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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr ini. Filipa Porzucka

,,lzolacja, oczyszczanie oraz charakterystyka terapeutycznego peptydu -
lunazyny".

Praca doktorska mgr. Filipa Porzucka zostata wykonana w Katedrze Biochemii

i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Promotorem rozp'ary

jest Prof. dr hab. Ryszard Slomski, a promotorem pomocniczym

Dr in2. Mariola Galbas.

Gl6wnym celem przedstawionej do recenzji pracy doktorskiej jest opracowanie

nowej, wydajnej i skutecznej metody izolacji peptydu - lunazyna, na skale

laboratoryjn4, z moiliwo6ciq przeniesienia i produkcii_na skale przemyslowq.

Surowcem do jej pozyskiwania jest soja.

Realizacja celu badawczego obejmuje:

1. Charakterystykg wla5ciwoSci biochemicznych uzyskanego preparatu

2. Wykazanie wla6ciwoSci bioaktywnych uzyskanego preparatu ze

wskazaniem mo2liwoSci terapeutycznych

3. Otrzymanie lunazyny na drodze nadekspresji w kom6rkach bakterii E. Coli

(szczep Rosseta DE3).

4. Opracowanie metody pozyskiwania lunazyny w laboratorium z mozliwo6ciq

p rzen iesien ia na skale p rod u kcj i p rzemyslowej

Doktorant na wstgpie przedstawia peptyd - lunazyng, a informacje o niej sq

bardzo szczegolowe. Od strony biochemicznej przedstawia jej budowg i waznq

wta6ciwo66 peptydu jakq jest brak wplywu na odczyny alergii pokarmowej . Pozvtala

to z du2ym prawdopodobieristwem sugerowai mozliwo6i wykorzystana lunazyny

jako sktadnika nutraceutyk6w i wykorzystanie ich potencjalnego efektu

terapeutycznego. Jednak wysoka ilo56 reszt argininy sugeruje koniecznosc

przebadania tego peptydy w kierunku zabwzeh kzepliwoSci krwi.
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Doktorant przedstawia bardzo dokiadnie mo2liwo5ci wykorzystania lunazyny w

chemoprewencji i opisuje potencjalne mo2liwoScijej wykorzystania w medycynie.

Doktorant skupil sig nad antynowotworowym wptywem tego peptydu uzyskanego wg

metody bgdqcej postawq jego pracy. Badania przeprowadzone na wybranych liniach

kom6rek rak6w jelita grubego potwierdzajq celowoS6 stosowania tego peptydu.

Potencjalne zastosowanie lunazyny w medycynie doktorant bardzo dokladnie

opisuje w przedstawionej dysertacji. ZnaczEcym kierunkiem in nowacj i wykorzysta n ia

lunazyny stanowi fragment dysertacji, w kt6rym doktorant koncentruje sig na bardzo

wa2nym aspekcie pozyskiwania lunazyny na skale przemyslowq co w konsekwencji

daje moZliwoSi szerokiego zastosowania w medycynie. Wykorzystal w tym celu

najnowsze techniki stosowane w biotechnologii przy przej6ciu ze skali laboratoryjnej

na przemyslowq.

W ostatnich latach zwraca sig szczeg6lne zainteresowanie nad

wykorzystaniem peptydowych preparat6w w hamowaniu rozwoju zmian rakowych, a

tak2e wykorzystaniem ich w oslabianiu coraz powszechniej obseruowanej

lekooporno6ci nowotwor6w zlo6liwych. Kierunek takich badari ma na celu uzyskanie

wyzszej skutecznoSci dzialiania znanych dotychczas lek6w, kt6re zn{dtp
zastosowanie w konwencjonalnych terapiach onkologicznych. Opisany w dysertacji

kierunek mo2e moim zdaniem znale2t szersze zastosowanie w zwigkszeniu

skuteczno6ci terapeutycznych znanych lek6w. Korzystnym wydaje sig izolacja

lunazyny z soi, produktu spo2ywczego ,,przyjaznego organizmowi czlowieka" .

Pozwala to uniknqc efekt6w dzialari ubocznych na organizm pacjent6w.

Wiadomo, ze znaczna ilo56 znanych cytostatyk6w dopuszczonych przez FDA

stosowanych w chemioterapii nowotwor6w zto6liwych wywoluje silnie toksyczne

dziaNanie uboczne. Jak rozumiem doktorant nie proponuje wprowadzenia nowego

leku, ale peptydu oslabiajqcego ujemny wptyw lek6w konwencjonalnych, jak i

wykorzystanie lunazyny w szeroko pojetej prewencji nie tylko nowotworow i takq

wla6nie rolq lunazyna z soi mo2e spelnia6.

Dotychczas opublikowane informacje o peptydzie Lunazyna wystgpujqcej w

roSlinach ,,przyjaznych organizmowi czlowieka" wskazuje na potencjalnq mo2liwo56

wspomagania przez len peptyd konwencjonalnych terapii. Wydaje siQ, ze jej szeroko

poznane dzialanie na 2ywe organizmy oka2g siq teZ skuteczne w dzialaniu

prewencyjno - leczniczym uzupetniajqcym, a takze oslabiajqcym toksycznoSi i

lekooporno56 znanych cytostatyk6w. lstnieje mo2liwoSc wykorzystania lunazyny jako
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waznego skladnika coraz czgsciej stosowanych nutraceutyk6w wspomagajqcych

konwencjonalne terapie onkologiczne przy podawaniu jej doustnie. Brak odczyn6w

alergicznych przy podawaniu lunazyny doustnie podtrzymujq takq ideg. Doktorant w

swojej pracy wymienia ta2 mozliwosi wykorzystania badanego peptydu w prewencji

pojawiania sig zmian rakowych z sugestiq lqczenia lunazyny z kurkuminq, stosowanq

rownie2 w prewencji przeciwnowotworowej.

Zagadnienia dotyczqce lunazyny w skali aplikacyjnej sq prezentowane w dysertacji

obszernie. Sugerowalbym aby w przyszlych badaniach peptydu lunazyna sprawdzi6

jaki wptyw ma ona na oporno5i nowotworu przed dzialaniem konwencjonalnych

cytostatykow.

W drugiej czgSci pracy doktorant w spos6b szczeg6lowy przedstawia

zasadniczy wklad wlasny dotyczqcy izolacji Iunazyny.

Procedurq izolacji lunazyny z soi doktorant oparl na najnowszych technikach

stosowanych w biotechnologii. Dodatkowo doktorant u2yl alternatywnej metody

otrzymania lunazyny na drodze nadekspresji w komorkach bakteryjnych.

Gl6wnym celem pracy jest pozyskiwanie jej na skalg najpierw laboratoryjnq z

mozliwo6ciq rozszerzenie na skalg przemyslowq Podstawq jest niewAtpliwie

posiadanie wystarczajqcej iloSci lunazyny do przygotowania i wytworzenia z niej

nutraceutyk6w, a nastqpnie oceny ich przydatno6ci. Doktorant w swoich badaniach

problem ten pokonal co daje mo2liwo56 kontynuacji badari nad aplikacyjnym

zastosowaniem peptydu po doSwiadczeniach dokumentujqcych skuteczno66

terapeutycznq.

Praca jest napisana czytelnie, jasnq i zrozumialq polszczyznq. Wszystkie

pozycje pismiennictwa sq zacytowane w tekscie. W pracy liczqcej 103 strony

wzbogaconej 44 rycinami oraz 10 tabelami poza powt6rzeniem numeracji ryciny nie

znalazlem wigkszych uchybien kt6re mialyby wptyw na merytorykg pracy, nie

znalaz+em r6wnie2 blqd6w jgzykowych, co Swiadczy o dokladnym sprawdzeniu jej

przed wydrukowaniem pod wzglgdem jgzykowym. Pragng ponadto stwierdzi6, 2e

doktorant jest wsp6lautorem 4 publikacji cytowanych w przeglqdarce ,,pubmed" i

dw6ch doniesiei na konferencjach, co dowodzi o nalezytym udokumentowaniu
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manuskryptu. Dotychczasowe prace doktoranta w tematyce lunazyny byly

czterokrotnie nagradzane i wyr62niane, co swiadczy o jego szerokiej wiedzy w tym
temacie oraz o nowatorskim podej6ciu do postawionego celu badafi .

W podsumowaniu:

Zwracam siq zatem do Rady Naukowej Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii,

uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o przyiqcie rczptaw doktorskiej magistra
Filipa Porzucka pt. ,,lzolacja, oczyszczanie oraz charakterystyka terapeutycznego
peptydu - lunazyna" napisanej pod kierunkiem pana profesora doktora

habilitowanego Ryszarda slomskiego oraz Dr in2. Marioli Galbas. praca spelnia

wszystkie kryteria stawiane rozprawom doktorskim. Dlatego wnosze do Wysokiej

Rady Wydziafu Rady Naukowej Wydziatu Rolnictwa i Bioin2ynierii, Uniwersytetu
Pzyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr Filipa porzucka do dalszych etap6w
przewodu doktorskiego onz z pelnym przekonaniem rekomendujg rozprawq do
wyr62nienia.

Pro!, dr ltb. MocbJ Stuninslei
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