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Prof. Piotr Młynarz Wrocław, 28.02.2022 r. 
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Biologii Molekularnej i Biotechnologii 

Wydział Chemiczny 

Politechnika Wrocławska 

Wybrzeże Wyspiańskiego 27 

50-370 Wrocław 

Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgra inż. Konrada Husa, zatytułowanej: „Proteomiczna analiza jadu 

kobry plującej z gatunku Naja Ashei” 

Przedstawiona do recenzji dysertacja doktorska była zrealizowana w Katedrze 

Biotechnologii i Bioinformatyki Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej pod kierunkiem 

Pana prof. Jaroslava Legătha wraz z promotorką pomocniczą Panią dr Aleksandrą Bocian. 

Produkty naturalne, czyli związki pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego przechodzą 

obecnie swój renesans. Z poszczególnych odkryć korzysta nie tylko przemysł farmaceutyczny, ale 

również przemysł suplementów diety oraz biotechnologiczny. Początek XXI wieku wydaje się być 

czasem biotechnologii, dla której inspiracją są procesy zachodzące w przyrodzie. Jednakże, podstawą 

do wykorzystania produktów pochodzenia naturalnego jest ich molekularna charakterystyka oraz 

ocena możliwości wykorzystania w przemyśle. Z tego względu poruszona w niniejszej pracy 

doktorskiej tematyka bardzo dobrze wpisuje się w najnowsze trendy badawcze. 

Przedstawiona do recenzji dysertacja doktorska jest napisana w klasyczny sposób, na który 

składa się obszerny wstęp w formie przeglądu literaturowego, celu i zakresu pracy, materiałów i 

metod, wyników, dyskusji wyników, podsumowania i wniosków, streszczenia, spisu rysunków i 

tabel, bibliografii (bibliografia zawiera 211 pozycji literaturowych) oraz wykazu dorobku naukowego 

Doktoranta. 

Przegląd literaturowy zaczyna się opisem charakterystyki węży i ich jadu. Generalnie jest 

to bardzo długi skrupulatnie napisany wstęp, który umożliwia zapoznanie się czytelnika z podjętą 

tematyką. Moim zdaniem jest zbyt obszerny zawiera się na 9 stronach i z powodzeniem mógłby 

zostać w znaczny sposób skrócony. Następnie zostały opisane białkowe składniki jadów węży. W 

tym podrozdziale Autor dysertacji użył moim zdaniem nieporwanego stwierdzenia o rodzinie „białek 

drugorzędowych”. W tym miejscu poproszę o wytłumaczenie, co oznacza według Autora pracy ten 

termin. W następnym podrozdziale zostały opisane białkowe składniki jadów węży oraz opis 

używanych metod analitycznych do ich oznaczania. 

Kolejny rozdział to cel pracy, którym była kompleksowa analiza proteomiczna jadu 

afrykańskiej kobry plującej z gatunku Naja ashei wraz ze zbadaniem aktywności fosfolipaz A2, które 

zostały wyizolowane z jadu. Do pierwszego celu szczegółowego należała analiza jadu z 
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wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej i spektometrii mas MALD-T0F/T0F oraz 

zastosowanie techniki „shotgun” opartej o metodę LC-MS/MS. Dodatkowo Autor dysertacji postawił 

sobie za zadanie porównanie użytych strategii badawczych. Drugim zadaniem była próba rozdziału 

białek z ich mieszaniny, z wydzieleniem fosfolipaz A2. Do tego etapu należało jeszcze 

przeprowadzenie oceny potencjału katalitycznego wyizolowanych fosfolipaz i porównanie ich z 

komercyjnie dostępnymi fosfolipazami, wraz z określeniem warunków aktywności enzymatycznej 

oraz parametrów kinetycznych. 

Następny rozdział to materiały i metody, w którym zostały szczegółowo opisane procedury 

badawcze, co świadczy o dobrym opanowaniu warsztatu badań proteomicznych przez Pana mgr. inż. 

Konrada Husa. 

Rozdział „Wyniki” na samym początku zawiera spis tabel, w których są one zebrane, jest 

to bardzo oryginalny pomysł, ponieważ tego typu dane znajdują się zwykle pod koniec tego rozdziału. 

W dalszym ciągu opisu przedstawiony jest pierwszy etap prac, w którym wykorzystano analizę 

2DEMS/MS, za pomocą której określono 19 białek z siedmiu rodzin białkowych. Są to głównie białka 

z motywem trzech palców oznaczone jako 3FTx oraz fosfolipazy A2 oznaczone jako PLA2. Pozostałe 

to metaloproteinazy SVMP, czynniki wzrostu nerwów z jadów węży VNGF, wydzieliny białka 

bogate w cysteinę CRISP, czynniki jadu kobry CVF i 5'- nukleotydazy 5' N. Wszystkie 19 

zidentyfikowanych białek zostało przedstawionych w tabeli 5. W kolejnym etapie badań wykonano 

proteomiczną analizę jakościową i ilościową za pomocą techniki „shotgun ” LC-MS/MS z 

wykorzystanie dwóch programów bioinformatycznych PeptideShaker i MaxQuant. Wyniki tych 

analiz przedstawiono na diagramie Venna w porównaniu z poprzednio przeprowadzonym 

eksperymentem 2DE-MS/MS (rys. 11). Za pomocą programu MaxQuant zidentyfikowano 39 białek, 

a przy pomocy PeptideShaker 37 białek. Generalnie 6 białek było wspólnych dla wszystkich trzech 

podejść, a 15 wspólnych dla obu użytych programów. Pod względem jakościowym zostały 

zidentyfikowane takie same rodziny białek, które różniły się ilościowo w zależności od użytego 

algorytmu bioinformatycznego. Kolejny eksperyment typu „shotgun LC-MS/MS był 

przeprowadzony po uprzednim frakcjonowaniu białek za pomocą filtrów wirówkowych o odcięciu 

masy na poziomie 30 kDa, którego wyniki jak napisał sam Autor dysertacji są „zastanawiające”. W 

szczególności przedstawione obrazy żeli z frakcji dolnej i górnej. We frakcji dolnej (warunki 

redukujące) zostały znalezione jedynie białka o masie ok. 7 kDa, zgodnie z tym co napisał Doktorant, 

białka należące do rodziny 3FTx. Natomiast jak wynika z rysunków 14 i 15 białka tego typu 

znaleziono również we frakcji górnej, proces ten został wytłumaczony przez Doktoranta asocjacją 

makromolekuł. W związku z tym mam pytanie, czy zostały wykonane badania w kierunku 

ograniczenia asocjacji białek typu 3FTx? Ważnym rezultatem tych badań było ponowne wykazanie, 

że liczba zidentyfikowanych białek zależy od użytego oprogramowania, a w tym przypadku była 

większa dla programu PeptideShaker. 

W dalszej części pracy zostały użyte różne metody separacyjne, w pierwszej kolejności 

została zastosowana chromatografia wykluczenia, za pomocą której otrzymano siedem frakcji od A 

do H, gdzie najbardziej różnorodnymi okazały się frakcje od A do C. Zawierały one głównie białka 
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z rodziny proteinaz SVMP, frakcje E i F głównie PLA2, a G i H 3FTx. Chromatografia wykluczenia 

pozwoliła nie tylko na rozdział głównych grup białek, ale również na analizę dodatkowych sześciu 

nowych rodzin. W dalszej części pracy zastosowano chromatografię jonowymienną w celu 

dodatkowego rozdziału wybranych frakcji o zwiększonej zawartości białek. W wyniku zastosowania 

złoża kationitowego otrzymano frakcje C3 zawierającą głównie białka SVMP, frakcje El zawierającą 

białka CRISP, E2, E3, F2 i F 3 zawierającą białka z rodziny PLA2 oraz frakcje od Gl do G5 białek z 

rodziny 3FTx. 

W celu realizacji wszystkich założeń pracy została zanalizowana aktywność enzymatyczna 

wyizolowanych fosfolipaz A2 względem modelowego komercyjnego substratu pod nazwą 

Diheptanoyl thio-PC. Na samym początku porównano aktywność fosfolipaz z aktywnością 

komercyjnie dostępnych fosfolipaz Lecitase@ IOL i Lecitase@ Ultra, a kontrolę pozytywną w 

powyższym eksperymencie stanowiła fosfolipaza A2 jadu pszczoły (Bee venom). Wszystkie frakcje 

fosfolipaz wyizolowane z jadu N. ashei (E2, E3, F2, F3) wykazały większą aktywność, niż 

komercyjnie dostępne fosfolipazy, natomiast dwie z nich E2 i F2 wykazały wyższą aktywność od 

fosfolipazy z jadu pszczoły. W tym miejscu należy zadać pytanie, czy optymalne PH dla najwyższej 

aktywności komercyjnych enzymów jest takie samo jak dla wyizolowanych fosfolipaz? W następnym 

etapie zostały wyznaczone parametry kinetyczne fosfolipaz z poszczególnych frakcji. Tu również 

chciałbym zapytać, dlaczego nie zostały wykonane takie same pomiary dla enzymów komercyjnie 

dostępnych jako badania referencyjne? 

Następny rozdział to dyskusja wyników, która została podzielona na cztery podrozdziały 

dotyczące analizy składu białkowego jadu, wpływu wstępnej filtracji na obraz proteomu jadu, 

rozdziału chromatograficznego jadu oraz analizy aktywności fosfolipaz A2. Rozdział ten jest 

napisany dobrze w sposób szczegółowy, w którym Autor przedstawia omówienie wyników własnych 

oraz ich odniesienie w stosunku do danych literaturowych. 

Reasumując z powodzeniem można stwierdzić, że wszystkie cele pracy zostały 

zrealizowane. Do głównych osiągnięć pracy zaliczam opanowanie warsztatu analiz 

proteomicznych, który moim zdaniem, może być stosowany do różnego rodzaju mieszanin białek 

nie tylko z jadów węży. Opracowanie wszystkich metod analiz należy do procesów bardzo 

żmudnych i wymagało od Doktoranta dużej wiedzy z zakresu metod analizy proteomicznej. 

W skład dysertacji doktorskiej Pana mgra Konrada Husa wchodzą trzy prace w 

czasopismach międzynarodowych, natomiast całkowity dorobek naukowy to 17 publikacji 

naukowych oraz 15 wystąpień konferencyjnych. Jest to imponujący dorobek naukowy, chociaż 

wypracowany w niestandardowym okresie czasu. Do zasług Doktoranta należy zaliczyć również 

kierowanie projektem Preludium NCN. Autor dysertacji był także wykonawcą w projekcie B+R 

RPO województwa Podkarpackiego oraz odbył dwa staże naukowe w krajowych ośrodkach: 

Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej w Gliwicach oraz w Laboratorium 

Spektrometrii Mas Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. 
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Dodam również, że nie mam w zwyczaju wskazywania w pracy na błędy językowe czy 

edytorskie, ponieważ nie wpływają one na jej merytoryczną zawartość. 

Reasumując stwierdzam, że przedstawiona do oceny rozprawa doktorska Pan mgra inż. 

Konrada Husa spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim określonym w ustawie z dnia 14 

marca 2003 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 18 kwietnia 2003 z późniejszymi zmianami i 

uzupełnieniami) „O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie 

sztuki” oraz art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) i wnioskuję o dopuszczenie 

Doktoranta do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 


