
Prof. dr hab. Tomasz Jankowski
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Zywno6ci
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 48
6G627 Poznari

Poznafi, 4 grudnia 2018

Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr ini. Filipa Ponucka

pt.: " lzoloQo, oayaeonie oroz chorokerystyko teropeutycznego peptydu - lunazyny''

(Recenzjq wykonano na zlecenie Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioiniynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, stosownie do Uchwalv z dnia 10 marca 2017 r.)

096lna charakterystyka rozprawy

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska zostala wykonana pod kierunkiem

Pana prof. dr hab. Ryszarda Slomskiego oraz promotora pomocniczego Pani dr hab. Marioli

Galbas w Katedrze Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Rolnictwa i Bioiniynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Opiniowana rozprawa obejmuje 103 strony.

Zasadnicza czq56 rozprawy zawiera wstQp, cel pracy, materiaty i metody badafi, wyniki i

dyskusjq, wnioski oraz zestawienie wykorzystanego pi3miennictwa (82 pozycje). Ponadto,

do rozprawy dofqczono wykaz wainiejszych skr6t6w i symboli wykorzystanych w tekScie,

oraz streszczenia napisane w jqzyku polskim i angielskim. Tytul rozprawy jest sformulowany
prawidlowo i dostatecznie jasny, zad struldura opracowania jest typowa dla prac

doktorskich.

Ocena trafno6ci cel6w rozprawy.

W swojej rozprawie doktorskiej mgr ini. Filip Porzucek podjqf siq opracowania

metody separacji z nasion soi, a nastqpnie oczyszczania peptydu lunazyny, wykazujqcej

specyficzne funkcje biologiczne, w tym, pzede wszystkim, dziatanie przeciwnowotworowe.

Dziatania Doktoranta mialy na celu udoskonalenie dotqd stosowanych metod separacji

funazyny z r62nych surowc6w roilinnych w warunkach laboratoryjnych, a ponadto

powiqkszenie skali procesu tak, aby umoiliwid u2ycie go w skali pzemyslowej.

Problematyka badawcza rozprawy bardzo dobze wpisuje siq w Swiatowe trendy
poszukiwania naturalnych substancji powstrzymujAcych procesy kancerogenezy

wspomagajqcych terapie nowotwor6w. Pomimo postQp6w w nauce i nowych metod

leczenia, nowotwory sQ nadal podstawowA przyczynQ zgon6w, niezaleinie od pfci chorego.

WSr6d najczq3ciej diagnozowanych nowotwor6w wymienia siq raka pfuc, raka jelita

grubego, raka piersi, prostaty i pqcherza moczowego. W tym kontekicie, zainteresowanie

nauki potencjalnymi korzy5ciami zdrowotnymi r6inych bialek i peptyd6w wyizolowanych z

surowc6w pochodzenia ro6linnego i zwierzQcego jest, jak najbardziej uzasadnione.

Dowiedziono m.in., ie w przeciwiefistwie do wiqkszo6ci chemoterapeutyk6w, naturalne



peptydy majQ du2e powinowactwo, swoistoii, malQ toksyczno6i, a tak2e, z uwagi na malq

wielko66 czqsteczki, sq zdolne do przenikania do tkanek, dziqki czemu mogq wspomagai i

zwiQkszai skuteczno6i tradycyjnej chemioterapii. Lunazyna - obiekt zainteresowania

Doktoranta, poza nasionami soi, wystqpuje w wielu zboiach, m.in. jqczmieniu, pszenicy,

iycie i owsie, a tak2e w gorczycy i sfoneczniku. W wielu badaniach, wykonanych w

warunkach in vitro i in vivo wykazano duiE aktywno6i lunazyny w przebiegu leczenia

nowotwor6w jelita grubego, piersi, prostaty i sk6ry, a takie dzialanie na uklad nerwowy,

obniienie poziomu lipoprotein niskiej gestoici (LDL) we krwi oraz wlasciwoSci

przeciwutleniajqce i przeciwzapalne. Dodatkowo dowiedziono, 2e w przeciwiefistwie do

postaci syntetycznej, lunazyna pochodzqca z nasion soi, nie ulega degradacji w przewodzie

pokarmowym.

Jak dotqd, pomimo naukowo udowodnionej biologicznej aktywnoSci lunazyny, w
literaturze brak jest wynik6w studi6w translacyjnych i bada6 klinicznych potwierdzajqcych

skutecznodd tej substancji. Wprawdzie na rynku iwiatowym dostqpne sq jui handlowe

preparaty lunazyny w postaci suplement6w diety o charakterze nutraceutyk6w, ich

skutecznoSd jest nieznana. Jedyne testy z udzialem ludzi, prezentowane w materiafach

konferencyjnych z 2OI7 r., dotyczyly lagodzenia objaw6w stwardnienia zanikowego

bocznego (ALS), po u2yciu suplementu zawierajqcego lunazyne.

Jednym z przypuszczalnych powod6w, dla kt6rych chemoprewencyjne i

terapeutyczne badania aktywno6ci lunazyny ograniczajQ siQ do skali laboratoryjnej na

modelach kom6rkowych i zwierzqcych, jest brak skutecznej i wydajnej metody izolacji

peptydu z surowc6w roSlinnych na wiqkszq skalq, przy maksymalnie mozliwym stopniu

oczyszczenia. Problem ten, z pewnoSciq wainy i nowatorski, jest gf6wnym zagadnieniem

badawczym rozprawy doktorskiej mgr ini. Filipa Porzucka. Ponadto, Autor zaplanowai

dodatkowe zadania badawcze, majQce bezpoSredni zwiqzek z podstawowym celem

rozprawy, a mianowicie;

- Charakterystykq wlasciwosci biochemicznych pozyskanego preparatu lunazyny.

- Wykazanie wfaiciwoSci bioaktywnych preparatu.

- Wytworzenie lunazyny na drodze nadekspresji w kom6rkach bakteryjnych.

Przyznai trzeba, 2e postawione przez Autora zadanie badawcze jest ambitne i

trudne, z uwagi na du2q liczbq zmiennych wielko5ci majqcych wptyw na proces izolacji i

oczyszczania lunazyny z nasion soi. Nale2y takie zaznaczy6, ie zaplanowane prace majQ

zar6wno charakter badafi podstawowych, jak i badafi technologicznych o praktycznej

przydatnoSci.

Merytoryczna ocena rozprawy

W pierwszym rozdziale rozprawy, zatytulowanym Wstgp, Autor przedstawil

biochemicznq charakterystykq lunazyny i je.i pochodzenie oraz podal szczeg6fowe

informacje dotyczEce umiejscowienia peptydu w albuminie 25 roslin uiytkowych,

nastepnie om6wil jej sekwencjq aminokwasowq, a takie wystepowanie lunazyny w

nasionach soi inasionach r6inych zb6i. W dalszej cze6ci, Autor skupil siq na om6wieniu



pochodzQcych z literatury, dotychczasowych wynik6w badari aktywnoici biologicznej

lunazyny. W pierwszym rzqdzie, Autor scharakteryzowal chemoprewencyjne dziafanie

lunazyny, gdzie wskazal na mechanizmy zwiQzane z epigenetyczna kontrola ekspresji
gen6w, a takie na zdolnoS6 lunazyny do pokonywania bariery transdermalnej, co z kolei

wskazuje na mo2liwoSi miejscowej aplikacji preparatu dla zapobiegania transformacji

nowotworowej kom6rek nask6rka. Kolejnymi zagadnieniami zwiQzanymi z biologicznQ

aktywnoSciq lunazyny, przedstawionymi przez Autora, byly wyniki badai wskazuj4ce na

cytotoksyczne dzialanie lunazyny na kom6rki raka jelita grubego, nastQpnie na obniianie
poziomu frakcji LDL cholesterolu we krwi, wfaiciwoSci przeciwutleniajqce i przeciwzapalne

oraz wplyw na ukfad odporno3ciowy iuktad nerwowy. Uwa2am,2e rozdzial poSwiqcony

przeglqdowi zagadnieri zwiqzanych z wielostronnq charakterystykq lunazyny i jej

aktywno6ciQ biologicznq jest opracowany bardzo starannie, wskazuje takie na znajomo3d

przez Autora biochemicznych i kom6rkowych mechanizm6w nowotworzenia. Jednakie,

do36 istotnym mankamentem tej czq6ci rozprawy jest brak om6wienia i krytycznego

spojrzenia na dotqd stosowane metody separacji i oczyszczania lunazyny z r6inych

surowc6w roSlinnych, jednocze5nie wskazujEcego na potrzebq dalszych badah I

poszukiwania nowych i wydajniejszych metod, co jest zreszta gl6wnym celem rozprawy.

Wprawdzie Autor nawiqzuje do dotychczas stosowanych metod separacji lunazyny w

dalszej czqici rozprawy, odnoszqc wtasne wyniki badaf do ustalei innych autor6w, lecz

dotyczy to zagadnieri bardzo szczeg6towych.

W rozdziale pt. Moterioty, mgr ini. Porzucek pnedstawif odczynniki, bufory i

roztwory zastosowane do ekstrakcji biafek, do chromatografii jonowymiennej i cieczowej,

do elektroforezy, a tak2e poiywki i podloia hodowlane. Ponadto, scharakteryzowal nasiona

soi uiyte do izolacji lunazyny oraz modele kom6rkowe do badafi rn vitro.

W czqSci rozprawy pt. Metody, Autor szczeg6lowo opisat etapy izolacji i oczyszczania

lunazyny z nasion soi, k6re kolejno obejmowafy odtfuszczenie mqki sojowej, ekstrakcjQ

biatek sojowych z u2yciem roztworu octanu amonu, klarowanie ekstraktu, chromatografie
jonowymiennq na zloiu kationitowym, a nastQpnie filtracjq preparatywnQ z uiyciem

membran o malejqcych punktach odciqcia molekularnego. Klarowanie ekstraktu wykonano

na trzy r6ine sposoby; metodq streceniowQ i filtracjq na sqczku bibulowym,

powierzchniowq filtracjq plackowq na filtze O,2 pm oraz ultrafiltracjq o pneptywie

stycznym na fiftrze Hollow Fiber O,l pm. Po chromatograficznym rozdziale sklarowanego

ekstraktu iodfqczeniu lunazyny od kompleksu z albuminq 25 z u2yciem 2-merkaptoetanolu,

roztw6r filtrowano za pomocQ filtr6w wir6wkowych 30 kDa i 3 kDa. Kaidy etap procesu

separacji i oczyszczania Autor monitorowal z u2yciem elektroforezy w ielu
poliakrylamidowym w warunkach denaturujQcych (SDS-PAGE) z detekcjq biafek technikE

Western Blot. Dodatkowo, po izolacji i oczyszczeniu preparatu lunazyny, jej czystosi

kontrolowano metoda HPLC wzglqdem lunazyny syntetycznej, za6 obecnoSC peptydu w

uzyskanym preparacie potwierdzono metodq spektrometrii masowej. WtaSciwo6ci

biologiczne preparatu lunazyny mgr ini. Porzucek ocenit wykonujqc test cytotoksyczno6ci

na kom6rkowym modelu raka jelita grubego i na nienowotworowych kom6rkach ludzkich



fibroblast6w. Oddzielnym zagadnieniem metodycznym do separacji lunazyny z nasion soi,

bylo wytworzenie lunazyny na drodze nadekspersji w zmodyfikowanych kom6rkach

bakteryjnych E coli. W tym dofwiadczeniu, po lizie kom6rek, lunazynq separowano stosujAc

chromatografiq powinowactwa.

Podsumowujqc metodycznq czq36 rozprawy naleiy stwierdzii, ie zar6wno dob6r

metod badawczych, jak ich om6wienie jest poprawne i szczeg6lowe. Naleiy takie
podkreSlid dobre opanowanie i wtasciwe wykorzystanie metod badawczych przez

Doktoranta oraz umiejetno3i postugiwania siq ztoionq aparatura naukowE.

Kolejny rozdziaf rozprawy lEcznie przedstawia wyniki badari i ich dyskusjq. W
pierwszym rzQdzie, Autor om6wif zabiegi wstepne zwiqzane z izolacja bialek z mqki sojowej,

gdzie po jej odtluszczeniu, na podstawie steienia biaika w ekstrakcie, zoptymalizowal

warunki procesu w odniesieniu do czasu trwania, stosunku objetoiciowo-masowego

rozpuszczalnika do mqki oraz pH rozpuszczalnika. Autor skrytykowal tu metodq Soxhleta,
jako nieprzydatnq do zastosowania w skali przemyslowej, nie sugerujac alternatywnej.

Ponadto, niewlafciwa jest prezentacja wynik6w wptywu czasu ekstrakcji na stqienie bialka

i zawartoid lunazyny za pomocE wykresu slupkowego (ryc. 12 i dalsze). Wykresy te
przedstawiajq kinetykq procesu, kt6ry zachodzif takie pomiqdzy ,,slupkami", a zatem

powinno sie go opisad liniq ciqglq, zachowujqc odpowiedniq skalq na osi czasu. Omawiajqc

proces klarowania ekstraktu, spo3r6d trzech testowanych technik, mgr in2, Porzucek

sugeruje filtracjq membranowQ o wielko3ci por6w 0,1 pm i przeplywie stycznym, jako

najbardziej przydatnq do powiqkszenia skali. Wydaje sie to jak najbardziej zasadne, gdyi w

odr6inieniu od tradycyjnej filtracji plackowej, w kt6rej, po kr6tkim czasie, nastQpowala

blokada por6w przez odktadajqcy siq osad, styczny filtr membranowy zapewnial

utrzymanie niezmiennego strumienia permeatu w dfugim czasie. z kolei, klarowanie

ekstraktu przez strQcenie substancji balastowych zmianA pH ekstraktu, wymagafo

powt6rnej filtracji.

W badaniach przydatno6ci procesu chromatografii jonowymiennej do

wyodrebnienia z ekstraktu bialek frakcji lunazyny, Autor ustalif optymalne warunki procesu

modyfikujqc pH ekstraktu. Jednoczeinie, skuteczn0!6 procesu potwierdzily dane liczbowe

dotyczqce masy lunazyny adsorbowanej przez jednostkq objqtodci zfo2a i krotnolci jej

zagqszczenia. WielkoSci te, bqdq bardzo pomocne przy powiqkszaniu skali procesu

chromatografii. Naleiy doda6, 2e w odr6inieniu od nielicznych, opublikowanych prac

innych autor6w, gdzie do izolacji lunazyny metoda chromatografii jonowymiennej

zastosowano anionity, w swojej pracy mgr in2. Porzucek skutecznie zastosowaf silny

kationit. W tekScie rozprawy Autor nie wskazal dlaczego zlo2e typu kationit, jest

skuteczniejsze od zloia typu anionit i zagadnienie to wymaga wyjainienia.

Wyniki badaf kolejnego etapu pozyskiwania preparatu lunazyny, kolejno dotyczq

doboru filtr6w do zagQszczania i izolacji peptydu z kompleksu z frakcja biafka 25. Zar6wno

filtr o punkcie odciqcia molekularnego 30 kDa, jak ifiltr 3 kDA okazaly siq skuteczne i w
rezultacie otrzymano oczyszczony preparat, pozbawiony zwiqzku redukujqcego. Oba

zastosowane filtry naleiq do wir6wkowych, nazywanych tak2e prob6wkami wir6wkowymi,



a ze wzglQdu na przepuszczalno6i molekularnQ naleiQ do grupy ultrafiltr6w. Niestety,

pojemnoSd zastosowanych filtr6w jest bardzo mala i wynosi kilka do kilkunastu mililitr6w,
co wiqcej, wymagajq uiycia wir6wki, a filtracja ma charakter plackowy, przez co nadajq siq

do jednorazowego u2ycia. W procesie powiqkszania skali procesu, naleiatoby rozwaiy(
zastosowanie membranowych filtr6w o przeplywie stycznym, o podobnych punktach

odciqcia, z odpowiednio dobranym materialem membrany, minimalizujecym tzw. fouling.

W wynikach rozprawy dotyczqcych otrzymania rekombinowanej lunazyny w
zmodyfikowanych kom6rkach E cor; Autor skutecznie potwierdzil moiliwoS6 pozyskiwania

tej substancji w systemie nadekspresyjnym. LunazynQ wytworzonA na drodze nadekspresji,

Autor wykorzystal jedynie do badan por6wnawczych z preparatem pozyskanym z nasion

soi, choC wydaje siq, 2e wobec du2ego znaczenia terapeutycznego lunazyny, a jednoczeinie

wzglqdnej fatwosci izolacji i duiej czysto6ci peptydu, nale2atoby poSwiqcii wiqcej uwagi

wykorzystaniu system6w naekspresyjnych przy otrzymywaniu tej substancji.

Preparaty lunazyny, pozyskane z nasion soi, poddano charakterystyce

biochemicznej wykazujqc ich stabilnoii w roztworze wodnym oraz zr6inicowanq
podatno56 na trawienie trypsynq, zale2ne od stopnia oczyszczenia preparatu. InteresujEce

jest to, ie zar6wno lunazyna syntetyczna, jak ita uzyskana na drodze nadekspresji oraz

preparat o najwiqkszej czystoici, izolowany z nasion soi nie byty oporne na trawienie

trypsynq, co z kolei czyni je mniej biodostqpnymi. Z kolei, w testach aktywnosci biologicznej

mgr ini. Porzucek potwierdzit cytotoksyczny wptyw lunazyny otrzymanej z nasion soi i
lunazyny rekombinowanej na kom6rki raka jelita grubego, a w testach z uzyciem

nienowotworowych kom6rek fibroblast6w, 2aden z preparat6w nie wykazal aktywnoSci

metabolicznej.

NastQpny rozdzial rozprawy prezentuje piQe obszernych wniosk6w. Tre56 wniosk6w
jest merytorycznie poprawna, syntetycznie przedstawia naukowe i praktyczne osiqgniqcia

rozprawy i w cafoici wynika z wykonanych badafi.

Ocena wartoSci naukourej i praktycznej rozprawy

Mgr ini. Filip Porzucek rozwiqzal postawione zadanie badawcze i osiqgnql zalo2ony

cel pracy, planujqc oraz realizujqc doiwiadczenia w spos6b zgodny z wymaganiami

wsp6lczesnej nauki, pzy zastosowaniu metod odpowiadajqcych jej wsp6lczesnemu

poziomowi. Zasadniczym elementem oryginalno5ci rozprawy mgr ini. Porzucka jest

optymalizacja procesu izolacji lunazyny z nasion soi, gdzie popnez dob6r warunk6w

ekstrakcji i klarowania ekstraktu, nastepnie selektywny rozdzial bialek z u2yciem

chromatografii jonowymiennej oraz dalsze, odpowiednio dobrane filtracje membranowe,

uzyskano stabilny preparat o duiej czysto6ci, wykazujqcy aktywno6d biologicznq. Wszystkie

etapy izolacji lunazyny Autor monitorowal z uiyciem obiektywnych, odpowiednio
przygotowanych, nowoczesnych metod analitycznych. Za osiqgniqcie naukowe o istotnym

znaczeniu naleiy takie uznai przygotowanie przez Autora bakteryjnego systemu

ekspresyjnego i otrzymanie lunazyny metodq alternatywnq.



Praktyczna wartogi rozprawy doktorskiej mgr in2. Porzucka to przede wszystkim

opracowanie technologii, kt6ra po niewielkich modyfikacjach w zakresie doboru

odpowiedniej aparatury moie zostad zastosowana w skali produkcyjnej.

Powyisze osiQgniecia sq w pelni sp6jne z gl6wnymi celami rozprawy. Jednak2e,

niekt6re wyniki badafi, ich prezentacja i interpretacja jest dyskusyjna. Zagadnienia

wymagajqce wyjainienia zamieszczono w kodcowej czqici recenzji.

PoprawnoS6 redakcyjna rozprawy

Rozprawa jest napisana w spos6b staranny, przejrzysty idokladny, a dowodzenie
jasne i komunikatywne. Edforskie przygotowanie rozprawy jest wtaSciwe, zar6wno pod

wzglqdem prezentacji wynik6w, jak ijakoici materiat6w ilustracyjnych. Pisownia Autora
jest poprawna, a u2yte nazewnictwo jest prawidtowe.

Zagadnienia do dyskusji w czasie obrony

i. Jak jui wspomniano w ocenie merytorycznej rozprawy, problem uiycia w

chromatografii jonowymiennej zloia kationitowego jest dyskusyjny. Literaturowe

dane wskazujq na pl lunazyny na poziomie 4,5, co wskazuje, ie w pH ekstraktu

r6wnym 5,5 - 6,4, lunazyna powinna wiQzai siQ z anionitem. Autor napisat, cyt.

,dziqki zastosowoniu kotionitu uzyskono frakcje o wyiszej czystoici w por6wnaniu

do frokcji uzyskonych po rozdziale no zloiu typu anioni( SkQd to wiadomo, gdy nie

wykonano tego rodzaju badania?

ii. W rozprawie, Autor wykazat mo2liwo56 otrzymania lunazyny rekombinowanej na

drodze nadekspresji w kom6rkach bakteryjnych. Czy, wobec naukowo

udowodnionej aktywnoSci biologicznej lunazyny i moiliwodci otrzymania tA drogE

preparat6w o du2ej czystodci, pozbawionych ewentualnych alergen6w, nie

nale2afoby poSwiqcii wiecej uwagi temu zagadnieniu? Czy istniejE przeszkody, np.

prawne, uniemo2liwiajqce tego rodzaju dzialania?

iii. W jaki spos6b wyjasni6 oporno6i na trawienie lub jej brak w preparatach lunazyny

o r62nej czysto6ci? Czy moie to miei zwiqzek z obecnosciE inhibitora proteaz w

mniej oczyszczonym preparacie (lunazyna l), otrzymanym po chromatografii

cieczowej?

Uwaga koficowa

Po szczeg6lowym zapoznaniu siQ z rozprawA doktorskq mgr ini. Filipa Porzucka

stwierdzam, ie rozprawa jest oryginalnym i znaczQcym wktadem naukowym do dzialu

wiedzy, kt6rej dotyczy. Pan mgr ini. Porzucek dowi6dl w rozprawie, ie jest do5wiadczonym

badaczem dysponujqcym du24 wiedzq teoretycznQ oraz umiejQtnosciami praktycznymi w

dziedzinie biotechnologii, szczeg6lnie w zakresie wiedzy o wtaiciwoSciach biochemicznych

iaktywno6ci biologicznej peptyd6w pochodzenia roSlinnego. Pan mgr ini. Filip Porzucek

wykazuje siq inwencjq naukowq pny planowaniu zadai i ksztattowaniu warunk6w

do(wiadczeri, a tak2e posiada umiejqtno5i stosowania zaawansowanych technik



analitycznych oraz metod iniynierskich naleiqcych do technologii i in2ynierii

bioprocesowej, w stopniu zapewniajqcym moiliwo6d samodzielnego prowadzenia badari

naukowych.

Chcialbym takie podkre5li6 osiqgniqcie naukowe Doktoranta w postaci

wsp6lautorstwa czterech opublikowanych pracach tw6rczych w miqdzynarodowych

czasopismach naukowych. Pan mgr ini. Filip Porzucek byl stypendystE Programu

Operacyjnego ,,Kapital ludzki" finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej, a ponadto byl

dwukrotnie wyr6iniony Voucherem lnnowacji I i ll stopnia przez Poznaiski Akademicki

Inkubator PrzedsiqbiorczoSci oraz dyplomem najlepszego studenta RP w braniy nauk

rolniczo-pnyrodniczych.

Uwaiam, ie rozprawa Pana mgr ini. Filipa Porzucka spetnia warunki okreSlone w

art. 13.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itl^ule naukowym oraz o

stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z p6iniejszymi zmianami). Proszq

Wysokq Radq Wydzialu Rolnictwa i Bioiniynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

o przyjqcie pracy i dopuszczenie Pana mgr in2. Filipa Porzucka do dalszych etap6w

przewodu doktorskiego.

ri' ln /\ Ifl,utu'-


