu (kolumna Cytiva Resource™ S, 6 mL; GE Healthcare, 

Little Chalfont, Wielka Brytania). Próbki do analizy przygotowywano poprzez zmieszanie 

odpowiedniej ilości frakcji z buforem octanowym o pH 5,0 (Załącznik, F1), tworząc próbki 

zawierające 2,5 mg w 500 μL buforu, które nastrzykiwano na kolumnę. Bufor octanowy 

podczas procesu stanowił również roztwór podstawowy (Roztwór A), który po zmieszaniu  

z roztworem B (50 mM bufor octanowy zawierający 1 M NaCl) w odpowiednich proporcjach, 

pełnił rolę eluenta. Po zoptymalizowaniu metod, rozdziały chromatograficzne  

dla poszczególnych frakcji prowadzono według programów wygenerowanych  

w oprogramowaniu ChromLab (Bio-Rad, Hercules, USA). Każdy rozdział chromatograficzny 

składał się z następujących etapów: równoważenie kolumny, aplikacja próbki, pierwsze 

przemywanie kolumny, elucja białek i drugie przemywanie kolumny. Etap elucji 

dostosowano empirycznie dla każdej frakcji osobno, z kolei parametry rozdziału  

w pozostałych etapach były takie same dla każdej frakcji (Tabela 3).  
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Tabela 3. We wszystkich etapach poza etapem elucji, układ chromatograficzny przemywano tylko roztworem A 

według programu przedstawionego poniżej. 

Etap rozdziału 
Prędkość przepływu 

[mL/min] 

Objętość płynu 

 [CV] 

Równoważenie 6 3 

Aplikacja próbki 3 0,5 

Przemywanie I 6 3 

Elucja wg. właściwego programu* wg. właściwego programu* 

Przemywanie II 6 5 
CV – objętość kolumny (ang. Column Volume). Jedna objętość kolumny wynosiła 6 mL. 

*Informacje w Tabeli 4 

 

Szczegółowy program wymywania białek poszczególnych frakcji z kolumny przedstawiono 

w tabeli poniżej (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Program elucji, stosowany do wymywania białek z kolumny, dla poszczególnych frakcji. 

Frakcja Etap rozdziału Rodzaj elucji 

Początkowy 

udział % r-r 
B 

Końcowy 

udział % r-r 
B 

Prędkość 

przepływu 
[mL/min] 

Objętość 

płynu [CV] 

B Elucja 

Gradientowa 

Izokratyczna 

Izokratyczna 
Izokratyczna 

1 

43 

80 
100 

43 

43 

80 
100 

6 

6 

6 
6 

22 

2 

5 
7 

C Elucja 
Gradientowa 

Izokratyczna 

10 

100 

60 

100 

6 

6 

25 

7 

E Elucja 
Gradientowa 
Izokratyczna 

10 
100 

54 
100 

6 
6 

22 
7 

F Elucja 
Gradientowa 

Izokratyczna 

20 

100 

54 

100 

6 

6 

17 

7 

G Elucja 

Izokratyczna 
Izokratyczna 

Izokratyczna 

Izokratyczna 

31 
44 

80 

100 

31 
44 

80 

100 

6 
6 

6 

6 

8 
5 

3 

7 
CV – objętość kolumny (ang. Column Volume). Jedna objętość kolumny wynosiła 6 mL. 

 

Rozdział chromatograficzny frakcji monitorowano na detektorze spektrofotometrycznym 

przy trzech długościach fali: 215, 255, i 280 nm, a frakcje o objętości 1 mL odbierano ręcznie. 

Frakcje, które na chromatogramie pochodziły z jednego piku połączono i zatężono w taki sam 

sposób jak opisano w podpunkcie 3.2. Aby uzyskać wystarczającą ilość materiału do dalszych 

badań, przeprowadzono pięć identycznych rozdziałów chromatograficznych. Stężenie białek  

w połączonych frakcjach mierzono za pomocą zestawu Pierce™ BCA Protein Assay Kit 

zgodnie z instrukcją producenta opisaną w podrozdziale 1.2. 
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4. Identyfikacja białek za pomocą analizy LC-MS/MS typu shotgun 

Jedną z najbardziej popularnych metod służących do identyfikacji mieszanin białkowych 

jest analiza proteomiczna typu shotgun. Technika ta polega na pocięciu wszystkich białek 

znajdujących się w próbce na peptydy, a następnie ich analizie za pomocą systemu złożonego 

z chromatografu cieczowego typu HPLC/UHPLC sprzężonego z wysokorozdzielczym 

spektrometrem mas. Analizę LC-MS/MS białek wykonywano na różnym etapie postępu 

badań w celu określenia składu otrzymywanych mieszanin. Analizy przeprowadzono  

w dwóch zewnętrznych ośrodkach badawczych: 

a) w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (Pracownia 

Spektrometrii Mas) w Poznaniu, pod nadzorem dr. Łukasza Marczaka 

przeprowadzono następujące analizy jakościowe i ilościowe: 

 analiza składu całego jadu (próbki niefrakcjonowanej), 

 analiza składu dwóch frakcji jadu otrzymanych po przefiltrowaniu 

surowego jadu przez filtry wirówkowe (Microcon®, MWCO=30 000 Da),  

 analiza składu frakcji uzyskanych po chromatografii wykluczania, 

b) w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii-Curie Skłodowskiej w Gliwicach 

(Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów),  

pod nadzorem dr hab. Moniki Pietrowskiej, prof. NIO przeprowadzono następujące 

analizy: 

 jakościowa i ilościowa analiza składu frakcji uzyskanych po chromatografii 

jonowymiennej. 

4.1. Przygotowanie próbek do etapu trawienia białek w roztworze 

Do bezpośredniej analizy składu jadu, próbkę surowego jadu rozcieńczono 80-krotnie  

za pomocą 50 mM wodorowęglanu amonu (pH 8,0) i tak przygotowaną mieszaninę 

przechowywano do następnych etapów analizy. 

Częstym problemem w analizie białek jadu z wykorzystaniem systemu LC-MS/MS jest 

duża złożoność próbki, przez co składniki występujące w mniejszej ilości nie zawsze są 

wykrywane. Z tego względu częstą praktyką w takich analizach jest wstępne zmniejszenie 

złożoności próbki. W przypadku analizowanej próbki jadu Naja ashei było podobnie i dlatego 

zdecydowano się zmniejszyć złożoność próbki za pomocą filtrów wirówkowych.  
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W tym celu próbkę surowego jadu rozcieńczono 100-krotnie za pomocą 50 mM 

wodorowęglanu amonu (pH 8,0), a następnie przeniesiono do 0,5 mL filtrów Microcon®  

z membraną Ultracel®-30 (Merck Millipore, Cork, Ireland) o punkcie odcięcia masy 30 kDa. 

Mieszaninę wirowano przez 8 min przy RCF = 12 400 × g. Przefiltrowaną frakcję dolną 

przeniesiono do nowej probówki i przechowywano do dalszych analiz. Górną frakcję, 

znajdującą się nad membraną, przeniesiono do nowej probówki, umieszczono do góry dnem  

i zwirowano przy RCF = 1 000 × g w czasie 3 min, po czym próbkę zachowano do kolejnych 

analiz. Objętościowo około trzy czwarte wyjściowego płynu przefiltrowało się przez 

membranę, podczas gdy jedna czwarta pozostała w górnej frakcji.  

Obie uzyskane frakcje wraz z próbką surowego jadu poddano separacji z wykorzystaniem 

metody SDS-PAGE oraz elektroforezy w warunkach nieredukujących według procedury 

opisanej w podrozdziale 3.2., z tym wyjątkiem, że do separacji białek w warunkach, które nie 

redukują mostków disiarczkowych w białkach zastosowano bufor obciążający bez dodatku  

β–merkaptoetanolu (Załącznik; E3). 

Frakcje białek uzyskane po pierwszym etapie chromatograficznym (SEC) poddano 

procedurze wytrącania acetonem. Białka precypitowano poprzez dodanie do próbek  

6 objętości acetonu i przechowywno przez noc w temperaturze -20°C. Na następny dzień 

próbki zwirowano przy RCF = 16 000 × g w czasie 10 minut. Uzyskany osad rozpuszczono  

w 50 mM wodorowęglanie amonu (pH 8,0), a następnie oznaczono stężenie białek  

w próbkach za pomocą zestawu Pierce™ BCA Protein Assay Kit zgodnie z instrukcją 

producenta i opisem w podrozdziale 1.2. Z próbek pobrano objętość zawierającą 4,3 μg białka 

i zmieszano ją z 50 mM wodorowęglanem amonu (pH 8,0) do końcowej objętości 25 μL.  

Z frakcji uzyskanych po drugim etapie chromatograficznym (IEX) pobrano objętość 

zawierającą 10 μg białka i dopełniono 50 mM wodorowęglanem amonu (pH 8,0) do objętości 

80 μL. Następnie próbki wytrącono acetonem w taki sam sposób jak powyżej.  

Po wirowaniu, uzyskany osad rozpuszczono w 0,1%(v/v) roztworze RapiGest (Waters, Milford, 

MA, USA) w 50 mM wodorowęglanie amonu (pH 8,0), a następnie próbkę gotowano przez  

5 minut i ochłodzono przed trawieniem. 

 

 



 

69 

Materiał i metody 

4.2. Trawienie białek w roztworze 

a) Próbki analizowane w Pracowni Spektrometrii Mas w Instytucie Chemii Bioorganicznej 

Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu poddano następującej procedurze trawienia białek  

w roztworze: 

W pierwszym etapie białka redukowano poprzez 5-minutową inkubację próbek  

w temperaturze 95°C z wodnym roztworem zawierającym DTT (o końcowym stężeniu  

w próbce: 7 mM). Po tym czasie próbki inkubowano z wodnym roztworem IAA (końcowe 

stężenie jodoacetamidu w próbce: 10 mM) przez 20 minut w temperaturze pokojowej, bez 

dostępu światła. Następnie do próbek dodano roztwór trypsyny zawierający 0,2 μg enzymu,  

a proces trawienia prowadzono przez 18 h w temperaturze 37°C. Przed analizą z użyciem 

spektrometru mas, próbki zostały zwirowane przez 5 minut przy RCF = 15 000 × g,  

a supernatant przeniesiony do nowych fiolek. 

b) Frakcje uzyskane po chromatografii jonowymiennej przygotowano do analizy LC-MS/MS 

zgodnie z procedurami stosowanymi w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii 

Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii-Curie Skłodowskiej 

w Gliwicach: 

Proces redukcji białek prowadzono przez 30 minut w temperaturze 60°C po dodaniu  

do próbek roztworu DTT (Załącznik; B1) (końcowe stężenie DTT w próbce: 5 mM), 

natomiast alkilację uwolnionych grup –SH w białkach realizowano poprzez dodanie roztworu 

jodoacetamidu (końcowe stężenie IAA w próbce: 15 mM) (Załącznik; B2) i inkubację próbek 

przez 30 min w ciemności, w temperaturze pokojowej. Próbki trawiono trypsyną  

w temperaturze 60°C przez 18 h (końcowa zawartość enzymu w próbce: 0,2 μg).  

Proces trawienia przerwano dodając do próbek 6% roztwór TFA w wodzie, w takiej objętości 

aby jego końcowe stężenie w próbkach wynosiło 0,5%(v/v). Przed przystąpieniem do analizy 

MS, peptydy poddano oczyszczaniu na złożu C18 w układzie StageTips, który został 

przygotowany poprzez upakowanie do końcówki do pipet o objętości 0,2 mL, sześciu warstw 

dysku Empore™ Octadecyl C18 (3M, Maplewood, MN, USA) według procedury opisanej 

przez Wiśniewskiego [158]. Tak przygotowane kolumienki kondycjonowano poprzez 

przemywanie kolejno 100% metanolem, 60% acetonitrylem z 0,1% kwasem 

trifluorooctowym oraz 0,1% roztworem TFA w wodzie. Po naniesieniu próbki, związane 

peptydy przemywano 5% metanolem w 0,1% TFA (1 raz) i 0,1% TFA w wodzie (3 razy),  

a następnie eluowano 60% ACN z 0,1% TFA. Po dodaniu każdej porcji płynu, kolumienki 

wirowano przez 5 minut przy RCF = 1 000 × g. Następnie 0,5 μL eluatu nakładano na płytkę 
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AnchorChip, po wyschnięciu przykrywano matrycą (HCCA) i wykonywano analizę  

z wykorzystaniem spektrometru mas MALDI ToF/ToF, aby potwierdzić obecność peptydów. 

Pozostałą porcję próbki odparowano w wirówce próżniowej, a otrzymane peptydy 

rozpuszczono w wodzie czystości LC-MS z dodatkiem 0,1%(v/v) TFA. 

4.3. Analiza LC-MS/MS 

Analizę LC-MS/MS surowego jadu, frakcji uzyskanych po chromatografii wykluczania 

oraz tych otrzymanych po zastosowaniu filtrów wirówkowych przeprowadzono z użyciem 

chromatografu Dionex Ultimate 3000 Nano system (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA), sprzężonego w trybie on-line ze spektrometrem Q-Exactive Orbitrap (Thermo 

Scientific, Waltham, MA, USA). 0,86 μg strawionych peptydów rozdzielano na kolumnie 

Acclaim PepMap RSLC nanoViper C18 o wymiarach 75 μm × 25 cm (wielkość ziaren: 2 μm) 

przez 3 h w gradiencie ACN od 4% do 60% z dodatkiem 0,1% FA. Analizę z użyciem 

spektrometru mas prowadzono w trybie DDA z rozdzielczością 70 000 przy 200 m/z  

dla pomiarów MS oraz 17 500 przy 200 m/z dla pomiarów MS/MS. Widma rejestrowano  

w zakresie 300-2000 m/z, w trybie jonów dodatnich. Podczas skanu MS, 10 najbardziej 

intensywnych jonów prekursorowych było wybieranych do fragmentacji typu HCD  

(ang. Higher-energy collisional dissociation) ze znormalizowanymi wartościami energii 

zderzeń ustawionymi na 25 eV. 

Próbki białek oczyszczonych po chromatografii jonowymiennej poddano analogicznej 

analizie LC-MS/MS. Różnice pomiędzy obiema procedurami dotyczą jedynie: 

 modelu spektrometru – w tym przypadku widma rejestrowano przy użyciu  

Q-Exactive Plus Orbitrap (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), 

 ilości peptydów nakładanych na kolumnę – tutaj wykorzystano 0,6 μg strawionych 

peptydów, 

 liczby jonów prekursorowych analizowanych w trybie MS/MS – 15 najbardziej 

intensywnych pików z każdego widma MS poddawano fragmentacji. 
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4.4. Analiza danych w programie MaxQuant 

Uzyskane surowe pliki danych MS/MS (.raw) analizowano za pomocą oprogramowania 

MaxQuant (wersja 1.6.7.0). W celu identyfikacji białek, wyodrębnione listy pików 

wykorzystano do przeszukania bazy danych UniProtKB zawężonej do taksonu Serpentes 

(wersja z 9/2019) przy użyciu wbudowanego algorytmu Andromeda. Zastosowano domyślne 

parametry przeszukiwania:  

 właściwości enzymu – trypsyna, tnąca specyficznie, maksymalnie 2 opuszczone 

miejsca cięcia,  

 modyfikacje stałe – karbamidometylacja cysteiny,  

 modyfikacje zmienne – utlenianie metioniny i acetylacja N-końcowego 

aminokwasu,  

 tolerancja masy w trybie MS dla wstępnego przeszukiwania – 20 ppm,  

 tolerancja masy w trybie MS dla głównego przeszukiwania – 4,5 ppm, 

 tolerancja masy w trybie MS/MS – 20 ppm, 

 metoda walidacji identyfikacji: współczynnik FDR (ang. False Discovery Rate) 

białek – poniżej 1%. 

Białka, które zostały zidentyfikowane tylko na podstawie zmodyfikowanego 

potranslacyjnie peptydu (identified only by site), zidentyfikowane z bazy danych typu decoy 

(baza zawierająca odwrócone sekwencje peptydów) lub bazy zanieczyszczeń  

oraz te zidentyfikowane na podstawie mniej niż 2 peptydów, zostały odfiltrowane i odrzucone  

w programie Perseus (wersja 1.6.7.0). Na tym etapie dokonano również ręcznej oceny 

zidentyfikowanych białek w celu wyeliminowania wyników bardzo mało prawdopodobnych, 

które najpewniej nie były składnikami jadu węża.  

Analizę ilościową przeprowadzono na podstawie wartości iBAQ (ang. intensity-Based 

Absolute Quantification) peptydów wiodących (ang. razor peptides) i unikalnych 

przypisanych do poszczególnych białek. Wartości iBAQ zidentyfikowanych białek 

należących do tej samej rodziny zsumowano i podzielono przez wartości iBAQ wszystkich 

zidentyfikowanych białek, wyznaczając w ten sposób udział procentowy poszczególnych 

rodzin białkowych w analizowanych próbkach.  
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4.5. Analiza danych w programie PeptideShaker 

Oprogramowanie ThermoRawFileParserGui (wersja 1.2.0) zostało wykorzystane  

do wyodrębnienia listy pików z surowych plików MS/MS (.raw). Przed etapem identyfikacji,  

w programie SearchGUI (wersja 3.3.16) wygenerowano bazę danych typu target/decoy 

złożoną z sekwencji docelowych (UniProtKB Serpentes; wydanie 9/2019) oraz sekwencji 

decoy utworzonych poprzez odwrócenie sekwencji docelowych. Następnie w tym samym 

programie, na podstawie listy pików, przeszukano utworzoną bazę danych wykorzystując dwa 

algorytmy do przeszukiwania baz danych: X!Tandem Vengeance (wersja 2015.12.15.2)  

oraz MS-GF + (wersja 2018.04.09). Parametry przeszukiwania były następujące: 

 właściwości enzymu – trypsyna, tnąca semi-specyficznie (przeszukiwanie 

peptydów zarówno powstałych ze specyficznego cięcia, jak i tych których jeden 

koniec powstał w wyniku specyficznego cięcia, a drugi niespecyficznego), 

maksymalnie 2 opuszczone miejsca cięcia,  

 modyfikacje stałe – karbamidometylacja cysteiny,  

 modyfikacje zmienne – utlenianie metioniny i acetylacja N-końcowego 

aminokwasu,  

 modyfikacje stałe podczas dodatkowego etapu przeszukiwania – 

karbamidometylacja cysteiny 

 modyfikacje zmienne podczas dodatkowego etapu przeszukiwania – pirolidon z E, 

pirolidon z Q, pirolidon z karbamidometylowanego C. 

 tolerancja masy w trybie MS dla głównego przeszukiwania – 10 ppm, 

 tolerancja masy w trybie MS/MS – 0,02 Da, 

 metoda walidacji identyfikacji: współczynnik FDR dla PSM (ang. peptide-spectrum 

match), peptydów i białek – poniżej 1%. 

Z wyników usunięto białka, które zostały zidentyfikowane na podstawie mniej niż dwóch 

peptydów oraz te, które najprawdopodobniej nie były składnikami jadu węża.  

Liczebność poszczególnych białek szacowano na podstawie liczby widm 

zidentyfikowanych peptydów (metoda Spectral Counting). Program PeptideShaker 

wykorzystuje algorytm NSAF+, który poza liczbą widm przypisanych do białek, bierze 

również pod uwagę długość analizowanych białek oraz możliwość pojawienia się peptydów 

współdzielonych przez kilka białek. Zidentyfikowane białka przypisano ręcznie  

do odpowiednich rodzin, a ostateczne wartości ilościowe dla całej rodziny obliczono przez 
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zsumowanie wszystkich indywidualnych wartości NSAF+ białek przypisanych do określonej 

rodziny. Udział procentowy określonej rodziny białek w badanym materiale to iloraz 

współczynnika NSAF+ rodziny podzielony przez sumę NSAF+ wszystkich 

zidentyfikowanych białek. 

5. Analiza aktywności enzymatycznej fosfolipaz A2 w oczyszczonych 

frakcjach  

Na podstawie wyników analizy proteomicznej, do testów enzymatycznych wytypowano 

frakcje o zawartości fosfolipaz A2 powyżej 95%. Eksperymenty przeprowadzono  

z wykorzystaniem odczynników pochodzących z zestawu Secretory Phospholipase A2 Assay 

Kit. 

Rolę substratu w reakcji katalizowanej przez PLA2s pełniło 2-{[(2S)-2,3-

bis(heptanoilosulfanylo)propoksy](hydroksy)fosforylo}oksyetylotrimetyloazanium (nazwa 

handlowa: Diheptanoyl Thio-PC), które zostało dostarczone przez producenta w formie 

etanolowego roztworu. Przyrost stężenia produktu reakcji katalizowanej przez fosfolipazę A2 

mierzono pośrednio, poprzez stałe monitorowanie sygnału generowanego przez produkt 

reakcji sprzężonej (kwas 5-tio-2-nitrobenzoesowy) (Rysunek 8).  
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Rysunek. 8. Aktywność enzymatyczna fosfolipaz A2 była mierzona testem pośrednim (sprzężonym), w którym 

to produkt badanej reakcji jest substratem w kolejnej reakcji, której postęp może być monitorowany.  

Po hydrolizie wiązania tioestrowego w pozycji sn-2 przez PLA2 powstaje wolna grupa tiolowa, która może 

reagować z DTNB tworząc barwny produkt (kwas 5-tio-2-nitrobenzoesowy), którego sygnał mierzony jest 

spektrofotometrycznie (BIOVIA Draw). 
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Substrat do testów enzymatycznych przygotowano poprzez odparowanie etanolu pod 

strumieniem azotu i jego ponowne rozpuszczenie w odpowiednim buforze. Do porównania 

aktywności frakcji z enzymami komercyjnymi oraz do analiz kinetycznych wykorzystano 

bufor testowy (Załącznik, G1), z kolei do analizy wpływu pH na szybkość reakcji 

zastosowano bufory Teorella i Stenhagena o pH 2,5; 4; 5,5; 7; 8,5; 10; 11,5 (Załącznik, G2). 

W pierwszej kolejności postanowiono porównać aktywność enzymatyczną uzyskanych 

frakcji z enzymami stosowanymi komercyjnie. Po przeprowadzeniu optymalizacji, próbki 

przygotowywano w taki sposób, aby masa enzymu w każdej reakcji wynosiła 3 ng. Do testów 

wybrano frakcje E2, E3, F2 i F3, które porównywano z aktywnością fosfolipaz A2 

pochodzących z jadu pszczoły miodnej, która pełniła rolę kontroli pozytywnej i trzustki 

wieprzowej (nazwa komercyjna: Lecitase
®
10L) oraz enzymem fuzyjnym o aktywności lipazy  

i fosfolipazy A1, który produkowany jest w komórkach grzyba z gatunku Aspergillus oryzae 

(nazwa komercyjna: Lecitase
®
Ultra). W celu przygotowania odpowiedniego miana roztworu, 

frakcje rozcieńczano buforem testowym do zakładanej objętości. Eksperyment 

przeprowadzono na płytce wielodołkowej trzykrotnie w trzech powtórzeniach technicznych 

zgodnie z procedurą załączoną przez producenta. Do dołków rozpipetowano 10 μL 10 mM 

roztworu DTNB w 0,4 M Tris-HCl (pH 8,0), 10 μL badanej próbki oraz 5 μL buforu 

testowego, a następnie rozpoczynano reakcję poprzez dodanie 200 μL roztworu substratu  

o stężeniu 1,66 mM. Substrat dodawano pipetą wielokanałową w taki sposób aby zachować 

jak najmniejsze różnice czasowe pomiędzy próbkami. Po dodaniu substratu, płytkę 

natychmiast umieszczono w czytniku płytek wielodołkowych Infinite 200 Pro (Tecan, 

Männedorf, Szwajcaria), gdzie po krótkim wstrząsaniu płytki, co minutę wykonywano pomiar 

absorbancji przy długości fali równej 414 nm przez kolejne 10 minut. Kontrolne próby 

negatywne (próby ślepe) przygotowano poprzez dodanie 10 μL buforu testowego zamiast 

badanej próbki, natomiast w kontroli pozytywnej badaną próbkę zastąpił roztwór zawierający 

enzym PLA2 pochodzący z jadu pszczoły o stężeniu 1 ng/μL.  

Analizę wpływu pH na szybkość reakcji przeprowadzono analogicznie wykorzystując 

bufory o różnym stężeniu jonów wodorowych. W tym przypadku bufor testowy zastępowano 

buforami o analizowanym pH. Zarówno substrat jak i frakcje były rozpuszczane w buforze  

Teorella i Stenhagena o wybranym pH. 

Do analiz kinetycznych przygotowano rozcieńczenia substratu o następujących 

stężeniach: 1,66 mM; 0,83 mM; 0,415 mM; 0,207 mM oraz 0,103 mM. Podobnie, kontrolne 

próby negatywne przygotowano dla wszystkich rozcieńczeń substratu. Testy aktywności 
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enzymatycznej przeprowadzono według protokołu opisanego powyżej, z wyjątkiem masy 

enzymu, która wynosiła kolejno: 3,0 ng, 7,2 ng, 2,9 ng oraz 5,0 ng dla frakcji E2, E3, F2, F3, 

o czym zdecydowano na podstawie wyników eksperymentów optymalizacyjnych.  

Każdą reakcję przeprowadzono w trzech powtórzeniach. 

5.1. Analiza parametrów kinetycznych enzymów  

W celu określenia parametrów kinetycznych badanych enzymów posłużono się modelem 

Michaelisa-Menten (Równanie 1).  

   
        

      
      (1) 

gdzie: 

v0 – szybkość początkowa reakcji, 

[S] – początkowe stężenie substratu, 

Vmax – maksymalna szybkość reakcji, 

KM – stała Michaelisa. 

Eksperyment zaplanowano w taki sposób, aby spełniał podstawowe założenia modelu  

tj. założenie o nieodwracalności reakcji rozpadu kompleksu enzym-substrat (ES) do produktu 

oraz założenie występowania stanu stacjonarnego kompleksu ES podczas pomiarów.  

Aby sprostać założeniom modelu, podczas analizy zastosowano znaczny nadmiar substratu  

w stosunku do enzymu oraz rejestrowano początkowy etap reakcji. Po zebraniu wyników,  

w pierwszej kolejności dla wszystkich kombinacji próbek i stężeń substratów, wykreślono 

krzywą postępu reakcji (ang. progress curve), przedstawiającą zależność absorbancji  

od czasu. Krzywa postępu reakcji dostarczyła informacji na temat zakresu liniowości tej 

funkcji, potwierdzając tym samym występowanie stanu stacjonarnego kompleksu ES podczas 

reakcji. Szybkości początkowe reakcji (wyrażane jako zmiana absorbancji w czasie) 

wyznaczono na podstawie nachylenia stycznej do początkowego odcinka krzywej postępu 

reakcji. Następnie wykorzystując prawo Lamberta-Beera oraz informacje nt. oznaczanego 

układu (molowy współczynnik ekstynkcji kwasu 5-tio-2-nitrobenzoesowego (TNB)  

ε414nm = 13,6 mM
-1

cm
-1

, grubość warstwy roztworu l = 0,784 cm) obliczono początkową 

szybkość reakcji (ang. initial velocity, v0), którą wyrażono w jednostce aktywności właściwej 

[U/mg], która określa liczbę jednostek enzymatycznych [U] na miligram białka. Jednostka 

enzymatyczna [U] to z kolei ilość enzymu katalizująca konwersję 1 μmola substratu  

do produktu w czasie 1 minuty [μmol/min]. Obliczona wartość v0 oznaczała aktywność 

enzymu w danych warunkach. 
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Aby wyznaczyć parametry kinetyczne KM, Vmax reakcji katalizowanej przez badane 

enzymy, obliczone wartości v0 wykorzystano do wykreślenia zależności szybkości 

początkowych od stężenia substratu dla każdej próbki. Hiperboliczny charakter funkcji był 

potwierdzeniem prawidłowości przyjętego modelu Michaelisa-Menten dla analizowanych 

próbek. Parametry kinetyczne wyznaczono wykorzystując nieliniową regresję, która opiera 

się na metodzie najmniejszych kwadratów (algorytm Levenberga-Marquardta), za pomocą 

oprogramowania GraphPad Prism 9 (wersja 9.2.0) (GraphPad Software, San Diego, USA). 

Dla porównania wyników, parametry kinetyczne KM i Vmax wyznaczono również na podstawie 

danych uzyskanych dwiema metodami linearyzacji: Lineweavera-Burke‘a (Równanie 2)  

i Hanesa (Równanie 3).  

 

  
 

 

    
 

  

    
  

 

   
    (2) 

Dla linearyzacji Lineweavera-Burke‘a (będącej odwrotnością zależności Michaelisa-

Menten; wzór 2), wykreślono zależność odwrotności szybkości początkowej 1/v0  

od odwrotności stężenia substratu. Na podstawie otrzymanego wykresu, stałą Michaelisa KM 

wyliczono z punktu przecięcia z osią odciętych, natomiast maksymalną prędkość reakcji Vmax 

z punktu przecięcia z osią rzędnych. 

   

  
 

   

    
 

  

    
     (3) 

W przypadku linearyzacji Hanesa, poprzez wykreślenie zależności [S]/v0 od [S] 

parametry kinetyczne enzymu można było wyliczyć z nachylenia linii prostej (tgα = 1/Vmax) 

oraz z punktu przecięcia linii prostej z osią odciętych (-KM). 

5.2. Statystyczna analiza wyników 

Wszystkie wyniki analiz aktywności enzymatycznej w uzyskanych frakcjach wyrażono  

w postaci: średnia ± błąd standardowy średniej. Do oceny istotności różnic pomiędzy 

wyliczonymi średnimi wartościami aktywności właściwej w poszczególnych próbkach 

wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA) z poprawką Welcha oraz test 

post hoc T3 Dunneta do wielokrotnych porównań. Wartości p<0,05 uznawano za istotne 

statystycznie. Grupy nie różniące się statystycznie oznaczono tymi samymi, małymi literami 

alfabetu. Analizę przeprowadzono w programie GraphPad Prism 9 (GraphPad Software, San 

Diego, USA). 



 

78 

Materiał i metody 

Załącznik 

Skład mieszanin stosowanych w pracy badawczej: 

A. Elektroforeza dwukierunkowa: 

A1. Bufor rehydratacyjny: 

 Mocznik    7M 

 Tiomocznik   2M 

 Nonidet P-40    2%(v/v) 

 Ditiotreitol   18 mM 

 Bufor IPG® (pH 3-10)  0,5%(v/v) 

 Błękit bromofenolowy   0,002% 

 Woda 

A2. Równoważący bufor redukujący białka: 

 Mocznik     6 M 

 Tris-HCl (pH 8,9)  75 mM 

 Glicerol   29,3%(v/v) 

 Ditiotreitol    1%  

 SDS    2%  

 Błękit bromofenolowy  0,002%  

 Woda   

A3. Równoważący bufor alkilujący białka: 

 Mocznik     6 M 

 Tris-HCl (pH 8,9)   75 mM 

 Glicerol    29,3%(v/v) 

 Jodoacetamid   1%  

 SDS    2%  

 Błękit bromofenolowy  0,002%  

 Woda  

A4. Żel rozdzielający 13%: 

 Akrylamid   12,65% 

 Bisakrylamid    0,35% 

 Tris-HCl (pH 8,9)  373 mM 

 SDS    0,1%  

 Nadsiarczan amonu  0,05%  

 TEMED   0,025%(v/v) 

 Woda  

 

 

 

A5. Bufor elektroforetyczny TGS (pH 8,6): 

 Tris    25 mM 

 Glicyna   192 mM 

 SDS    0,1%  

 Woda 

A6. Roztwór barwiący Comassie Brillant Blue G-250: 

 CBB G-250   0,08%  

 Siarczan amonu  8%  

 Kwas fosforowy (V)  1,6%(v/v) 

 Metanol   20%(v/v) 

 Woda 

B. Trawienie białek w żelu: 

B1. Roztwór redukujący białka: 

 Wodorowęglan amonu  50 mM 

 Ditiotreitol   10 mM 

 Woda 

B2. Roztwór alkilujący białka: 

 Wodorowęglan amonu  50 mM 

 Jodoacetamid   55 mM 

 Woda 

C. Identyfikacja białek z wykorzystaniem 

spektrometru mas MALDI-ToF/ToF 

C1. Rozpuszczalnik do matrycy: 

 Acetonitryl   85%(v/v) 

 TFA     0,1%(v/v) 

 NH4H2PO4   1 mM 

 Woda 
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D. Frakcjonowanie jadu Naja ashei za pomocą 

chromatografii wykluczania 

D1. Bufor fosforanowy (50 mM, pH 7,0): 

 Na2HPO4   31,25 mM 

 NaH2PO4   18,75 mM 

 Chlorek sodu   100 mM 

 Woda 

E. Monitorowanie czystości frakcji za pomocą 

elektroforezy SDS-PAGE i w warunkach 

nieredukujących 

E1. 3% żel zagęszczający: 

 Akrylamid   2,92% 

 Bisakrylamid    0,08% 

 Tris-HCl (pH 6,8)  123 mM 

 SDS    0,1%  

 Nadsiarczan amonu  0,07%  

 TEMED   0,07%(v/v) 

 Woda  

E2. Bufor obciążający do SDS-PAGE: 

 Tris-HCl (pH 6,8)   188 mM 

 Glicerol   30%(v/v) 

 SDS    3%  

 β–merkaptoetanol   15%(v/v) 

 Błękit bromofenolowy  0,001%  

 Woda 

E3. Bufor obciążający do elektroforezy  

w warunkach nieredukujących: 

 Tris-HCl (pH 6,8)   188 mM 

 Glicerol   30%(v/v) 

 SDS    3%  

 Błękit bromofenolowy  0,001%  

 Woda 

 

 

 

F. Separacja białek za pomocą chromatografii 

jonowymiennej 

F1. Bufor octanowy (50 mM, pH 5.0): 

 Octan sodu   33,7 mM 

 Kwas octowy   16,3 mM 

 Woda 

F2. Bufor Brittona-Robinsona (pH 3.0): 

 Kwas octowy   20 mM 

 Kwas fosforowy (V)  20 mM 

 Kwas borowy   20 mM 

 NaOH   18 mM 

 Woda 

G. Analiza aktywności enzymatycznej fosfolipaz A2 

w oczyszczonych frakcjach  

G1. Bufor testowy: 

 Tris-HCl (pH 7,5)  25 mM 

 CaCl2   10 mM 

 KCl    100 mM 

 Triton X-100   0,3 mM 

 Woda 

G2. Bufory Teorella i Stenhagena (pH 2-12): 

 Kwas cytrynowy  33 mM 

 Kwas fosforowy (V)  33 mM 

 Kwas borowy   17 mM 

 NaOH   100 mM 

 Woda 

Bufory o wymaganym pH przygotowano poprzez 

dodanie odpowiedniej ilości 1 M HCl. 
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IV. Wyniki 

Cześć uzyskanych danych eksperymentalnych, w tym przede wszystkim dane uzyskane 

za pomocą technik spektrometrii mas, wyniki jakościowych i ilościowych analiz 

bioinformatycznych czy obliczenia wykonane w celu wyznaczenia parametrów kinetycznych 

enzymów umieszczono w Materiałach Dodatkowych. Poniżej umieszczono listę materiałów 

dołączonych do pracy doktorskiej w formie elektronicznych załączników: 

 MD_Tabela1 – Widma MS/MS peptydów zidentyfikowanych w jadzie Naja ashei  

z wykorzystaniem spektrometrii mas MALDI-TOF/TOF. 

 MD_Tabela2 – Pełna lista zidentyfikowanych białek i peptydów w całym jadzie Naja 

ashei oraz próbkach uzyskanych po procesie ultrafiltracji za pomocą techniki  

shotgun LC-MS/MS. Dane przetworzone za pomocą oprogramowania PeptideShaker (PS) 

oraz MaxQuant (MQ). 

 MD_Tabela3 – Porównanie białek zidentyfikowanych za pomocą techniki shotgun  

LC-MS/MS w próbkach jadu przed i po ultrafiltracji. Dane przetworzone za pomocą 

oprogramowania PeptideShaker (PS) oraz MaxQuant (MQ). 

 MD_Tabela4 – Porównanie peptydów zidentyfikowanych za pomocą techniki shotgun  

LC-MS/MS w próbkach jadu przed i po ultrafiltracji. Dane przetworzone za pomocą 

oprogramowania PeptideShaker (PS) oraz MaxQuant (MQ). 

 MD_Tabela5 – Pełna lista zidentyfikowanych białek w próbkach uzyskanych  

po frakcjonowaniu jadu Naja ashei za pomocą chromatografii wykluczania.  

Dane przetworzone za pomocą oprogramowania MaxQuant (MQ). 

 MD_Tabela6 – Pełna lista zidentyfikowanych białek w próbkach uzyskanych  

po chromatografii jonowymiennej. Dane przetworzone za pomocą oprogramowania 

MaxQuant (MQ). 
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 MD_Tabela7 – Obliczenia i wyniki analizy aktywności fosfolipaz A2 zawartych  

w oczyszczonych frakcjach białkowych oraz w preparatach komercyjnych, jak również 

wyniki badania wpływu pH na aktywność enzymatyczną uzyskanych frakcji PLA2. 

 MD_Tabela8 – Obliczenia i wyniki analizy kinetyki enzymów z oczyszczonych frakcji 

białkowych. 

Część danych proteomicznych została dodatkowo zdeponowana w publicznym 

repozytorium danych proteomicznych PRIDE i dostępna jest pod identyfikatorami 

PXD020924 (analiza LC-MS/MS proteomu jadu N. ashei) oraz PXD023801 (analiza LC-

MS/MS frakcji po chromatografii wykluczania).  
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1. Analiza proteomu jadu Naja ashei za pomocą techniki 2DE-MS/MS 

Analizę proteomiczną jadu wykonano z wykorzystaniem klasycznego eksperymentu 

zakładającego: pomiar stężenia białka, separację białek pod względem ich punktu 

izoelektrycznego oraz masy cząsteczkowej, wycięcie białek z żelu oraz ich strawienie,  

a następnie analizę uzyskanych fragmentów z użyciem spektrometrii mas. Na podstawie 

przeprowadzonego pomiaru określono, że stężenie białka w analizowanym jadzie wynosi 

242,86 μg/μL. Na Rysunku 9 przedstawiono reprezentatywny obraz żelu 2D zawierającego 

rozdzielone białka jadu Naja ashei. 

 

Rysunek 9. Dwuwymiarowa mapa białkowa jadu Naja ashei uzyskana za pomocą elektroforezy 

dwukierunkowej. Białka zostały rozdzielone pod względem punktu izoelektrycznego w zakresie pH od 3 do 10 

oraz pod względem masy cząsteczkowej. Na rysunku numerami oznaczono miejsca wycięcia plamek, które  

w następnym etapie były poddawane identyfikacji. Oznaczenia skrótów: 3FTx (Toksyny z motywem trzech 

palców); PLA2 (Fosfolipazy A2); SVMP (Metaloproteinazy z jadów węży); VNGF (Czynniki wzrostu nerwów  

z jadów węży); CRISP (Wydzielnicze białka bogate w cysteinę); CVF (Czynniki jadu kobry);  

5‘N (5‘-Nukleotydazy). 
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Rozmieszczenie plamek na otrzymanych żelach wskazuje, że zdecydowana większość 

białek w jadzie Naja ashei wyróżnia się niską masą cząsteczkową i wyraźnie zasadowym 

charakterem. Widać jednak, że rozdzielczość zastosowanej techniki okazała się 

niewystarczająca, aby w satysfakcjonujący sposób odseparować od siebie najbardziej liczne 

białka. Jest to spowodowane bardzo zbliżonymi parametrami fizykochemicznymi, którymi 

wykazywały się białka należące do najbardziej licznych grup. Na uzyskanych żelach, 

możliwe było wyróżnienie około 80 indywidualnych plamek oraz dodatkowo takich, które 

zgrupowane były w większe skupiska i zajmowały duże powierzchnie żelu. Pojedyncze, 

wyraźnie odseparowane plamki wycinano w dwóch miejscach, natomiast z największych 

plam pobierano wiele fragmetów żelu w kilku miejscach. Łącznie wycięto ponad 200 próbek, 

które po procedurze trawienia, identyfikowano z użyciem spektrometru mas MALDI-

ToF/ToF. Wyniki identyfikacji białek wyciętych z żelu przedstawiono w Tabeli 5, natomiast 

widma MS/MS zidentyfikowanych peptydów są dostępne w materiałach dodatkowych 

załączonych do wersji elektronicznej pracy (Materiały Dodatkowe; MD_Tabela1). 

Widma masowe wybranych do analizy próbek pozwoliły na zidentyfikowanie białek  

w 196 wyciętych fragmentach żelu (Tabela 5). Na podstawie bioinformatycznej analizy żeli 

oraz informacji dotyczących tożsamości białek w poszczególnych plamkach, określono 

wstępny profil białek zawartych w jadzie N. ashei. Łącznie zidentyfikowano 19 unikalnych 

białek, które zgrupowano w siedem rodzin białkowych. Analiza ilościowa wykazała,  

że dominującymi grupami białek w badanym jadzie są toksyny z motywem trzech palców 

(68,98%) oraz fosfolipazy A2 (27,06%). Poza tym w mniejszych ilościach wykryto również 

obecność SVMPs, VNGF, CRISPs, CVF oraz 5‘-nukleotydaz. Na Rysunku 10 przedstawiono 

wykres kołowy obrazujący udział poszczególnych rodzin białkowych w badanym jadzie. 
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Rysunek 10. Procentowa zawartość poszczególnych grup białek w jadzie Naja ashei określona za pomocą 

strategii 2DE-MS/MS. Oznaczenia skrótów: 3FTx (Toksyny z motywem trzech palców); PLA2 (Fosfolipazy A2); 

SVMP (Metaloproteinazy z jadów węży); VNGF (Czynniki wzrostu nerwów z jadów węży); CRISP 

(Wydzielnicze białka bogate w cysteinę); CVF (Czynniki jadu kobry); 5‘N (5‘-Nukleotydazy). 
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Tabela 5. Białka zidentyfikowane w jadzie Naja ashei za pomocą spektrometru mas MALDI-ToF/ToF. 

Grupa 

białek 
Nazwa białka 

Kod Uniprot (organizm), numery 

plamek na żelu
1
 

Masa 

[kDa] 
Score

2 
m/z

3 Sekwencja peptydu / pokrycie 

sekwencji
5 

S
V

M
P

 

Zinc metalloproteinase-disintegrin-like cobrin 
Q9PVK7 (Naja kaouthia) 

20-24, 27 

69 60 PMF SC 9,5% 

69 81 1280,722 DPSYGMVEPGTK 

Zinc metalloproteinase-disintegrin-like atrase A 
D5LMJ3 (Naja atra) 

1–6 

70 62 1087,732 EHQEYLLR 

70 30 1073,517 KGDDVSHCR 

70 44 1497,840 ERPQCILNKPSR 

Zinc metalloproteinase-disintegrin-like atragin 
D3TTC2 (Naja atra) 

14–17, 25, 26, 28–30 

71 24 1140,664 DSCFTLNQR 

71 35 1155,607 CGDGMVCSNR 

71 46 1476,894 CPIMTNQCIALR 

5
‘N

 

Snake venom 5‘-nucleotidase 
F8S0Z7 (Crotalus adamanteus) 

8–12 

65 

65 

62 

32 

1389,797 

1110,568 

LTILHTNDVHAR 

QAFEHSVHR 

C
R

IS
P

 

Cysteine-rich venom protein annuliferin a (fragment) 
P0DL14 (Naja annulifera) 

40, 44–48 

3.6 68 1168,696 NVDFNSESTR 

3.6 96 1195,609 EIVDLHNSLR 

Cysteine-rich venom protein natrin 1 
Q7T1K6 (Naja atra) 

32, 33, 37–39, 41–43 

27 80 1553,910 MEWYPEAASNAER 

27 45 1569,594 MEWYPEAASNAER 

C
V

F
 

Cobra venom factor 
Q91132 (Naja kaouthia) 

49–51 

185 37 1306,709 GICVAEPYEIR 

185 58 1337,885 VNDDYLIWGSR 

P
L

A
2
 

Acidic phospholipase A2 CM-I 
P00602 (Naja mossambica) 

55, 56, 59–63, 70, 71 

14 

14 

60 

110 

PMF 

1769,783 

32,2% 

CCQVHDNCYGEAEK 

Basic phospholipase A2 1 
P00603 (Naja mossambica) 

57, 58, 65–68, 72–78 

14 

14 

14 

60 

46 

72 

PMF 

987,512 

1413,809 

32,2% 

GTPVDDLDR 

LGCWPYLTLYK 

Basic phospholipase A2 CM-III 

P00604 (Naja mossambica) 

79–89, 91–93, 95, 101, 113–121,  

123–127 

14 

14 

14 

14 

14 

90 

99 

79 

193 

28 

PMF 

1374,965 

1512,841 

2157,377 

1282,633 

55,9% 

YIDANYNINFK 

CCQVHDNCYEK 

CGAAVCNCDLVAANCFAGAR 

CTVPSRSWWHFANYGCYCGR 



 

 8
7
  

V
N

G
F

 

Venom nerve growth factor 

P61898 (Naja atra) 

53, 54 

13 

13 

13 

60 

49 

41 

1127,664 

1648,000 

1415,821 

NPNPEPSGCR 

GNTVTVMENVNLDNK 

CKNPNPEPSGCR 

Q90W38 (Bothrops jararacussu) 

52 

27 

27 

27 

65 

71 

45 

962,627 

1363,885 

1379,914 

QYFFETK 

ALTMEGNQASWR 

ALTMEGNQASWR 

3
F

T
x
 

Cytotoxin 1 

P01467 (Naja mossambica) 

103–105 
7 

7 

56 

68 

PMF 

1302,807 

45% 

CNQLIPPFWK 

P01468 (Naja pallida)  

139, 144–147, 166–192, 200, 204–220 

7 78 PMF 58,3% 

7 50 1091,463 YMCCNTDK 

Cytotoxin 2 
P01469 (Naja mossambica)  

193–196, 221–223 

7 

7 

59 

50 

PMF 

948,463 

45% 

GCIDVCPK 

Cytotoxin 4 
P01452 (Naja mossambica)  

106–109, 162, 180, 206 
7 40 1060,609 YVCCSTDR 

Cytotoxin 5 
P25517 (Naja mossambica) 

109, 142, 148–157, 159–163, 180, 206 
7 39 1118,459 YECCDTDR 

Cytotoxin 11 
P62390 (Naja annulifera) 

130, 136, 138–143, 154, 159, 164 
7 52 1020,337 RGCAATCPK 

Muscarinic toxin-like protein 2 
P82463 (Naja kaouthia)  

131 
7 69 1319,692 GCAATCPIAENR 

1Numer dostępu w bazie danych UniProt białka, na podstawie którego dokonano identyfikacji wraz z informacją nt. jego pochodzenia. Dodatkowo, informacja nt. numerów 

miejsc, w których dokonano identyfikacji (zgodnie z Rysunkiem 9).  
2Parametr Score jest obliczany na podstawie zależności -10*log(P), gdzie P to prawdopodobnieństwo, że obserwowane dopasowanie jest zdarzeniem losowym.  
3Masa jonu prekursorowego lub informacja nt. identyfikacji z wykorzystaniem techniki PMF. 
4Sekwencja zidentyfikowanego peptydu unikalnego dla danego białka lub informacja nt. pokrycia sekwencji (w przypadku identyfikacji na podstawie techniki PMF). 
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2. Jakościowa i ilościowa analiza jadu Naja ashei za pomocą techniki 

shotgun LC-MS/MS oraz porównanie wyników uzyskanych za pomocą 

różnych strategii badawczych  

Proteomiczną analizę jadu Naja ashei przeprowadzono również wykorzystując metodę 

shotgun LC-MS/MS. Otrzymane surowe dane ze spektrometru mas wykorzystano niezależnie 

jako dane wejściowe dla dwóch programów do analizy danych: MaxQuant oraz 

PeptideShaker, których popularnie używa się do identyfikacji białek oraz ich ilościowej 

analizy. Takie działanie, z jednej strony pozwoliło na uzyskanie dodatkowych informacji  

na temat składu białkowego badanego jadu, a z drugiej umożliwiło porównanie danych 

proteomicznych tego samego materiału biologicznego uzyskanych za pomocą różych strategii 

badawczych. Do identyfikacji białek wykorzystano oprogramowanie PeptideShaker  

z zaimplementowanymi algorytmami X!Tandem i MS-GF+ przypisując tożsamość  

37 białkom, oraz program MaxQuant oparty na algorytmie Andromeda, za pomocą którego 

zidentyfikowano 39 białek. Dla porównania, podczas analizy 2DE-MS/MS łącznie udało się 

zidentyfikować 19 białek należących do 7 różnych rodzin białek. Porównanie liczby 

zidentyfikowanych białek za pomocą trzech różnych procedur badawczych przedstawiono  

na Rysunku 11.  

 

Rysunek 11. Porównanie liczby białek zidentyfikowanych przy użyciu różnych podejść badawczych. Strategia 

shotgun LC-MS/MS pozwoliła na identyfikację 37 i 39 białek odpowiednio dla danych przetwarzanych  

za pomocą PeptideShaker (PS) i MaxQuant (MQ). Co ciekawe, oba programy charakteryzowały się relatywnie 

dużym udziałem białek unikalnych dla danej procedury. Wcześniejsza analiza 2DE-MS/MS pozwoliła  

na wykrycie 19 białek. Tylko sześć białek znalazło się w wynikach identyfikacji wszystkich trzech procedur 

badawczych. 
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Poza największą liczbą zidentyfikowanych białek, wykorzystanie programu MaxQuant 

zapewniło również najwięcej identyfikacji unikalnych dla metody (16 białek). 

Oprogramowanie PS dostarczyło niewiele mniej bo 13 unikalnych identyfikacji, podczas gdy 

strategia 2DE-MS/MS pozwoliła na wykrycie tylko ośmiu białek, których nie wykryto  

za pomocą innych metod. 

Jeśli zestawić ze sobą dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia tego samego 

eksperymentu LC-MS/MS, które jednak przeanalizowano za pomocą różnych programów 

bioinformatycznych to choć widoczna jest wysoka liczba wspólnych identyfikacji (21), 

bardziej uwagę zwraca fakt dużej ilości białek wykrytych tylko za pomocą jednego  

z algorytmów. Pomimo tego, że plik wejściowy był taki sam to sposób przetworzenia danych 

istotnie wpłynął na otrzymane wyniki (Rysunek 11). W tym przypadku jednak nie 

zaobserwowano jakiejkolwiek tendencji do wykrywania określonych grup białek przez któryś 

z algorytmów (Materiały Dodatkowe, MD_Tabela2). W kontekście porównywania ze sobą 

poszczególnych białek należy jednak podkreślić, że niektóre problemy nierozłącznie 

związane z analizą strawionych peptydów w spektrometrii mas jak np. „problem 

wnioskowania białkowego‖ (ang. protein inference problem), sprawiają, że wyciąganie 

wniosków na podstawie poszczególnych identyfikacji jest raczej pewnym przybliżeniem niż 

rzeczywistością. Dzieje się tak dlatego, że w podejściu proteomicznym typu bottom-up 

tracona jest informacja na temat pochodzenia peptydów. W przypadku fragmentów, które 

powtarzają się w sekwencjach wielu białek nie sposób jest ustalić ich dokładnego 

pochodzenia, a możliwe jest jedynie ich ogólne zaklasyfikowanie do grupy białek, które  

te sekwencje zawierają. W związku z tym, w tego typu porównaniach i przy materiale 

biologicznym składającym się z dziesiątek strukturalnie podobnych homologów, bardziej 

wiarygodne wydaje się porównywanie całych rodzin białkowych wykrytych za pomocą 

różnych podejść badawczych. Tabela 6 pokazuje, że za pomocą oprogramowania MaxQuant 

wykryto białka należące łącznie do 13 rodzin białkowych. Było to o dwie rodziny więcej niż 

w przypadku analizy z wykorzystaniem PeptideShaker i o sześć więcej niż w podejściu  

2DE-MS/MS. Różnica ta dotyczyła jednak wyłącznie białek niskokopijnych, których udział  

w jadzie nie przekraczał 1%. 
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Tabela 6. Rodziny białek wykryte w jadzie Naja ashei przy użyciu różnych strategii badawczych.  

Wartości w nawiasach oznaczają procentowy udział danej grupy w proteomie jadu, określony za pomocą analizy 

ilościowej specyficznej dla określonej procedury. 

 Strategia badawcza 

Rodzina białek 2DE-MS/MS 
Shotgun LC-MS/MS 

(PS) 

Shotgun LC-MS/MS 

(MQ) 

3FTx + (68.98%) + (59.19%) + (79.28%) 

PLA2 + (27.06%) + (32.32%) + (18.86%) 

SVMP + (2.13%) + (2.26%) + (0.43%) 

VNGF + (1.00%) + (2.18%) + (0.81%) 

CRISP + (0.70%) + (1.43%) + (0.26%) 

CVF + (0.12%) + (0.14%) + (0.02%) 

Nukleazy + (0.01%) + (1.55%) + (0.10%) 

Ig-like - + (0.31%) + (0.08%) 

GPx - + (0.31%) + (0.05%) 

LAAO - + (0.21%) + (0.02%) 

PDE - + (0.11%) + (0.01%) 

KUN - - + (0.09%) 

PLB - - + (<0,01%) 
3FTx (Toksyny z motywem trzech palców); PLA2  (Fosfolipazy A2); SVMP (Metaloproteinazy z jadów węży); 

VNGF (Czynniki wzrostu nerwów z jadów węży); CRISP (Wydzielnicze białka bogate w cysteinę); CVF 

(Czynniki jadu kobry); Ig-like (Białka zawierające domenę podobną do immunoglobulin; ang. Immunoglobulin-
like protein); GPx (Peroksydazy glutationowe); LAAO (Oksydazy L-aminokwasowe); PDE (Fosfodiesterazy); 

KUN (Inhibitory proteaz typu Kunitz); PLB (Fosfolipazy B). Nukleazy i nukleotydazy zebrane zostały w obrębie 

jednej kategorii ―Nukleazy‖. 

 

Najbardziej zauważalne różnice w wynikach zaobserwować można jednak w przypadku 

ilościowej analizy zidentyfikowanych grup białek. Ilościowej oceny udziału konkretnych 

rodzin białkowych w jadzie w przypadku strategii 2DE-MS/MS dokonywano na podstawie 

analizy intensywności poszczególnych plamek na żelach wybarwionych przez Coomassie 

Brilliant Blue G-250. Za pomocą wspomnianej metody, ustalono że w jadzie Naja ashei 

dominują dwie rodziny białek, które razem stanowią ponad 95% jadu (68,98% 3FTx, 27,06% 

PLA2). Porównanie tych wartości z wartościami otrzymanymi za pomocą dwóch pozostałych 

podejść badawczych wyraźnie pokazuje, że stosowana metodologia ma bardzo istotny wpływ 

na ostateczne wyniki analizy ilościowej (Rysunek 12).  
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Rysunek 12. Procentowy udział rodzin białkowych w proteomie jadu Naja ashei otrzymany przy użyciu 

różnych schematów badawczych: (a) komputerowa analiza skanów żeli w podejściu 2DE-MS/MS; (b) technika 
shotgun LC-MS/MS z przetwarzaniem danych za pomocą PeptideShaker; (c) technika shotgun LC-MS/MS  

z przetwarzaniem danych przez oprogramowanie MaxQuant; LAP (Low-abundant proteins) – do grupy LAP 

zaliczono białka, których łączny udział procentowy nie przekraczał 1%. Pełna lista konkretnych białek wraz  

z ich wartościami ilościowymi znajduje się w Materiałach Dodatkowych (MD_Tabela2). 

 

Różnice ilościowe pomiędzy wynikami uzyskanymi za pomocą różnych metod są 

najbardziej uwypuklone w przypadku dominujących rodzin białek i mogą dochodzić  

do 19,46% dla toksyn z motywem trzech palców oraz 13,61% w przypadku fosfolipaz A2.  

Jak widać zatem, wybór strategii badawczej w istotny sposób wpłynął na otrzymane wyniki.  

Co więcej, jeśli przyjąć, że jeden z tych zestawów danych zawiera informacje całkowicie 

zgodne z rzeczywistością, to w przypadku gdybyśmy przed analizą zdecydowali się na dobór 

którejkolwiek innej strategii badawczej to w otrzymanych wynikach moglibyśmy popełnić 

błąd skutkujący nawet podwójnym zawyżeniem lub zaniżeniem prawdziwego udziału PLA2  

w jadzie. Oczywiście przy takim porównaniu nie jesteśmy w stanie wskazać, który zestaw 

danych najwierniej oddaje stan faktyczny badanego układu. Warto tu wspomnieć, że różnice, 

o których mowa występują pomiędzy seriami danych, dla których plik wejściowy był  

ten sam, a które różniły się jedynie protokołem przetwarzania danych (PS i MQ).  

2.1. Proteomiczna analiza frakcji uzyskanych po procesie frakcjonowania 

jadu z użyciem filtrów wirówkowych 

Powszechnym sposobem na zwiększenie liczby identyfikacji w przypadku bardzo 

złożonych mieszanin jest ich wstępna separacja. Aby zmniejszyć złożoność próbki jadu  

i zwiększyć liczbę wykrytych białek, w pracy zastosowano prosty etap frakcjonowania  

przy użyciu filtrów wirówkowych o punkcie odcięcia masy 30 kDa. W efekcie uzyskano dwie 

frakcje o stężeniach białka: 11,792 μg/μL we frakcji górnej i 0,430 μg/μL we frakcji dolnej. 

Obie frakcje poddano następnie pomiarom z wykorzystaniem metody shotgun LC-MS/MS,  
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a otrzymane wyniki zestawiono ze sobą. Jakościowe wyniki tej analizy przedstawiono  

na Rysunku 13 i w Tabeli 7.  

 

Rysunek 13. Porównanie liczby białek zidentyfikowanych w górnej i dolnej frakcji przy użyciu 
oprogramowania PeptideShaker (PS) i MaxQuant (MQ). Za pomocą programu PeptideShaker zidentyfikowano 

40 białek w górnej i 13 białek w dolnej frakcji, podczas gdy wykorzystanie oprogramowania MaxQuant 

dostarczyło 34 identyfikacje dla górnej i 24 dla dolnej frakcji. 

 

Tabela 7. Rodziny białek wykryte we frakcjach jadu Naja ashei przy użyciu oprogramowania PeptideShaker 

(PS) lub MaxQuant (MQ). Wartości w nawiasach przy znaku plusa oznaczają procentowy udział danej grupy 

białek w analizowanej frakcji jadu. Brak jakiejkolwiek wartości w nawiasie przy znaku dodawania oznacza,  

że zawartość tej grupy białek w badanej frakcji wynosiła poniżej jednej tysięcznej procenta. Wszystkie dokładne 

wartości dostępne są w Materiałach Dodatkowych (MD_Tabela2). 

 Frakcja jadu (oprogramowanie) 

Rodzina białek Górna frakcja (PS) Dolna frakcja (PS) 
Górna frakcja 

(MQ) 
Dolna frakcja 

(MQ) 

3FTx + (77,27%) + (98,28%) + (93,36%) + (99,90%) 

PLA2 + (14,18%) + (1,21%) + (5,47%) + (0,08%) 

SVMP + (1,74%) - + (0,20%) + (0,001%) 

VNGF + (2,63%) + (0,52%) + (0,54%) + (0,02%) 

CRISP + (1,92%) - + (0,32%) + (0,005%) 

CVF + (0,12%) - + (0,005%) + (0,001%) 

Nukleazy + (0,90%) - + (0,03%) + 

Ig-like + (0,37%) - + (0,01%) + 

GPx + (0,45%) - + (0,04%) + 

LAAO + (0,16%) - + (0,02%) + 

PDE + (0,11%) - - - 

KUN - - + (0,007%) + (0,01%) 

PLB + (0,09%) - - - 

TF-like + (0,07%) - - - 
Nukleazy i nukleotydazy zebrane zostały w obrębie jednej kategorii ―Nukleazy‖. 

TF-like (Transferin-like) – Białko podobne do transferryny 
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Zmniejszenie złożoności próbki spowodowało ogólny wzrost liczby identyfikacji w obu 

protokołach przetwarzania danych w porównaniu z analizą niefrakcjonowanego (surowego) 

jadu. Ponownie, całkowita liczba zidentyfikowanych białek w obu frakcjach (górnej i dolnej) 

była wyższa dla MQ (58 białek) niż PS (53 białka). Wpływ na to miała przede wszystkim 

duża różnica w liczbie identyfikacji we frakcji dolnej. Wykorzystanie programu MaxQuant 

umożliwiło identyfikację mniejszej liczby białek (34) dla frakcji górnej, jednakże z jego 

użyciem możliwe było przypisanie tożsamości aż 24 białkom we frakcji dolnej.  

Z drugiej strony, użycie PS umożliwiło identyfikację 40 białek w górnej frakcji, ale tylko  

13 w dolnej. Tym razem jednak największą liczbę unikalnych identyfikacji dostarczyła 

kombinacja algorytmów X!Tandem i MS-GF+, za pomocą których możliwe było uzyskanie 

17 takich wyników. Tylko sześć białek obecnych było we wszystkich wynikach, podczas gdy  

w przypadku dolnej frakcji, analizowanej za pomocą oprogramowania MaxQuant, nie 

zanotowano żadnych unikalnych identyfikacji. Tak jak poprzednio nie zaobserwowano 

wyraźnych trendów w identyfikacji określonych grup białek za pomocą któregokolwiek 

rozwiązania (Materiały Dodatkowe; MD_Tabela2, MD_Tabela3). Zestawienie ze sobą 

danych jakościowych próbek filtrowanych i niefiltrowanych również uwidacznia różnice  

w tożsamości niektórych zidentyfikowanych białek. Przede wszystkim dzięki wstępnemu 

procesowi filtracji udało się zidentyfikować dodatkowe białka, których obecności nie wykryto 

wcześniej analizując niefiltrowaną próbkę jadu. Takich unikalnych białek w obu frakcjach 

łącznie było 16 w przypadku analizy PS ale tylko pięć w przypadku analizy MQ (Materiały 

Dodatkowe; MD_Tabela3). Warto tu jednak zaznaczyć, że porównując ze sobą te dane 

dostrzegamy również znaczną liczbę białek zidentyfikowanych tylko w próbce niepoddanej 

filtracji, która wyniosła 9 i 10 odpowiednio dla analizy PS i MQ. Z tej perspektywy widać,  

że połączenie dwóch algorytmów do identyfikacji białek w przypadku analizy PS dało 

bardziej zróżnicowane wyniki dla próbek filtrowanych, podczas gdy algorytm Andromeda 

dostarczył więcej unikalnych identyfikacji w próbce niefrakcjonowanego jadu (Materiały 

Dodatkowe, MD_Tabela3). Rozfrakcjonowanie próbki skutkowało ogólnym wzrostem liczby 

zidentyfikowanych białek, jednak niekoniecznie przekładało się to na większą liczbę 

zarejestrowanych peptydów. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku analizy MQ, gdzie 

liczba unikalnych peptydów jest znacząco wyższa w niefiltrowanej próbce (216 peptydów)  

w porównaniu z sumą niepowtarzających się peptydów w próbkach po frakcjonowaniu  

(154 peptydy). Tę pozorną sprzeczność można jednak wyjaśnić faktem, że białka wykryte  

w próbce niefiltrowanej były średnio identyfikowane z większej liczby peptydów (Materiały 
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Dodatkowe, MD_Tabela4). Ponadto, jak wspomniano wcześniej, większa zmienność 

zidentyfikowanych białek w analizie MQ wystąpiła w próbce niefiltrowanej.  

Po filtracji próbki zaobserwowano również wzrost całkowitej liczby zidentyfikowanych 

rodzin białek z 11 do 13 w przypadku PeptideShaker. Ponadto tylko za pomocą tej strategii 

udało się wykryć białko podobne do transferyny (TF-like; UniProt ID – A0A2H6N0F2),  

co nie udało się w żadnym innym przypadku (Tabela 7).  

Wyniki analizy ilościowej eksperymentu proteomicznego LC-MS/MS próbek  

po frakcjonowaniu na filtrach wirówkowych przedstawiono na Rysunku 14.  

 

 

Rysunek 14. Procentowy udział poszczególnych rodzin białek w górnej frakcji: (a) obliczony za pomocą 

PeptideShaker (PS); (b) obliczone za pomocą MaxQuant (MQ); oraz frakcji dolnej: (c) obliczony za pomocą 
PeptideShaker; (d) obliczony za pomocą MaxQuant (MQ). LAP (Low-abundant proteins) – grupy białek, 

których łączny udział procentowy nie przekraczał 1% zaliczono do grupy LAP. Pełna lista konkretnych białek 

wraz z ich wartościami ilościowymi znajduje się w Materiałach Dodatkowych (MD_Tabela2). 

 

Wyraźnie widać, że dolna frakcja składa się niemal wyłącznie z białek należących  

do rodziny toksyn z motywem trzech palców. W tym przypadku wyniki analizy za pomocą 

obu programów były do siebie bardzo podobne i w przypadku grupy 3FTx różniły się 

zaledwie o 1,62%, z tym, że z użyciem oprogramowania PeptideShaker oszacowano, że drugą 

grupą białek w próbce, których ilość przekraczała 1% były fosfolipazy A2. W górnej frakcji 

dość nieoczekiwanie, ponownie odnotowano przewagę białek 3FTx. Analiza ilościowa oparta  



 

95 

Wyniki 

o zliczanie widm fragmentacyjnych (ang. Spectral counting) wykorzystywana przez 

oprogramowanie PS dostarczyła dane wskazujące, że toksyny te we frakcji górnej stanowiły 

niewiele ponad trzy czwarte wszystkich zidentyfikowanych białek w próbce, z kolei algorytm 

zaimplementowany w programie MaxQuant, który do określania ilości białek w próbkach 

wykorzystuje intensywność prekursorów na widmach MS, określił zawartość tej grupy  

na aż 93,36%. W obu przypadkach drugą najliczniejszą grupą białek stanowiły enzymy  

z rodziny fosfolipaz A2, których ilość oszacowano na 14,18% i 5,47%, kolejno w przypadku 

PS i MQ. O ile otrzymane wyniki nie różnią się od siebie bardzo radykalnie to z pewnością  

w tym przypadku najbardziej zaskakuje tak duża zawartość białek 3FTx we frakcji górnej.   

Z uwagi na ich niską masę cząsteczkową oraz zastosowane filtry o punkcie odcięcia masy 

równym 30kDa, wydawać by się mogło, że białka te powinny znaleźć się wyłącznie  

we frakcji dolnej, tymczasem nie tylko ich obecność, ale przede wszystkim przeważająca 

ilość we frakcji górnej jest zastanawiająca.  

Jest jeszcze jedno interesujące spostrzeżenie, które zwraca uwagę podczas analizy 

otrzymanych wyników. Mianowicie trudno jest pominąć fakt, że dolna frakcja składa się 

prawie wyłącznie z białek należących do rodziny 3FTx. Może to oznaczać, że prosta metoda 

oparta na zastosowaniu filtrów wirówkowych mogłaby być stosowana jako bardzo szybki  

i skuteczny sposób na wyizolowanie z jadu wstępnie oczyszczonej frakcji zawierającej 

toksyny z motywem trzech palców. Aby jednak potwierdzić uzyskane wyniki, 

przeprowadzono analizę elektroforetyczną SDS-PAGE otrzymanych frakcji w warunkach 

redukujących i nieredukujących (Rysunek 15).  

 

Rysunek 15. Reprezentatywne obrazy żeli zawierających próbki rozdzielone za pomocą techniki SDS-PAGE  
w warunkach (a) redukujących i (b) nieredukujących. Elektroforezę przeprowadzono na 17% żelach 

rozdzielających. GF (górna frakcja); DF (dolna frakcja); NJ (jad niefiltrowany); M(Bi) (białkowy marker masy 

ROTI®Mark BI-PINK); M(Tri) (marker masy ROTI®Mark TRICOLOR).  
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Otrzymane żele potwierdzają wyniki uzyskane z wykorzystaniem spektrometru mas. 

Frakcja górna w dużej mierze odzwierciedla skład całego niefrakcjonowanego jadu, podczas 

gdy frakcja dolna składa się niemal wyłącznie z białek o masie około 7 kDa. Elektroforeza  

w warunkach nieredukujących wykazała, że białka te tworzą większe agregaty, które na żelu 

migrują w okolice wskazujące na masę ok. 11 kDa. Co więcej, największa intensywność 

prążków w dolnym rejonie żeli potwierdza przewagę ilościową białek o niskiej masie 

cząsteczkowej w obu frakcjach.  

3. Frakcjonowanie chromatograficzne jadu Naja ashei za pomocą 

chromatografii wykluczania oraz analiza składu białkowego 

uzyskanych frakcji 

W kolejnym etapie pracy, wykorzystano techniki chromatograficzne w celu uzyskania 

frakcji białkowych zawierających oczyszczone toksyny należące do jednej rodziny białek.  

Do tego zadania, w pierwszej kolejności zastosowano chromatograficzną technikę separacji 

cząsteczek opartą na wykorzystaniu porowatego złoża do rozdzielenia biomakromolekuł  

pod względem ich kształtu, rozmiaru i masy cząsteczkowej. Proces chromatograficzny 

przeprowadzono na dwóch kolumnach o różnych rozmiarach, wypełnionych usieciowanym 

żelem dekstranowym (Rysunek 16a-b). W przypadku rozdziału prowadzonego na dużej 

kolumnie (Rysunek 16b), proces monitorowano spektrofotometrycznie dla trzech długości 

fali: 215, 255 oraz 280 nm, jednakże, ponieważ sygnał pochodzący od najkrótszej fali był 

nasycony przez większość czasu trwania rozdziału, to do odróżenienia pików  

na chromatogramie wykorzystywano sygnały rejestrowane przez pozostałe dwa detektory 

spektrofotometryczne.  
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Rysunek 16. Chromatogramy otrzymane metodą chromatografii wykluczania na kolumnach wypełnionych złożem Sephadex G-75 Superfine o wymiarach: (a) 1 × 15 cm 

oraz (b) 1,6 x 100 cm. Kolorowe linie na chromatogramie oznaczają wskazania detektorów spektrofotometrycznych: (a) (linia zielona – λ280nm, seledynowa – λ254nm,  

niebieska – λ300nm) (wykres wygenerowany w programie GraphPad Prism 9); (b) (linia niebieska – λ215nm, seledynowa – λ255nm, zielona – λ280nm) oraz detektora 

konduktometrycznego (linia czerwona) (wykres wygenerowany w programie ChromLab). 
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Wykorzystanie kolumny chomatograficznej o wymiarach 1,0 x 15 cm okazało się 

niewystarczające do skutecznej separacji białek jadu Naja ashei (Rysunek 16a).  

W wyniku przeprowadzonego procesu, zarejestrowano sygnały od co najmniej 3 grup białek 

różniących się rozmiarem. Jednakże, z uwagi na niską rozdzielczość procesu nie zbierano 

białek wymywanych z kolumny. Zastosowanie kolumny o metrowej długości umożliwiło 

uzyskanie lepszej separacji białek. Ostatecznie, w wyniku procesu chromatograficznego, 

którego rezultaty przedstawiono na Rysunku 16b, zebrano osiem frakcji białek oznaczonych 

literami od A do H.  

Na chromatogramie tym widać co najmniej 6 pików, z których dwa (czwarty i piąty) 

dawały najwyższe wartości absorbancji. W celu wizualizacji rozkładu mas cząsteczkowych 

monomerów białek w uzyskanych frakcjach zastosowano technikę elektroforezy SDS-PAGE 

(Rysunek 17).  

 

Rysunek 17. Wizualizacja składu białkowego zebranych próbek za pomocą techniki SDS-PAGE. Próbki, które 

pochodziły z jednego piku na chromatogramie i charakteryzowały się takim samym wzorem prążków na żelu 

połączono ze sobą. 

 

Rozdział białek na żelach poliakrylamidowych pod względem ich masy cząsteczkowej 

pozwolił na wstępną ocenę składu zebranych frakcji. Zgodnie z założeniami, próbki, które 

odbierano z kolektora jako pierwsze charakteryzują się obecnością białek o dużo wyższych 

masach w stosunku do tych, które rejestrowano później. Poszczególne frakcje zbierane  

z oddzielnych pików chromatograficznych, na ogół zachowują na żelach unikalny wzór 

prążków. Wyjątkiem w tym przypadku był czwarty pik na chromatogramie, z którego to,  

po analizie na żelu, zebrane próbki podzielono na dwie frakcje E i F. Z drugiej strony, zebrane 

próbki pierwotnie oznaczone jako frakcja D nie posiadały unikalnego wzoru na żelach i część 

z nich przypisano do frakcji C, natomiast część do frakcji E. Analizując otrzymane żele widać 

również, że bardzo trudno całkowicie pozbyć się białek o najniższych masach, gdyż 

występują one w każdej zebranej frakcji. Co więcej wstępna analiza wizualna żeli wskazuje 

na wyizolowanie grupy białek o bardzo zbliżonych masach we frakcjach G i H. Ostatni pik 
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widoczny na chromatogramie to najprawdopodobniej niskocząsteczkowe organiczne 

komponenty jadu, które również absorbowały promieniowanie elektromagnetyczne  

w rejestrowanym zakresie. Mogły być to m.in. pojedyncze aminokwasy lub krótkie peptydy. 

Frakcja ta również została zebrana lecz po wybarwieniu żelu poliakrylamidowego nie dawała 

żadnego sygnału. Po połączeniu ze sobą próbek o jednakowym układzie prążków na żelu,  

we frakcjach zmierzono stężenie białka (Tabela 8). 

Tabela 8. Wyniki pomiaru stężenia białka w zebranych i połączonych próbkach po chromatografii wykluczania 

za pomocą zestawu Pierce™ BCA Protein Assay Kit. 

Frakcja Stężenie białka [μg/μL] 

A 1,465 

B 1,177 

C 1,433 

E 4,900 

F 4,386 

G 5,575 

H 0,346 
 

Aby dokładnie poznać skład białkowy uzyskanych frakcji, próbki przeanalizowano  

z wykorzystaniem spektrometru mas sprzężonym z chromatografem cieczowym metodą typu 

shotgun (Rysunek 18).  

 

Rysunek 18. Wyniki analizy LC-MS/MS próbek po rozdziale metodą chromatografii wykluczania.  

Dane z układu LC-MS/MS analizowano za pomocą oprogramowania MaxQuant i Perseus. LAP (Low-abundant 

proteins) – grupy białek, których łączny udział procentowy nie przekraczał 1% zaliczono do grupy LAP. 

Dokładne jakościowe i ilościowe wyniki dotyczące wszystkich zidentyfikowanych białek umieszczono  

w Materiałach Dodatkowych (MD_Tabela5). 
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Otrzymane wyniki potwierdzają użyteczność zastosowanej techniki chromatograficznej 

do wstępnej separacji białek jadu. Potwierdziły się również wnioski wyciągnięte na podstawie 

wizualnej analizy żeli po elektroforezie SDS-PAGE dotyczące rozmiarów białek  

w poszczególnych frakcjach. Pierwsze trzy zebrane frakcje wyróżniają się dużą zawartością 

białek o wyższych masach cząsteczkowych, ale również ogólnie charakteryzują się większą 

złożonością niż frakcje zebrane później (E-H), które w przeważającym procencie składały się 

z białek należących do jednej rodziny. Największą liczbę rodzin białkowych, które stanowiły 

co najmniej 1% próbki zidentyfikowano we frakcji A (8), podczas gdy we frakcji G  

99,05% białek stanowiły te zaliczane do rodziny toksyn z motywem trzech palców.  

Co ciekawe, w każdej frakcji wykryto obecność dwóch najliczniejszych grup białkowych jadu 

Naja ashei, chociaż we frakcji E, białka 3FTx stanowiły mniej niż 1% (łącznie 0,65%), 

natomiast we frakcji G, udział procentowy fosfolipaz A2 wynosił 0,92% (Materiały 

Dodatkowe; MD_Tabela5). We frakcjach zawierających białka o większej masie 

cząsteczkowej przeważają białka z rodziny metaloproteinaz. Co więcej, we frakcji C 

odnotowano również relatywnie duży udział białek zawierających domenę podobną  

do immunoglobulinowej (ang. Immunoglobulin-like domain-containing protein, Ig-like), 

których funkcja w jadzie wciąż pozostaje nieznana. Warto również odnotować, że 

chromatograficzna separacja jadu spowodowała, że w uzyskanych frakcjach zidentyfikowano 

białka należące do rodzin, których obecności nie wykryto wcześniej podczas analizy LC-

MS/MS jadu niepoddanego filtracji oraz frakcji uzyskanych po procesie ultrafiltracji (Wyniki, 

Rozdział 2). Łącznie we wszystkich siedmiu frakcjach wykryto dodatkowo sześć nowych 

rodzin białkowych, które poprzednio były już opisywane w jadach węży i są to: albuminy 

surowicy kobry (ang. cobra serum albumins, CSAs), cystatyny (ang. cystatins, CYS), lektyny 

typu C (CTLs), oksydazy sulfhydrylowe (ang. sulfhydryl oxidases, SOs) proteazy serynowe 

(SVSPs) oraz czynniki wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth 

factors, VEGFs) (Materiały Dodatkowe, MD_Tabela5).  
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4. Chromatografia jonowymienna frakcji uzyskanych po pierwszym etapie 

chromatograficznym 

Zastosowanie chromatografii jonowymiennej miało na celu dodatkowo oczyścić frakcje 

uzyskane w pierwszym etapie chromatograficznym poprzez rozdzielenie od siebie białek 

różniących się rozmieszczeniem ładunków elektrycznych na swojej powierzchni. Po tym 

etapie oczekiwano zatem otrzymania frakcji zawierających białka należące do jednej rodziny  

i charakteryzujące się takimi samymi lub bardzo zbliżonymi właściwościami 

fizykochemicznymi. Co istotne, obie wybrane techniki (SEC i IEX) nie wymagały 

zastosowania rozpuszczalników organicznych, dlatego też wyeliminowano potencjalny 

problem utraty aktywności biologicznej białek w otrzymanych frakcjach. 

4.1. Optymalizacja parametrów układu chromatograficznego w celu 

uzyskania  zadowalającej rozdzielczości procesu 

W celu wybrania optymalnych warunków do kolejnego etapu oczyszczania białek jadu, 

przetestowano szereg układów złoże-bufor opartych na technice chromatografii 

jonowymiennej. Dla każdej próbki indywidualnie dobierano najważniejsze parametry procesu 

w tym przede wszystkim: typ kolumny, rodzaj eluenta oraz program wymywania białek  

z kolumny. Przykładowy proces optymalizacji przedstawiono za pomocą wybranych 

chromatogramów dla frakcji G (Rysunki 19-21). 
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Rysunek 19. Chromatogramy frakcji G uzyskane w układzie chromatograficznym: roztwór podstawowy (r-r A) - bufor Brittona-Robinsona, pH 3 (Załącznik; F2);  

(eluent (r-r B) - bufor Brittona-Robinsona z 1 M NaCl, pH 3; kolumna - (a) HiTrap®
 CM Fast Flow (słaby kationit), 1 mL; (b) Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Rapid S  

(silny kationit), 1 mL. Kolorowe linie na chromatogramie oznaczają wskazania detektorów spektrofotometrycznych (linia niebieska – λ215nm, niebieskozielona – λ255nm,  

zielona – λ280nm) oraz detektora  konduktometrycznego (linia czerwona).  
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Rysunek 20. Chromatogramy frakcji G uzyskane w układzie chromatograficznym: kolumna - HiTrap®
 SP Fast Flow (silny kationit), 1 mL; roztwór podstawowy (r-r A) –  

(a-b) bufor HEPES, pH 8; (c) bufor octanowy, pH 5; eluent (r-r B) – (a-b) bufor HEPES z 1 M NaCl, pH 8, (c) bufor octanowy z 1M NaCl, pH 5. Chromatogramy (a) oraz 

(b) zostały zarejestrowane dla takich samych układów złoże-bufor, ale różniły się zastosowanym programem elucji. Kolorowe linie na chromatogramie oznaczają wskazania 

detektorów spektrofotometrycznych (linia niebieska – λ215nm, niebieskozielona - λ255nm, zielona – λ280nm) oraz detektora  konduktometrycznego (linia czerwona).  
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Rysunek 21. Chromatogramy frakcji G uzyskane dla tego samego układu chromatograficznego: roztwór podstawowy (r-r A) – bufor octanowy, pH 5; eluent (r-r B) – bufor 

octanowy z 1 M NaCl, pH 5; kolumna – Cytiva Resource™ S (silny kationit), 6 mL. Uzyskane chromatogramy (a) i (b) zostały zarejestrowane dla różnych programów elucji. 

Kolorowe linie na chromatogramie oznaczają wskazania detektorów spektrofotometrycznych (linia niebieska – λ215nm, niebieskozielona - λ255nm, zielona – λ280nm) oraz 

detektora  konduktometrycznego (linia czerwona).  
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Ze względu na dużą liczbę rozdzielanych frakcji jak również liczbę testowanych 

kombinacji układów chromatograficznych i programów elucji, nie zdecydowano się  

na umieszczenie w pracy wszystkich wyników optymalizacji, a przedstawiono jedynie 

przykładowe chromatogramy ukazujące żmudny proces doboru optymalnych warunków 

chromatograficznych dla frakcji G. Na podstawie widocznych rysunków można jednak 

zwrócić uwagę jak istotny wpływ na udany rozdział chromatograficzny ma odpowiedni dobór 

najważniejszych elementów układu. Na rysunku 19a-b przedstawiono odrębne procesy  

z wykorzystaniem dwóch różnych kolumn i tych samych buforów o niskim pH. Pomimo tego, 

że w jednym przypadku zastosowano słaby kationit (Rysunek 19a), a w drugim silny kationit 

(Rysunek 19b) to w żadnym z tych układów nie udało się oddzielić od siebie różnych białek. 

Zdecydowana większość toksyn uległa wymyciu z kolumny przy podobnym stężeniu soli. 

Rysunek 20a-c uwidacznia z kolei różnice jakie można było zaobserwować przy stosowaniu 

różnych buforów i programów elucji na tej samej kolumnie chromatograficznej. Porównanie 

ze sobą rysunków 20a i 20b pokazuje jak dobór odpowiedniego programu elucji może 

poprawić rozdział chromatograficzny, nawet jeśli właściwości różnych białek, 

odpowiedzialne za ich wiązanie się ze złożem, są do siebie zbliżone. Rysunek 20c to z kolei 

próba separacji białek z frakcji G na tej samej kolumnie, wykorzystując jako bufory A i B – 

bufor octanowy o pH 5. Na rysunku 21a-b przedstawiono chromatogramy uzyskane  

z wykorzystaniem kolumny o większej niż poprzednio objętości 6 mL. Na tym przykładzie 

można również zauważyć, że indywidualnie dobrany program elucji, zawierający więcej 

etapów, znacznie poprawił rozdzielczość procesu. Ostatecznie, porównując Rysunki 19-21 

widać, że dobór odpowiednich elementów układu chromatograficznego jak i warunków 

procesu pozwolił na zwiększenie ilości wyraźnych sygnałów na chromatogramach z jednego 

do pięciu.  
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4.2. Chromatograficzna separacja białek na złożach kationitowych oraz 

analiza LC-MS/MS otrzymanych próbek 

Po optymalizacji procesu z użyciem różnych układów złoże-eluent, do separacji próbek 

zastosowano silny kationit w układzie z buforem octowym (pH 5). Rolę eluentu pełnił  

ten sam bufor zawierający dodatkowo sól (1M NaCl), której stężenie w trakcie trwania 

procesu regulowano, bezpośrednio wpływając na oddziaływania pomiędzy złożem a białkiem.  

Na Rysunkach 22-26 przedstawiono chromatogramy obrazujące przebieg procesu wraz  

z oznaczeniami frakcji, które zebrano. Frakcji A i H w ogóle nie poddano kolejnemu etapowi 

separacji na złożu kationitowym ze względu na zbyt małą ilość materiału. Rysunki 22-26 

zawierają również dane z analizy składu wybranych frakcji uzyskane metodą LC-MS/MS.  

W tym przypadku również procesowi identyfikacji białek poddano tylko te frakcje,  

dla których posiadano wystarczającą ilość materiału (Tabela 9).  

Tabela 9. Wyniki pomiaru stężenia białka w zebranych próbkach po chromatografii jonowymiennej za pomocą 

zestawu Pierce™ BCA Protein Assay Kit. 

Próbka Stężenie białka [μg/μL] 

B1 0,013 

B2 b/d 

B3 0,022 

C1 b/d 

C2 0,009 

C3 0,133 

C4 0,005 

E1 0,370 

E2 3,049 

E3 3,449 

F1 b/d 

F2 2,454 

F3 2,257 

G1 3,880 

G2 1,464 

G3 1,457 

G4 0,563 

G5 0,592 

b/d – brak danych - wynik poniżej granicy oznaczalności testu analitycznego 
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Rysunek 22. Chromatogram frakcji B otrzymany metodą chromatografii jonowymiennej na kolumnie Cytiva Resource™ S (silny kationit) o objętości 6 mL. Kolorowe linie 
na chromatogramie oznaczają wskazania detektorów spektrofotometrycznych (linia niebieska – λ215nm, niebieskozielona – λ255nm, zielona – λ280nm) oraz detektora 

konduktometrycznego (linia czerwona). Czarnymi strzałkami oznaczono zebrane frakcje.  
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Rysunek 23. (a) Chromatogram frakcji C otrzymany metodą chromatografii jonowymiennej na kolumnie Cytiva Resource™ S (silny kationit) o objętości 6 mL. Kolorowe 

linie na chromatogramie oznaczają wskazania detektorów spektrofotometrycznych (linia niebieska – λ215nm, niebieskozielona – λ255nm, zielona – λ280nm) oraz detektora 

konduktometrycznego (linia czerwona). Czarnymi strzałkami oznaczono zebrane frakcje; (b) Jakościowy i ilościowy skład białkowy frakcji C3 poddanej analizie LC-MS/MS. 
Dane eksperymentalne analizowano za pomocą oprogramowania MaxQuant. LAP (Low-abundant proteins) – grupy białek, których łączny udział procentowy nie przekraczał 

1% zaliczono do grupy LAP. Dokładne jakościowe i ilościowe wyniki dotyczące wszystkich zidentyfikowanych białek umieszczono w Materiałach Dodatkowych 

(MD_Tabela6). 
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Na chromatogramie frakcji B można zaobserwować obecność co najmniej trzech pików,  

z których jeden (oznaczony B3) wyraźnie wyróżnia się na tle pozostałych pod względem 

wartości absorbancji jaką osiąga (Rysunek 22). Dokładna tożsamość widocznych sygnałów 

nie jest jednak znana, ponieważ ilość białka w zebranych frakcjach nie była wystarczająca  

do przeprowadzenia analizy składu oraz późniejszych analiz funkcjonalnych (Tabela 9).  

Z wyglądu i ułożenia sygnałów na chromatogramie można jednak przypuszczać, że skład 

białkowy frakcji reprezentowanej przez najbardziej intensywny pik, nie różni się znacznie  

od składu jaki został określony dla całej frakcji B. Na taki wniosek wskazuje fakt bardzo 

ograniczonej separacji białek podczas procesu chromatograficznego jako, że zdecydowana ich 

większość została wymyta z kolumny w tym samym czasie. Pierwszy sygnał (B1) może 

jednak pochodzić od białek, które w ogóle nie związały się z kolumną lub obecność tego piku 

jest jedynie efektem chwilowej zmiany przewodnictwa elektrycznego, co można 

zaobserwować na wskazaniach detektora konduktometrycznego. Drugi sygnał pochodzi 

najprawdopodobniej od niewielkiej frakcji białek dość słabo związanej ze złożem. Z kolei 

białka, które znalazły się we frakcji B3 tworzyły silne oddziaływania ze złożem, jako, że były 

wymywane dopiero przy wysokim stężeniu soli. 

Chromatogram frakcji C charakteryzuje się dość podobnym układem sygnałów. Podczas 

separacji, na chromatogramie widoczne są co najmniej cztery sygnały, w tym jednak 

przypadku na uwagę zasługuje centralny, najbardziej wyraźny pik C3, który pojawia się 

niemal w samym środku elucji gradientowej tego rozdziału (Rysunek 23a). Interpretacja 

dwóch pierwszych sygnałów pozostaje taka sama jak w przypadku rozdziału poprzedniej 

frakcji, z kolei dwa najwyższe piki zdecydowanie reprezentują odrębne frakcje białkowe 

charakteryzujące się odmiennym ładunkiem na powierzchni. Dość zaskakująco jednak, 

pomiar stężenia białka w zebranych frakcjach za pomocą techniki opartej na wykorzystaniu 

BCA wskazała na duże różnice w wynikach dla dwóch ostatnich frakcji (Tabela 9).  

Dlatego też jakościową i ilościową analizę składu przeprowadzono tylko dla frakcji C3 

(Rysunek 23b). Analiza z wykorzystaniem spektrometrii mas wykazała, że w zebranej próbce 

C3 udało się wzbogacić frakcję SVMPs aż o 30,92%. Osiągnięta czystość na poziomie 95% 

umożliwia prowadzenie wstępnych badań funkcjonalnych dla tej rodziny białkowej. Poza 

metaloproteinazami, próbka zawiera również niewielką liczbę białek należących do innych 

grup w tym m.in. 3FTx i PLA2, których łączna zawartość nie przekracza jednak 5%. 
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Rysunek 24. (a) Chromatogram frakcji E otrzymany metodą chromatografii jonowymiennej na kolumnie Cytiva Resource™ S (silny kationit) o objętości 6 mL. Kolorowe 

linie na chromatogramie oznaczają wskazania detektorów spektrofotometrycznych (linia niebieska – λ215nm, niebieskozielona – λ255nm, zielona – λ280nm) oraz detektora 

konduktometrycznego (linia czerwona). Czarnymi strzałkami oznaczono zebrane frakcje; (b) Jakościowy i ilościowy skład białkowy frakcji E1, E2 i E3 poddanych analizie 

LC-MS/MS. Dane eksperymentalne analizowano za pomocą oprogramowania MaxQuant i Perseus. LAP (Low-abundant proteins) – grupy białek, których łączny udział 

procentowy nie przekraczał 1% zaliczono do grupy LAP. Dokładne jakościowe i ilościowe wyniki dotyczące wszystkich zidentyfikowanych białek umieszczono  

w Materiałach Dodatkowych (MD_Tabela6). 

 



 

111 

Wyniki 

W wyniku separacji frakcji E na złożu jonowymiennym udało się z kolei określić 

tożsamość wszystkich zebranych podczas rozdziału frakcji (Rysunek 24a-b). Co ciekawe 

wszystkie te sygnały pojawiły się w trakcie wymywania białek podczas ciągłej elucji 

gradientowej. Sygnały odpowiadające frakcjom E2 i E3 wykazywały wyraźnie wyższe 

wartości absorbancji w stosunku do pierwszego zebranego piku. Co więcej, w okolicy 

drugiego piku widoczny jest szereg mniejszych pików, które najprawdopodobniej 

reprezentowały niewielkie frakcje białek nieznacznie różniące się od siebie siłą wiązania się 

do złoża. Ostatecznie dzięki chromatografii jonowymiennej udało się wyraźnie zwiększyć 

udział fosfolipaz A2 we frakcjach E2 i E3 w stosunku do próbki wyjściowej. Otrzymano dwie 

frakcje PLA2 o wysokiej czystości, które jednak wyraźnie się od siebie różniły czasem 

retencji co wskazuje na ich odmienne właściwości fizykochemiczne. Na uwagę zasługuje 

również symetryczny kształt rozdzielonych pików mogący wskazywać na homogeniczność 

otrzymanych frakcji. Dość zaskakująco w próbce E1 uzyskano inną frakcję o wysokiej 

zawartości białek należących do jednej rodziny. W tym przypadku otrzymano frakcję 

zawierającą aż 98,70% białek z rodziny CRISP. Jest to o tyle niespodziewany wynik,  

że udział tej grupy białek we frakcji E nie przekraczał nawet trzech procent. Najwyraźniej 

jednak, białka z tej grupy wykazywały się unikalnym rozkładem ładunków na swojej 

powierzchni, co umożliwiło ich wyraźną separację od innych białek frakcji E. Dla kontrastu, 

w porównaniu do frakcji E, nie udało się z kolei wyizolować białek z rodziny VNGF, których 

udział procentowy we frakcjach E1-E3 nie przekroczył nawet 1%.  
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Rysunek 25. (a) Chromatogram frakcji F otrzymany metodą chromatografii jonowymiennej na kolumnie Cytiva Resource™ S (silny kationit) o objętości 6 mL. Kolorowe 

linie na chromatogramie oznaczają wskazania detektorów spektrofotometrycznych (linia niebieska – λ215nm, niebieskozielona – λ255nm, zielona – λ280nm) oraz detektora 
konduktometrycznego (linia czerwona). Czarnymi strzałkami oznaczono zebrane frakcje; (b) Jakościowy i ilościowy skład białkowy frakcji F2 i F3 poddanych analizie  

LC-MS/MS. Dane eksperymentalne analizowano za pomocą oprogramowania MaxQuant i Perseus. LAP (Low-abundant proteins) – grupy białek, których łączny udział 

procentowy nie przekraczał 1% zaliczono do grupy LAP. Dokładne jakościowe i ilościowe wyniki dotyczące wszystkich zidentyfikowanych białek umieszczono  

w Materiałach Dodatkowych (MD_Tabela6). 
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Analiza próbek zebranych podczas rozdziału chromatograficznego frakcji F pozwoliła  

na określenie składu w dwóch frakcjach reprezentowanych przez najbardziej intensywne piki 

na chromatogramie (Rysunek 25a-b). W porównaniu do chromatogramu próbki E, brak jest 

podobnego sygnału (E1) poprzedzającego pojawienie się głównych pików, jednakże 

zdecydowano się na zebranie próbki, która potencjalnie mogła zawierać białka niezwiązane  

z kolumną (F1). Niestety niskie stężenie białka w tej frakcji nie pozwoliło na dalszą jej 

analizę (Tabela 9). Dla odmiany, piki oznaczone F2 i F3 kształtem przypominają te, uzyskane 

podczas chromatografii próbki E. Co więcej, profil białkowy obu frakcji również jest 

bliźniaczo podobny do otrzymanych wcześniej E2 i E3. Biorąc pod uwagę, że próbki E i F 

zebrane podczas chromatografii wykluczania pochodziły z jednego piku, możnaby 

przypuszczać, że co najmniej część białek w próbkach uzyskanych po obu procesach 

chromatograficznych zawiera dokładnie te same białka (Rysunek 16b). Z tej perspektywy 

zastanawiający jest jednak obraz żeli po elektroforezie SDS-PAGE, który mógłby wskazywać 

na większe zróżnicowanie frakcji F w stosunku do frakcji E, o czym miałby świadczyć dużo 

bardziej intensywny prążek w rejonie ok. 20 kDa (Rysunek 17). Tymczasem wyniki analizy 

składu białkowego próbek uzyskanych w trakcie SEC wydają się temu przeczyć  

(Rysunek 18). Trudno jest zatem wyciągać jednoznaczne wnioski w tej kwestii, co jednak nie 

zmienia faktu skutecznego uzyskania jednolitych frakcji E1-E3 i F2-F3. Co więcej, kształt 

pików jak i udział procentowy PLA2 we frakcjach oznaczonych numerem dwa (E2, F2) 

mógłby nawet sugerować wyizolowanie konkretnej izoformy fosfolipazy A2, czego jednak nie 

da się z całą pewnością potwierdzić z wykorzystaniem zastosowanych technik badawczych.  
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Rysunek 26. (a) Chromatogram frakcji G otrzymany metodą chromatografii jonowymiennej na kolumnie Cytiva Resource™ S (silny kationit) o objętości 6 mL. Kolorowe 

linie na chromatogramie oznaczają wskazania detektorów spektrofotometrycznych (linia niebieska – λ215nm, niebieskozielona – λ255nm, zielona – λ280nm) oraz detektora 

konduktometrycznego (linia czerwona). Czarnymi strzałkami oznaczono zebrane frakcje; (b) Jakościowy i ilościowy skład białkowy frakcji G1-G5 poddanych analizie  

LC-MS/MS. Dane eksperymentalne analizowano za pomocą oprogramowania MaxQuant i Perseus. LAP (Low-abundant proteins) – grupy białek, których łączny udział 

procentowy nie przekraczał 1% zaliczono do grupy LAP. Dokładne jakościowe i ilościowe wyniki dotyczące wszystkich zidentyfikowanych białek umieszczono  
w Materiałach Dodatkowych (MD_Tabela6). 
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Podobnie skuteczny rozdział przeprowadzono w stosunku do frakcji G. W tym jednak 

przypadku pozornie jednorodna frakcja została rozdzielona na kolejne pięć frakcji, których 

białka różniły się powierzchniowym ładunkiem elektrycznym. Co więcej, kształt niektórych 

pików mógłby wskazywać na to, że w składzie części frakcji występują rozmaite proteoformy 

3FTxs, które mogą różnić się między sobą nie tylko ładunkiem ale również innymi 

parametrami fizykochemicznymi i biologicznymi. Nie byłoby to jednak szczególnie 

zaskakujące biorąc pod uwagę bogactwo i różnorodność białek z tej grupy.  

Na chromatogramie zdecydowanie najbardziej wyróżnia się pik oznaczony G1, którego 

struktura tylko w niewielkim stopniu odbiega od graficznej reprezentacji rozkładu 

normalnego. Kolejne dwa sygnały przypominają już bardziej asymetryczne rozkłady 

prawostronne, podczas gdy frakcje G4 i G5 zawierają białka o bardzo zbliżonej do siebie 

specyfice oddziaływań z zastosowanym złożem (Rysunek 26a). Co warto zaznaczyć, 

obliczony udział procentowy białek 3FTx w rozdzielonych frakcjach, w każdym przypadku 

wynosił powyżej 98%, a dla frakcji G4 osiągnął aż 99,84% wskazując na wyjątkową czystość 

uzyskanych próbek. Obecność białek z innych grup jest tutaj marginalna i tylko w trzech 

przypadkach przekracza 1% (PLA2 we frakcjach G1,G2 i G3) (Rysunek 26b). 
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5. Analiza aktywności enzymatycznej fosfolipaz A2 

Z uzyskanych frakcji wybrano te, które zawierały oczyszczone enzymy PLA2, po to  

aby wstępnie ocenić ich potencjał katalityczny. Do tego celu wykorzystano reakcję hydrolizy 

glicerofosfolipidu (Diheptanoyl Thio-PC), której produkt był pośrednio wykrywany metodą 

spektrofotometryczną. Dla analizowanych enzymów wykonano profil aktywności  

przy różnych warunkach pH reakcji, wyznaczono podstawowe stałe kinetyczne oraz 

porównano szybkości reakcji uzyskanych enzymów z szybkościami osiąganymi przez 

enzymy wykorzystywane komercyjnie. 

5.1. Porównanie aktywności enzymatycznej uzyskanych frakcji z aktywnością 

enzymów dostępnych komercyjnie 

W pierwszej kolejności przeanalizowano aktywność enzymatyczną czterech 

oczyszczonych frakcji fosfolipaz A2 z jadu N. ashei (E2, E3, F2, F3) oraz dwóch enzymów 

stosowanych komercyjnie: Lecitase
®
10L i Lecitase

®
Ultra. Kontrolę pozytywną  

w eksperymencie stanowiła fosfolipaza A2 jadu pszczoły (Bee venom) (Rysunek 27). 

 

Rysunek 27. Analiza aktywności enzymatycznej próbek przeprowadzono z wykorzystaniem fosfolipidu 

(Dithioheptanoyl-PC) jako substratu i DTNB w temperaturze 25°C. Wyliczone wartości aktywności enzymów 
przedstawiono w jednostce aktywności właściwej [U/mg], która określa liczbę jednostek enzymatycznych  

na 1 mg enzymu. Jednostka enzymatyczna [U] oznacza ilość enzymu zdolnego do przekształcenia 1 μmola 

substratu w ciągu jednej minuty. Wykres słupkowy przedstawia uzyskane wartości średnie wraz z błędem 

standardowym średniej (n=9, nbee=3). Grupy dla których nie wykazano istotnie statystycznych różnic oznaczono 

tą samą, małą literą alfabetu (GraphPad Prism 9 Software). 
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Uzyskane wyniki wskazują na wyraźne różnice w aktywności enzymatycznej fosfolipaz 

A2 pochodzących z różnych źródeł w stosunku do zastosowanego substratu. Jak widać dwa 

najwyższe wyniki aktywności zarejestrowano w przypadku próbek uzyskanych na drodze 

dwuetapowej chromatografii cieczowej (E2 i F2). W pozostałych dwóch oczyszczonych 

frakcjach, aktywność PLA2 była już znacznie niższa, chociaż wciąż istotnie wyższa niż  

w przypadku rekombinowanego enzymu syntezowanego w komórkach Aspergillus oryzae, 

który jest dostępny pod komercyjną nazwą Lecitase
®
Ultra czy enzymu wyizolowanego  

z trzustki wieprzowej (Lecitase
®
10L). Średnia aktywność właściwa fosfolipazy A2 

pochodzącego z jadu pszczoły wyniosła 492,9 ± 75,9 U/mg i wartość ta była niższa jedynie 

od aktywności enzymów obecnych we frakcjach E2 i F2. Z uwagi jednak na mniejszą 

liczebność próby (n=3) nie udało się wykazać statystycznie istotnych różnic w stosunku  

do pozostałych badanych enzymów. 

Zestawiając ze sobą dane na temat składu poszczególnych frakcji z uzyskanymi 

informacjami dotyczącymi ich aktywności enzymatycznej, można zauważyć, że frakcje  

o wyższej zawartości enzymów PLA2 wykazywały wyraźnie wyższą aktywność podczas 

reakcji. Różnice procentowe w udziale białek z rodziny PLA2 w konkretnych frakcjach nie są 

jednak duże i wydaje się, że za wyjątkowe właściwości katalityczne próbek E2 i F2 

odpowiada raczej ich unikalny skład. Porównując chromatogramy na Rysunkach 24a i 25a 

widać, że obie frakcje zebrano przy podobnym udziale procentowym eluenta co wskazuje  

na zbliżone lub takie same właściwości fizykochemiczne białek znajdujących się w tych 

próbkach. Co ciekawe, podobnie tożsame ze sobą w zakresie składu białkowego, oddziaływań 

ze złożem chromatograficznym oraz wykazywanej aktywności enzymatycznej wydają się być 

pozostałe dwie frakcje E3 i F3. 
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5.2. Wpływ pH na aktywność enzymatyczną zebranych frakcji 

W kolejnym etapie badania właściwości wyizolowanych enzymów, wykonano analizę 

wpływu pH na aktywność enzymatyczną. Na Rysunku 28a-d przedstawiono wyniki  

tej analizy. 

 

Rysunek 28. Wpływ pH buforu na aktywność właściwą enzymów znajdujących się we frakcjach (a) E2; (b) E3; 

(c) F2; (d) F3. Do analizy zastosowano bufory Teorella i Stenhagena o pH 2,5; 4; 5,5; 7; 8,5; 10 oraz 11,5. 
Punkty pomiarowe przedstawiono jako wartości średnie aktywności właściwej w danych warunkach wraz  

z błędem standardowym średniej (n=3). Model Gaussa dopasowano w programie GraphPad Prism 9. 

 

Cztery frakcje fosfolipaz A2 uzyskane na drodze dwuetapowego oczyszczania 

chromatograficznego charakteryzowały się podobnym profilem zależności pH buforu  

od aktywności enzymatycznej. We wszystkich uzyskanych frakcjach najwyższa aktywność 

rejestrowana była w zakresie pH od 7 do 10, a różnice dotyczyły uzyskanych wartości 

aktywności właściwej oraz dokładnego położenia optimum. We frakcji E2 najwyższą 

aktywność właściwą osiągnięto w pH 7, lecz była ona niewiele większa niż ta osiągnięta 

przez enzymy inkubowane w pH 8,5 (Rysunek 28a). Nieco niższą aktywność zanotowano  

dla pH 10, jednakże ze względu na realtywnie duży błąd standardowy tej próby, 

porównywanie ze sobą dokładnych wartości wiąże się w tym przypadku z ryzykiem 
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nadinterpretacji uzyskanych wyników. Wyraźnie jednak widać, że wykres przyjmuje kształt 

zbliżony do krzywej Gaussa i wraz z oddalaniem się od optimum, aktywność enzymów  

we frakcji drastycznie spada. 

Zależność aktywności enzymatycznej od pH we frakcji E3 najbardziej ze wszystkich 

frakcji przypomina klasyczny rokład normalny co potwierdza najwyższa spośród wszystkich 

dopasowań wartość współczynnika determinacji (R
2
=0,937), oceniająca w tym przypadku 

dopasowanie modelu Gaussa do punktów eksperymentalnych (Rysunek 28b). Enzymy w tej 

frakcji wykazywały najwyższą aktywność właściwą dla pH buforu równego 8,5, chociaż 

reakcja enzymatyczna w buforze o pH 7 przebiegała z niewiele niższą szybkością. W pH 10 

aktywność enzymów spada o ok. 35-40% w stosunku do wyników zarejestrowanych  

w optimum. Podobnie jak w przypadku innych frakcji, aktywność enzymów w pozostałych 

buforach o innym pH była dużo niższa. 

Pozycja dwóch punktów pomiarowych o najwyższych wartościach w przypadku frakcji 

F2 jest dosyć nieoczekiwana, wskazując na dwa lokalne optima, jedno w pH 7, drugie  

w pH 10 (Rysunek 28c). Jednakże, w tym przypadku należy zwrócić uwagę na szeroki zakres 

słupków błędu, które sprawiają, że nie da się rzetelnie i jednoznacznie zinterpretować tych 

wyników w odniesieniu do trzeciego najwyższego punktu zarejestrowanego w pH 8. Zatem, 

osobliwy wzajemny układ punktów wokół optimum jest najprawdopodobniej spowodowany 

dużym rozrzutem danych wokół średnich.  

W ostatniej analizowanej frakcji zdecydowanie najwyższą aktywnością charakteryzowały 

się enzymy inkubowane w buforze Teorella i Stenhagena o pH 7 (Rysunek 28d). Duży błąd 

standardowy tej próby sprawia jednak, że w tym przypadku również nie powinno się 

wyciągać odważnych wniosków ponieważ w rzeczywistości różnica pomiędzy aktywnością  

w pH 7, 8,5 oraz 10 może nie być tak wyraźna. Z pewnością jednak optymalne pH enzymów 

zawartych w próbce F3 znajduje się w podobnym zakresie jak w przypadku pozostałych 

próbek. 

Uzyskane wyniki wskazują na podobne wymagania enzymów w stosunku do pH 

środowiska reakcji chemicznej. Co warte podkreślenia enzymy ze wszystkich frakcji 

wykazywały aktywność enzymatyczną w szerokim zakresie pH, od warunków lekko 

kwaśnych po mocno zasadowe (pH 5,5-11,5). Jednakże w warunkach bardzo kwasowych, 

przy pH buforu równym 2,5 i/lub 4, aktywność spadała niemal do zera.  
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5.3. Wyznaczenie parametrów kinetycznych fosfolipaz A2 

Aby wyznaczyć podstawowe parametry kinetyczne enzymów w analizowanych 

próbkach, w pierwszej kolejności dla każdego badanego stężenia substratu wykreślono 

krzywe postępu reakcji, czyli rejestrowaną w eksperymencie zależność zmiany absorbancji  

od czasu. Następnie na podstawie uzyskanych krzywych, wyznaczono wartości szybkości 

początkowych (v0) wszystkich reakcji dla każdego analizowanego układu. Uzyskane wartości 

wyrażono w jednostkach aktywności właściwej [U/mg] i wykorzystano do wykreślenia 

zależności szybkości początkowej reakcji v0 od stężenia substratu. Krzywe widoczne  

na wykresie dopasowano za pomocą regresji nieliniowej w programie GraphPad Prism 9 

zgodnie z równaniem Michaelisa-Menten (Rysunek 29). 

 

Rysunek 29. Zależność aktywności enzymatycznej (wyrażonej w jednostkach [U/mg]) od stężenia 
początkowego substratu dla wszystkich badanych frakcji. Punkty na wykresie przedstawiają średnią wartość 

aktywności uzyskaną w wyniku przeprowadzenia jednego eksperymentu w trzech powtórzeniach. Słupki błędów 

wyrażono w formie błędu standardowego średniej (n=3). Krzywe dobrane na podstawie danych 

eksperymentalnych dopasowano za pomocą regresji nieliniowej z uwzględnieniem modelu Michaelisa-Menten 

(Oprogramowanie GraphPad Prism 9). 

 

Można zauważyć, że funkcje hiperboliczne w dokładny sposób opisują położenie 

punktów na wykresie co m.in. potwierdzają wysokie wartości współczynników dopasowania 

(R
2 

≥ 0,978). Na podstawie wykreślonej zależności, można zatem uznać, że model 

Michaelisa-Menten w dobry sposób opisuje kinetykę badanych układów. Zastosowanie 

metody regresji nieliniowej pozwoliło również na estymację parametrów kinetycznych 

(szybkości maksymalnej reakcji Vmax oraz stałej Michaelisa KM) enzymów znajdujących się  

w analizowanych próbkach (Tabela 10).  
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Dla porównania wyników, do wyznaczenia wyżej wspomnianych parametrów 

kinetycznych (Vmax i KM) zastosowano również dwie metody oparte na technikach linearyzacji 

danych: Lineweavera-Burke‘a (Rysunek 30) i Hanesa (Rysunek 31) (Tabela 10).  

 

Rysunek 30. Diagram Lineweavera-Burke‘a przedstawia zależność odwrotności szybkości początkowej 1/v0  

od odwrotności stężenia początkowego 1/[S]. Wykreślenie tej zależności, opartej na odwrotności równania 

Michaelisa-Menten, pozwala na wyznaczenie parametrów kinetycznych enzymu: z miejsca zerowego funkcji 
liniowej (1/KM) oraz z punktu przecięcia funkcji liniowej z osią rzędnych (1/Vmax).  

 

W pierwszej kolejności wykreślono zależność odwrotności szybkości początkowej  

od odwrotności stężenia substratu zgodnie z linearyzacją Lineweavera-Burke‘a, opartej  

na odwrotności równania Michaelisa-Menten. Na przedstawionym wykresie widać, że funkcje 

opisujące różne frakcje wyraźnie podzieliły się na dwie grupy linii prostych 

charakteryzujących się podobnym nachyleniem i punktem przecięcia z osią odciętych 

(Rysunek 30). Taka sytuacja świadczy o zbliżonych parametrach kinetycznych tych frakcji  

co zostało potwierdzone po wyliczeniu z wykresu stałej Michaelisa KM oraz maksymalnej 

szybkości reakcji Vmax (Tabela 10). Warto tutaj zaznaczyć, że choć może się wydawać, że  

ta sama funkcja liniowa opisuje serie danych E2 i F2 to w rzeczywistości są to dwie odrębne 

funkcje, a wizualny efekt jednej linii spowodowany jest niewielkimi różnicami w parametrach 

obu funkcji liniowych oraz zastosowaną skalą na wykresie. Na przykładzie frakcji E3 i F3 

widać, że słupki błędów punktów najbardziej oddalonych od osi y są dużo większe niż tych 

znajdujących się przy początku układu współrzędnych, co jest matematyczną konsekwencją 

zastosowanej metody i jednocześnie jej największą wadą.  
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Do wyznaczenia parametrów kinetycznych badanych układów wykorzystano również 

metodę linearyzacji Hanesa (Rysunek 31).  

Rysunek 31. Funkcja liniowa na wykresie Hanesa charakteryzuje się nachyleniem równym 1/Vmax oraz przecina 

się z osiami rzędnych i odciętych kolejno w punktach KM/Vmax i –KM, co pozwala na proste wyznaczenie 

parametrów kinetycznych. Funkcje liniowe opisujące wszystkie badane układy przedstawiono na jednym 

wykresie. Punkty na wykresie przedstawiają średnią arytmetyczną z błędem standardowym średniej (n=3). 

 

W przypadku frakcji E2, F2 i F3 da się zauważyć bardzo dobre dopasowania funkcji 

liniowych do punktów pomiarowych. Gorsze dopasowanie linii prostej dla frakcji E3 

spowodowane jest większym odchyleniem standardowym zmierzonych wartości szybkości 

początkowej dla największego stężenia substratu. Podobnie jak w przypadku poprzedniej 

techniki linearyzacji, linie na wykresie podzieliły się na dwie grupy o zbliżonych 

współczynnikach równania liniowego.  

Tabela 10 przedstawia wyniki estymacji parametrów kinetycznych dla analizowanych 

układów.  

Tabela 10. Parametry kinetyczne badanych układów wyznaczone za pomocą metod: regresji nieliniowej, 

Lineweavera-Burke‘a oraz Hanesa. 

 Frakcja Regresja nieliniowa 
Lineweavera-

Burke‘a 
Hanesa 

Szybkość 
maksymalna reakcji 

(Vmax) [U/mg] 

E2 2111,32 ± 99,71 2788,80 ±120,29 2181,97 ± 141,95 

E3 289,95 ± 25,63 308,76 ± 9,94 264,02 ± 42,01 

F2 1547,85 ± 55,24 1875,08 ± 99,65 1580,71 ± 8,68 

F3 344,24 ± 15,87 586,22 ± 113,05 358,97 ± 13,97 

Stała Michaelisa 

(KM) [mM] 

E2 0,61 ± 0,07 0,96 ± 0,09 0,67 ± 0,09 

E3 0,43 ± 0,07 0,48 ± 0,03 0,34 ± 0,11 

F2 0,45 ± 0,04 0,64 ± 0,03 0,49 ± 0,02 

F3 0,51 ± 0,06 1,19 ± 0,31 0,59 ± 0,03 



 

123 

Wyniki 

Parametry Vmax oraz KM wyznaczone za pomocą techniki Lineweavera-Burke‘a w każdym 

przypadku przyjmują najwyższe wartości i wyraźnie różnią się od tych uzyskanych  

za pomocą dwóch pozostałych metod. Wartości uzyskane za pomocą metody linearyzacji 

Hanesa są z kolei dużo bardziej zbliżone do tych uzyskanych za pomocą regresji nieliniowej. 

W przypadku analizowanych frakcji, metoda regresji nieliniowej poza jednym wyjątkiem 

(frakcja E3) szacowała najniższe wartości dla analizowanych parametrów kinetycznych 

spośród wszystkich zastosowanych metod estymacji. Należy jednak zaznaczyć, że  

o ile oszacowane wartości parametrów kinetycznych różnią się pomiędzy technikami  

to jednak każda metoda w identyczny sposób przypisuje kolejność poszczególnym frakcjom  

w kontekście wielkości uzyskanych wartości. Przy wykorzystaniu każdej techniki, największe 

wartości Vmax oszacowano kolejno dla frakcji: E2 > F2 > F3 > E3, natomiast najniższe 

wartości stałej Michaelisa uzyskano kolejno dla frakcji: E3 < F2 < F3 < E2. 
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V. Dyskusja wyników 

1. Analiza składu białkowego jadu Naja ashei 

Nasza wiedza na temat jadów węży i ich pojedynczych składników stale się pogłębia, 

wzbogacana najnowszymi doniesieniami naukowymi, które stale docierają z różnych dziedzin 

nauki. Obecnie coraz lepiej rozumiemy już, że do skutecznego leczenia pacjentów 

ukąszonych przez węże potrzebna jest wiedza dotycząca składu danego jadu jak również 

biologicznych aktywności jego składników. Co więcej, wraz z poznawaniem funkcji 

poszczególnych komponentów jadu dostrzegliśmy szansę na znalezienie związków 

chemicznych posiadających unikalne właściwości, które mogą być wykorzystywane  

do projektowania nowych leków. Niestety, ograniczenia obecnych metod analitycznych jak 

również niełatwy dostęp do materiału badawczego sprawiają, że wciąż wiele białek obecnych 

w jadach węży nie zostało dostatecznie przebadanych, a w wielu przypadkach całe proteomy 

jadów pozostają zupełnie nieodkryte. 

Taka sytuacja do niedawna dotyczyła największej afrykańskiej kobry plującej z gatunku 

Naja ashei, o której próżno było szukać jakichkolwiek informacji w dostępnych źródłach 

naukowych. Jad węża, którego dopiero w 2007 roku uznano za osobny gatunek, przez długi 

czas pozostawał całkowicie niezbadany, choć niewielka odległość ewolucyjna do innych kobr 

plujących jak i podobny obraz kliniczny pacjentów ukąszonych przez tego węża, mogły 

sugerować, że skład jego jadu będzie zbliżony do innych kobr z tego samego rodzaju.  

W niniejszej pracy wykorzystano szereg powszechnie stosowanych technik analitycznych  

w celu określenia ogólnego składu tego jadu jak również scharakteryzowania wybranych jego 

składników. 

W tym celu, w pierwszym etapie, do określenia proteomu jadu Naja ashei wykorzystano 

kombinację technik elektroforezy dwukierunkowej z analizą białek z użyciem spektrometru 

mas MALDI-ToF/ToF. Sprzężenie obu metod pozwoliło na wstępną ocenę składu 

białkowego jadu Naja ashei. Zgodnie z przewidywaniami, proteomiczna analiza jadu 

olbrzymiej kobry plującej wykazała, że swoim składem przypomina on jady innych blisko 

spokrewnionych kobr plujących i złożony jest przede wszystkim z toksyn z motywem trzech 

palców oraz fosfolipaz A2 [27] [54] [56] [113]. Wizualna analiza otrzymanych map 

białkowych wskazuje na obecność wielu białek o zbliżonych właściwościach 

fizykochemicznych, przynajmniej w zakresie masy cząsteczkowej oraz punktu 
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izoelektrycznego. Z początku może się wydawać, że wyniki analizy spektrometrycznej 

przeczą tym obserwacjom jako, że w Tabeli 5 umieszczono zaledwie 17 unikalnych białek, 

które zidentyfikowano ze wszystkich wyciętych z żeli próbek. W tym miejscu należy jednak 

zaznaczyć, że liczba plamek, w których dokonano skutecznej identyfikacji była dużo większa 

niż liczba białek unikalnych, których nazwy umieszczono w tabeli. W wielu przypadkach 

bowiem, w kilku plamkach zidentyfikowano peptydy, które zostały przypisane do tego 

samego białka. Niestety z posiadanych informacji nie sposób ustalić czy to samo białko 

wykrywane w kilku plamkach to ta sama izoforma różniąca się jedynie, dodanymi na etapie 

obróbki potranslacyjnej, modyfikacjami chemicznymi czy są to może białka w niewielkim 

stopniu różniące się sekwencją aminokwasową. W teorii wizualna analiza żeli mogłaby 

pomóc rozwiązać część tego typu dylematów, jako że wydaje się, że białka nieznacznie 

różniące się sekwencją będą znajdować się przede wszystkim na różnej wysokości żelu, 

natomiast plamki znajdujące się na tej samej wysokości, lecz różniące się pozycją w osi 

poziomej stanowiłyby cząsteczki o bardzo zbliżonej lub tej samej sekwencji, a różniące się 

obecnością różnych modyfikacji potranslacyjnych. W rzeczywistości jednak sprawa nie jest 

tak prosta, jako że zarówno modyfikacje potranslacyjne jak i różnice w sekwencji mogą 

powodować zmianę pozycji plamek w obu kierunkach. Biorąc jednak pod uwagę wzór 

plamek na otrzymanych mapach białkowych, a przede wszystkim wielkie skupiska plamek 

tworzących niemal jednorodny ślad na żelach, rozsądnym wydaje się założenie, że pomimo 

niewielkiej ilości unikalnych identyfikacji (np. tylko 3 wykryte białka z rodziny PLA2)  

jad Naja ashei składa się właśnie z szeregu odmian białek należących do kilku rodzin.  

W tym przypadku, poza niedostateczną rozdzielczością żeli, problem niskiej ilości 

identyfikacji jest też w znacznej mierze spowodowany niekompletnymi bazami danych, które 

zawierają informacje na temat poznanych białek węży. Podobnych spostrzeżeń dokonano 

również w innych pracach wykorzystujących techniki 2DE-MS do określania proteomów 

jadów węży, gdzie zdarzało się, że ilość skutecznych identyfikacji z wyciętych plamek  

na żelu wynosiła zaledwie 50% [100], a w niektórych przypadkach nawet tylko 34% [108].  

Z tych powodów zastosowanie elektroforezy dwukierunkowej jako jedynej techniki 

rozdzielczej przed etapem identyfikacji białek jest strategią coraz rzadziej wybieraną  

w analizach proteomicznych jadów węży. Z jednej strony metoda 2DE w prosty sposób 

pozwala uwidocznić złożoność badanego jadu, jednakże w przypadku takich mieszanin jej 

rozdzielczość często bywa niewystarczająca co przekłada się na mniejszą liczbę 

zidentyfikowanych białek. Poprzednie analizy proteomiczne jadów kobr z wykorzystaniem tej 

samej strategii badawczej dostarczały zbliżonych wyników w kontekście rozmieszczenia 
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plamek na uzyskiwanych mapach białkowych jak również ilości zidentyfikowanych białek.  

W każdym przypadku wybarwione żele poliakrylamidowe charakteryzowały się obecnością 

dużych skupisk białek w rejonach odpowiadających białkom o małych masach 

cząsteczkowych i wysokim punkcie izoelektrycznym. Co więcej, zastosowanie spektrometrii 

mas ze źródłem jonów typu MALDI pozwoliło na zidentyfikowanie pięciu rodzin białkowych 

w przypadku jadu Naja kaouthia [107] [108], ośmiu w przypadku jadu N. melanoleuca [113] 

oraz dziewięciu dla N. siamensis [113]. Należy jednak zaznaczyć, że białka jadu N. kaouthia 

analizowano wyłącznie za pomocą techniki PMF, podczas gdy do identyfikacji białek jadów 

kobry czarnobiałej (N. melanoleuca) i kobry syjamskiej (N. siamensis) zastosowano 

dodatkowo widma MS/MS uzyskane za pomocą tandemowej spektrometrii mas MALDI-

ToF/ToF. Widać zatem, że liczba zidentyfikowanych rodzin białek w jadzie Naja ashei (7) 

jest zbliżona do wyników uzyskiwanych dla jadów innych kobr za pomocą tej samej  

lub zbliżonej strategii badawczej.  

Uzupełnieniem i wzbogaceniem informacji na temat proteomicznego składu jadu Naja 

ashei uzyskanych z wykorzystaniem strategii 2DE-MS/MS była analiza białek jadu  

za pomocą strategii LC-MS/MS typu shotgun. Wykonanie tego typu analizy i wykorzystanie 

różnych protokołów bioinformatycznej obróbki danych, pozwoliło dodatkowo na porównanie 

ze sobą wyników uzyskanych za pomocą różnych metodologii badawczych.  

Zgodnie z oczekiwaniami zastosowanie komplementarnej metody analitycznej 

zwiększyło ilość zebranych informacji dotyczących składu białkowego analizowanego jadu. 

W tym kontekście najbardziej istotna wydaje się być identyfikacja słabiej poznanych białek 

niskokopijnych, których detekcja nie należy do najprostszych, lecz ich obecność w jadzie 

może dostarczać szeregu nowych informacji na jego temat. Co prawda, chociaż białka mniej 

liczne wciąż pozostają dość słabo zbadane to istnieje szereg hipotez tłumaczących ich 

obecność. Chociaż powszechnie uznaje się, że to najbardziej liczne składniki jadu pełnią 

kluczową rolę w obezwładnianiu, uśmiercaniu i trawieniu ofiar to jednak te podstawowe 

funkcje jadu bardzo często opierają się na mechanizmach, które nie są specyficzne względem 

określonego typu ofiary. Większość toksyn jadu swoją aktywność manifestuje poprzez 

ingerencję w uniwersalne szlaki sygnałowe kręgowców, które regulują procesy zapalne, 

krzepnięcia krwi, układ nerwowo-mięśniowy czy przeżycie komórek [30] [159]. Dlatego też 

przypuszcza się, że białka niskokopijne mogłyby być tymi cząsteczkami, które odgrywają 

istotną rolę w dostosowywaniu jadu pod konkretny rodzaj ofiary. Co więcej, tego typu białka 

mogą być też zaangażowane w regulację działania gruczołów jadowych lub wzmacniać 
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toksyczność innych składników jadu [30]. Tego typu synergistyczny mechanizm 

zaobserwowano chociażby w jadzie grzechotnika brazylijskiego, gdzie obecne w niewielkiej 

ilości hialuronidazy (0,23% białek całego jadu), w istotny sposób zwiększają toksyczność 

tego jadu, głównie poprzez ułatwianie rozprzestrzeniania się i dyfuzji innych toksyn  

do tkanek i krwioobiegu [160]. Z drugiej strony, nie wyklucza się również, że część białek 

niskokopijnych nie odgrywa dużej roli w patofizjologii ukąszenia przez co presja selekcyjna 

na nie wywierana jest dużo mniejsza niż w przypadku innych toksyn, powodując, że są one 

dużo bardziej podatne na zmiany wywoływane procesami ewolucyjnymi. W tym kontekście, 

białka te mogłyby pełnić rolę bogatego rezerwuaru cząsteczek, których nowo nabywane 

funkcje mogą po czasie regulować przystosowanie się węży do nowych warunków. Z tego też 

powodu, chociaż wciąż to najliczniejsze białka są najczęstszym celem badawczym to wydaje 

się, że mniej liczne komponenty jadu również mogą stanowić interesujący obiekt badań [30].  

W przypadku badanego jadu, zastosowanie metody LC-MS/MS zwiększyło liczbę 

zidentyfikowanych rodzin białkowych z 7 aż do 13. Wzrost ten bezpośrednio dotyczył białek 

niskokopijnych, których procentowy udział w jadzie nie przekraczał 1%. Pomimo ich 

niewielkiej liczebności, niektóre z nich znane są ze swoich toksycznych właściwości jak np. 

oksydazy L-aminokwasowe, które mogą uszkadzać komórki poprzez wywoływanie stresu 

oksydacyjnego [161] czy fosfodiesterazy, które uczestniczą w procesie generowania 

adenozyny [90]. Co więcej, wśród zidentyfikowanych białek wykryto cząsteczki należące  

do rodziny Ig-like, których obecność w jadach węży wykryto dotychczas tylko raz przy okazji 

analizowania właściwości antybakteryjnych białek jadu Naja ashei [162], a których dokładna 

aktywność wciąż pozostaje nieznana (Tabela 6).  

Kolejne bardzo istotne spostrzeżenia nasuwają się podczas porównywania danych 

proteomicznych uzyskanych z wykorzystaniem różnych strategii badawczych, gdzie 

zaobserwowano różnice pomiędzy wszystkimi zastosowanymi metodami (Rysunek 11) 

(Tabela 6) (Materiały Dodatkowe; MD_Tabela2, MD_Tabela3, MD_Tabela4). Jakkolwiek 

nie dziwią różnice w wynikach pomiędzy metodami opartymi na kompletnie innych 

technikach analitycznych to jednak w przypadku metod różniących się tylko protokołem 

analizy danych, widoczne różnice prowadzą do poważniejszych wniosków.  

Po przeanalizowaniu danych wyraźnie widać, że informacje uzyskane po bioinformatycznej 

analizie tego samego surowego pliku wejściowego przez dwa niezależne programy, różniły 

się od siebie zarówno na poziomie jakościowym (identyfikacja różnych białek i rodzin 

białkowych) jak i ilościowym (liczba zidentyfikowanych białek i peptydów oraz wzajemny 
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stosunek ilościowy poszczególnych białek do siebie). Uwagę zwraca przede wszystkim fakt 

zidentyfikowania niemal takiej samej liczby białek wspólnych (wykrytych za pomocą obu 

programów) co białek unikalnych dla danej metody. Oba programy są jednak oparte  

na innych algorytmach do przeszukiwania bioinformatycznych baz danych. Niestety 

algorytmy obecnie stosowane do takich celów jak przypisanie widm masowych do peptydów, 

przypisanie peptydów do białek czy walidacja otrzymanych wyników wciąż opierają się  

na pewnych uproszczeniach, które nie pozwalają na bezbłędne przypisanie tożsamości 

wszystkim białkom w analizowanej próbce [141] [163]. Z tego powodu w przypadku 

skomplikowanych mieszanin bezpieczniejsze i bardziej rzetelne wydaje się porównywanie 

całych rodzin białkowych niż pojedynczych białek. Tutaj, wyniki jakościowe uzyskane  

za pomocą programów PeptideShaker i MaxQuant są ze sobą dużo bardziej zbieżne i różnią 

się jedynie detekcją dwóch rodzin o znikomej ilości w jadzie. Tak czy inaczej takie wyniki 

pokazują, że otrzymywane informacje w bardzo dużym stopniu zależą od wybranej metody 

przetwarzania danych i do ich interpretacji należy podchodzić z dużą ostrożnością.  

Zdecydowanie najmniej różnorodnych identyfikacji uzyskano za pomocą metody 2DE-

MS/MS. W tym przypadku należy jednak podkreślić, że podczas analizy danych otrzymanych 

ze spektrometru mas typu MALDI-ToF/ToF, algorytm Mascot przeszukiwał jedynie bazę 

danych Swiss-Prot, podczas gdy baza danych wykorzystana w podejściu typu shotgun została 

przygotowana na podstawie zrecenzowanych (Swiss-Prot) i niezrecenzowanych (TrEMBL) 

sekcji UniProtKB. Fakt ten miał z pewnością duży wpływ na ogólną liczbę identyfikacji jako, 

że duża część białek unikalnych, wykrytych przez wyszukiwarki wykorzystywane przez PS  

i MQ, została zidentyfikowana właśnie w bazie danych TrEMBL.  

Jak wspomniano, poza różnicami w liczbie i typie zidentyfikowanych białek, analiza  

za pomocą każdej strategii badawczej dostarczyła przede wszystkim wyraźnych rozbieżności 

podczas estymacji udziału procentowego poszczególnych grup białkowych w całym jadzie.  

Co prawda w każdym przypadku toksyny z motywem trzech palców wraz z fosfolipazami A2 

stanowiły najbardziej liczne grupy białek to już jednak wzajemny stosunek ilościowy 

pomiędzy nimi bardzo istotnie się różnił. Również jednak i w tym przypadku, nie należy 

zapominać, że protokół bezwzględnej analizy ilościowej bez znakowania (LFAQ) w obu 

programach realizowany jest przy użyciu zupełnie różnych algorytmów (NSAF+  

w PeptideShaker; iBAQ w MaxQuant), zatem występowanie różnic w wynikach nie jest 

szczególnie zaskakujące, chociaż już ich skala obnaża ograniczenia stosowanych technik. 

Otrzymane wyniki wyraźnie jednak wskazują, że porównywanie ze sobą danych ilościowych 
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pomiędzy badaniami, w których wykorzystywano różne procedury analityczne, ale nawet 

takimi, które różniły się tylko protokołem przetwarzania danych, jest obarczone dużym 

ryzykiem błędu.  

Prosty proces przygotowania próbek oraz krótki czas analizy przy względnie wysokiej 

skuteczności identyfikacji peptydów sprawia, że proteomika typu shotgun z wykorzystaniem 

układu LC-MS/MS była poprzednio wielokrotnie stosowana w analizach jadów węży  

z rodzaju Naja, gdzie pełniła rolę jedynej proteomicznej strategii analitycznej [56] [164] [165] 

lub była jednym z kilku narzędzi badawczych służących odkrywaniu składu białkowego 

badanych mieszanin [55] [166] [167]. Metoda ta do tej pory dostarczyła również informacji 

na temat białek znajdujących się w jadach blisko spokrewnionych kobr afrykańskich takich 

jak m.in. Naja mossambica czy N. nigricinta nigricinta. Jakościowa analiza proteomiczna 

tych jadów za pomocą metody shotgun pozwoliła na zidentyfikowanie 32 białek w przypadku 

tego pierwszego gatunku oraz 22 białek w jadzie N. n. nigricinta. Jednakże, wzbogacenie 

metodyki badawczej o dodatkowe techniki rozdzielcze spowodowało zwiększenie ogólnej 

ilości identyfikacji aż do 75 białek dla N. mossambica i 73 w przypadku N. n. nigricinta [55]. 

Zbliżona metodyka badawcza została również zastosowana w przypadku innej analizy 

proteomicznej jadów afrykańskich kobr plujących z gatunku N. mossambica i N. pallida.  

W tym przypadku jednak, wykonana została jakościowa i ilościowa analiza składu jadu, która 

podobnie jak w przypadku jadu N. ashei, wskazała na zdecydowaną dominację toksyn  

z motywem trzech palców. Co więcej, zastosowanie programu MaxQuant pozwoliło  

na identyfikację co najmniej 18 rodzin białkowych w obu jadach węży [56]. Z drugiej strony, 

Silva-de-França i współautorzy, za pomocą tego samego oprogramowania do analizy danych 

zidentyfikowali aż 79 białek, które przyszeregowali do 24 grup białek. Jednakże, w tym 

przypadku autorzy zastosowali dosyć łagodne kryteria walidacji białek (część identyfikacji  

na podstawie jednego peptydu), stąd też na liście identyfikacji znalazły się m.in. białka  

o nieznanej funkcji, jak również takie, które nie zostały ujęte w żadnej z 63 rodzin białek 

opisanych dotychczas w jadach węży [45] [164]. Dla porównania, w niniejszej pracy technika 

shotgun pozwoliła na identyfikację 37 (PeptideShaker) lub 39 białek (MaxQuant)  

w zależności od zastosowanego oprogramowania do analizy danych. Jeśli doliczyć również 

białka zidentyfikowane tylko podczas analizy strategią 2DE-MS/MS to łącznie otrzymano 

informacje na temat 47 (PS) lub 50 (MQ) unikalnych i niepowtarzających się białek.  

Pomimo swoich niewątpliwych zalet, metoda shotgun LC-MS/MS posiada wyraźne 

ograniczenia związane przede wszystkim z brakiem możliwości jednoznacznego przypisania 
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zidentyfikowanych peptydów do konkretnych białek co bezpośrednio wynika z faktu, że etap 

ich trawienia przeprowadzany jest na próbce surowego jadu [34]. Z tego powodu bardziej 

popularną obecnie strategią badawczą w jakościowych i ilościowych analizach składu jadów 

węży wydaje się być protokół venomiczny zaproponowany przez zespół Calvete‘a (RP-HPLC 

+ SDS-PAGE + LC-MS/MS) [168] [169] [170] [171]. 

2. Wpływ wstępnej filtracji na obraz proteomu jadu 

W kolejnym etapie analizy proteomicznej jadu Naja ashei, surową próbkę jadu poddano 

ultrafiltracji z wykorzystaniem filtrów wirówkowych. Założeniem tego eksperymentu było 

zmniejszenie złożoności analizowanych próbek i w efekcie zwiększenie liczby 

zidentyfikowanych białek, szczególnie tych występujących w jadzie w małych ilościach.  

W tym przypadku masa cząsteczkowa oraz kształt białka były parametrami decydującymi  

o przebiegu procesu, tak więc teoretycznie oczekiwano, że białka jadu podzielą się  

na nieprzefiltrowaną frakcję górną złożoną z białek o wysokich masach cząsteczkowych, 

których udział procentowy w jadzie jest zazwyczaj niewielki oraz na frakcję dolną 

zdominowaną przez najbardziej liczne niskocząsteczkowe toksyny jadu. Biorąc zatem  

pod uwagę otrzymane wyniki zastanawiającą kwestią jest obecność niektórych białek  

w konkretnych frakcjach (Rysunek 14). Zgodnie z oczekiwaniami, w wynikach dla frakcji 

dolnej obserwowano przewagę białek o niskiej masie cząsteczkowej zarówno gdy  

do przetworzenia surowych danych zastosowano program MaxQuant jak również 

PeptideShaker. Jako, że do separacji białek zastosowano membranę filtracyjną o punkcie 

odcięcia masy 30 kDa, wynik ten nie budzi wątpliwości, ale już obecność białek o wyższych 

masach cząsteczkowych w tej frakcji jest zastanawiająca. Ich ilość jest jednak znikoma, a ten 

nieoczekiwany wynik możnaby tłumaczyć tym, że białka te znalazły się w dolnej frakcji  

ze względu na ich częściową degradację. W tym kontekście bardziej zastanawiająca jest 

jednak dominacja wielu białek o niskiej masie cząsteczkowej we frakcji górnej. Pierwotnie 

spodziewano się, że po wstępnej separacji próbki obserwować będziemy wyższy odsetek 

białek niskokopijnych w górnej frakcji jadu. Założenie to wydawał się uzasadniać fakt, że 

dwie dominujące rodziny białek w jadzie Naja ashei mają masę cząsteczkową niższą niż 

punkt odcięcia filtrów wirówkowych użytych w eksperymencie. Podczas gdy we frakcji 

dolnej, zgodnie z oczekiwaniami, zaobserwowano niemal wyłącznie białka z rodziny 3FTx, 

dość zaskakująco, w górnej frakcji procentowy udział tej grupy białek również wzrósł  

w stosunku do wyników dla próbki niefiltrowanej. W porównaniu z analizą jadu 
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niepoddanego filtracji wzrost ten był bardzo znaczący, gdyż w przypadku obliczeń 

programem PeptideShaker wyniósł on 18,08%, a w przypadku MaxQuant 14,71%.  

Ta obserwacja wydaje się niezwykła, ponieważ po przefiltrowaniu większości białek 3FTx  

do dolnej frakcji spodziewano się zmniejszenia ich udziału procentowego w górnej frakcji  

w porównaniu z ich ilością w surowym jadzie. Wyniki te są jednak bardzo ciekawe i na ich 

podstawie można przypuszczać, że rzeczywista ilość białek 3FTx w tym jadzie jest znacznie 

wyższa niż pierwotnie sądzono. Wniosek ten wydaje się być uzasadniony zwłaszcza jeśli 

uwzględni się specyfikę i ograniczenia obecnie stosowanych metod opartych na spektrometrii 

mas.  

Jednym z problemów związanych z analizą jakościową w trybie akwizycji zależnym  

od danych jest tłumienie mniej licznych peptydów przez te o największej liczności,  

co prowadzi do tego, że ich detekcja często jest niemożliwa. W trybie DDA jest to częściowo 

rozwiązywane poprzez szybką filtrację jonów prekursorowych, które już wcześniej zostały 

przeanalizowane, co pozwala na wybór innych peptydów. W wielu sytuacjach to rozwiązanie 

może być bardzo korzystne, ponieważ ma na celu zwiększenie pokrycia i heterogeniczności 

analizowanej populacji jonów. Jednocześnie jednak wyklucza z analizy peptydy o zbliżonej 

masie, które ulegają elucji z kolumny w podobnym czasie [140]. Dlatego też w przypadku 

próbek zawierających peptydy o podobnej sekwencji i zbliżonych właściwościach 

fizykochemicznych, efekt ten może mieć istotny wpływ na wyniki końcowe. Nie można 

wykluczyć, że dokładnie taka sytuacja miała miejsce w przypadku białek z rodziny 3FTx. 

Możliwe, że duża część prekursorów 3FTx została zignorowana podczas analizy MS 

surowego jadu, a ich obecność wykryto dopiero po wstępnej separacji próbki. Mogłoby to 

wyjaśniać nieoczekiwany wzrost udziału procentowego toksyn z motywem trzech palców  

w górnej frakcji w porównaniu z ich zawartością w niefrakcjonowanym jadzie.  

Interpretacja tych wyników nie jest jednoznaczna, a wysoki udział niskocząsteczkowych 

toksyn we frakcji górnej możnaby tłumaczyć również m.in. możliwością nieprzefiltrowania 

się wszystkich białek, niespecyficznym oddziaływaniem membrana-białko, skutkującym 

adhezją białek do membrany czy tendencją białek niskocząsteczkowych do interakcji  

z białkami o dużych masach. Innym czynnikiem, który mógł również wpłynąć na otrzymane 

wyniki mogło być duże stężenie frakcjonowanej próbki, powodujące zatykanie się porów 

membrany. 

Jednocześnie, analizując wyniki elektroforezy w warunkach nieredukujących (Rysunek 

15b) można natychmiast zweryfikować inną prawdopodobną hipotezę mówiącą, że białka  
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o małej masie cząsteczkowej, które zidentyfikowano we frakcji górnej, znalazły się tam  

z powodu tworzenia większych multimerów, co skutkowałoby przesunięciem ich masy 

powyżej 30 kDa. Łatwo bowiem zauważyć, że nawet w warunkach nieredukujących górna 

frakcja nadal składa się głównie z białek o niskiej masie cząsteczkowej poniżej 30 kDa. 

Ponadto elektroforeza SDS-PAGE (Rysunek 15a) potwierdziła, że przy użyciu filtrów 

wirówkowych możliwa jest separacja określonej frakcji białek 3FTx z jadu Naja ashei. 

Prawdopodobnie metoda ta mogłaby być również skuteczna w przypadku innych jadów  

o podobnym składzie. 

Warto zaznaczyć, że zastosowanie ultrafiltracji jako jednej z technik frakcjonowania 

białek jadu nie jest popularnym wyborem, przede wszystkim z uwagi na to, że w tym 

przypadku za jednym razem możliwe jest podzielenie mieszaniny jedynie na dwie frakcje 

białek o różnym rozrzucie masy cząsteczkowej, co oczywiście nie może się równać  

z potencjałem innych popularnych metod rozdzielczych. W badaniach białek jadów węży 

technika ta jest jednak często stosowana do odsalania i zagęszczania próbek [172] [173], 

pozbywania się niechcianych związków chemicznych z mieszaniny [174] [175], jak również 

jako wstępna metoda frakcjonowania w celu uzyskania heterogenicznych frakcji białek  

o masach cząsteczkowych poniżej i powyżej punktu określonego przez właściwości 

zastosowanej membrany filtracyjnej. Dla przykładu, podczas badań peptydomów jadów 

węży, bardzo często pierwszym etapem przygotowania próbki jest właśnie odseparowanie 

białek wysokocząsteczkowych od krótkich polipeptydów za pomocą filtrów wirówkowych 

[109] [176]. Oyama i Takahashi wykazali jednak użyteczność opisywanej metody  

z wykorzystaniem membran o punkcie odcięcia masy 10 kDa również do izolacji inhibitorów 

agregacji płytek krwi na przykładzie 57 jadów węży [177]. W tym kontekście, zastosowanie 

filtrów wirówkowych do wstępnej separacji jadu Naja ashei i w rezultacie uzyskanie frakcji 

zdominowanych ilościowo przez jedną grupę białek (3FTx) wydaje się być bardzo 

obiecującym wynikiem. Wydaje się, że uwzględnienie takiego prostego etapu separacji białek 

mogłoby znacznie ułatwić oczyszczanie określonych toksyn z jadu, zwłaszcza w przypadku 

gdy celem analizy są konkretne białka z rodziny 3FTx.  

Na koniec, warto wspomnieć o jeszcze jednej obserwacji, która zwraca uwagę podczas 

porównawczej analizy wszystkich uzyskanych danych proteomicznych. Mianowicie,  

w każdym przypadku udział procentowy grupy 3FTx był najwyższy w wynikach dla danych 

uzyskanych za pomocą programu MaxQuant. Takie wyniki również można skomentować 

uwzględniając wiedzę na temat kolejnych czynności wykonywanych przez różne programy 
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wykorzystywane do analizy danych proteomicznych. Jak wcześniej wspomniano, głównym 

ograniczeniem technik LFAQ pozostaje niewystarczająca dokładność dostępnych 

algorytmów. Działają one przy założeniu, że istnieje liniowa zależność między ilością białka, 

a mierzonymi parametrami związanymi z analizą MS (takimi jak np. intensywność jonów  

lub liczba zarejestrowanych widm). Algorytmy te stosują różne strategie, aby poradzić sobie  

z powszechnymi ograniczeniami spektrometrii mas wynikającymi z różnej jonizowalności 

peptydów czy problemu brakujących wartości (ang. missing value problem), jednak nadal nie 

są w stanie rozwiązać wszystkich wad proteomiki ilościowej [152] [178] [179]. W niniejszej 

pracy do analizy ilościowej zastosowano algorytm NSAF+ zaimplementowany  

w PeptideShaker oraz wartości riBAQ (względne iBAQ), które są dostępne w programie 

MaxQuant. NSAF+ to algorytm oparty na zliczaniu widm fragmentacyjnych przypisanych  

do konkretnych peptydów. Uwzględnia on również długość analizowanych białek oraz stosuje 

pewne uproszczenia aby rozwiązać problem peptydów wspólnych, przypisanych do kilku 

białek [180]. Na ten moment jednak rozwiązania, które opierają analizę ilościową na liczbie 

zarejestrowanych widm masowych dla peptydów i białek uważane są raczej za przybliżone 

oszacowanie rzeczywistości [152] [181] [182]. Parametr iBAQ jest z kolei obliczany jako 

suma intensywności sygnałów pochodzących od wszystkich jonów prekursorowych 

przypisanych do danego białka podzielona przez liczbę wszystkich jego teoretycznie 

obserwowalnych peptydów. riBAQ jest dodatkowo normalizowany poprzez podzielenie 

parametru iBAQ danego białka przez sumę wszystkich wartości iBAQ pochodzących  

od wszystkich zidentyfikowanych białek w próbce [153] [183]. Chociaż parametr iBAQ 

wielokrotnie wykazywał wystarczającą dokładność w określaniu bezwzględnej zawartości 

różnych białek [179] [181], donoszono również, że algorytm ten ma tendencję do znacznego 

zaniżania rzeczywistej ilości białek niskokopijnych [178]. Ten fakt mógł być przyczyną tego, 

że w porównaniu do innych metod, w przypadku danych analizowanych z wykorzystaniem 

oprogramowania MaxQuant za każdym razem otrzymywano najwyższe wartości procentowe 

dla rodziny 3FTx (Rysunki 12, 14) (Tabele 6, 7). 

 

 

 

 



 

135 

Dyskusja wyników 

3. Rozdziały chromatograficzne jadu 

Po wnikliwiej analizie proteomicznej jadu Naja ashei, kolejnym celem badań była próba 

odseparowania od siebie białek należących do tych samych rodzin, a następnie analiza 

funkcjonalna tak otrzymanych próbek. Do uzyskania homogenicznych frakcji białek,  

jad N. ashei poddano dwuetapowemu procesowi chromatograficznemu z wykorzystaniem 

filtracji żelowej oraz chromatografii jonowymiennej. W przypadku jadów węży, kombinację 

tych technik stosowano już poprzednio chociażby do izolacji czynników wzrostu nerwów 

[184], hialuronidaz [185], oksydaz L-aminokwasowych [186] czy fosfolipazy A2 typu Asp49 

[119]. Dużo częściej jednak spotykane są rozwiązania uwzględniające w planie oczyszczania 

białek, dodatkowy etap wykorzystujący układ faz odwróconych [33] [187] [188]. Wysoka 

rozdzielczość jak również dobra powtarzalność wysokosprawnej chromatografii cieczowej  

w układzie faz odwróconych sprawiają, że jest to technika bardzo chętnie i często włączana 

do protokołów oczyszczania pożądanych toksyn jadu. Niestety system ten, z uwagi  

na zastosowanie organicznych eluentów, nie zawsze jest najlepszym wyborem, szczególnie 

jeśli celem jest chromatografia preparatywna i uzyskanie białek w formie natywnej. Problem, 

o którym mowa dotyczy w szczególności białek o średnich i dużych masach cząsteczkowych, 

które często ulegają denaturacji w obecności rozpuszczalników organicznych [33] [34].  

Z uwagi na wyżej wymienione ograniczenia, do oczyszczania białek jadu wybrano jedynie 

metody, które gwarantują wymycie z kolumny białek i peptydów o pełnej funkcjonalności.  

Zastosowanie chromatografii wykluczania na pierwszym etapie separacji białek jadu nie 

jest najczęstszą praktyką, ale taka strategia bywa wybierana zwłaszcza w przypadku,  

gdy celem oczyszczania są białka z rodziny fosfolipaz A2, ponieważ takie działanie pozwala 

na ich szybkie odseparowanie od nierzadko bardziej licznych toksyn z motywem trzech 

palców [115]. Z drugiej strony uwzględnienie techniki SEC na późniejszych etapach 

oczyszczania białek (np. po chromatografii jonowymiennej) ma tę zaletę, że odbierane frakcje 

pozbawione są obecności niektórych związków chemicznych (np. soli, detergentów), które 

znalazły się w próbce w wyniku poprzednich czynności analitycznych, a mogłyby utrudniać 

dalsze analizy. 

W przypadku chromatografii wykluczania surowego jadu Naja ashei, kluczowym 

parametrem dla uzyskania zadowalającej rozdzielczości procesu okazał się być rozmiar 

kolumny. Prawie siedmiokrotne zwiększenie długości kolumny i ponad półtorakrotne 

poszerzenie jej średnicy spowodowało wyraźną poprawę w wyglądzie zarejestrowanych 

chromatogramów (Rysunek 16a-b). Wykorzystane złoże Sephadex G-75 najlepiej sprawdza 
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się do rozdziału białek o większych masach cząsteczkowych aczkolwiek w przypadku 

separacji białek z jadów węży, złoże to również jest dość powszechnym wyborem [33] [189] 

[190]. Technika filtracji żelowej z wykorzystaniem takiego samego złoża 

chromatograficznego jak to zastosowane w tej pracy, była również poprzednio wybierana 

jako pierwsza metoda rozdzielcza m.in. do izolacji PLA2s. Dla przykładu, kolumna  

o wymiarach 1,8 x 78 cm wypełniona złożem Sephadex G-75 została wykorzystana  

do separacji białek jadu żararaki urutu (Bothrops alternatus) w wyniku czego  

na chromatogramie pojawiły się trzy wyraźne piki, z których środkowy był sygnałem 

pochodzącym od frakcji białek wykazującej najwyższą aktywność enzymatyczną 

charakterystyczną dla fosfolipaz A2 [191]. Podobna strategia z wykorzystaniem nieco 

większej kolumny (4,0 x 110 cm) została wdrożona do izolacji białek PLA2 z jadu Bothrops 

jararacussu. W tym przypadku uzyskano lepszy rozdział, łącznie zbierając pięć frakcji białek. 

Co ciekawe, do drugiego etapu oczyszczania fosfolipaz, podobnie jak w niniejszej pracy, 

wybrano technikę chromatografii jonowymiennej za pomocą której, zebraną w wyniku SEC 

frakcję białek o najwyższej aktywności PLA2 rozdzielono aż na pięć kolejnych subfrakcji 

[187]. Dla porównania, na chromatogramie przedstawiającym wynik rozdziału SEC jadu  

N. ashei zarejestrowano co najmniej 6 pików (Rysunek 16b). W wyniku procesu 

chromatograficznego łącznie zebrano osiem frakcji, z czego siedem z nich wykazywało 

unikatowy wzór prążków na żelach poliakrylamidowych (Rysunek 17). 

Wyniki pokazują zatem, że zastosowanie chromatografii wykluczania pozwoliło  

na wstępną separację białek jadu i zmniejszenie złożoności zebranych próbek. Co ważne, 

częściowe ograniczenie różnorodności białek w uzyskanych frakcjach wpłynęło na to,  

że podczas analizy LC-MS/MS zidentyfikowano dodatkowych sześć rodzin białek, które 

według Tasoulisa i Isbistera można zaliczyć do grup: dominującej (SVSPs), drugorzędowej 

(CTLs), pomniejszej (VEGFs) oraz rzadkiej (CSAs, CYSs, SOs) [45]. Z kolei, w kontekście 

oczyszczania konkretnych toksyn, frakcjonowanie chromatograficzne dało najlepszy rezultat 

w przypadku białek o niskiej masie cząsteczkowej dla których uzyskane wyniki były 

szczególnie obiecujące, ponieważ w trzech ostatnich frakcjach, procentowy udział białek 

należących do jednej rodziny wyniósł powyżej 95%. Taka czystość frakcji w zasadzie 

pozwala już na prowadzenie wstępnych analiz funkcjonalnych dla białek z rodzin 3FTx [192] 

oraz PLA2, jednakże mając świadomość dużej różnorodności strukturalnej i funkcjonalnej 

białek w obu grupach, postanowiono zastosować dodatkową technikę separacji cząsteczek. 
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Podczas chromatografii jonowymiennej zastosowano szereg układów złoże-eluent  

i w tym przypadku na kształt i umiejscowienie rejestrowanych sygnałów istotny wpływ miał 

już szereg zmiennych w tym m.in.: rodzaj buforu, typ i objętość kolumny, program elucji, 

objętość próbki czy temperatura otoczenia. Wyboru układu chromatograficznego dokonano 

na drodze eksperymentalnej podczas optymalizacji warunków procesu, ale również częściowo 

na podstawie analizy map białkowych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia elektroforezy 

dwukierunkowej jadu Naja ashei. W tym przypadku, rozmieszczenie plamek na żelu 

poliakrylamidowym wyraźnie sugeruje, że większość białek badanego jadu ma zasadowy 

punkt izoelektryczny. Wiedza na temat pI białek oraz właściwości układu buforowego 

pomogły w podjęciu decyzji, że najkorzystniejsze będzie zastosowanie układu 

chromatograficznego złożonego z kationitu oraz roztworów buforowych o pH niższym  

lub zbliżonym do punktu izoelektrycznego większości toksyn jadu. W takich warunkach 

oczekiwano, że większość białek znajdujących się we frakcjach będzie wiązać się z kolumną, 

a następnie stopniowo ulegać elucji przy wzrastającym stężeniu soli. Ostatecznie, dzięki 

optymalizacji warunków chromatografii oraz indywidualnemu doborowi programu elucji,  

w przypadku każdej frakcji poddanej dalszemu oczyszczaniu, udało się uzyskać 

satysfakcjonujące chromatogramy. Chromatografia jonowymienna z wykorzystaniem 

kolumny Cytiva Resource™ S, wypełnionej złożem kationitowym, to opcja dość często 

stosowana w różnych protokołach oczyszczania białek z jadów węży. W ostatnim 

dziesięcioleciu taka strategia była wykorzystywana szczególnie często do analiz białek jadów 

kobr w tym m.in. do porównania profili chromatograficznych niektórych jadów węży  

z rodzaju Naja [193], do analizy proteomicznej jadu Naja sumatrana [194] i N. naja [195], 

izolacji cytotoksyn z jadów N. kaouthia i N. sumatrana [196], farmakologicznie aktywnych 

peptydów z jadów N. mossambica mossambica i N. scutatus [197], peptydów 

natriuretycznych z jadu N. atra [198], ale również do analizy właściwości antybakteryjnych 

frakcji białek jadu N. ashei [124]. Analiza LC-MS/MS uzyskanych frakcji wykazała,  

że łącznie udało się uzyskać 11 próbek, zawierających ponad 95% białek należących  

do jednej rodziny, w tym 4 frakcje (E2, F2, G4, G5) o co najmniej 99% czystości. 
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4. Analiza aktywności fosfolipaz A2 

W ostatnim etapie pracy przeanalizowano właściwości oczyszczonych enzymów PLA2  

z frakcji E2, E3, F2 oraz F3. W pierwszej kolejności przebadano aktywność enzymatyczną 

uzyskanych białek i porównano ją z aktywnością innych komercyjnie stosowanych fosfolipaz. 

Najwyższą aktywnością wykazywały się enzymy obecne we frakcjach E2 i F2, a osiągane 

wartości były wyraźnie wyższe nie tylko od innych frakcji, ale przede wszystkim  

od enzymów stosowanych komercyjnie. W tym miejscu należy podkreślić, że choć 

wykorzystany do badań enzym pochodzenia grzybowego (Lecitase
® 

Ultra) należy do rodziny 

fosfolipaz A1 [12], to jednak zastosowany do analiz substrat w pozycji sn-1 i sn-2 zawierał  

ten sam podstawnik, więc nie był to czynnik uniemożliwiający zajście reakcji, co widać 

zresztą w otrzymanych wynikach. Pozostałe enzymy wzorcowe to już fosfolipazy  

o regiospecyficzności sn-2, wśród których, fosfolipaza pochodząca z jadu pszczoły 

charakteryzowała się aktywnością właściwą na granicy 500 U/mg, podczas gdy enzym 

wyizolowany z trzustki wieprzowej nie wykazywał niemal żadnej aktywności w badanej 

reakcji. 

Porównując zatem tylko wyliczone wartości aktywności właściwej widać, że uzyskane 

frakcje wykazują duży potencjał katalityczny. Nie należy jednak zapominać,  

że przeprowadzony test enzymatyczny dotyczył tylko i wyłącznie jednego substratu,  

a w przypadku cząsteczek o innej strukturze, należy oczekiwać, że aktywność będzie inna. 

Dlatego też, jakkolwiek wstępne wyniki wydają się być obiecujące, to aby rzetelnie ocenić 

potencjał otrzymanych biokatalizatorów potrzebne są szersze badania z wykorzystaniem 

różnych warunków oraz substratów. Co więcej, porównując wartości aktywności właściwej 

uzyskanych frakcji z enzymami dostępnymi komercyjnie należy również wziąć pod uwagę,  

że na obserwowane wyniki częściowo mogą również wpływać różnice pomiędzy 

optymalnymi warunkami reakcji każdego enzymu. Do porównania aktywności enzymów 

zastosowano bufor o pH 7,6, a proces katalityczny prowadzono w temparaturze 26°C.  

Z danych literaturowych wynika, że te warunki w istotny sposób mogły wpłynąć  

na aktywność poszczególnych enzymów. Dla przykładu, biokatalizator izolowany z trzuski 

wieprzowej (Lecitase
® 

10L), który w przemyśle stosowany jest m.in. w procesach rafinacji 

olejów roślinnych, najwyższą aktywność prezentuje w temperaturze 65°C i w pH 5,5 [199], 

co pokazuje, że zastosowane warunki reakcji w tym przypadku były dalekie od optymalnych. 

Enzym fuzyjny o aktywności lipazy i fosfolipazy A1 (Lecitase
® 

Ultra) maksymalną szybkość 
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reakcji wykazuje z kolei w pH 6,8 oraz w temperaturze 40°C, co w bliższym stopniu 

odpowiada warunkom procesu zastosowanym podczas badań [200].  

Podczas analiz enzymatycznych zebranych frakcji testowano zatem również zależność 

aktywności enzymatycznej uzyskanych frakcji białek od pH środowiska reakcji. Generalnie, 

analizowane enzymy charakteryzowały się podobnym profilem aktywności w buforach  

o różnym stężeniu jonów wodorowych, z optimum aktywności przypadającym w zakresie pH 

od 7 do 10. Do danych eksperymentalnych dopasowano również model krzywej Gaussa, 

który dobrze opisuje zależność pH od aktywności enzymów w układach standardowych.  

W większości przypadków dopasowana krzywa w zadowalający sposób przybliżała pozycję 

zarejestrowanych punktów pomiarowych, a niewielkie różnice wynikają prawdopodobnie  

z rozrzutu uzyskanych danych. Z pewnością na uwagę może zasługiwać fakt, że na wykresie 

dla frakcji F2 (Rysunek 28c) zmierzone punkty układają się w taki sposób, że tworzą 

wrażenie istnienia dwóch optimów pH. Podobnie jak w przypadku innych frakcji, rozsądne 

wydaje się założenie, że efekt ten jest spowodowany większym błędem standardowym 

niektórych oszacowanych wartości średnich, a w rzeczywistości punkty pomiarowe kształtem 

bardziej przypominają dzwon. Z drugiej strony, nawiązując do poprzednich rozważań 

dotyczących dokładnego składu uzyskanych frakcji, nie można całkowicie wykluczyć,  

że frakcja F2 zawiera różne proteoformy fosfolipaz A2, których optima nieznacznie różniąc 

się od siebie, generują w przeprowadzonym teście wynik wskazujący na dwa niezależne 

optima pH. Niestety zgromadzone dane nie wystarczają, aby przekonująco rozstrzygnąć  

tę niepewność. 

Do analiz wpływu pH zastosowano bufor Teorella i Stenhagena, który charakteryzuje się 

satysfakcjonującą pojemnością buforową w szerokim zakresie pH, dzięki czemu możliwe 

było wykonanie pomiarów w takim samym układzie, gdzie jedyną zmienną było stężenie 

jonów wodorowych. Warto jednak zauważyć, że dla badanych enzymów nie był to optymalny 

rozpuszczalnik, ponieważ wartości aktywności właściwej uzyskiwane w układzie z buforem 

testowym opartym na Tris (pH 7,6) (jak podczas analiz kinetycznych oraz porównania 

aktywności enzymów ze standardami) były w każdym przypadku wyraźnie wyższe  

niż podczas analizy wpływu pH na aktywność. Przeprowadzona analiza pozwoliła jednak 

również wykazać, że badane frakcje zachowywały aktywność enzymatyczną w szerokim 

zakresie pH od 5,5 do 11,5, co jest obiecującym wynikiem na tle enzymów stosowanych 

obecnie w przemyśle. Dla przykładu, enzym znany pod komercyjną nazwą Lecitase
® 

Ultra 

zachowywał dobrą stabilność w zakresie pH 4,7-7,4, natomiast poniżej pH 3 i powyżej pH 10 
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aktywność enzymu już drastycznie spadała [200]. W przypadku enzymów izolowanych  

z innych jadów węży, wartości te mogą się od siebie istotnie różnić, jednak na ogół również 

obserwuje się dość wysokie aktywności w szerokim zakresie pH. Wydzielnicze fosfolipazy 

A2 wyizolowane z jadu kobry pustynnej (Walterinnesia aegyptia) zostały przebadane  

w szerokim zakresie pH (3-12), w którym nawet dla wartości skrajnych zachowywały wciąż 

ponad 20% maksymalnej aktywności [201]. Inne fosfolipazy A2 oczyszczone z jadu Bothrops 

moojeni zachowywały aktywność enzymatyczną w nieco węższym zakresie pH co ten 

określony dla analizowanych frakcji, bowiem istotną aktywność wykazywały w zakresie pH 

od 7 do 11 [202]. Z drugiej strony znane są też enzymy, które poza aktywnością 

enzymatyczną (wysoka w zakresie pH 4-8) wykazują inne ciekawe efekty biologiczne jak np. 

właściwości neurotoksyczne czy przeciwpasożytnicze [203]. 

Analiza kinetyki enzymów pozwoliła z kolei na określenie najważniejszych parametrów 

badanych enzymów w wybranej reakcji chemicznej. Co ważne, wszystkie badane układy 

spełniały prawa kinetyki Michaelisa-Menten, dzięki czemu, z uwzględnieniem założeń 

modelu, możliwe było wyznaczenie wartości szybkości maksymalnej reakcji Vmax oraz stałej 

Michaelisa KM. Parametr Vmax definiuje się jako najwyższą możliwą szybkość reakcji  

w danych warunkach przy całkowitym wysyceniu enzymu substratem [204]. Porównując 

uzyskane wyniki wyraźnie widać, że najwyższe wartości uzyskano kolejno dla frakcji E2, F2, 

F3 i E3. Warto tutaj zaznaczyć, że obliczona szybkość maksymalna reakcji uwzględnia ilość 

enzymu, jaka została wykorzystana do badań w przypadku każdej frakcji, zatem bezpośrednie 

porównywanie ze sobą tych wartości jest w tej sytuacji uzasadnione. W literaturze dość częstą 

praktyką jest również podawanie wartości parametru k2, jednakże aby było to możliwe 

niezbędna jest wiedza na temat stężenia molowego enzymu. W niniejszej pracy masa molowa 

enzymów w poszczególnych frakcjach mogłaby zostać jedynie ogólnie oszacowana, dlatego 

też nie zdecydowano się na wyliczenie tego parametru. Zakładając jednak, że enzymy 

znajdujące się w różnych frakcjach najprawdopodobniej cechują się podobną masą 

cząsteczkową, można przyjąć, że różnice między wyliczonymi wartościami k2 dla różnych 

frakcji byłyby proporcjonalne do różnic pomiędzy parametrami Vmax. Drugim parametrem 

oszacowanym dla badanych układów była stała Michaelisa, którego interpretacja nie jest 

jednak już tak oczywista. Poza najbardziej popularną definicją tego parametru, wiążącą 

stężenie substratu z połową szybkości maksymalnej reakcji, nie można zapomnieć, że stała 

KM to tak naprawdę zależność pomiędzy stałymi szybkości poszczególnych etapów reakcji 
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enzymatycznej, schematycznie przedstawionej na Równaniu 4 (równanie uwzględnia 

założenie o nieodwracalnej reakcji tworzenia produktu z komplesu ES): 

   

   

  
    

   
  
→         (4) 

Dla przedstawionego schematu stałą Michaelisa matematycznie wyraża się zgodnie  

z Równaniem 5: 

   
       

  
      (5) 

Analiza tego wyrażenia matematycznego pokazuje, że w określonych warunkach stała KM 

może opisywać miarę powinowactwa enzymu do określonego substratu. Tę uproszczoną 

interpretację można jednak uznać za prawdziwą tylko kiedy stała szybkości k2, związana  

z tworzeniem produktu, jest dużo mniejsza niż stała kinetyczna k-1, która wpływa na szybkość 

dysocjacji kompleksu enzym-substrat (ES) na E i S. W takich warunkach KM jest  

w przybliżeniu stosunkiem dwóch stałych szybkości determinujących równowagę tworzenia 

się i rozpadu w stronę substratów kompleksu ES i w tym przypadku niższe wartości stałej 

Michaelisa faktycznie bezpośrednio świadczą o lepszym dopasowaniu enzymu do substratu. 

Nie zawsze jednak wartość stałej szybkości k2 można całkowicie zaniedbać i w takich 

sytuacjach parametr KM przestaje bezpośrednio opisywać stopień dopasowania substratu  

do enzymu. Dlatego też bezpośrednie porównywanie wartości stałej Michaelisa enzymów 

znacznie różniących się stałą szybkości k2, może prowadzić do mylących wniosków na temat 

analizowanych biokatalizatorów [205] [206]. Podobną sytuację można zaobserwować  

w otrzymanych wynikach, gdzie najniższą wartość KM zarejestrowano dla frakcji E3,  

co mogłoby świadczyć o najlepszym dopasowaniu tego enzymu do badanego substratu. 

Uwzględniając jednak informacje na temat obliczonych wartości Vmax, wyraźnie widać, że  

na niższe wartości KM frakcji E3 wpłynąć mogła dużo niższa wartość stałej szybkości k2 (stała 

szybkości k2 jest powiązana z szybkością maksymalną reakcji równaniem Vmax = k2 × [E]0).  

Z kolei w przypadku frakcji charakteryzujących się większymi wartościami Vmax, ostateczne 

wartości KM mogły najprawdopodobniej zostać „zawyżone‖ przez wyższe wartości k2.  

Mimo wszystko, spośród uzyskanych danych rozsądne wydaje się porównanie stałej 

Michaelisa pomiędzy układami o zbliżonych wartościach szybkości maksymalnej. Analizując 

dane, widać zatem, że pomimo tego, że enzymy frakcji E2 są w stanie osiągnąć większą 

szybkość konwersji substratu w produkt, to jednak we frakcji F2 możliwe jest szybsze 

osiągnięcie połowy szybkości reakcji. W przypadku enzymów frakcji E3 oraz F3 można 
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zauważyć, że te pierwsze charakteryzują się trwalszym połączeniem z substratem, natomiast 

te drugie osiągają nieco wyższe wartości Vmax. Podobne rozważania nabierają szczególnego 

znaczenia w przypadku procesów przemysłowych, gdzie rzadko kiedy możliwe jest 

zastosowanie substratu w stężeniach umożliwiających osiągnięcie maksymalnej szybkości 

reakcji [206] [207]. 

Przekształcenie równania Michaelisa-Menten i wykreślenie konkretnych zależności 

pozwoliło z kolei na przedstawienie danych eksperymentalnych w formie funkcji liniowych 

oraz na wyznaczenie parametrów kinetycznych dla badanych enzymów na podstawie równań 

Lineweavera-Burke‘a oraz Hanesa (Rysunki 30, 31). Dzięki temu możliwe było porównanie 

parametrów kinetycznych wyznaczonych za pomocą różnych metod. Co więcej, wizualna 

inspekcja takich wykresów pozwala na wyłapanie wszelkich odchyleń od liniowości, które 

mogą świadczyć o odstępstwach od prawa Michaelisa-Menten i wskazywać na konkretne 

mechanizmy odpowiedzialne za taki stan rzeczy [204] [206]. W przypadku przedstawionych 

wykresów nie zauważono wyraźnych odstępstw od liniowości mogących świadczyć  

o wpływie dodatkowych czynników na przebieg reakcji, a te niewielkie, które są widoczne, 

najprawdopodobniej są efektem rozrzutu otrzymanych danych. Ponadto, wysokie wartości 

współczynnika determinacji funkcji widocznych na Rysunku 30 często są dobrym 

indykatorem czystości badanych próbek, wskazując na obecność przeważającej  

(lub wyłącznej) frakcji jednej izoformy enzymu [206].  

Porównując wyniki estymacji parametrów kinetycznych za pomocą różnych technik, 

uwagę zwraca fakt, że parametry enzymów wyznaczone na podstawie funkcji liniowej 

Lineweavera-Burke‘a w każdym przypadku przyjmują najwyższe wartości. Technika ta 

jednak, jakkolwiek pozwala na wizualną interpretację niektórych wyników oraz jest 

powszechnie wykorzystywana w analizach mechanizmu inhibicji to niestety nie jest 

uznawana za metodę precyzyjną w kontekście szacowania wartości parametrów 

kinetycznych. Problemy związane z nierównym rozłożeniem danych na wykresie 

Lineweavera-Burke‘a czy nierównomiernym rozkładem błędów eksperymentalnych 

sprawiają, że technika ta, pomimo swojej popularności, może generować poważne błędy  

przy szacowaniu parametrów kinetycznych [204] [206] [207]. W odróżnieniu od techniki 

Lineweavera-Burke‘a, metoda Hanesa w znacznym stopniu rozwiązuje problemy związane  

z dużymi wartościami niektórych błędów eksperymentalnych, jednakże jej ograniczeniem jest 

fakt, że analizowane zmienne nie są od siebie oddzielone, jako że zmienna określająca 

stężenie substratu uwzględniona jest tu na obu osiach układu współrzędnych [206] [207]. 
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Alternatywą dla technik wykorzystujących liniowe modele do analizy danych po ówczesnej 

ich transformacji, są te oparte na regresji nieliniowej. Metody te omijają standardowe 

problemy nieodłącznie związane z technikami opartymi na linearyzacji danych, ale w zamian 

mierzą się z wymagającym zadaniem znalezienia optymalnego rozwiązania dopasowania 

krzywej do punktów pomiarowych. W zależności jednak od zebranych danych oraz 

zastosowanego algorytmu, metody te mogą dorównywać, a nawet często przewyższać 

popularne metody linearyzacyjne w dokładności estymacji parametrów kinetycznych 

badanych układów [204] [208].  

W literaturze odnaleziono trzy doniesienia zawierające informacje dotyczące aktywności 

enzymatycznej fosfolipaz A2 z jadów węży, przebadanej z wykorzystaniem tego samego 

substratu, który zastosowano w niniejszej pracy. W pierwszym przypadku analiza dotyczyła 

akanmiotoksyny-1 (ang. acanmyotoxin-1), enzymu wyizolowanego z jadu węża należącego 

do gatunku Acanthophis rugosus. Po oczyszczeniu enzymu, zmierzono jego aktywność, którą 

oszacowano na 153,4 ± 11 U/mg [209]. Z drugiej strony, analiza jadu mulgi zwyczajnej 

(Pseudechis australis), która również zamieszkuje obszar Australii i uważana jest za jednego 

z najbardziej jadowitych węży tego kontynentu, pozwoliła na oczyszczenie frakcji fosfolipaz 

A2 o bardzo wysokiej aktywności antykoagulacyjnej i enzymatycznej. Dla analizowanej, 

czystej frakcji enzymów zarejestrowano nadzwyczajną aktywność właściwą wynoszącą  

(1,09 ± 0,01) × 10
5 

U/mg. Co więcej, pomiar aktywności enzymatycznej wykonano  

przy ponad dwukrotnie niższym stężeniu substratu (0,74 mM) niż to użyte w niniejszej pracy 

[210]. W ostatnim przypadku, dla daboksyny P wyizolowanej z jadu żmii łańcuszkowej 

(Daboia ruselli ruselli) autorzy wyznaczyli dwie podstawowe stałe kinetyczne enzymu  

w badanym układzie. Po zastosowaniu linearyzacji Lineweavera-Burke‘a, szybkość 

maksymalną reakcji Vmax oszacowano na 1140 U/mg, natomiast wartość stałej Michaelisa 

wyniosła 6,6 mM [211]. Jak widać na przedstawionych przykładach, aktywność fosfolipaz A2 

znajdujących się w jadach węży może skrajnie się od siebie różnić. Z jednej strony mamy 

przykład akanmiotoksyny-1, której aktywność można przyrównać do enzymów obecnych  

we frakcjach E3 i F3, a z drugiej obserwujemy niebywałą wręcz aktywność enzymatyczną 

fosfolipaz wyizolowanych z jadu P. australis, której wartości prawie stukrotnie przewyższają 

te, zarejestrowane dla najbardziej aktywnych frakcji z badanego jadu Naja ashei.  

Z kolei, enzymem, który posiadał najbardziej zbliżone właściwości, związane z osiąganymi 

szykościami reakcji, do badanych frakcji E2 i F2 była dabotoksyna P. Dane w Tabeli 10 

pokazują, że wyliczone wartości Vmax za pomocą przekształcenia Lineweavera-Burke‘a  
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dla frakcji E2 i F2 są kolejno ponad 2,5-krotnie i 1,5-krotnie większe od tych oszacowanych 

dla enzymu pochodzącego z jadu żmii łańcuszkowej. Porównanie wartości stałej Michaelisa 

wypada jeszcze bardziej na korzyść enzymów z Naja ashei, które różniły się  

od dabatoksyny P nawet dziesięciokrotnie. 

Wykorzystanie fosfolipaz jako katalizatorów reakcji stanowi z pewnością obiecującą  

i środowiskowo przyjazną alternatywę dla tradycyjnych katalizatorów chemicznych.   

Są to enzymy wykazujące szeroki zakres specyficzności substratowej, enancjoselektywności, 

jak również dużą stabilność w rozpuszczalnikach organicznych i ekstremalną jak na białka 

tolerancję na wysokie temperatury i zmiany pH [74]. Tak wyjątkowe właściwości tych białek 

doprowadziły do ich rozpowszechnionego użycia w przemyśle, w którym coraz większy 

nacisk kładzie się na rozwój oszczędnych energetycznie i przyjaznych środowisku technologii 

[9]. Obecnie fosfolipazy pełnią ważną rolę w przemyśle spożywczym przy wyrobie pieczywa, 

nabiału lub podczas rafinacji olejów roślinnych. W pierwszym i drugim przypadku, enzymy 

wykorzystywane są do produkcji emulsyfikatorów (lizolecytyn lub monoglicerydów) poprzez 

hydrolizę obecnych w żywności fosfolipidów. W procesach oczyszczania jadalnych olejów 

pochodzenia roślinnego, fosfolipazy wykorzystuje się do hydrolizy nierozpuszczalnych 

fosfolipidów [9]. Warto zaznaczyć, że enzymy wykorzystywane przy produkcji żywności nie 

niosą ze sobą żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi [67]. Duży potencjał katalityczny 

fosfolipaz sprawdza się również w procesach otrzymywania substancji smakowych oraz 

nutraceutyków. Do tej pory najczęściej stosowanym enzymem pochodzenia zwierzęcego jest 

ten wyizolowany z trzustki wieprzowej, jednakże wciąż poszukuje się alternatywnych 

enzymów z innych źródeł [10]. Enzymy z rodziny PLA2 izolowane z jadów węży nie były  

do tej pory powszechnie stosowane na skalę przemysłową do katalizy reakcji chemicznych. 

Pomimo tego, coraz liczniejsze badania wskazują na wyjątkowe właściwości enzymów z tego 

źródła. Z pewnością zastosowanie tego typu enzymów w przemyśle nie byłoby proste przede 

wszystkim z uwagi na trudny i czasochłonny proces oczyszczania białek z jadów, jednakże 

wydaje się, że z użyciem heterologicznych układów ekspresyjnych, produkcja takich białek 

byłaby możliwa. Synteza białek fuzyjnych, tak jak ma to miejsce np. w przypadku 

komercyjnie stosowanego enzymu Lecitase
® 

Ultra, daje z kolei nadzieję na wykorzystanie 

enzymów z jadów węży nawet do produkcji żywności. Warto zaznaczyć, że każda próba 

wykorzystania fosfolipaz w reakcjach prowadzonych na skalę przemysłową wymaga użycia 

enzymów o ściśle określonych właściwościach. Stąd też wszystkie działania prowadzące  

do identyfikacji i charakterystyki niezbadanych wcześniej enzymów mają duży potencjał 
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biotechnologiczny. Z tego powodu, poza wysiłkami dążącymi do ulepszania obecnych 

biokatalizatorów, dużo uwagi poświęca się na poszukiwanie nowych enzymów o pożądanej 

aktywności enzymatycznej oraz większej odporności na temperaturę, pH, rozpuszczalniki 

organiczne oraz proteolizę [11].  

Przeprowadzona analiza pokazuje, że enzymy zawarte w jadach węży, w tym również te 

wyizolowane z jadu afrykańskiej kobry plującej z gatunku Naja ashei, mogą być obiecującą 

alternatywą dla obecnie stosowanych katalizatorów.  
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Podsumowanie i wnioski 

Jady węży stanowią skomplikowaną mieszaninę białek i peptydów wykorzystywaną 

przez te zwierzęta do zdobywania pokarmu. Intensywne badania funkcjonalne składników 

jadu wskazują, że posiadają one duży potencjał farmakologiczny wykorzystywany  

do projektowania nowych leków. Z drugiej zaś strony szeroka gama obecnych w jadzie 

enzymów stanowi obiecujące źródło biokatalizatorów, które potencjalnie mogłyby zostać 

wykorzystane w przemyśle. Z tego powodu szczególnie dużo uwagi poświęca się badaniom 

mającym na celu poznanie składu tych mieszanin, zwłaszcza pochodzących od słabo 

poznanych gatunków węży. Warto zatem podkreślić, że przedstawione w pracy wyniki są 

pierwszymi i jak dotąd jedynymi dotyczącymi składu jadu Naja ashei.  

W ostatnich latach jesteśmy świadkami stałego postępu technologicznego, który 

zaowocował wdrożeniem nowych metod analitycznych umożliwiających badanie istotnych,  

z punktu widzenia biologii, substancji z niezwykłą czułością i na niespotykaną dotąd skalę. 

Pojawienie się nowych koncepcji badawczych, a także wdrożenie odpowiednich platform 

bioinformatycznych, to czynniki, które umożliwiły rozwiązanie wielu problemów, także  

w dziedzinie venomiki. Jednak nawet przy tak dużym postępie naukowym wciąż nie istnieje 

jedna technika, która byłaby w stanie dostarczyć pełnych informacji chociażby na temat 

dokładnej kompozycji jadu określonego gatunku węża. Dlatego też w niniejszej pracy 

zastosowano szereg technik analitycznych, które pozwoliły na uzyskanie szczegółowych 

danych dotyczących składników jadu N. ashei. 

Co więcej, obecne wysokoprzepustowe metody analityczne wytwarzają tak ogromne 

ilości danych eksperymentalnych, że ich ręczna analiza wydaje się już niemożliwa.  

Do tego celu wykorzystuje się raczej zaawansowane narzędzia bioinformatyczne, które choć 

znacznie przyspieszają pracę to niekoniecznie informują o kolejnych etapach wykonywanych 

przez skomplikowane algorytmy. Taka sytuacja coraz częściej prowadzi do tego, że osoby 

analizujące uzyskane dane nie są świadome wszystkich operacji jakim te zostały poddane,  

co niestety może przekładać się na ich błędną interpretację. Dlatego też bardzo istotnym jest 

uważne zaplanowanie eksperymentu posiadając wiedzę na temat wad i zalet wybranych 

technik analitycznych oraz narzędzi do przetwarzania danych eksperymentalnych. 

Rozdziały chromatograficzne stosowane są z jednej strony do zmniejszenia złożoności 

jadu w celu zwiększenia liczby identyfikacji białek za pomocą technik MS. Z drugiej strony 

mogą być również wykorzystywane do oczyszczania konkretnych frakcji białkowych  
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o pożądanych właściwościach. Wśród białek jadu poza składnikami wykazującymi 

aktywności farmakologiczne, obecne są również takie, których działanie objawia się poprzez 

katalizowanie wybranych reakcji chemicznych. Enzymy te są szczególnie interesujące  

ze względu na wysoką aktywność i stabilność co czyni je wręcz stworzonymi do użycia  

w procesach przemysłowych. Jak wskazują uzyskane wyniki, fosfolipazy A2 z jadu Naja 

ashei w porównaniu do enzymów stosowanych komercyjnie, wykazywały obiecujące 

właściwości katalityczne co może świadczyć o ich wysokim potencjale przemysłowym.  

Wyniki uzyskane w niniejszej pracy pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: 

1. Analiza proteomiczna jadu kobry plującej z gatunku Naja ashei wykazała, że jest on 

zdominowany przez dwie niskocząsteczkowe grupy białek: toksyny z motywem trzech 

palców oraz fosfolipazy A2, których łączny udział procentowy przekracza 90% 

wszystkich białek jadu. To pierwsze doniesenie opisujące skład jadu tego gatunku 

pokazuje, że jest on typowy dla afrykańskich kobr plujących. 

2. Na podstawie otrzymanych wyników wyraźnie widać, że wybór strategii badawczej  

w istotny sposób wpływa na uzyskiwane wyniki jakościowej i ilościowej analizy 

proteomicznej. Każda z wykorzystanych strategii dostarczyła inne wyniki zarówno 

dotyczące zidentyfikowanych białek jak również stosunków ilościowych pomiędzy 

poszczególnymi rodzinami białkowymi. Wpływ na ostateczny rezultat analizy miały 

zarówno dobrane techniki analityczne, ale również protokół analizy danych. Wydaje się 

zatem, że wyciąganie wniosków biologicznych na podstawie porównywania ze sobą 

danych proteomicznych pochodzących z badań różniących się metodyką obarczone jest 

wysokim ryzykiem błędu.  

3. Wykorzystany dwuetapowy proces separacji białek jadu N. ashei złożony  

z chromatografii wykluczania oraz jonowymiennej umożliwia uzyskanie frakcji białek 

 o dużej czystości. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano 11 oczyszczonych 

frakcji, w których dominujący udział miały białka należące do jednej z czterech rodzin 

białkowych opisanych w jadach węży (3FTx, PLA2, SVMP, CRISP). 

4.  Zmniejszenie złożoności próbki przed jej analizą z wykorzystaniem techniki  

LC-MS/MS jest skuteczną metodą na zwiększenie liczby zidentyfikowanych białek  

w jadach węży. Wykorzystanie ultrafiltracji i separacja jadu N. ashei na dwie frakcje 

poskutkowała detekcją dwóch dodatkowych rodzin białek, niewykrytych wcześniej 

podczas analizy proteomicznej próbki niefiltrowanego jadu. Analiza składu białkowego 
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frakcji uzyskanych po chromatografii wykluczania dostarczyła jeszcze większej ilości 

danych, dzięki którym udało się zidentyfikować kolejne sześć rodzin białek. 

5. Zastosowanie prostej metody separacji białek opartej na procesie ultrafiltracji  

z wykorzystaniem filtrów wirówkowych pozwala na uzyskanie z jadu N. ashei czystej 

frakcji złożonej z toksyn z motywem trzech palców. Uwzględnienie tej techniki podczas 

oczyszczania białek z grupy 3FTx mogłoby zatem znacznie skrócić i ułatwić cały 

proces. Prawopodobnie metoda ta będzie również skuteczna w przypadku jadów innych 

węży o podobnym składzie białkowym. 

6. Przeprowadzona wstępna ocena potencjału katalitycznego oczyszczonych z jadu  

N. ashei frakcji fosfolipaz A2 wskazuje na ich wyraźnie wyższą aktywność 

enzymatyczną w wybranej reakcji chemicznej w stosunku do dwóch porównywanych 

enzymów stosowanych komercyjnie (Lecitase
®
10L i Lecitase

®
Ultra). Uzyskane wyniki 

są obiecujące i dają nadzieję na potencjalne wykorzystanie enzymów z jadu N. ashei  

w przemyśle.  

7. Wśród przebadanych enzymów największą szybkość maksymalną reakcji Vmax 

oszacowano dla tych obecnych we frakcji E2, z kolei enzymy z frakcji F2 osiągają 

nieco niższą wartość Vmax, jednak w tym przypadku połowa szybkości reakcji jest 

osiągana przy mniejszym stężeniu substratu (niższa wartość stałej Michaelisa KM). 

Aktywność fosfolipaz A2 izolowanych z jadów węży może się wyraźnie różnić 

pomiędzy gatunkami, a wyznaczone parametry kinetyczne mogą posłużyć  

do porównania potencjału katalitycznego enzymów z różnych źródeł. 
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Streszczenie  

Streszczenie pracy w języku polskim 

Jady stanowią niezwykłe przystosowanie ewolucyjne, które węże wykorzystują  

do obezwładniania i uśmiercania swoich ofiar. Te niesamowicie skomplikowane mieszaniny, 

złożone głównie z białek i peptydów, są jednocześnie postrzegane jako bogate źródło 

związków chemicznych o dużym potencjale farmakologicznym i przemysłowym.  

Wiedza na temat jadów pomaga również m.in. w przygotowywaniu nowych surowic 

łagodzących negatywne skutki ukąszeń węży. Wszystko to sprawia, że od jakiegoś czasu jady 

coraz mocniej przyciągają uwagę kolejnych zespołów badawczych. Niestety, z uwagi na ich 

dużą złożoność, obecnie stosowane techniki analityczne nie są wystarczające  

aby jednoznacznie i w całości opisać ich wyjątkowe proteomy. Z tego powodu do dokładnej 

analizy potencjału białek z jadów węży stosuje się rozmaite połączenia technik analitycznych, 

których rezultaty różnią się jednak w zależności od ostatecznie wybranej kombinacji metod. 

W niniejszej pracy po raz pierwszy określono skład białkowy jadu afrykańskiej kobry 

plującej z gatunku Naja ashei z wykorzystaniem trzech strategii badawczych:  

(i) elektroforezy dwukierunkowej połączonej ze spektrometrią mas MALDI-ToF/ToF oraz 

techniki shotgun LC-MS/MS, której wyniki analizowano za pomocą dwóch różnych 

programów bioinformatycznych: (ii) PeptideShaker oraz (iii) MaxQuant. W celu zwiększenia 

ilości danych proteomicznych na temat badanego materiału, próbkę surowego jadu poddano 

również frakcjonowaniu z wykorzystaniem ultrafiltracji oraz technik chromatograficznych. 

Frakcjonowanie chromatograficzne z użyciem filtracji żelowej i chromatografii 

jonowymiennej wykorzystano również do uzyskania czystych frakcji fosfolipaz A2, których 

aktywność enzymatyczna, na przykładzie wybranej reakcji chemicznej, została w ostatnim 

etapie pracy porównana z aktywnością enzymów stosowanych komercyjnie.  

Dla oczyszczonych enzymów sprawdzono również w jaki sposób pH wpływa na szybkość 

początkową reakcji oraz zastosowano trzy metody obliczeniowe do oszacowania ich 

parametrów kinetycznych. 

Zastosowane podejścia badawcze łącznie umożliwiły zidentyfikowanie 16 rodzin 

białkowych w jadzie N. ashei z czego dominującymi grupami były toksyny z motywem trzech 

palców oraz fosfolipazy A2, których łączny udział procentowy w jadzie przekraczał 90%. 

Wykorzystanie różnych strategii badawczych wyraźnie pokazało jak duży wpływ  

na uzyskiwane wyniki ma wybór odpowiedniej metodyki. W tym kontekście najbardziej 
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zaskakujące okazały się wyraźnie zauważalne rozbieżności w wynikach ilościowej analizy 

białek jadu pomiędzy strategiami badawczymi, które różniły się tylko protokołem 

przetwarzania danych. Zgodnie z oczekiwaniami, zastosowane techniki redukcji złożoności 

jadu dostarczyły uzupełniających informacji na temat dodatkowych toksyn obecnych w jadzie 

N. ashei. Co więcej, z wykorzystaniem prostej techniki ultrafiltracji na filtrach wirówkowych 

udało się uzyskać oczyszczoną frakcję zawierającą toksyny z motywem trzech palców.  

Z kolei, zastosowanie dwuetapowego procesu chromatograficznego pozwoliło na uzyskanie 

11 homogennych frakcji białek, z których cztery zawierały fosfolipazy A2 o czystości 

powyżej 95%. Analiza aktywności enzymatycznej oczyszczonych frakcji zawierających 

fosfolipazy A2 wykazała, że w badanej reakcji chemicznej, dla enzymów z jadu N. ashei 

zarejestrowano dużo wyższe wartości aktywności właściwej niż dla dwóch porównywanych 

enzymów stosowanych w przemyśle. Zachowanie aktywności enzymatycznej w szerokim 

zakresie pH jak również dobre parametry kinetyczne sprawiają, że oczyszczone enzymy 

wydają się być obiecującymi biokatalizatorami o potencjalnym zastosowaniu komercyjnym.  

Przedstawione wyniki prezentują jedyne jak do tej pory informacje dotyczące składu 

białkowego jadu węża z gatunku Naja ashei, lecz zwracają również uwagę  

na niebezpieczeństwa związane z bezpośrednim porównywaniem ze sobą danych 

pochodzących z badań różniących się nawet w niewielkim stopniu zastosowaną strategią 

badawczą. Okazuje się, że nawet bioinformatyczna analiza tego samego pliku zawierającego 

surowe dane z układu LC-MS/MS, w zależności od zastosowanego oprogramowania, może 

dawać wyraźnie różne wyniki. W pracy zaprezentowano również dwa różne podejścia  

do frakcjonowania białek jadu N. ashei. Jak pokazały wyniki prosta metoda ultrafiltracji może 

być wykorzystywana jako technika do izolacji toksyn z motywem trzech palców i wydaje się, 

że mogłaby być również skuteczna w przypadku jadów o podobnym składzie białkowym. 

Zaproponowany dwuetapowy proces chromatograficzny pozwala z kolei na oczyszczenie 

białek z rodziny fosfolipaz A2, których wstępna ocena potencjału katalitycznego dała nadzieję 

na ich przyszłe wykorzystanie w procesach przemysłowych. 
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Summary 

Venoms represent a remarkable evolutionary adaptation that snakes use to incapacitate 

and kill their prey. These incredibly complex mixtures, composed mainly of proteins  

and peptides, are also perceived as a rich source of chemical compounds with great 

pharmacological and industrial potential. Our knowledge of the venoms can also aid  

in the preparation of new antivenoms in order to alleviate the adverse effects of snake bites.  

All of these reasons have lately attracted the scientific attention of many research groups  

in the world. Unfortunately, due to the high complexity of venoms, the currently used 

analytical techniques are not sufficient to completely describe their unique proteomes.  

For this reason, to accurately measure and analyze snake venom proteins, various 

combinations of analytical techniques are used rather than a single technique, which 

unfortunately can have a substantial impact on the final results, depending on the final 

decision regarding the selected strategy. 

In this study, the protein composition of venom from the African spitting cobra,  

Naja ashei, was determined for the first time with the use of three research strategies:  

(i) two-dimensional electrophoresis combined with MALDI-ToF/ToF mass spectrometry  

and the LC-MS/MS shotgun technique, the results of which were analyzed using two different 

bioinformatics software: (ii) PeptideShaker and (iii) MaxQuant. To increase the amount  

of proteomic data the venom sample was also fractionated using ultrafiltration  

or chromatographic techniques. The chromatographic process was also performed with gel 

filtration and ion-exchange chromatography to obtain the pure fractions of phospholipases A2. 

The enzymatic activity of collected fractions was tested in a selected chemical reaction  

and calculated values of the specific activity were compared with the activity of commercially 

used enzymes. Enzymatic activity in different pH conditions was also assessed and with the 

use of three calculation methods, kinetic parameters were estimated for purified enzymes.  

The applied research approaches allowed me to identify 16 protein families in the venom 

of N. ashei with the domination of two protein families, namely three-finger toxins  

and phospholipases A2, whose total percentage in the venom exceeded 90%. The utilization  

of different research strategies has clearly shown that the choice of the appropriate 

methodology highly impacts final results. In this context, the most surprising conclusion 

appeared to be the noticeable discrepancies in the results of the quantitative analysis of venom 

proteins between the research strategies, which differed only in the data processing protocol. 

As expected, the techniques that were used to reduce the complexity of the venom provided 
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additional data regarding toxins present in the venom of N. ashei. Moreover, with the use  

of a simple ultrafiltration technique, it was possible to obtain a purified fraction of proteins 

from the three-finger toxin family. On the other hand, the use of a two-step chromatographic 

process resulted in obtaining 11 homogeneous protein fractions, four of which contained 

phospholipases A2 with a purity above 95%. The analysis of the enzymatic activity  

of the purified fractions containing phospholipases A2 showed that in the studied chemical 

reaction, much higher values of specific activity were recorded for the enzymes from N. ashei 

venom than for the two compared enzymes used in industry. The preservation of enzymatic 

activity in a wide pH range, as well as good kinetic parameters, make the purified enzymes 

promising biocatalysts with potential commercial application.  

The presented results are the first and only data regarding the protein composition  

of Naja ashei venom so far. However, gathered data draw attention to the dangers of direct 

comparison of data from studies that even slightly differ in the applied research strategy.  

It appears that bioinformatic analysis of the same raw file containing data from the LC-

MS/MS system, depending on the software used, can substantially impact data and yield 

clearly different results. This work also presents two different approaches to the fractionation 

of N. ashei venom proteins. As it was shown, a simple ultrafiltration method can be used  

as a technique for the isolation of three-finger toxins, and it seems that it could also  

be effective in the case of venoms with a similar protein composition. In turn, the proposed 

two-step chromatographic process allows for the purification of phospholipases A2, whose 

preliminary evaluation of the catalytic potential gave hope for their future use in industrial 

processes. 
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