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Praca doktorska p. mgr Konrada Husa pt. „Proteomiczna analiza jadu kobry plującej z gatunku Naja ashei” 

podsumowuje własne wyniki badań, częściowo zaprezentowane w trzech już opublikowanych pracach 

eksperymentalnych. Kandydat jest w dwu z tych prac pierwszym autorem. 

Część wstępna, napisana bardzo sprawnie i jasno, zawiera wszystkie niezbędne informacje uzasadniające 

potrzebę analiz proteomicznych jadów węży jako źródła nowych białek o potencjalnym znaczeniu 

medycznym/biotechnologicznym oraz uzyskiwaniem wiedzy niezbędnej do tworzenia coraz 

skuteczniejszych surowic neutralizujących i terapii ukąszeń. Ten drugi problem jest istotny dla obszarów 

występowania tych gadów. Wskazano na brak skutecznej surowicy dla jadu badanego gatunku i lukę w 

scharakteryzowaniu jego proteomu. Praca tę lukę w znaczącym stopniu wypełnia. Przegląd literatury, w 

rozdziałach 1.3 — 1.4 orientuje czytelnika w istniejącej wiedzy o składzie białkowym jadów, typach 

najczęściej występujących białek, białek 3FTx, CRISP, fosfolipaz, metaloproteinaz, nukleaz, etc., ich 

mechanizmach toksyczności, znanych różnicach w spektrum białek charakterystycznych dla różnych 

rodzin węży, zależności ewolucyjnej. We wstępie wskazano też cechy szczególne proteomów jadów, które 

utrudniają analizę proteomiczną klasycznymi metodami: nagromadzenie ich proteoform, 

nadreprezentację mostków dwusiarczkowych, czy brak baz danych sekwencji genomowych. 

Przedstawiono repertuar podejść analitycznych rozważanych dla analiz tego typu próbek, włączywszy 

procedury separacyjne elektroforezy i chromatografii cieczowej. Bardziej szczegółowo omówiono selekcję 

najlepszych strategii pomiarowych spektrometrii mas, przedyskutowano w bardzo przejrzysty sposób 

najważniejsze warianty sposobów akwizycji danych, ich wady i zalety w kontekście analiz venomicznych. 

Zabrakło mi choćby krótkiej oceny przydatności innych niż CID sposobów fragmentacji, zwłaszcza w 

kontekście zainteresowania techniką top-down, w której fragmentacja ETD/ECD powinna przynosić lepsze 

rezultaty. Ciekaw jestem opinii Autora w tej kwestii, nawet jeśli stosowanie alternatywnych technik w 

jego pracy nie wchodziło w grę. Na uwagę zasługuje też trzeźwa ocena wartości przybliżonych metod 

analiz ilościowych w analizach globalnych typu bottom-up, bez znakowania- Zdania na str. 49,50 „zdarza 

się, że peptydy występujące w tej samej ilości w próbce generują na widmie sygnały, których intensywność 

 wyraźnie się różni” i „założenie o liniowej korelacji... nie zawsze jest spełnione” zastąpiłbym jednak 
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mocniejszym stwierdzeniem, na przykład: „peptydy o różnej sekwencji mogą jonizować z różną 

sprawnością, co prowadzi do rozmycia korelacji stężenie-intensywność sygnału, a metody LFAQ 

sprawdzają się w zgrubnych/szacunkowych pomiarach ilościowych tylko dzięki uśrednieniu rezultatu dla 

wielu peptydów z jednego białka”. Ostatecznie wybór nie jest tu jednak oczywisty, autor jest świadom 

wad i niedostatków towarzyszących każdej z metod i duża część doktoratu poświęcona została 

przetestowaniu kilku podejść by zmaksymalizować uzyskane pokrycie proteomu. Stanowi to dodatkową 

zaletę pracy. 

Proteomika jest relatywnie nową dziedziną analityczną, niewątpliwie zasługując na miano 

„gamechanger”. Nowoczesne podejścia proteomiczne pozwalają na identyfikację znacznej części białek 

nawet w złożonych mieszaninach, a także ich porównawcze analizy ilościowe. Liczba białek 

identyfikowanych w eksperymentach LC-LC-MS-MS/MS sięga obecnie 10 tysięcy w pojedynczej analizie. 

Analizy naturalnych proteomów stają się coraz pełniejsze i przynoszą przełomowy postęp w naukach 

biomedycznych. Dotyczy to również izolacji nowych potencjalnie wartościowych 

medycznie/biotechnologicznie substancji z mieszanin naturalnych, w tym nowych nieznanych dotąd 

białek/peptydów o interesujących własnościach biologicznych, czy biotechnologicznych, jak wspomniane 

w pracy fosfolipazy z jadu węży, o unikalnych cechach. Praca wpisuje się w ten konkurencyjny kierunek, 

gdzie wygrywają wyścig te zespoły, które mają dostęp do unikalnego materiału biologicznego z jednej 

strony, a z drugiej do najnowocześniejszej technologii LC i MS, bo tu postęp jest ogromny z roku na rok. 

Zastosowanie nowoczesnych metod proteomicznych jest zatem najlepszym wyborem jeśli chodzi o 

spełnienie postawionego celu pracy, tj. uzyskaniu katalogu białkowego jadu Naja ashei i izolowanie 

nowych białek o potencjalnie przydatnych własnościach. 

Cel pracy sformułowano precyzyjnie w pięciopunktowym planie, wskazując że nie tylko obejmuje on 

skatalogowanie białek obecnych w jadzie, lecz również ich analizę ilościową, a także charakterystykę 

aktywności wykrytych nowych fosfolipaz. Zaplanowano też i wykonano analizę porównawczą dwu (a w 

zasadzie trzech) strategii analitycznych, aby zmaksymalizować stopień pokrycia badanego proteomu. 

Następnie, zgodnie z planem podjęto próby dalszych kroków separacji białek jadu głównie dla uzyskania 

homogennych frakcji fosfolipaz i dokonano analizy porównawczej aktywności enzymatycznej uzyskanych 

frakcji w odniesieniu do stosowanych już fosfolipaz. Próbki od dwu osobników pobierane trzykrotnie 

zmieszano i analizowano po zmieszaniu. Porównano 8 różnych układów chromatograficznych ze złożami 

jonowymiennymi, materiał niefrakcjonowany i frakcje z różnych przebiegów LC analizowano przez 

bottomup LC-MS/MS. Analizy identyfikacyjne i analizę półilościową prowadzono dwoma programami. 

Należy podkreślić wielotorowość przyjmowanych procedur. 

Dzięki temu na przykład zauważono (Rys. 11), że w zależności od wyboru jednej z dwu procedur 

(maxQuant, PeptideShaker) analizy rezultatów przebiegów LC-MS-MS/MS uzyskano listy białek zbieżne 

tylko w 50%. To nie jest wynik zgodny ze spodziewaniem i należałoby bardziej precyzyjnie zgłębić 

przyczynę takiego stanu rzeczy, niż zadowalać się stwierdzeniem o nieefektywności procedur 

informatycznych. Różnice są zrozumiałe w przypadku porównania z wynikami uzyskanymi techniką 

2DPAGE-MALDl natomiast niezgodność rzędu 50% przy analizie tego samego zbioru danych znacznie 
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 przekracza akceptowalny poziom. Autor przypisuje tę niezgodność procedurom grupowania i 

przypisywania peptydów do białek. Należałoby to moim zdaniem sprawdzić przez ocenę 

niepowtarzalności na poziomie sekwencji peptydowych lub sekwencji genomowych. Zidentyfikowanie 

sekwencji peptydowych z bazy danych najlepiej korelujących z widmami MS/MS powinno dawać w 

większości zbieżne rezultaty dla różnych procedur, zwłaszcza tych używanych przez wiele zespołów od 

dłuższego czasu, jak procedura MaxQuant. Wyniki MaxQuant (str. 71) dodatkowo filtrowano manualnie 

usuwając białka uznane za niebędące składnikami jadu — jakie to były białka? Czy były to tylko 

powszechnie spotykane zanieczyszczenia typu keratyn? 

Jeśli na poziomie peptydowym różnice utrzymują się należałoby zbadać poprzez analizę anotowanych 

widm MS/MS grupę peptydów akceptowanych przez jedną metodę, a odrzucanych przez drugą, i ocenić 

czy przyjęte zbyt permisywne lub zbyt restrykcyjne parametry przeszukania nie generują fałszywie 

pozytywnych lub fałszywie negatywnych rezultatów w jednej z metod. Przypisania peptydowe podaje 

Tabela 2, ale powinno to być omówione w rozprawie. Wykazanie tak poważnych różnic w działaniu obu 

programów podważałoby ich skuteczność w ogóle, bo albo jedna z tych metod nie działa prawidłowo albo 

obie, co w przypadku tak powszechnie używanego narzędzia jak MaxQuant byłoby wnioskiem dosyć 

rewolucyjnym. Przypisywanie tożsamości na poziomie genomowym eliminuje z kolei redundancje 

związane z bazami danych sekwencji białkowych lub wielością ich form, wynikających z alternatywnego 

składania czy proteolizy. Procedury przeszukujące często przypisują kilka różnych sekwencji białkowych 

zawierających ten sam podzbiór peptydów czyli z punktu widzenia identyfikacji - równoważnych. Które z 

nich znajdzie się na górze listy jest wtedy kwestią przypadkowego wyboru. Jeżeli MaxQuant wskazuje na 

pozycji pierwszej białko, które z tym samym zestawem peptydów ląduje na pozycji dalszej w programie 

PeptideShaker to nie oznacza to, że oba programy wskazują różne białka. Nie można tego wtedy tak 

interpretować, operuje się wtedy grupą białek bez możliwości wskazania, które z nich de facto jest w 

próbce. Czy tak było w tym przypadku? Zabrakło mi więc porównania jakie peptydy/produkty genowe 

identyfikują obie procedury i analizy źródeł zaobserwowanych poważnych rozbieżności. Również dla 

dalszej analizy ilościowej byłoby istotne zdiagnozowanie problemu, bo uzyskane przypisanie także na 

poziomie grup funkcjonalnych białek zasadniczo się różnią, co utrudnia decyzję jaki jest ostatecznie 

rezultat analiz ilościowych. Rzutuje to też na dalsze analizy próbek frakcjonowanych, z ponownymi 

rozbieżnymi wynikami, zależnymi od przyjętej procedury. Możliwość skonfrontowania kilku metod 

przeszukiwania baz danych jest dlatego cenna, że pozwala upewnić się, że przyjęte parametry w 

najmniejszym stopniu wpływają z uzyskana listę białek, która jest wiarygodna tylko wtedy gdy wyniki 

różnych procedur są zbieżne. Doktorant jest świadom tego problemu, reiteruje jego wskazywanie w 

tekście (str. 89, 91) nie podejmując jednak prób głębszej jego analizy, która podniosłaby znacznie wartość 

tej części pracy. W dyskusji Autor też odnosi się do tego problemu, wskazując jego źródło w postaci różnic 

algorytmicznych, jednak w świetle doświadczenia innych grup badawczych różnice rzędu 50% nie mogą 

być uzasadniane różnicami w algorytmach, bo tego rzędu odstępstwa te algorytmy by dyskwalifikowały. 

Trudno się zatem zgodzić ze stwierdzeniem w dyskusji zamykającym ocenę tego problemu przez Autora: 

„Otrzymane informacje w bardzo dużym stopniu zależą od wybranej metody przetwarzania danych”. To  
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zbyt daleko idące stwierdzenie, różnice są lecz nie na poziomie 50%, nie można tym argumentem 

uzasadnić otrzymanego rezultatu. Liczę na konstruktywne pogłębienie tego wątku podczas obrony. 

Podobnie nieprzekonująca jest próba uzasadnienia niesatysfakcjonujących wyników ultrawirowania 

niedostatkami trybu selekcji prekursorów, podczas gdy prostszym wyjaśnieniem wydają się niedostatki 

ultrawirowania złożonych mieszanin białkowych o dużych stężeniach, podatnych na agregację i 

niekontrolowaną, silnie zależną od typu białka, nieodwracalną absorpcję na materiale filtrów i złoża, 

wymienione przez Autora w drugiej kolejności. Należałoby też lepiej przedyskutować możliwość 

rearanżacji mostków dwusiarczkowych przed i podczas ultrawirowania i ewentualny wpływ na 

kowalencyjne sieciowanie białek. Autor zakłada taką możliwość wykonując żel w warunkach redukujących 

(Rys. 15a), choć zdanie „Łatwo bowiem zauważyć, że nawet w warunkach nieredukujących myli, bo skoro 

zdanie odwołuje się do Rys 15 a to chodzi o warunki redukujące i to zdanie nabiera sensu. Redukcja 

okazuje się nieskuteczna, co mogłoby wskazywać np. na masywną agregację w wysokich stężeniach 

utrudniająca efektywną redukcję. To doświadczenie potwierdza przypuszczenie, że przyczyny 

niepowodzenia ultrafiltracji leżą raczej po stronie samego eksperymentu filtracji, a nie po stronie MS. 

Zastosowanie SEC pozwoliło na separację oddzielającą białka przynależne do różnych grup i pozwoliło 

wykryć nowe grupy funkcjonalne białek, które nie uwidoczniły się w analizach próbek 

niefrakcjonowanych. Podkreślić należy szeroko zakrojony zestaw optymalizacyjny dopasowujący 

parametry rozdziału do każdej z frakcji, co umożliwiło wydzielenie odrębnych sygnałów w widmie 

rozdziału. Uzyskano dobre rozdziały i dobrze rozseparowane sygnały, jednak w przypadku sygnałów z 

frakcji B i, jak należy rozumieć, sygnałów Cl, 2,4 nie udało się przeprowadzić identyfikacji MS. Autor 

motywuje to niskim stężeniem białek we frakcjach, szacowanym na poziomie 0,01 ug/ul. Jeśli jednak 

uwzględnić objętość frakcji, do analizy powinno nadal być w dyspozycji >lug, czyli więcej niż typowo 

nakłada się na kolumnę w eksperymencie analiz złożonych mieszanin typu shotgun LC-MS (np. w obecnej 

pracy 0,86 ug, str. 70). Materiału z frakcji powinno być aż nadto. Czy rozważono możliwość, że to nie są 

białkowe sygnały? Ślady na rys. 22, 23 dla długości fali 255 i 280 nm pokazano w takiej skali, że trudno 

cokolwiek na tej podstawie wnioskować. Znamienna w tym kontekście jest też informacja o braku 

korelacji wysokości sygnału ze zmierzonym stężeniem białka (str 109). 

W części poświęconej prezentacji rezultatów skupiono się na analizach białek dominujących w populacji. 

Jak wspomniano w dyskusji białka niskokopijne mogą być również interesujące i warto byłoby podać o 

nich jakieś informacje. Autor wspomina o roli białek niskokopijnych w dyskusji, nie odnosi się jednak do 

wyników własnych. Można przypuszczać, że stanowi to plan na przyszłość. 

Badanie aktywności enzymatycznej frakcji wzbogaconych o fosfolipazy A2 pokazało, że cechują je 

korzystne parametry w porównaniu z przyjętymi standardami. Tym samym wydaje się, że główny cel 

pracy, choć nie wynika on wprost z jej tytułu, został wypełniony. Ustalenie precyzyjnej listy białek jadu 

mogło być wykonane z większą dozą dociekliwością, być może jednak Autor uznał to za zadanie 

drugorzędne- W podsumowaniu, pan mgr Konrad Hus uzyskał rezultaty o istotnej wartości, obrany 

kierunek niewątpliwie będzie rozwijany w przyszłości. W przedstawionej rozprawie Autor jasno opisał  
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uzyskane rezultaty. Powyższa ocena pozwala wnioskować o dopuszczenie p. mgr Konrada Husa do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Uwaga redakcyjna: Rozprawa pod względem redakcyjnym jest bez zarzutu, choć ja walczę (nieskutecznie 

jak dotąd) o używanie sformułowań „spektrometria mas” i „widma mas” a nie „masowe”. 

 

prof. dr hab. Michał Dadlez 


