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IF: 4.011   10.1038/s41598-018-28798-9 
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Szewczuk Zbigniew. Selective ESI-MS detection of carbonyl containing compounds by 

aminooxyacetic acid immobilized on a resin.  

http://dx.doi.org/10.1007/s00726-015-1967-4
http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-28798-9
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Analytica Chimica Acta, 2021, 1176, 338767/1-338767/14 

IF: 6.558   10.1016/j.aca.2021.338767 

Cytowania niezależne 0 

Udział w pracy pomysłodawca badań, twórca hipotezy badawczej, opracowanie 

metody syntezy funkcjonalizowanej żywicy zawierającej 

pochodną hydroksyloaminy, opracowanie protokołu 
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wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej  

ze spektrometrią mas (LC-MS/MS), zebranie i opracowanie 

danych eksperymentalnych,  przygotowanie manuskryptu, 

przygotowanie odpowiedzi na recenzje 

 

H4 Kielmas Martyna, Kijewska Monika*, Kluczyk Alicja, Oficjalska Jolanta, Gołębiewska 

Bożena, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew. Comparison of modification sites in glycated 

crystallin in vitro and in vivo. 

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, 407, 2557-2567 

IF: 3.125   10.1007/s00216-015-8487-7  

Cytowania niezależne 6 

Udział w pracy pomysłodawca badań, twórca hipotezy badawczej, opracowanie 

procedury przygotowania próbek biologicznych, wykonanie 

analiz metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS) przygotowanych 

hydrolizatów, przeprowadzenie syntezy na nośniku stałym 

modelowych glikowanych peptydów,  zebranie i opracowanie 

danych eksperymentalnych, udział w przygotowaniu 

manuskryptu, udział w przygotowaniu odpowiedzi na recenzje 

 

H5 Kijewska Monika*, Nuti Francesca, Wierzbicka Magdalena, Waliczek Mateusz, Ledwoń 

Patrycja, Staśkiewicz Agnieszka, Real-Fernandez Feliciana, Sabatino Giuseppina, Rovero Paolo, 

Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew, Papini Anna Maria. An optimised di-boronate-

ChemMatrix affinity chromatography to trap deoxyfructosylated peptides as biomarkers  

of glycation. 

Molecules, 2020, 25, 755/1-755/15 

IF: 4.411   10.3390/molecules25030755 

Cytowania niezależne 2 

Udział w pracy pomysłodawca badań, twórca hipotezy badawczej, opracowanie 

metody syntezy żywicy funkcjonalizowanej pochodną kwasu 

fenyloboronowego, opracowanie wydajnej procedury 

selektywnego zagęszczania próbki w glikowane peptydy stosując 

zaprojektowaną i zsyntezowaną żywicę funkcjonalizowaną 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2021.338767
http://dx.doi.org/10.1007/s00216-015-8487-7
http://dx.doi.org/10.3390/molecules25030755
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kwasem fenyloboronowym, wykonanie analiz metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej  

ze spektrometria mas (LC-MS/MS), przygotowanie próbek 

biologicznych do analiz LC-MS/MS, zebranie i opracowanie 

danych eksperymentalnych, udział w przygotowaniu 

manuskryptu, przygotowanie odpowiedzi na recenzje 

 

H6 Kijewska Monika*, Czerwińska Angelika, Al-Harthi Samah, Wołczański Grzegorz, Waliczek 

Mateusz, Emwas Abdul-Hamid, Jaremko Mariusz, Jaremko Łukasz, Stefanowicz Piotr, 

Szewczuk Zbigniew. Intramolecularly stapled amphipathic peptides via a boron–sugar 

interaction. 

Chemical Communications, 2020, 56, 8814-8817 

IF: 6.222   10.1039/d0cc02603d 

Cytowania niezależne 3 

Udział w pracy pomysłodawca badań, twórca hipotezy badawczej, opracowanie 

metody syntezy analogów peptydów zawierających dwie 

modyfikacje w sekwencji: deoksyfruktozę oraz pochodną kwasu 

fenyloboronowego, wykonanie analizy LC-MS/MS wybranych 

otrzymanych analogów, wykonanie eksperymentów hydrolizy 

enzymatycznej otrzymanych analogów oraz analiza ESI-MS 

otrzymanych hydrolizatów, zebranie i opracowanie danych 

eksperymentalnych, przygotowanie manuskryptu, 

przygotowanie odpowiedzi na recenzje 

 

H7 Kijewska Monika*, Kuc Adam, Kluczyk Alicja, Waliczek Mateusz, Man-Kupisinska 

Aleksandra, Łukasiewicz Jolanta, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew. Selective detection of 

carbohydrates and their peptide conjugates by ESI-MS using synthetic quaternary ammonium 

salt derivatives of phenylboronic acids. 

Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2014, 25, 966-976 

IF: 2.945   10.1007/s13361-014-0857-4 

Cytowania niezależne 8 

Udział w pracy pomysłodawca badań, twórca hipotezy badawczej, opracowanie 

metody syntezy znaczników zawierających czwartorzędową sól 

amoniową oraz pochodną kwasu fenyloboronowego, 

opracowanie metody selektywnej detekcji cukrów oraz 

glikokoniugatów z zastosowaniem nowych znaczników za 

pomocą spektrometrii mas, wykonanie pomiarów ESI-MS oraz 

ESI-MS/MS, zebranie i opracowanie danych eksperymentalnych, 

przygotowanie manuskryptu, przygotowanie odpowiedzi na 

recenzje 

 

http://dx.doi.org/10.1039/d0cc02603d
http://dx.doi.org/10.1007/s13361-014-0857-4
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H8 Waliczek Mateusz, Kijewska Monika, Rudowska Magdalena Z., Setner Bartosz, Stefanowicz 

Piotr, Szewczuk Zbigniew. Peptides labeled with pyridinium salts for sensitive detection and 

sequencing by electrospray tandem mass spectrometry. 

Scientific Reports, 2016, 6, 37720/1-37720/12 

IF: 4.259   10.1038/srep37720 

Cytowania niezależne 15 

Udział w pracy derywatyzacja w roztworze modelowego peptyd oraz 

mieszaniny aminokwasów za pomocą soli 2,4,6-

trifenylopiroliowej, analiza czułości detekcji, wykonanie analiz 

metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej 

ze spektrometrią mas (LC-MS), zebranie i opracowanie części 

danych eksperymentalnych, udział w przygotowaniu 

manuskryptu 
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4.3 Analiza bibliometryczna 

Według bazy Web of Science, podane na dzień 24.09.2021 

 

Liczba publikacji w cyklu 8 

Liczba publikacji jako autor korespondencyjny 7 

Liczba publikacji jako pierwszy autor 5 

Wartość impact factor (IF) dla publikacji w cyklu 34,727 

Liczba cytowań w cyklu bez autocytowań 38 

H-index 9 

Liczba punktów MNISW prac w cyklu* 960 

* Liczba punktów podane według załącznika do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 18 grudnia 2019 r. 
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5. OMÓWIENIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 

5.1 Wprowadzenie  

Proteomika to nauka zajmująca się proteomem, czyli komponentem białkowym, 

kodowanym przez genom. Jednym z podstawowych zadań proteomiki jest analiza jakościowa 

oraz ilościowa wszystkich białek uczestniczących w poszczególnych szlakach biochemicznych 

zachodzących w komórkach, tkankach czy narządach.1 Badanie różnic profili białkowych,  

w tym również zmian ich stężenia pomiędzy stanem fizjologicznym i patologicznym tkanek, 

komórek może prowadzić do identyfikacji białek związanych z rozwojem danej choroby w tym 

potencjalnych biomarkerów oraz szlaków metabolicznych o nieznanej dotychczas roli  

w patofizjologii.2 Należy podkreślić, że analiza proteomu jest o wiele bardziej skomplikowana 

niż analiza genomu ponieważ genom pozostaje praktycznie niezmienny przez całe życie 

komórki i organizmu, natomiast proteom podlega ciągłym zmianom.3 Dlatego proteomika jest 

dziedziną nauki bardzo intensywnie rozwijaną w ostatnich latach, co możliwe jest dzięki 

osiągnięciom technologicznym, w tym dostępowi do nowoczesnych w pełni 

zautomatyzowanych spektrometrów mas połączonych z ultraczułą chromatografią cieczową 

(ang. ultra-high liquid chromatography-mass spectrometry, UPLC-MS) oraz bazami 

bioinformatycznymi.  

Białka to makrocząsteczki zbudowane z jednostek monomerycznych – reszt 

aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi. Białka pełnią różne funkcje  

w organizmie, w tym transportujące, magazynujące, strukturalne, sygnalizacyjne czy 

katalityczne w procesach biochemicznych. Aktywność białek kontrolowana jest nie tylko przez 

proces ich biosyntezy, czy degradacji, ale również poprzez specyficzne reakcje chemiczne,  

w tym modyfikacje potranslacyjne (PTM – ang. PostTranslational Modification), które 

modulują właściwości oraz funkcję danego białka. Oprócz modyfikacji prowadzących do 

proteolizy łańcucha polipeptydowego często występują modyfikacje potranslacyjne, 

katalizowane przez enzymy, polegające najczęściej na dołączeniu do łańcuchów bocznych 

aminokwasów różnych ugrupowań chemicznych, takich jak: grupa acetylowa, fosforanowa, 

hydroksylowa czy cukrowa.4 Białka mogą być również modyfikowane na drodze reakcji 

niekatalizowanych enzymatycznie, wśród takich modyfikacji należy wymienić reakcję glikacji5 

oraz karbonylacji6. Jedną z częściej stosownych obecnie metod analizy PTM, przeżywającą 

prawdziwy rozkwit, jest spektrometria mas. Popularność tej metody wynika z możliwości 

analizy praktycznie wszystkich modyfikacji, gdyż każdej z nich towarzyszy zmiana masy 

cząsteczkowej. Kluczowym etapem analizy PTM jest przygotowanie materiału biologicznego 

obejmującego wysokowydajną izolację białka oraz hydrolizę enzymatyczną. Niestety, 

podstawowym problemem, który związany jest z badaniem złożonych układów biologicznych 

jest często zbyt niska czułość analizy uniemożliwiająca identyfikację niektórych białek,  

a w szczególności modyfikowanych potranslacyjnie występujących w zbyt małych ilościach  

w próbce pobranej do analizy. Odpowiednie przygotowanie materiału biologicznego do badań 

staje się prawdziwym wyzwaniem analitycznym. Badacze podejmują się opracowania nowych 

technik zagęszczania próbek tylko w wybrane anality. Realizacja tego zadania wymaga 

zaprojektowania oraz zsyntezowania złoża selektywnie oddziałującego z wybranymi 

związkami oraz optymalizacji procedury detekcji aby zniwelować efekt matrycy (efekt 
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interferencyjny), uniemożliwiający analizowanie badanej substancji w obecności innych 

związków chemicznych w matrycy. Zastosowanie metod zagęszczania próbki zwiększa szansę 

na identyfikację nowych związków występujących w śladowych ilościach mogących umożliwić 

wczesną identyfikację zmian chorobowych przez detekcję biomarkerów molekularnych 

konkretnych stanów patologicznych organizmu.7 Dodatkowo, analiza ilościowa konkretnych 

biomarkerów metodą spektrometrii mas zazwyczaj wymaga zastosowania jako wzorców 

wewnętrznych standardów znakowanych izotopowo, które często nie są dostępne handlowo. 

Podejście to wymaga opracowania metody syntezy znakowanych izotopowo analogów 

identycznych z biomarkerami w materiale biologicznym (izotopologi), a których oznaczona 

zawartość może mieć znaczenie diagnostyczne.   

Proponowanym rozwiązaniem poszerzającym wiedzę i możliwość aplikacji spektrometrii 

mas w analizie nieenzymatycznych modyfikacji potranslacyjnych, takich jak glikacja  

i karbonylacja, jest opracowana, przeze mnie w ramach niniejszej rozprawy habilitacyjnej, 

metoda syntezy dwóch funkcjonalizowanych żywic (1) modyfikowanej pochodnymi kwasu 

fenyloboronowego i (2) pochodną hydroksyloaminy, które zostały zastosowane do 

selektywnego wyłapywania z mieszaniny próbki biologicznej peptydów zawierających kolejno 

deoksyfruktozylowane peptydy oraz peptydy zawierające ugrupowanie karbonylowe. 

Realizacja tego celu wymagała opracowania metody syntezy modyfikowanych peptydów oraz 

optymalizację procedury przygotowania materiału biologicznego. 

5.2 Karbonylowe peptydy – synteza, analiza i znaczenie biologiczne 

Karbonylacja jest nieodwracalnym procesem zachodzącym potranslacyjnie, który 

związany jest z powstaniem ugrupowania karbonylowego w białkach, co może prowadzić do 

utraty funkcji białka i być przyczyną rozwoju wielu chorób.8 Karbonylacja białek jest skutkiem 

występowania stresu oksydacyjnego (OS ang. oxidative stress), który prowadzi  

do gromadzenia reaktywnych form tlenu (RFT) w układach fizjologicznych.9 Wiele procesów 

zachodzących w komórkach opartych na reakcjach redoks może przebiegać odwracalnie, 

jednak większość modyfikacji powstających w wyniku utrzymującego się stresu oksydacyjnego 

jest nieodwracalna. Białka, które są uszkodzone, mogą doprowadzić do zniszczenia 

proteasomów i lizosomów, co skutkuje utratą zdolności do degradacji i usuwania białek. 

Prowadzi to do odkładania toksycznych, uszkodzonych lub niesfałdowanych białek 

przyczyniając się do pojawiania się różnych stanów chorobowych.10 Zmiany stężenia 

karbonylowych białek są wykorzystywane jako biomarkery takich stanów chorobowych jak: 

nieswoiste zapalenia jelita, choroba Alzheimera, zapalenie stawów czy cukrzyca.11,12,13,14 

Ponadto wzrost poziomu karbonylowych białek odnotowano w mięśniach szkieletowych  

w stanach patologicznych takich jak: obturacyjnej chorobie płuc, niedokrwieniu-reperfuzji czy 

posocznicy.15 Związki karbonylowe można otrzymać w następujący sposób: (1) na drodze 

utleniania łańcuchów bocznych aminokwasów (Pro, Arg, Lys i Thr) lub rozszczepienia łańcucha 

peptydowego, (2) addycji Michaela produktów zaawansowanej peroksydacji lipidów takich 

jak: 4-hydroksy-2-noneal, aldehyd dimalonowy, 2-propenal, do reszt lizyny, cysteiny, bądź 

histydyny oraz (3) w wyniku reakcji glikacji tworząc wczesne (produkty Amadoriego) oraz 

zawansowane produkty glikacji (AGEs ang. Advanced Glycation End products) (Rysunek 1).8 
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Rysunek 1. Aminokwasy i odpowiadające im produkty karbonylacji (na podstawie pracy Madian i wsp.8) 

Bezpośrednia analiza hydrolizatów białek w celu identyfikacji karbonylowych peptydów 

jest niezwykle trudna z powodu obecności matrycy peptydowej, która dominuje w próbkach, 

natomiast modyfikowane peptydy występują w bardzo małych ilościach. Rozwiązaniem tego 

problemu jest przeprowadzenie derywatyzacji próbki wykorzystując unikalną właściwość grup 

karbonylowych do tworzenia zasady Schiffa. W literaturze naukowej, w analizie proteomicznej 

karbonylowych peptydów stosuje się pochodne fenylohydrazyny16, hydrazydy biotyny17, 

hydrazydy zawierające czwartorzędowe sole amoniowe (odczynnik Girarda)18, jak również 

chromatografię powinowactwa opartą na pochodnych kwasu fenyloboronowego19. 

Niewątpliwe wciąż aktualne jest poszukiwanie nowych odczynników do derywatyzacji, jak 

również funkcjonalizowanych materiałów, pozwalających selektywnie wyodrębnić konkretne 

anality z mieszaniny. Do optymalizacji tych procedur niezbędne są syntetyczne analogi 

karbonylowych peptydów. Dotychczas w literaturze opisano metodę syntezy 

karbonylowanych peptydów stosując odpowiednie funkcjonalizowane żywice, co pozwoliło 

otrzymać analogi zawierające grupę aldehydową lub α-oksoaldehydową na C-końcu 

peptydu.20,21,22 W roztworze karbonylowe peptydy zawierające w sekwencji utlenioną resztę 

treoniny otrzymano w wyniku reakcji katalizowanej jonami Fe2+ w obecności  kwasu 

askorbinowego.23  

5.3 Glikowane peptydy jako markery cukrzycy – synteza, analiza i znaczenie biologiczne 

Glikacja jest wieloetapową reakcją polegającą na nieenzymatycznym przyłączeniu 

cząsteczki cukru redukującego albo jego bardziej reaktywnych pochodnych (oksoaldehydu lub 

innego związku dikarbonylowego)24, do pierwszorzędowej grupy aminowej białka (peptydu, 
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aminokwasu) lub innych makromolekuł (lipidów25, kwasów nukleinowych26). W przypadku 

białek najbardziej reaktywna jest grupa ε-aminowa w łańcuchu bocznym reszty lizyny, rzadziej 

N-końcowa grupa aminowa.27 W wyniku zachodzącej reakcji otrzymuje się niejednorodną 

mieszaninę związków klasyfikowanych jako wczesne (produkty Amadoriego), pośrednie IGP 

(ang. Intermediate Glycation Products) i zaawansowane końcowe produkty glikacji AGEs (ang. 

Advanced Glycation End Products). Nieprawidłowa czy nadmierna glikacja białek jest 

wskaźnikiem obecności oraz postępu wielu schorzeń, w tym chorób układu krążenia28, nerek29, 

nowotworów30, choroby Alzheimera31, cukrzycy32, a także przedwczesnego starzenia się 

organizmu33. Glikoproteiny mogą służyć jako potencjalne markery pewnych jednostek 

chorobowych dlatego wiele uwagi poświęca się na opracowaniu selektywnych, czułych oraz 

wydajnych metod ich skutecznej detekcji. Szczególnie istotną rolę w diagnozowana cukrzycy 

stanowią produkty Amadoriego otrzymywane w pierwszym etapie glikacji (Schemat 1).  

 

Schemat 1. Wczesny etap reakcji glikacji – prowadzący do otrzymania produktu Amadoriego (na podstawie pracy 
Lapolla i wsp.34)  

W zdrowym organizmie proces nieenzymatycznej glikacji białek zachodzi spontanicznie, a jego 

produkty, takie jak glikowana hemoglobina oraz glikowane białka osocza, zazwyczaj łatwo 

ulegają degradacji. Ilościowa analiza tych produktów jest wykorzystywana podczas rutynowej 

kontroli metabolizmu u ludzi chorych na cukrzycę.34 Stężenie większości białek w organizmie 

nie zmienia się w czasie, nasilenie stopnia glikacji tych białek jest więc wynikiem 

współdziałania dwóch czynników: średniego stężenia glukozy we krwi oraz czasu, w jakim 

białko miało kontakt z cząsteczkami glukozy. Dlatego produkty reakcji glikacji można 

zaobserwować przede wszystkim w białkach charakteryzujących się długim okresem 

półtrwania, takich jak kolagen, elastyna, białka mieliny czy krystalina.35 Poszukiwanie 

biomarkerów wymaga realizacji dwóch kluczowych założeń: (1) zaprojektowania wydajnego 

sposobu syntezy peptydowych produktów Amadoriego niezbędnych w analizie jakościowej  

i ilościowej glikowanych fragmentów białek, (2) opracowania wiarygodnej metody 
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identyfikacji glikokoniugatów w hydrolizatach białek surowicy. Dotychczas w literaturze 

naukowej opublikowano wiele metod syntezy peptydowych produktów przegrupowania 

Amadoriego zarówno w roztworze36,37 jak i na nośniku stałym38,39,40,41, stosując glukozę38, 

pochodną cukrową 2,3:4,5-di-O-izopropylideno-β-D-arabino-heksozo-2-ulo-2,6-

piranozy36,39,41 czy niebiałkowy aminokwas Fmoc-(i,i-Fru)Lys(Boc)-OH40. Do syntezy 

znakowanych izotopowo analogów zastosowano również metodę wspomaganą mikrofalami42 

natomiast do glikacji białek metodę termiczną opracowaną przez Boratyńskiego43. Metody 

identyfikacji glikokoniugatów jak dotąd opierają się na procedurze zaproponowanej przez 

Frolova i wsp.19. Polega ona na zagęszczeniu próbki w glikowane peptydy stosując 

chromatografię powinowactwa na podłożu agarozowym zawierającym resztę kwasu  

m-aminofenyloboronowego natomiast w dalszym etapie na analizie za pomocą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią 

mas. Podłoże to zostało opracowane do zagęszczania immunoglobulin44 i zaadoptowane 

również do wyłapywania z roztworu glikowanych peptydów. Procedury tej nie 

optymalizowano i nie badano wydajności selektywnego wiązania glikowanych peptydów. 

Należy podkreślić, że procedura ta jest rutynowo stosowana i przyczyniła się do identyfikacji 

nowych biomarkerów cukrzycy będących glikowanymi fragmentami albuminy ludzkiej.  
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5.4 Cel pracy 

Głównym celem badań wchodzących w skład rozprawy habilitacyjnej było opracowanie 

metody syntezy dwóch funkcjonalizowanych żywic zawierających pochodną kwasu 

fenyloboronowego oraz pochodną hydroksyloaminy i zastosowanie ich do selektywnego 

wiązania peptydów zawierających nieenzymatyczne modyfikacje, w tym ugrupowanie 

karbonylowe lub deoksyfruktozylolizynę (produkty Amadoriego). Do realizacji tego celu 

niezbędne było opracowanie metody syntezy i otrzymanie niebiałkowego aminokwasu 

będącego utlenioną pochodną treoniny, którą zastosowałam do syntezy karbonylowych 

peptydów na nośniku stałym. Ponadto, wykorzystując unikatowe właściwości kwasów 

fenyloboronowych, podjęłam się zbadania wpływu oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych w 

peptydowych produktach przegrupowania Amadoriego zawierających w różnych pozycjach 

łańcucha peptydowego pochodne kwasu fenyloboronowego, na tworzenie struktury 

drugorzędowej peptydu i jej stabilność.  
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5.5 Opracowanie metody syntezy i otrzymanie karbonylowych peptydów oraz 

funkcjonalizowanej żywicy zawierającej pochodną hydroksyloaminy do 

chemoselektywnej detekcji związków zawierających ugrupowanie karbonylowe (H1, H2, 

H3). 

Powstające w wyniku nieenzymatycznych modyfikacji karbonylowe peptydy mogą 

stanowić podłoże molekularne wielu chorób w tym cukrzycy, chorób nowotworowych,  

czy neurodegeneracyjnych.11,12,13,15 Z tego powodu, niezwykle użyteczne wydaje się 

opracowanie metody syntezy peptydów zawierających utlenioną resztę treoniny, które mogą 

w przyszłości posłużyć jako standardy analityczne do oznaczania karbonylowych peptydów  

w białkach. Otrzymanie czystych analitycznie peptydów zawierających produkty utleniania 

białek, w połączeniu z opracowaną metodą selektywnego wzbogacenia próbki tylko  

w pożądane związki, może stanowić skuteczne narzędzie do analizy oraz identyfikacji nowych 

biomarkerów chorobowych. Dotychczas w literaturze nie opisano procedury syntezy Fmoc 

pochodnej utlenionej treoniny blokowanej grupami ochronnymi kompatybilnymi z syntezą na 

nośniku stałym. Włączając się w nurt tych badań, podjęłam się opracowania metody 

otrzymywania niebiałkowego aminokwasu będącego Fmoc pochodną utlenionej treoniny  

i zastosowaniu go w syntezie karbonylowych peptydów na nośniku stałym (H1). Opracowałam 

i zoptymalizowałam procedurę syntezy peptydów zawierających pochodną semialdehydu 

aminoadypinowego (H2). Opracowałam nową funkcjonalizowaną żywicę zawierającą 

pochodną hydroksyloaminy, którą zastosowałam do selektywnego wzbogacania próbki  

w związki zawierające ugrupowanie karbonylowe (H3). Najważniejsze osiągnięcia 

przedstawiłam w poniższym tekście. 

 

5.5.1 H1 

W literaturze naukowej nie opisano dotychczas metody syntezy Fmoc pochodnych 

niebiałkowych aminokwasów zawierających ugrupowanie karbonylowe, które można by było 

zastosować w syntezie karbonylowych peptydów na nośniku stałym. Jedyne doniesienia 

literaturowe wskazują, że w warunkach symulowanego stresu oksydacyjnego reszty 

aminokwasowe takie jak treonina czy prolina, ulegają utlenieniu co potwierdziła analiza 

metodą spektrometrii mas.23 Z tego powodu opracowałam dwie niezależne metody syntezy 

niebiałkowego aminokwasu zawierającego utlenioną resztę treoniny oraz grupy blokujące 

kompatybilne z syntezą na nośniku stałym - kwasu (Nα -9- fluorenylometoksykarbonylo-

amino(2,5,5-trimetyhyl-1,3-dioxolan-2-ylo)octowego (zaproponowano skrót Fmoc-Atda-OH, 

oparty o litery występujące w nazwie systematycznej (zaznaczone pogrubionymi literami)).  

W obu przypadkach optymalizacja warunków reakcji prowadziła do uzyskania pożądanego 

produktu, jednak metoda przedstawiona na schemacie 2, w której prekursorem był handlowy 

i niedrogi acetylooctan etylu, pozwoliła uzyskać produkt z wysoką wydajnością (90%) oraz 

możliwe było wydzielenie właściwego produktu w czystej postaci.  
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Schemat 2. Procedura syntezy pochodnej niebiałkowego aminokwasu Fmoc-DL-Atda-OH (warunki reakcji: (a) 
NaNO2 (6 eq), AcOH aq, 1,5 h, 5°C; (b) AcOH (2,7 eq), Ac2O (12,6 eq), Zn (38,5 eq), 1,5 h, 40-50°C; (c) 2,2-dimetylo-
propane-1,3-diol (4 eq), kwas p-toluenosulfonowy, toluen, 2,5 h, reflux,  apartura Dean-Stark; (d) 3,5 M NaOH, 
48 h; (e) Fmoc-OSu (1 eq), aceton, 12 h (według H1) 

Tożsamość uzyskanego niebiałkowego aminokwasu Fmoc-Atda-OH potwierdzona została 

metodami analitycznymi ESI-MS, ESI-MS/MS, NMR oraz HPLC (Rysunek 2). Kolejnym etapem 

mojej pracy było zastosowanie otrzymanej pochodnej w syntezie karbonylowych peptydów 

na nośniku stałym. 

 

Rysunek 2. Widmo ESI-MS dla oczyszczonej pochodnej Fmoc-Atda-OH (A); Symulowany rozkład izotopowy – 
kolor czerwony (B); Chromatogram HPLC oczyszczonego produktu Fmoc-Atda-OH (C) 

W tym celu przeprowadziłam syntezę serii modelowych peptydów wprowadzając otrzymaną 

pochodną aminokwasową w różne pozycje łańcucha peptydowego aby wykazać 

uniwersalność proponowanej metody. Wykazałam, że wprowadzając pochodną na N-koniec 

peptydu nie można usunąć osłony acetalowej z grupy karbonylowej stosując zarówno 

standardowe warunki uwalniania peptydów z nośnika stałego, jak również metodę 

wspomaganą mikrofalami. Natomiast wydłużenie łańcucha peptydowego za resztą 

niebiałkowego aminokwasu w kierunku N-końca, czy wprowadzenie osłony acetylowej na  
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N-końcu pozwoliło na całkowite usunięcie wszystkich grup osłonowych według standardowej 

procedury uwalniania peptydów z nośnika stałego. Uzyskane wyniki dowodzą, że oddalenie 

ładunku dodatniego wynikające z protonacji grupy aminowej wydłużonego łańcucha, nie 

blokuje usunięcia osłony acetalowej, co można tłumaczyć dostatecznie dużą odległością 

pomiędzy ładunkami dodatnimi w cząsteczce peptydu, aby ich elektrostatyczne odpychanie 

miało znaczenie. Tożsamość oraz czystość zsyntezowanych karbonylowych peptydów 

potwierdziłam stosując metody ESI-MS, ESI-MS/MS oraz HPLC. Dane analityczne dla 

przykładowego modelowego peptydu przedstawione zostały na rysunku 3. Na widmie ESI-MS 

pojawia się intensywny sygnał przy m/z 520,234 (1+), odpowiadający peptydowi Ac-T(O)AAF-

OH (oznaczenie T(O) – utleniona treonina) w formie protonowanej, a także sygnały 

pochodzące od adduktów z jonem Na+ oraz K+. Analiza fragmentacyjna wykazała obecność 

serii jonów typu b (b2, b3, b4) i y (y3, y4), co pozwoliło na potwierdzenie sekwencji peptydu oraz 

lokalizację miejsca modyfikacji. Na chromatogramie zarejestrowanym dla tego peptydu 

występują dwa sygnały, co może sugerować otrzymanie mieszaniny diasteroizomerów, 

ponieważ w syntezie zastosowałam racemiczny Fmoc-D,L-Adta-OH.  

 

Rysunek 3. Widmo ESI-MS dla Ac-T(O)AAAF-OH (A); Widmo ESI-MS/MS dla Ac-T(O)AAAF, jon macierzysty m/z 
520,240, energia kolizji 25 eV (B); Chromatogram HPLC dla oczyszczonego peptydu Ac-T(O)AAAF-OH (C) 

Rozdzielone diasteroizomery racemizowały w czasie, a stosunek intensywności uzyskanych 

sygnałów dowodził, że tworzenie się diastereoizomerów ma charakter równowagowy  

o stosunkowo szybkiej kinetyce. Wyjaśnienie przyczyny tego zjawiska upatruję w labilności 

protonu przyłączonego do węgla α. Jest to związane z silnym efektem indukcyjnym  

i mezomerycznym, na który szczególny wpływ ma obecność grupy karbonylowej  

na sąsiadującym atomie węgla w łańcuchu bocznym utlenionej treoniny. Kolejnym 

wyjaśnieniem tego zjawiska jest możliwość utworzenia się formy enolowej, charakterystycznej 

dla układów dikarbonylowych. Początkowo można było sądzić, że otrzymana  
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Fmoc-DL-Adta-OH będzie powodowała istotne ograniczenia w syntezie karbonylowych 

peptydów na nośniku stałym z powodu powstania mieszaniny diastereoizomerów. Jednak 

przeprowadzone eksperymenty dowodzą, że zastosowanie racemicznej pochodnej  

nie stanowi problemu, gdyż uzyskane karbonylowe peptydy, z przyczyn opisanych powyżej, 

zawsze wykazują tendencję do tworzenia struktur diastereoizomerycznych. Zjawisko to będzie 

również miało miejsce w przypadku karbonylowanych peptydów powstających w wyniku 

hydrolizy białek utlenionych in vivo w warunkach stresu oksydacyjnego. 

 

5.5.2 H2 

Inspirowana dostępną handlowo pochodną semialdehydu aminoadypinowego 

zawierającą grupę Fmoc, w której grupa aldehydowa blokowana jest acetalem (Kwas (S)-2-

(((9H-fluoren-9-ylo)metoksy)carbonyloamino)-5-(1,3-dioksolan-2-ylo)pentanowego, Fmoc-L-

allysine ethylene acetal - Fmoc-Aea-OH, zwyczajowo nazywany allizyną) (Rysunek 4) 

opracowałam metodę syntezy utlenionej treoniny zawierającej odpowiednie osłony ochronne 

kompatybilne z syntezą na nośniku stałym według strategii Fmoc oraz z powodzeniem 

zastosowałam ją w syntezie karbonylowych peptydów, co opisałam w publikacji H1. Okazało 

się, że w literaturze naukowej nie ma żadnych informacji dotyczących zastosowania 

handlowego odczynnika Fmoc-Aea-OH w syntezie 

karbonylowych peptydów. Czyste analitycznie peptydy, 

posiadające w swojej strukturze modyfikacje 

oksydatywną, są niezbędne do identyfikacji nowych miejsc 

modyfikacji w materiale biologicznym. Trudno zrozumieć 

dlaczego do tej pory nikt nie podjął się tego zadania. 

Mogłoby to sugerować, że jakieś nieoczekiwane trudności 

syntetyczne przeszkodziły w realizacji tego celu.  

Rysunek 4. Wzór Fmoc-Aea-OH 

Celem podjętych badań było opracowanie metody syntezy peptydów zawierających 

pochodną semialdehydu aminoadypinowego. W tym celu przeprowadziłam syntezę serii 

modelowych peptydów (H-Ala-Aea-Ala-Phe-OH, Ac-Ala-Aea-Ala-Phe-OH, H-Gly-Aea-Gly-Ala-

Phe-OH, Ac-Gly-Aea-Gly-Ala-Phe-OH, H-Ala-Glu-Gly-Aea-Gly-Ala-Phe-OH, Ac-Ala-Glu-Gly-Aea-

Gly-Ala-Phe-OH, Ac-Gly-Aea-Lys-Gly-Gly-Gly-NH2, Ac-Gly-Aea-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-NH2, Ac-Gly-

Aea-Asp-Gly-Arg-Thr-Leu-NH2, Ac-Glu-Aea-Asp-Gly-Arg-Thr-Leu-NH2, Ac-Lys-Aea-Asp-Gly-Arg-

Thr-Leu-NH2) stosując jako substrat Fmoc-Aea-OH, według standardowej procedury syntezy 

na nośniku stałym. Sekwencje zaprojektowałam w taki sposób, aby sprawdzić wpływ wolnej 

grupy aminowej znajdującej się na N-końcu oraz ładunków grup funkcyjnych łańcuchów 

bocznych Lys i Glu na powodzenie syntezy. Tożsamość produktów potwierdziłam za pomocą 

metod analitycznych ESI-MS, ESI-MS/MS oraz LC-MS. Procedura uwalniania produktu z 

nośnika stałego wymagała optymalizacji, gdyż zaobserwowałam produkty redukcji grupy 

aldehydowej do grupy hydroksylowej oraz tworzenie niepożądanego produktu ubocznego z 

triizopropylosilanem (TIS). W literaturze naukowej znajdują się doniesienia o słabych 

własnościach redukujących reagenta TIS45, jednak w przypadku utlenionej treoniny produktów 
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takiej redukcji nie zaobserwowałam. Zsyntezowane produkty uwalniałam z nośnika stałego 

mieszaniną kwas trifluorooctowy:woda (95:5, v:v) w czasie 2 h. Analiza związków z wolną 

grupą aminową na N-końcu (H-Gly-Aea-Gly-Ala-Phe-OH lub H-Ala-Glu-Gly-Aea-Gly-Ala-Phe-

OH) wykazała, że uzyskane produkty mają masę o 18 jednostek masy mniejszą od masy 

związków symulowanych, co może świadczyć o utracie cząsteczki wody. Analiza LC-MS 

wykazała, że nie jest to odwodnienie powstające w trakcie pomiaru w źródle jonów, gdyż 

sygnały odpowiadające masie pożądanego produktu oraz produktowi dehydratacji mają różne 

czasy retencji. W przypadku, gdy produkt eliminacji byłby produktem rozpadu wyjściowej 

molekuły, obserwowano by koelucję związków. Eliminacja wody spowodowana jest 

tworzeniem zasady Schiffa między wolną grupą aminową a grupą aldehydową, co jest zgodne 

z danymi literaturowymi.46 Ponadto analiza LC-MS wykazała, że produktom cyklicznym 

odpowiada para sygnałów o tej samej masie cząsteczkowej, co sugerowało otrzymanie 

mieszaniny diastereoizomerów. Badania te potwierdziła analiza NMR przeprowadzona dla 

modelowego dipeptydu H-Aea-Val-OH.  

W przypadku analizy produktów zawierających w sekwencji motyw Ac-XXX-Aea-YYY-

YYY-YYY-OH (XXX – reszta Ala lub Gly, YYY - dowolna reszta aminokwasowa) głównymi 

produktami reakcji są związki cykliczne – jeden wynikających z eliminacji cząsteczki wody, 

drugi natomiast w wyniku połączenia dehydratacji z hydrolizą wiązania Gly-Aea. Propozycję 

mechanizmu reakcji przedstawiłam na schemacie 3.  

 

Schemat 3. Proponowany mechanizm powstawania struktur cyklicznych (R – peptyd, * - asymetryczny atom 
węgla) 

W pierwszym etapie następuje atak azotu amidowego na protonowany aldehyd, następnie 

protonacja grupy OH i eliminacja wody, z utworzeniem karbokationu stabilizowanego wolną 

parą elektronową na azocie amidowym. W dalszym etapie może nastąpić eliminacja protonu 

(ścieżka 1) albo eliminacja jonu acyliowego w środowisku wodnym jako protonowanego kwasu 

octowego (ścieżka 2). Aby potwierdzić postawioną hipotezę tworzenia cyklicznego produktu 

dehydratacji w przypadku peptydów z grupą acetylową na N-końcu przeprowadzone zostały 

badania NMR dla modelowego dipeptydu Ac-Aea-Val-OH. Analiza widm 2D NMR wykazała, że 

odwodniony związek istnieje w równowadze między dwoma izomerami konformacyjnymi cis 

(c) i trans (t) wokół wiązania >N-Ac (Rysunek 5).  
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Rysunek 5. Widmo 1H-1H ROESY dla produktu odwodnienia Ac-Aea-Val-NH2 

W toku przeprowadzonych badań zaobserwowałam znaczący wpływ reszty aminokwasowej 

znajdującej się przed pochodną semialdehydu aminoadypinowego (XXX-Aea; XXX – Gly, Lys, 

Glu) na tworzące się produkty cykliczne. Obecność reszty aminokwasowej posiadającej 

ładunek w łańcuchu bocznym skutkował utworzeniem tylko produktu cyklicznego  

w połączeniu z rozerwaniem wiązania XXX-Aea, czyli według ścieżki 2. Natomiast obecność  

w pozycji XXX reszty glicyny prowadziła do mieszaniny produktów cyklicznych - według obu 

ścieżek. Podsumowując, pierwszym założeniem projektu było uzyskanie karbonylowych 

peptydów oraz sprawdzenie reaktywności grupy aldehydowej. Zastosowanie Fmoc-Aea-OH  

w syntezie prowadzi do powstania dwóch produktów reakcji ubocznych. Jeden z głównych 

produktów zawierał resztę kwasu 1,2,3,4-tetrahydropirydyno-2-karboksylowego w sekwencji 

peptydu utworzoną przez oddziaływanie protonowanej grupy aldehydowej z wiązaniem 

amidowym; drugi zawierał N-końcową resztę kwasu 2,3,4,5-tetrahydropirydyno-2-

karboksylowego powstałą w wyniku rozszczepienia wiązania peptydowego sąsiadującego  

z resztą Aea. Stosunek ilościowy tych produktów zależy od sekwencji peptydu. Publikacja  

H2 stanowi doniesienie o zastosowaniu pochodnej semialdehydu aminoadypinowego  

w syntezie peptydów na nośniku stałym. Uzyskane wyniki wskazują, że peptydy zawierające 

aminoadypinową pochodną semialdehydu są reaktywne w warunkach kwasowych i mają 

tendencję do ulegania reakcjom ubocznym. Otwiera to zupełnie nowe perspektywy w analizie 

biomarkerów w hydrolizatach utlenionych (karbonylowych) białek, gdyż związki te nie były 

wcześniej opisane w literaturze.  
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5.5.3 H3 

Próbki biologiczne posiadają bardzo bogatą matrycę, dlatego przy identyfikacji 

związków karbonylowych (steroidowych związków anabolicznych czy karbonylowych 

peptydów) bardzo istotną rolę odgrywa wzbogacanie próbek w analizowane związki 

wykorzystując techniki chromatograficzne. W ramach dalszych badań opracowałam 

procedurę zagęszczania polegającą na chemoselektywnej reakcji pochodnej hydroksyloaminy 

immobilizowanej na nośniku stałym ze związkami karbonylowymi. Przykładowe związki 

karbonylowe: peptydy i steroidowe związki anaboliczne (AAS), które zastosowałam  

w badaniach  zostały przedstawione na rysunku 6.  

 

Rysunek 6. Przykładowe związki karbonylowe zastosowane w badaniach 

W literaturze naukowej reakcje tworzenia oksymów są efektywnie stosowane  

do otrzymywania różnego rodzaju koniugatów, w tym układów polimer-białko47, 

oligonukleotydy–peptyd48, glikokoniugatów49 jak również cyklicznych peptydów50. Reakcje 

tworzenia oksymów można prowadzić zarówno w roztworze51, jak i na nośniku stałym52,  

co znacznie rozszerza możliwość stosowania tej reakcji oraz jej uniwersalność. Reakcja 

tworzenia oksymów może być przeprowadzona w roztworze wodnym w pH 4,5–7  

z zastosowaniem katalizatora nukleofilowego53 lub pH 1–2 bez użycia katalizatora21, czystym 

kwasie octowym (AcOH)54 lub buforze octanowym (AcOH/AcONa)55.  

Selektywna detekcja związków zawierających ugrupowanie karbonylowe  

w szczególności steroidów jest utrudniona, gdyż związki te nie mają charakteru zasadowego  

i tym samym słabo ulegają protonacji w warunkach pomiaru LC-ESI-MS. Dlatego pojawiła się 

potrzeba opracowania metody detekcji, która pozwoliłaby obniżyć próg wykrywalności tych 

związków w próbkach biologicznych. Dotyczy to zwłaszcza oznaczania niedozwolonych 

związków stosowanych w dopingu. W celu ułatwienia badania związków karbonylowych,  

w tym steroidów, opracowałam metodę syntezy funkcjonalizowanej żywicy (Fmoc-AOA-GRG-

CMRR) zawierającej (i) kwas aminoksyooctowy (AOA – ang. aminooxyacetic acid) selektywnie 

reagujący ze związkami zawierającymi grupę karbonylową oraz (ii) resztę argininy zwiększającą 

jonizację związku podczas analizy za pomocą spektrometrii mas. Syntezę linkera 

zawierającego argininę przeprowadziłam według standardowej procedury Fmoc, natomiast 

pochodną hydroksyloaminy przyłączyłam w warunkach mikrofalowych, co nie zostało dotąd 

opisane w literaturze naukowej (Schemat 4). W celu obliczenia wydajności reakcji między 

pochodną hydroksyloaminy, a związkiem karbonylowym wyznaczyłam obsadzenia nowej 

żywicy według procedury Eisslera i współpracowników56.  

CH3

CH3

OH

O

O

CH3

CH3

CH2

O

O

NH

NH2

O

NH

OH
O

NH

O

O

NH

OH

O

NH

O
O

NH

O

NH2

OH

testosteron eksemestan H-Leu-Val-Thr(O)-Asp-Leu-Thr-Lys-OH



23 
 

NH2

ChemMatrix Rink Resin 
(CMRR)

a
LINKER

O

O
NH

O

O

b
LINKER

AOA-GRG-CMRR

LINKER
c

O

O
NH2

 
 

Schemat 4. Schemat syntezy funkcjonalizowanje żywicy Fmoc-AOA-GRG-ChemMatrix® Rink (linker = sekwencja 
GRG); (warunki reakcji: (a) SPPS, aminokwasy (3 eq.): Fmoc-Gly-OH, Fmoc-Arg(Pbf)-OH, TBTU (3 eq.), DIEA (6 eq.), 
DMF, 15 min, łaźnia ultradźwiękowa; (b) Fmoc-AOA-OH (5 eq.), DIC (5 eq.), HOBt (5 eq.), 75°C, 4 min, 200 W, 
synteza wspomagana mikrofalami (MW); (c) 25% piperydyna w DMF, 3 min, łaźnia ultradźwiękowa) 

Kolejnym etapem badań była optymalizacja warunków chemoselektywnej reakcji 

funkcjonalizowanej żywicy ze steroidami i/lub peptydami zawierającymi ugrupowanie 

karbonylowe. Najlepszą wydajność tworzenia oksymów immobilizowanych na nośniku stałym 

uzyskałam prowadząc reakcję w czystym kwasie octowym. Procedura obejmowała 

rozpuszczanie w kwasie octowym związku karbonylowego i dodanie roztworu  

do funkcjonalizowanej żywicy. Po reakcji nieprzereagowany związek był odfiltrowany i jego 

stężenie oznaczyłam metodą LC-MS z wykorzystaniem znakowanych izotopowo analogów 

odpowiednio testosteron-d3 lub H-Leu-Val-Thr(O)-Asp-Leu-Thr-Lys[13C6,15N2]-OH,  

co pozwoliło obliczyć wydajność reakcji tworzenia oksymu na nośniku stałym dla testosteronu, 

która wynosiła 90%, a dla karbonylowego peptydu 71%. W kolejnym etapie oksymy 

odpowiednich związków karbonylowych uwalniałam z żywicy, a następnie analizowałam 

metodami LC-MS/MS. Przeprowadzona analiza ESI-MS dla wolnego i poddanego 

derywatyzacji testosteronu wykazała wzrost czułości analizy o jeden rząd dzięki obecności 

reszty argininy w sekwencji linkera. W prowadzonych badaniach podjęłam również próbę 

syntezy linkera zawierającego obok hydroksyloaminy czwartorzędową sól amoniową, której 

wydajność jonizacji została wykazana w badaniach prowadzonych w zespole prof. Zbigniewa 

Szewczuka.57,58,59 Niestety nieoczekiwany rozkład wiązania N-O w hydroksyloaminie 

katalizowany obecnością czwartorzędowego atomu azotu uniemożliwił realizację tego 

założenia. Chemoselektywne powinowactwo funkcjonalizowanej żywicy AOA-GRG-

ChemMatrix Rink do karbonylowego peptydu i testosteronu testowałam w hydrolizacie 

albuminy ludzkiej w celu sprawdzenia wypływu matrycy na wydajność reakcji. W tym celu  

do hydrolizatu HSA dodałam karbonylowy peptydu (H-Leu-Val-Thr(O)-Asp-Leu-Thr-Lys-OH)  

o określonym stężeniu, aby jego intensywność na chromatogramie LC-MS była znacznie niższa 

niż innych peptydów obecnych w hydrolizacie. Przed zastosowaniem procedury selektywnego 

wychwytu przeprowadziłam szczegółową analizę LC-MS/MS (Rysunek 7). Analiza 

bioinformatyczna przy użyciu oprogramowania PEAKS wykazała pokrycie sekwencji HSA na 

poziomie 68%, a tożsamość karbonylowego peptydu została potwierdzona przez ESI-MS,  

ESI-MS/MS i XIC (m/z 394,230) (Rysunek 6B-D). Po zastosowaniu protokołu selektywnej 

detekcji produkt usunęłam z żywicy i analizowałam metodą LC-MS/MS (Rysunek 8). Tożsamość 

najintensywniejszego sygnału odpowiadającego utworzonemu oksymowi karbonylowego 

peptydu została potwierdzona analizą ESI-MS/MS (m/z 377,216). Pozostałe dwa sygnały na 

chromatogramie zidentyfikowałam jako nieprzereagowany linker (AOA-GRG-NH2) uwolniony 
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z nośnika stałego i zanieczyszczenia z rozpuszczalników. Ponadto analiza bioinformatyczna 

przeprowadzona za pomocą programu PEAKS wykazała, że w wychwyconym produkcie  

nie występują produkty pochodzące z hydrolizatu HSA. Wynik ten potwierdził wysoką 

chemoselektywność pochodnej hydroksyloaminy immobilizowanej na żywicy wobec związku 

zawierającego grupę karbonylową w mieszaninie biologicznej. Analogiczne wyniki uzyskałam 

dla hydrolizatu HSA domieszkowanego testosteronem. Dodatkowo zbadałam wpływ matrycy 

na efektywność reakcji wychwytywania karbonylowego peptydu oraz testosteronu. Stężenie 

karbonylowego peptydu przed i po reakcji z funkcjonalizowaną żywicą, analizowałam  

na podstawie krzywych kalibracyjnych sporządzonych przy użyciu analogu znakowanego 

izotopowo. Wydajność wychwytywania przez funkcjonalizowaną żywicę zarówno w matrycy, 

jak i bez niej była porównywalna (70% dla peptydu karbonylowego, 90% dla testosteronu). 

 
Rysunek 7. Analiza LC-MS dla hydrolizatu HSA z dodatkiem karbonylowego peptydu (H-Leu-Val-Thr(O)-Asp-Leu-
Thr-Lys-OH) przed zastosowaniem procedury chemoselektywnego tworzenia oksymów z funkcjonalizowaną 
żywicą AOA-CMRR (A); XIC dla m/z 394,230, karbonylowego peptydu (B); widmo ESI-MS dla Rt 7,2 min (C); Widmo 
ESI-MS/MS (jon macierzysty m/z 394,230); (warunki: analiza LC-MS: RP-Zorbax (50 × 2,1 mm, 3,5 µm) kolumna, 
gradient: 0-60% B w A (A = 0,1% HCOOH w H2O; B = 0,1% HCOOH w MeCN) w RT w 20 min (prędkość przepływu: 
0,1 ml/min); analiza ESI-MS – jony dodatnie) 
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Rysunek 8. Analiza LC-MS dla hydrolizatu HSA z dodatkiem karbonylowego peptydu (H-Leu-Val-Thr(O)-Asp-Leu-
Thr-Lys-OH) po przeprowadzeniue procedury chemoselektywnego tworzenia oksymów z funkcjonalizowaną 
żywicą AOA-CMRR (A); XIC dla m/z 377,214, oksym karbonylowego peptydu (B); widmo ESI-MS dla Rt 6,2 min (C); 
widmo ESI-MS/MS (jon macierzysty m/z 394,230) (* - zanieczyszczenia z rozpuszczalników, ** - sygnał linkera 
AOA-GRG-NH2); (warunki: analiza LC-MS: RP-Zorbax (50 × 2,1 mm, 3,5 µm) kolumna, gradient: 0-60% B w A (A = 
0,1% HCOOH w H2O; B = 0,1% HCOOH w MeCN) w RT w 20 min (prędkość przepływu: 0,1 ml/min); analiza ESI-MS 
– jony dodatnie) 

Największym osiągnięciem w tej grupie badań było zastosowanie opracowanej 

procedury chemoselektywnej reakcji funkcjonalizowanej żywicy do analizy jakościowej  

i ilościowej wolnego testosteronu zawartego w próbce moczu. Próbki moczu zostały 

dostarczone w ramach nawiązanej współpracy z dr Andrzejem Koniecznym z Kliniki Nefrologii 

i Medycyny Transplantacyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - 

Radeckiego we Wrocławiu. Przeprowadziłam równolegle analizę na dwóch próbkach moczu, 

pochodzących od zdrowego pacjenta, o objętościach 500 µl każda, w której pierwsza poddana 

została tylko odsoleniu na kolumnie Sepak C18, druga natomiast poddana procedurze 

selektywnej detekcji na funkcjonalizowanej żywicy. Analiza MRM (MRM - ang. Multiple 

Reaction Monitoring) (Rysunek 9) wykazała charakterystyczne przejścia 631,40→344,10, 

631,40→87,15, 631,40→112,50 charakteryzujące się tym samym czasem retencji, 

odpowiadające oksymowi testosteronu w próbce moczu po reakcji z funkcjonalizowaną 
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żywicą. Ponadto analiza MRM wolnego testosteronu w próbce moczu poddanej tylko 

odsoleniu była możliwa dopiero z objętości 4 ml. W analizie ilościowej do przygotowania 

krzywej kalibracyjnej oraz optymalizacji metody MRM zastosowane zostały odpowiednie 

analogi: znakowany izotopowo w przypadku testosteronu oraz czysty analitycznie wzorzec 

oksymu testosteronu. Przeprowadzona analiza ilościowa dobrze korelowała z oznaczeniem 

zawartości wolnego testosteronu przeprowadzonym w certyfikowanym laboratorium 

analitycznym, co potwierdziło użyteczność opracowanej metody. 

 
Rysunek 9. Analiza MRM próbki moczu poddanego reakcji z funkcjonalizowaną żywicą (A), charakterystyczne 
przejścia (B-D); jony diagnostyczne (E); (warunki pomiaru: analiza LC-MS/MRM: Aeris Peptide XB-C18 kolumna 
(100 mm x 2,1 mm, 3,6 µm); gradient:  0-80% B w A (A = 0,1% HCOOH w H2O; B = 0,1% HCOOH w MeCN) w 27°C 
w 15 min (prędkość przepływu: 0,1 ml/min, nastrzyk: 3 µl); analiza ESI-MS – jony dodatnie)  

 

Analiza niewielkiej ilości związków metodą spektrometrii masowej może być 

ograniczona ze względu na niską wydajność jonizacji analitów. W tym przypadku zastosowanie 

funkcjonalizowanej żywicy ma dwie zalety: (i) chemoselektywna reakcja z związkami 

zawierającymi ugrupowanie karbonylowe umożliwia wzbogacenie próbki i usunięcie matrycy, 

(ii) obecność reszty argininy (uprotonowanej w szerokim zakresie pH) w linkerze poprawia 

wydajność jonizacji oraz obniża próg detekcji. Zaproponowana strategia otwiera nowe 

możliwości prostego i szybkiego wykrywania i analizy różnych ketonów, w tym w badaniach 

biomarkerów stresu oksydacyjnego, a nawet nielegalnych związków o działaniu biologicznym. 
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5.6 Opracowanie metody analizy glikowanych peptydów w krystalinie soczewki oka. 

Porównanie miejsc modyfikacji w glikowanej krystalinie in vitro i in vivo (H4) 

Analiza modyfikacji potranslacyjnych oraz miejsc tych modyfikacji w białkach jest 

wyzwaniem analitycznym stawianym przed wieloma badaczami. Trudność ta wynika z niskiego 

stężenia powstających produktów modyfikacji oraz obecności bogatej matrycy utrudniającej 

analizę. Wpisując się w nurt tych badań i dysponując dużym doświadczeniem w zakresie 

syntezy glikowanych peptydów na nośniku stałym oraz analizie miejsc modyfikacji w białku 

glikowanym in vitro podjęłam badania dotyczące opracowania metody identyfikacji 

glikowanych peptydów w krystalinie soczewki oka in vivo. Odpadowy materiał biologiczny 

został dostarczony w ramach podjętej współpracy z dr Jolantą Oficjalską z kliniki Lexum  

we Wrocławiu. Prowadzone badania zostały zweryfikowane przez Komisję Bioetyki przy 

Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskało jej aprobatę Uchwała nr 1/PB/2015 z 

dnia 14.01.2015. Otrzymane wyniki porównane zostały ze zidentyfikowanymi miejscami 

podatnymi na glikację w α-krystalinie w warunkach in vitro przeprowadzonymi przez  

dr Martynę Kielmas.   

Krystalina jest białkiem o długim okresie półtrwania, podlegającym różnym 

modyfikacjom potranslacyjnym, w tym utlenianiu, glikacji, izomeryzacji, deamidacji.60  

Te modyfikacje są głównymi czynnikami wpływającym na agregację białek i mogą przyczyniać 

się do postępu zmętnienia soczewki oka. Wśród tych modyfikacji stwierdzono,  

że nieenzymatyczna reakcja α-krystaliny z cukrami redukującymi jest jednym z kluczowych 

czynników prowadzących do zaćmy związanej z wiekiem, w szczególności u pacjentów  

z cukrzycą.61 Produkty reakcji glikacji zarówno wczesne (produkty Amadoriego), jak również 

zaawansowane produkty glikacji (AGEs), prowadzą do zmian konformacyjnych, oddziaływań 

białko-białko, wpływając na sieciowanie i agregację białek soczewki, a w konsekwencji  

na przezroczystość soczewki. Uważa się, że stopień glikacji krystaliny może stanowić rodzaj 

zegara biologicznego u osób zdrowych.62 Cheng i wsp.63 wykazali, że związkami 

odpowiedzialnymi za nieenzymatyczną glikację krystaliny są reaktywne związki dikarbonylowe 

pochodzące z utlenienia i degradacji askorbinianu obecnego w niewielkim stężeniu  

w soczewce. Podjęte w literaturze badania dotyczące analizy miejsc modyfikacji w soczewce 

bydlęcej glikowanej in vitro wykazały, że najbardziej podatnymi na glikację resztami lizyny są: 

K11 i K78 w αA-krystalinie i K90 i/lub K92 w αB-krystalinie.64 W przypadku zastosowania kwasu 

askorbinowego jako czynnika glikującego in vitro zidentyfikowano reszty K11, K78 i K166  

w αA-krystalinie (K78 jest najmniej reaktywny z wymienionych) oraz K90, K92 i K166  

w αB-krystalinie wskazane jako główne miejsca glikacji.65 Badania dotyczące glikacji  

α-krystaliny in vivo, przeprowadzono na rozpuszczalnych w moczniku frakcjach białek 

soczewki z zaćmą jednomiesięcznych szczurów Sprague-Dawley, wykazały, że najbardziej 

podatnymi na glikację resztami lizyny są K11, K78 i K166 w łańcuchu αA-krystaliny i K166  

w łańcuchu αB-krystaliny.66 

Pierwszym i zarazem kluczowym etapem przeprowadzonych badań było 

zoptymalizowanie procedury przygotowania próbki, w celu uzyskania jak najlepszego pokrycia 

sekwencji krystaliny oraz identyfikacji jak największej liczby glikowanych peptydów. Materiał 

biologiczny dostarczano w trzech porcjach zawierających jedną (B1), dwie (B2) i jedenaście 
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soczewek ludzkich (B3). Próbki biologiczne były traktowane według różnych protokołów, przy 

czym wszystkie zawierały te same etapy: liofilizację, dializę lub odsalanie, redukcję i hydrolizę 

enzymatyczną z użyciem trypsyny, prowadzone w różnej kolejności. Ilość odczynników  

do redukcji mostków disulfidowych i hydrolizy obliczyłam w odniesieniu do zawartości białek 

w 1 soczewce zgodnie z literaturą.67 Najwięcej eksperymentów przeprowadziłam na próbce 

trzeciej (B3), ponieważ zawierała ona materiał biologiczny uzyskany z jedenastu soczewek. 

Nierozpuszczalną część materiału biologicznego (osad) oddzieliłam przez odwirowanie,  

a następnie poddałam odrębnej analizie. Supernatant podzieliłam i poddałam analizie zgodnie 

z protokołem przedstawionym na schemacie 5. Ze względu na wysokie stężenie soli dwie 

próbki poddałam dializie na różnych etapach procedury izolacji. Wyniki analizy LC-MS oraz 

zidentyfikowane miejsca glikacji w badanych próbkach zostały przedstawione w tabeli 1. 

Analiza LC-MS pozostałych dwóch próbek zawierających kolejno 1 oraz 2 soczewki dostarczyła 

zbliżonych wyników przy czym dodatkowo w próbce B1 zidentyfikowałam fragment [79-103] 

αA-krystaliny i modyfikację K88/K99. Czasy retencji trzech zidentyfikowanych 

zmodyfikowanych fragmentów były identyczne z wynikami uzyskanymi z analizy glikacji  

in vitro. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych eksperymentów, z zestawu dostępnych reszt 

lizyny najczęściej glikowane są pozycje: K88/K99 i K166 w łańcuchu αA oraz K92 w łańcuchu 

αB. Uzyskane wyniki są zgodne z danymi literaturowymi dotyczącymi glikacji in vivo.66  

 

 

Schemat 5. Diagram opracowanej procedury przygotowania materiału biologicznego do analizy LC-MS (próbka 
B3) 
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Tabela 1. Zestawienie zidentyfikowanych glikowanych peptydów w badanych próbkach (B1-3) 

 

Autentyczność zidentyfikowanych peptydów zweryfikowałam stosując syntetyczne 

analogi glikowanych peptydów. W tym celu  przeprowadziłam syntezę dwóch glikowanych 

peptydów o sekwencji [91-103] łańcucha αB i [164-173] łańcucha αA (tryptycznych 

fragmentów glikowanej ludzkiej α-krystaliny) stosując opracowaną przez mnie procedurę 

syntezy glikowanych peptydów na nośniku stałym wykorzystując Fmoc-Lys(i,i-Fru,Boc)-OH40. 

Tożsamość otrzymanych glikowanych analogów potwierdziłam za pomoc metod analitycznych 

LC-MS, ESI-MS/MS. W kolejnym etapie przeprowadziłam analizę LC-MS kolejno dla 

syntetycznego glikowanego peptydu, hydrolizatu próbki biologicznej (B3c) oraz hydrolizatu 

próbki biologicznej (B3c) z dodatkiem syntetycznego glikowanego peptydu stosując 

identyczną metodę LC-MS. Otrzymane wyniki potwierdziły identyczne czasy retencji zarówno 

dla glikowanych peptydów zidentyfikowanych w hydrolizacie próbki biologicznej jak i dla 

glikowanych peptydów otrzymanych syntetycznie, co jednoznacznie potwierdza 

wiarygodność przeprowadzonych eksperymentów. Przeprowadzona analiza porównawcza 

krystaliny glikowanej in vivo i in vitro wykazała regiospecyficzność glikacji w różnych 

warunkach. W obu przypadkach otrzymane wyniki korelują z zacytowanymi wcześniej danymi 

literaturowymi. Analiza bioinformatyczna uwzględniająca monoglikowane peptydy z jednym 

miejscem modyfikacji wykazała, że najczęściej występują modyfikacje K166 z łańcucha αA  

i K166 z łańcucha αB w procedurze glikacji in vitro, natomiast K92 w łańcuchu αB i K166  

w łańcuchu αA w in vivo.  W pracy wykazałam przydatność metod LC-MS w połączeniu  

PRÓBKA 

ZNALEZIONA 

m/z z 

ZNALEZIONA  

Mw  

OBLICZONA 

Mw  

RT 

[min]  SEKWENCJA AA 

B1b 1194,5463 1 1193,5385 1193,5299 19-20 [164-173] αA-krystalina  K166 

  777,9443 2 1553,8729 1553,8665 23-24 [91-103] αB-krystalina K92 

  785,3809 4 3137,4923 3137,5054 29-30 [79-103] αA-krystalina K88, K99 

B2a 777,9354 2 1553,8551 1553,8665 23-24 [91-103] αB-krystalina K92 

B2c 1194,5477 1 1193,5399 1193,5299 20-21 [164-173] αA-krystalina K166 

B3a 597,7781 2 1193,5405 1193,5299 17-18 [164-173] αA-krystalina K166 

B3b 597,7771 2 1193,5385 1193,5299 20-21 [164-173] αA-krystalina K166 

  777,9455 2 1553,8753 1553,8665 23-24 [91-103] αB-krystalina K92 

B3c 777,9481 2 1553,8805 1553,8665 23-24 [91-103] αB-krystalina K92 

B3d 398,8547 3 1193,5406 1193,5299 20-24 [164-173] αA-krystalina K166 

  777,9336 2 1553,8515 1553,8665 23-24 [91-103] αB-krystalina K92 

B3e 398,8537 3 1193,5376 1193,5299 22-23 [164-173] αA-krystalina K166 
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ze znakowaniem izotopowym i wzorcami syntetycznych glikowanych peptydów do analizy 

modyfikacji potranslacyjnych w materiale biologicznym i regioselektywności glikacji. 

5.7 Badanie wewnątrzcząsteczkowych oraz międzycząsteczkowych oddziaływań 

deoksyfruktozylowanych peptydów z pochodną kwasu fenyloboronowego. Opracowanie 

metody syntezy funkcjonalizowanej żywicy oraz zastosowanie jej do selektywnej detekcji 

glikokoniugatów w mieszaninach (H5, H6, H7, H8). 

W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój materiałów funkcjonalizowanych kwasem 

boronowym ze względu na ich właściwości selektywnego wykrywania oraz molekularnego 

rozpoznawania związków zawierających ugrupowania cis-diolowe, w tym nukleozydów, 

sacharydów, glikanów oraz glikoprotein.68,69,70,71,72 Wiele zastosowań kwasów boronowych 

opiera się na ich zdolności tworzenia wiązania kowalencyjnego z cis-diolami. Reakcja ta, 

zachodzi w środowisku zasadowym, z wytworzeniem pięcio- lub sześcioczłonowych 

cyklicznych diestrów i przebiega w sposób odwracalny. Mechanizm tej reakcji został 

przedstawiony na schemacie 6. Takie oddziaływania sprawiają, że kwasy boronowe wykazują 

silne powinowactwo do wicynalnych związków cis-diolowych.  
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Schemat 6.  Oddziaływania występujące pomiędzy pochodną kwasu fenyloboronowego a związkami 
zawierającymi ugrupowania cis-diolowe (rysunek niemodyfikowany na podstawie pracy Li i wsp.68) 

Analiza właściwości kwasów fenyloboronowych wykazała możliwość wykorzystania  

ich w reakcji wiązania glikowanych peptydów (deoksyfruktozylowanych), co pozwoliło  

mi na opracowanie nowej żywicy ChemMatrix® Rink funkcjonalizowanej kwasem  

4-karboksyfenyloboronowym. Żywicę tą zastosowałam do selektywnego wychwytywania 

deoksyfruktozylowanych peptydów znajdujących się w złożonej mieszaninie innych peptydów 

(H5). Ponadto opracowałam alternatywną metodę do selektywnego zagęszczania próbki 

glikokoniugatów w oparciu o bezpośrednią selektywną detekcję związków zawierających 

ugrupowania cis-diolowe. Umożliwiło to badania cukrów, oligosacharydów oraz glikowanych 

peptydów z wykorzystaniem znaczników zawierających czwartorzędową sól amoniową  

i pochodną kwasu fenyloboronowego za pomocą spektrometrii mas (H7). Wpływ 

wprowadzonej do peptydu czwartorzędowej soli amoniowej na czułość detekcji oraz 

fragmentację peptydu wykazałam w pracy H8. Wprowadzenie modyfikacji w postaci 

pochodnej deoksyfruktozy i kwasu fenyloboronowego w jednej sekwencji peptydowej 
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pozwoliło na badania oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych wprowadzonych modyfikacji na 

zmiany strukturalne ich cząsteczek oraz stabilność (H6). Najważniejsze osiągnięcia 

przedstawiłam  

w poniższym tekście. 

5.7.1 H5  

Bezpośrednia analiza produktów reakcji glikacji w złożonej mieszaninie białek jest 

utrudniona, ponieważ występują one w bardzo małych ilościach. Z tego powodu w literaturze 

naukowej stosuje się chromatografię powinowactwa boronowego polegającą na zagęszczaniu 

próbki w deoksyfruktozylowane peptydy wykorzystując handlowo dostępny kwas  

m-aminofenyloboronowy immobilizowany na złożu agarozowym, co umożliwia oddzielenie 

glikowanych peptydów od matrycy.7,19 

Celem podjętych przeze mnie badań było opracowanie nowego podłoża 

funkcjonalizowanego dwoma ugrupowaniami kwasu 4-karboksyfenyloboronowego 

przyłączonymi do grup N-α i N-ε aminowych reszty lizyny, które zostało zastosowane  

do selektywnego wyłapywania glikowanych peptydów z próbek biologicznych. Podjęte 

badania były prowadzone w ramach międzynarodowej współpracy z Profesor Anną Marią 

Papini z Uniwersytetu we Florencji, gdzie odbyłam krótkoterminowy wyjazd naukowy w 2019 

roku i testowałam opracowaną przeze mnie procedurę selektywnego zagęszczania próbki  

w glikokoniugaty w mieszaninach różnych związków otrzymanych przez włoskich 

współpracowników. 

W przeprowadzonych badaniach wybrałam żywicę ChemMatrix® Rink (CMRR) w celu 

zwiększenia selektywności wykrywania deoksyfruktozylowanych peptydów jako alternatywę 

dla wcześniej proponowanego kwasu m-aminofenyloboronowego (m-APBA) 

immobilizowanego na złożu agarozowym. Do badań wybrałam żywicę ChemMatrix  

z następujących powodów: (1) można przeprowadzić na niej syntezę dowolnego linkera 

połączonego z pochodną kwasu fenyloboronowego zgodnie ze strategią Fmoc, (2) linker 

można uwolnić z nośnika stałego według standardowej procedury i scharakteryzować 

metodami analitycznymi, (3) można wyznaczyć obsadzenie żywicy niezbędne do wyznaczenia 

wydajności reakcji wyłapywania, (4) procedurę selektywnego zagęszczania można 

przeprowadzić zarówno w rozpuszczalnikach wodnych oraz organicznych. Warto podkreślić 

jeszcze inne zalety tej żywicy: jest kompatybilna z wieloma różnymi rozpuszczalnikami, w tym 

z wodą, charakteryzuje się wysoką stabilnością chemiczną, posiada optymalne właściwości 

pęcznienia oraz można przeprowadzić na niej dowolną syntezę sekwencji peptydowej zgodnie 

ze strategią Fmoc. Na schemacie 7 przestawiłam syntezę linkera funkcjonalizowanego dwoma 

jednostkami kwasu p-karboksyfenyloboronowego zgodnie ze strategia Fmoc. W syntezie 

zastosowałam Fmoc-Lys(Fmoc)-OH jako niedrogi, dostępny handlowo aminokwas  

do wprowadzenia łącznika między CMRR a dwoma ugrupowaniami fenyloboronowymi (PhB). 

Produkt uwolniłam z nośnika stałego według standardowej procedury i scharakteryzowałam 

metodami analitycznymi ESI-MS, LC-MS, UV/Vis. 
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Schemat 7. Procedura syntezy funkcjonalizowanej żywicy PhB-Lys(PhB)-ChemMatrix® Rink (warunki reakcji: a) 
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH (3 eq), TBTU (3 eq), DIEA (6 eq) 2 h; b) 25% piperydyny w DMF (2 x 10 min); c) PhB-OH (6 eq), 
PyBOP (6 eq), DIEA (12 eq), 2 h, RT) 

W przeciwieństwie do wcześniej zaproponowanego przez Frolova i wsp.19 podłoża 

agarozowego zawierającego pochodną kwasu m-aminofenyloboronowego, funkcjonalizację 

żywicy PhB-Lys(PhB)-ChemMatrix® Rink oraz jej obsadzenie można łatwo i skutecznie 

monitorować za pomocą ilościowego oznaczania produktu hydrolizy kwasowej PhB-Lys(PhB)-

NH2 za pomocą LC-ESI-MS. Obsadzenie żywicy zostało wyznaczone na podstawie krzywej 

kalibracyjnej dla kwasu 4-karboksyfenyloboronowego metodą UV-Vis, uwalniając ze znanej 

ilości funkcjonalizowanej żywicy produkt PhB-Lys(PhB)-NH2. Wyznaczenie obsadzenia PhB-

Lys(PhB)-CMRR umożliwiło mi obliczenie wydajności reakcji wyłapywania glikowanych 

peptydów.  

W kolejnym etapie opracowałam i zoptymalizowałam procedurę selektywnego 

wyłapywania modelowego glikowanego peptydu H-Lys(Dabcyl)Ala-Lys(1-deoksyFru)Ala-Phe-

NH2. Peptyd zsyntezowałam na nośniku stałym wprowadzając dwie modyfikacje: 

deoksyfruktozę aby badać powinowactwa do funkcjonalizowanej żywicy oraz barwnik azowy 

Dabcyl. Wprowadzenie barwnika umożliwiło monitorowanie stężenia peptydu za pomocą 

metod UV/Vis. Na schemacie 8 przestawiłam poszczególne etapy procedury. Wykorzystałam 

odwracalność reakcji tworzenia wiązań estrowych kwasu fenyloboronowego z cis-diolami w 

zależności od pH.  Aby określić maksymalną pojemność żywicy PhB-Lys(PhB)-ChemMatrix®-

Rink (obliczone obsadzenie 0,28 mmol/g) w warunkach reakcji wychwytywania, 

przeprowadziłam eksperyment w warunkach nasycenia modelowego 

deoksyfruktozylowanego peptydu. Wydajność procedury wychwytywania modelowego 

peptydu wyniosła 81%. Ponadto udowodniłam, że zarówno nowa, jak i regenerowana 

funkcjonalizowana żywica mają taką samą zdolność do wychwytywania 

deoksyfruktozylowanego peptydu z roztworu.  
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Schemat 8. Zoptymalizowana procedura selektywnego wyłapywania deoksyfruktozylowanych peptydów przez 
funkcjonalizowaną żywicę PhB-Lys(PhB)-ChemMatrix®-Rink (peptyd* - modelowy deoksyfruktozylowany peptyd 
H-K(Dabcyl)-AK(1-deoksyFru)-AF-NH2, bufor** - wodorowęglan amonu (H2O:MeCN, v:v, 1:1) pH = 8) 

W ramach współpracy z prof. Anną Marią Papini opracowana procedura została 

przetestowana na serii analogów peptydu CSF114 zawierających w pozycji 7 różne 

modyfikacje potranslacyjne: [Lys7(1-deoxyFru)]CSF114, [Asn7(Man)]CSF114, 

[Asn7(Gal)]CSF114, [Asn7(GlcNAc)]CSF114, [Asn7(Glc)]CSF114 i [Ser7(PO3H2)]CSF114. Stężenie 

wszystkich peptydów zostało oznaczone przed i po zastosowaniu procedury selektywnego 

wychwytu, aby obliczyć wydajność reakcji. Uzyskane wyniki wykazały wysokie powinowactwo 

do peptydu [(1-deoksyFru)Lys7]CSF114 wynoszące 85%. Spośród pozostałych badanych 

analogów tylko [Asn7(Man)]CSF114 wiązał się z funkcjonalizowaną żywicą ze stosunkowo  

niską wydajnością 5%. 

Kluczowym etapem badań było przetestowanie powinowactwa żywicy PhB-Lys(PhB)-

ChemMatrix® Rink do deoksyfruktozylowanych peptydów w złożonych mieszaninach 

hydrolizatów albuminy surowicy ludzkiej i bydlęcej (odpowiednio HSA i BSA). W związku z tym 

powyższą procedurę zastosowałam do hydrolizatu HSA w obecności deoksyfruktozylowanego 

peptydu [Lys7(1-deoxyFru)]CSF114, który został dodany w różnych stężeniach w celu 

oszacowania granicy wykrywalności deoksyfruktozylowanego peptydu metodą LC-UV-MS. 

Szczegółowa analiza LC-MS/MS próbki hydrolizatu domieszkowanego peptydem  

[Lys7(1-deoxyFru)]CSF114 w stężeniu 5% po zastosowanej procedurze, poparta analizą 

bioinformatyczną przy użyciu oprogramowania PEAKS, wykazała, że obok dominującego 

sygnału odpowiadającego peptydowi [Lys7(1-deoxyFru)]CSF114 zidentyfikowane zostały dwa 
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peptydy z hydrolizatu HSA (ALVLIAFAQYLQQCPFEDHVK i DVFLGMFLYEYAR). Co ciekawe, jedna 

z sekwencji (zawierającą dwie reszty tyrozyny) została wcześniej zidentyfikowana w pracy 

Frolova i wsp.19, gdzie wykorzystano funkcjonalizowaną żywicę agarozową. Analogiczna 

analiza po zastosowaniu procedury selektywnego wyłapywania przeprowadzona dla 

hydrolizatu HSA domieszkowanego peptydem [Lys7(1-deoxyFru)]CSF114 w stężeniu 2% był 

możliwa tylko za pomocą LC-MS/MS (Rysunek 10). Analiza bioinformatyczna nie wykazała 

obecności peptydów pochodzących z hydrolizatu HSA. 

 

Rysunek 10. Chromatogram próbki hydrolizatu albuminy ludzkiej domieszkowanej peptydem [(1-
deoxyFru)Lys7]CSF114 o stężeniu 2 % po przeprowadzeniu procedury wyłapywania (dolne panele: widma ESI-MS 
i ESI-MS/MS).  

Powinowactwo funkcjonalizowanej żywicy testowałam również na hydrolizacie albuminy 

surowicy bydlęcej (BSA) (500 pmol) domieszkowanej peptydem DTEK(1-deoksyFru)QIKKQT 

(300 pmol). Przeprowadzona analiza porównawcza LC-MS/MS, poparta analizą 

bioinformatyczną, wykazała, że obok dominującego sygnału na chromatogramie LC-MS 

odpowiadającego DTEK(1-deoksyFru)QIKKQT zidentyfikowano 9 peptydów pochodzących z 

hydrolizatu (Rysunek 11).  

ESI-MS dla [(1-deoksyFru)Lys7]CSF114

ESI-MS/MS dla [(1-deoksyFru)Lys7]CSF114
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2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0

0.0

2.5

5.0

7.5

(x10,000,000)

XIC 525.0815 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 m/z
0.0

1.0

2.0

3.0

Inten.(x10,000,000)

525.083(5)

656.102(4)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 m/z
0.0

0.5

1.0

1.5

Inten.(x1,000,000)

440.723(2)

581.318(3)

620.326(1)

539.301(3)

282.152 880.451(1)377.221
261.116 982.038

16.8 min



35 
 

 

Rysunek 11. Analiza LC-MS/MS dla 500 pmol hydrolizatu BSA z 300 pmol glikowanego peptydu DTEK(1-
deoksyFru)QIKKQT przed i po przeprowadzeniu reakcji z funkcjonalizowaną żywicą 

Przeprowadzone badania wykazały, że zmniejszenie stężenia deoksyfruktozylowanych 

peptydów w mieszaninie hydrolizatu może powodować niespecyficzne, ale nieistotne  

z punktu widzenia przeprowadzonej analizy, oddziaływania, ponieważ intensywność 

zidentyfikowanych peptydów pochodzących z hydrolizatu była niska w porównaniu  

z peptydami zawierającymi deoksyfruktozylizynę. Dlatego jestem w pełni przekonana,  

że opracowana żywica PhB-Lys(PhB)-ChemMatrix® Rink, jest odpowiednia do ilościowego 

oddzielenia peptydów wczesnej glikacji od złożonej matrycy w celu zbadania ich roli  

w powikłaniach cukrzycy. 

 

5.7.2 H6  

W pracy H5 wykorzystując odziaływania międzycząsteczkowe między pochodną kwasu 

fenyloboronowego immobilizowanego na nośniku stałym a grupami cis-diolowymi  

w deoksyfruktozylowanych peptydach, zaproponowałam procedurę selektywnego 

zagęszczania glikokoniugatów w próbkach umożliwiając tym samym oddzielenie 

modyfikowanych peptydów od matrycy. W dalszych badaniach, wykorzystując silne 

powinowactwo kwasów fenyloboronowych do ugrupowania cis-diolowego w deoksyfruktozie 

zbadałam jak wewnątrzcząsteczkowe oddziaływanie tych modyfikacji będzie wpływało na 

tworzenie struktur drugorzędowych w peptydach oraz ich stabilność (H6). W tym celu 

zaprojektowałam i zsyntezowałam analogi dwóch opisanych w literaturze sekwencji 

peptydowych o strukturze amfipatycznej (Ac-MAP: Ac-KLALKLALKALKAALKLA-NH2, RNasa A: 

Ac-EWAEKAAAKFLKAHA-NH2) posiadających unikatowe właściwości tworzenia struktury 

helikalnej w środowisku wodnym, która pozwala na zaobserwowanie wzrostu lub spadku 
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stabilności konformacji pod wpływem utworzenia się wiązania pomiędzy wprowadzonymi 

modyfikacjami.  

Tworzenie połączeń kowalencyjnych pomiędzy resztami aminokwasów  

z wytworzeniem mostków kowalencyjnych prowadzące do makrocyklizacji peptydów 

nazywane jest zszywaniem (ang. „stapling”), a otrzymane na tej drodze związki to zszyte 

peptydy (ang. „stapled peptides”). Jeżeli długość i położenie mostka kowalencyjnego są 

optymalne, proces ten może nadać peptydowi sztywność strukturalną i wzmocnić pożądaną 

konformację α-helikalną. Aby takie połączenie było możliwe aminokwasy muszą leżeć po tej 

samej stronie helisy oraz posiadać odpowiednie grupy funkcyjne w łańcuchu bocznym.73,74 

Sieciowanie łańcuchów bocznych prowadzące do makrocyklizacji może odbywać się na drodze 

szeregu procesów chemicznych takich jak: metateza olefin, tworzenie triazoli, laktamów, 

mostków disulfidowych czy dwuskładnikowa katalizowana Cu podwójna cykloaddycja 

azydkowo-alkinowa (CuAAC).75 

Na poniższym schemacie przedstawiłam metodę syntezy analogów peptydów 

zawierających modyfikacje w łańcuchu bocznym lizyny w postaci deoksyfruktozy oraz kwasu 

fenyloboronowego na nośniku stałym według strategii Fmoc. W tabeli 2 zamieściłam 

syntezowane analogi wraz z oznaczeniami.  

 

 

Schemat 9. Schemat syntezy zszytych analogów peptydu Ac-MAP (warunki reakcji: a) SPPS; b) 1% TFA w DCM, 
PhB-OH (3 eq.), PyBOP (3eq.), DIEA (6 eq.) w DMF, 4 h; c) TFA:H2O:TIS (9,5:0,25:0,25), 8 h) 
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Tabela 2. Lista otrzymanych związków 

Sekwencja Oznaczenie 

Ac-KLALKLALKALKAALKLA-NH2 Ac-MAP 

Ac-cyclo(K(i-Fru)LALK(PhB))LALKALKAALKLA-NH2 Fru1PhB2 

Ac-cyclo(K(i-Fru)LALKLALK(PhB))ALKAALKLA-NH2 Fru1PhB3 

Ac-cyclo(K(i-Fru)LALKLALKALK(PhB))AALKLA-NH2 Fru1PhB4 

Ac-cyclo(K(i-Fru)LALKLALKALKAALK(PhB))LA-NH2 Fru1PhB5 

Ac-EWAEKAAAKFLKAHA-NH2 Ac-RNaseA* 

Ac-EWAEcyclo(K(i-Fru)AAAKFLK(PhB))AHA-NH2 Fru1PhB3* 

 

Analiza LC-MS potwierdziła tożsamość wszystkich otrzymanych analogów  

z wprowadzonymi modyfikacjami oraz utworzenie stabilnego, w środowisku kwaśnym, 

mostka kowalencyjnego między grupą cis-diolową reszty deoksyfruktozy oraz kwasem 

fenyloboronowym, co pozwala zaklasyfikować uzyskane peptydy do grupy tzw. stapled 

peptides. Dodatkowo zaobserwowałam, że w/w warunkach jedna z grup izopropylidenowych 

z reszty deoksyfruktozy nie zostaje usunięta. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, 

pochodne kwasów fenyloboronowych tworzą estry z cis-diolami, które ulegają hydrolizie  

w warunkach kwasowych.68 Otrzymane struktury cykliczne Fru1PhB(2-5) i Fru1PhB3* tworzą 

stabilne połączenia między wprowadzonymi modyfikacjami w warunkach kwasowych, 

 co potwierdziła ich analiza fragmentacyjna. We wszystkich modyfikowanych analogach 

zidentyfikowałam serię jonów b i y pochodzącą tylko z części liniowej peptydów.  

Wpływ cyklizacji peptydu na tworzenie struktury drugorzędowej oraz jej stabilność 

była badana za pomocą metody CD oraz NMR. Widma CD uzyskane dla analogów MAP  

i RNaseA wykazały różne zachowanie dla otrzymanych zszytych peptydów. Analiza CD dla  

Ac-RNaseA* (Ac-EWAEKAAAKFLKAHA-NH2) i jej analogu Fru1PhB3* (Ac-EWAEcyklo(K(i-

Fru)AAAKFLK(PhB))AHA-NH2) wykazała, że w przeciwieństwie do niezmodyfikowanego  

Ac-RNaseA*, którego widmo CD jest charakterystyczne dla peptydów o nieuporządkowanej 

konformacji i ma silne ujemne pasmo przy około 200 nm, analog Fru1PhB3* ma wysoką 

zawartość konformacji α-helikalnej w pH zasadowym (Rysunek 12). Badania prowadzone  

w różnych pH wykazały, że dla modyfikowanego analogu już w pH kwaśnym obserwowany był 

pewien udział konformacji α-helikalnej. Pomiary temperaturowe przeprowadzone dla  

Ac-RNaseA* oraz jego modyfikowanego analogu Fru1PhB3* pozwoliły wyznaczyć temperatury 

topnienia dla  Ac-RNaseA* która wynosiła 20 ± 2°C  a dla Fru1PhB3*  67 ± 2°C, co jednoznacznie 

potwierdza stabilność produktu cyklicznego.  
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Rysunek 12. Widmo CD dla Ac-RNaseA* i jego analogu Fru1PhB3* 

 

Analiza CD oraz NMR dla analogów peptydu MAP zostały przeprowadzone w ramach 

współpracy z dr Mariuszem Jaremko i dr Łukaszem Jaremko z King Abdullah University of 

Science and Technology (KAUST), Biological and Environmental Sciences & Engineering 

Division (BESE), Thuwal, w Arabii Saudyjskiej.  Analiza CD wszystkich uzyskanych analogów 

peptydu MAP wykazała, że największy udział struktury helikalnej występuje w peptydzie 

Fru1PhB4 oraz Fru1PhB2. W przypadku struktur Fru1PhB5, Ac-MAP oraz Fru1PhB3 obserwuje 

się większy udział formy nieuporządkowanej niż α-helisy. Otrzymane wyniki wykazały 

zależność denaturacji peptydu wraz ze wzrostem temperatury od zawartości formy α-helisy  

w badanych peptydach. Pierwszy z serii uzyskanych analogów denaturacji ulegał Fru1PhB4 

(posiadający największy udział α-helisy w strukturze) następnie peptyd Fru1PhB5 i Fru1PhB3. 

Peptydy niemodyfikowane (Ac-MAP) i Fru1PhB2 są najbardziej stabilne, wykazując najwyższą 

temperaturę denaturacji. Wyniki uzyskane dla analogów MAP wykazały podobną stabilność 

termiczną, zarówno niezmodyfikowanego peptydu, jak i analogów cyklicznych, co pokazuje, 

że kluczowe jest zaprojektowanie sekwencji peptydowych do badań konformacyjnych 

„stapled peptides”.  

Analiza 2D NMR przeprowadzona dla peptydów Fru1PhB(2-5) potwierdziła obecność 

cyklicznych produktów, która jest spójna z danymi otrzymanymi z analizy fragmentacyjnej  

i hydrolizy enzymatycznej. Otrzymane wyniki dowodzą, że cykliczna część cząsteczki ma 

stabilną strukturę α-helikalną, podczas gdy część łańcuchowa peptydu jest 

nieuporządkowana.  

Przeprowadzona hydroliza enzymatyczna katalizowana trypsyną wykazała wpływ 

wprowadzonych modyfikacji na stabilność peptydów. Uzyskane wyniki pokazały, że pomimo 

długiego czasu inkubacji produkt wyjściowy nadal jest obecny w mieszaninie. Analiza widm 

ESI-MS produktów trawienia enzymatycznego wykazała, że w łańcuchu peptydowym hydroliza 

następuje tylko za resztami lizyny nie posiadającymi w łańcuchu bocznym żadnych 

modyfikacji. Wprowadzenie modyfikacji na grupy ε-aminowej łańcucha bocznego lizyny 

wskazuje na zahamowanie aktywności trypsyny, co jest zgodne z danymi literaturowymi40.  

Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie wewnątrzcząsteczkowego oddziaływania 

między wprowadzonymi modyfikacjami, co prowadzi do utworzenia stabilnych w środowisku 
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kwaśnym zszytych peptydów. Odpowiednie zaprojektowanie sekwencji peptydowych  

i wprowadzenie modyfikacji po tej samej stronie łańcucha peptydowego wpływa na tworzenie 

stabilnej struktury helikalnej w części cyklicznej peptydu powodując usztywnienie cząsteczki 

oraz odporność proteolityczną.  

 

5.7.3 H7 i H8  

Spektrometria mas (ang. mass spectrometry, MS) jest techniką odgrywającą bardzo 

ważną rolę w badaniach proteomicznych. Ze względu na niską granicę wykrywalności 

związków (poziom femtomolowy) można ją zakwalifikować jako jedną z najczulszych technik 

analitycznych. Modyfikacje potranslacyjne powstają w bardzo niskich stężeniach, co ogranicza 

czułość ich wykrywania za pomocą wysokorozdzielczej spektrometrii mas. Na analizę MS 

wpływa również niewystarczająca wydajność jonizacji tych peptydów. Najpopularniejszymi 

metodami jonizacji stosowanymi w spektrometrii mas glikokoniugatów są elektrosprej (ESI)76 

oraz laserowa jonizacja/desorpcja wspomagana matrycą (MALDI)77,78,79,80. W celu detekcji 

produktów Amadoriego w materiale biologicznym bardzo często wykorzystuje się połączenie 

spektrometrii mas z technikami chromatograficznymi, w tym stosując dodatkowe wstępne 

zagęszczanie próbki wykorzystując chromatografie powinowactwa boranowego oparte na 

specyficznym oddziaływaniu pomiędzy pochodnymi kwasu fenyloboronowego  

i cis-diolami w ugrupowaniach cukrowych próbki, oraz metodami enzymatycznymi.19,40 

Poszukiwanie glikokoniugatów na widmach masowych zazwyczaj odbywa się poprzez 

śledzenie odległości między parą sygnałów odpowiadających niemodyfikowanemu  

i glikowanemu peptydowi, która wynosi ok. 162 Da.81,82,83 W związku z tym niezbędnym jest 

zastosowanie tandemowej spektrometrii mas w celu uzyskania szczegółowych informacji 

strukturalnych. Na widmach fragmentacyjnych pojawiają się intensywne sygnały pochodzące 

od charakterystycznych strat neutralnych w postaci eliminacji jednej (-18 Da), dwóch (-36 Da), 

trzech (-54 Da) lub czterech (-72 Da) cząsteczek wody, bądź trzech cząsteczek wody wraz z 

cząsteczką formaldehydu (-84 Da). Ponadto na widmie można również zaobserwować sygnał 

pochodzący od utraty całej cząsteczki heksozy (-162 Da) odpowiadający protonowanej 

cząsteczce wolnego peptydu.80,84,85,86  Ilość zidentyfikowanych jonów serii bn i yn pochodzących 

z rozpadu łańcucha peptydowego jest zazwyczaj niewystarczająca do potwierdzenia sekwencji 

badanego peptydu. Dodatkowo jonom tym towarzyszy znaczny stopień odwodnienia oraz 

utrata całej cząsteczki heksozy, co znacznie utrudnia interpretację widma. Wykorzystanie 

innych metod fragmentacji, takich jak dysocjacja indukowana przeniesieniem elektronu 

(electron transfer dissociation – ETD)87 oraz metoda dysocjacji indukowanej wychwytem 

elektronu (electron capture dissociation - ECD)85,88,89,90 znacznie ułatwiła interpretację widm 

peptydów oraz białek zawierających modyfikacje potranslacyjne.  

W swoich wcześniejszych badaniach zaproponowałam metody selektywnej detekcji 

glikowanych peptydów oparte na znakowaniu izotopowym (13C lub 18O) oraz tworzeniu 

kompleksów boronowych w połączeniu ze spektrometrią mas.83,91,92 Uzyskane wyniki 

dowodzą, że skompleksowanie anionu boranowego przez glikowany peptyd można 

wykorzystać do rozróżnienia peptydów glikowanych i nieglikowanych, ponadto kompleks 

stabilizuje ugrupowanie heksozy przyłączone do łańcucha bocznego lizyny, co zmniejsza straty 

neutralne i upraszcza analizę widm fragmentacyjnych.  
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W podjętych badaniach (H7), wykorzystując opracowaną przeze mnie metodę 

selektywnej detekcji i analizy modelowych glikowanych peptydów opartą na tworzeniu 

kompleksów z boranami w połączeniu ze spektrometrią mas wprowadziłam nowe 

rozwiązania, które umożliwiło mi analizę śladowych ilości glikowanych peptydów oraz cukrów 

i oligosacharydów, których wcześniej za pomocą spektrometrii mas w trybie analizy jonów 

dodatnich nie można było badać. Opracowałam metodę syntezy dwóch znaczników 

jonizacyjnych (TAG1 i TAG2) opartą na połączeniu pochodnie kwasu fenyloboronowego  

i czwartorzędowej soli amoniowej (QAS) oraz zastosowałam je do selektywnego wykrywania 

cukrów i koniugatów cukier-peptyd za pomocą spektrometrii mas (Rysunek 13).  

 

Rysunek 13. Ogólna idea stosowania znaczników (TAG1 i TAG2) do selektywnej detekcji cukrów za pomocą 
spektrometrii mas. 

Selektywną detekcję z zastosowaniem znaczników jonizacyjnych za pomocą spektrometrii mas 

przeprowadziłam na mieszaninie modelowych cukrów (ryboza, 2-deoksyryboza,  

N-glukozamina, sacharoza, kwas D-glukoronowy), których z powodu braku miejsca protonacji 

nie analizuje się metodą spektrometrię mas w trybie jonów dodatnich. Zastosowanie 

równolomowej mieszaniny znaczników (TAG1 i TAG2) w analizie ESI-MS, określonych  
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na podstawie pola powierzchni pod sygnałem na chromatogramie, wykazało znacznie większą 

efektywność jonizacji dla TAG1 (m/z 446,2584) w porównaniu z TAG2 (m/z 374,1834).  

Nie wpłynęło to jednak na powinowactwa cukrów do kwasu fenyloboronowego i na widmie 

zaobserwowano zbliżone intensywności sygnałów odpowiadających tworzącym  

się kompleksom. Najmniejszą intensywność zaobserwowałam dla sygnałów odpowiadających 

kwasowi  

D-glukuronowemu, prawdopodobnie z powodu częściowej neutralizacji ładunku wynikającej 

z dysocjacji grupy karboksylowej w buforze zasadowym (Rysunek 14). W kolejnych 

eksperymentach stężanie znaczników dostosowano tak, aby otrzymać sygnały TAG1 i TAG2 o 

porównywalnej intensywności na widmie ESI-MS, co potwierdziło, że TAG2 (PhB(QAS)-GGG-

NH2) jest mniej podatny na jonizację niż TAG1 (PhB-K(QAS)-NH2), gdyż stechiometrycznie 

zastosowano go dwukrotnie więcej aby uzyskać sygnały o tej samej intensywności (Rysunek 

15). Wysunęłam wniosek, że różnice te wynikają z odmiennego rozkładu ładunku i 

hydrofobowych właściwości tych znaczników. Tworzenie kompleksów z węglowodanami 

zmienia rozkład ładunku w TAG2 na korzyść stałego ładunku dodatniego, a otrzymany produkt 

wykazuje lepszą wydajność jonizacji. Zatem wyższe intensywności pików odpowiadające 

kompleksom cukrów z PhB(QAS)-GGG-NH2 wynikają z zastosowania dwukrotnie większej ilości 

tego znacznika, aby uzyskać początkową porównywalną intensywność sygnałów. Obserwacje 

te jednoznacznie wykazały, że analiza efektywności jonizacji znaczników analizowanych 

indywidualnie jest inna niż w otrzymanych kompleksach. 

 

Rysunek 14. Widmo ESI-MS dla mieszaniny kompleksów cukrów (D-ryboza, D-2-deoksyryboza, kwas D-
glukoronowy, N-acetyloglukozamina, sacharoza) z równomolową mieszaniną TAG1 (PhB-K(QAS)-NH2)  i TAG2 
(PhB(QAS)-GGG-NH2)  
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Rysunek 15. Widmo ESI-MS dla mieszaniny cukrów (D-ryboza, D-2-deoksyryboza, kwas glukoronowy, N-
acetyloglukozamina, sacharoza) ze znacznikami TAG1 (PhB-K(QAS)-NH2)  i TAG2 (PhB(QAS)-GGG-NH2) 

(porównywalna intensywność sygnałów zastosowanych znaczników) 

W kolejnym etapie zbadałam powinowactwo syntetycznych znaczników jonizacyjnych 

zawierających kwas fenyloboronowy (TAG1, TAG2) do serii modelowych glikowanych 
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H-Asp-Thr-Glu-Lys(Fru)-Gln-Ile-Lys(Fru)-Lys-Gln-Thr-OH) oraz mieszaniny oligosacharydów. 
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odpowiadający kompleksowi tego peptydu ze znacznikiem TAG1 dominuje na widmie ESI-MS 

w porównaniu do niemodyfikowanego analogu. Stechiometrię tych kompleksów potwierdzają 
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powstałym kompleksom jest wystarczająca do przeprowadzenia analizy fragmentacyjnej  

i potwierdzenia sekwencji peptydu oraz wskazania miejsca modyfikacji.  

Tworzenie kompleksów pochodnych fenyloboronowych wykorzystałam również do 

badania oligosacharydu wyizolowanego z Hafnia alvei PCM (Polska Kolekcja 

Mikroorganizmów) 1200 lipopolisacharydu (LPS). H. alvei jest bakterią Gram-ujemną i jest 

przyczyną chorób układu oddechowego, mieszanych infekcji szpitalnych, bakteriemii  

i posocznicy u ludzi.93 Materiał do badania został dostarczony w ramach podjętej współpracy 
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Hirszfelda, Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Oligosacharyd składa się z jednej 

powtarzającej się jednostki (RU) polisacharydu specyficznego dla LPS 1200 pozbawionego 

końcowej reszty Glc (Quip4NAc+GroP+Gal+2xGlcpNAc) połączonej z disacharydem Hep-Kdo. 

Jest to najkrótsza forma łańcucha O-specyficznego obecna na powierzchni bakterii. 

Zidentyfikowano dwa warianty – podstawione i pozbawione jednej grupy O-acetylowej (Ac). 

Przed inkubacją ze znacznikiem TAG1 (PhB-K(QAS)-NH2) oligosacharyd mogłam analizować 

tylko w trybie jonów ujemnych metodą spektrometrii mas. Analiza oligosacharydu w 

obecności TAG1 umożliwia pracę w trybie jonów dodatnich. Wówczas na widmie pojawiły się 

tylko sygnały odpowiadające powstałym kompleksom, co zdecydowanie pozwala w szybki i 

prosty sposób zidentyfikować związki zawierające ugrupowania cis-diolowe.  

Kolejnym etapem pracy było wyznaczenie poziomu detekcji związków 

derywatyzowanych czwartorzędową solą amoniową w porównaniu do niemodyfikowanych 

analogów, jak również porównanie ścieżki fragmentacji peptydu posiadającego trwały 

ładunek dodatni zlokalizowany na C- lub N-końcu peptydu (H8) i glikowanego peptydu, w 

którym ładunek zlokalizowany był na reszcie cukrowej w łańcuchu bocznym lizyny znajdującej 

się w sekwencji peptydu (H7). W pracy H8 wykorzystując opracowaną przed dr Mateusza 

Waliczka metodę derywatyzacji w roztworze przeprowadziłam reakcje modelowego peptydu 

LVEQVEFAK z solą 2,4,6-trifenylopiroliową w obecności trietyloaminy otrzymując peptyd 

modyfikowany na grupie ε-aminowej lizyny solą 2,4,6-trifenylopirydyniową (TPP). Analiza 

fragmentacyjna jonu o wartości m/z 720,377 (2+) odpowiadającego peptydowi z 

wprowadzoną modyfikacją TPP na C-końcu przedstawiona została na rysunku 16. Na widmie 

widoczna jest intensywna seria jonów y powstających od C-końca łańcucha peptydowego, co 

potwierdza lokalizację wprowadzonej modyfikacji na końcu C. Omówiona w pracy H7 analiza 

fragmentacyjna kompleksu TAG1-glikowany peptyd (m/z 504,273) wykazała, że wiązanie 

estrowe utworzone między pochodną kwasu fenyloboronowego, a cukru stabilizuje resztę 

heksozy umożliwiając sekwencjonowanie łańcucha peptydowego i wskazanie miejsca 

modyfikacji. Ponadto wprowadzenie stabilnego ładunku w środku sekwencji peptydu pozwala 

zidentyfikować jony fragmentacyjne pochodzące z całego łańcucha peptydowego – zarówno 

serię b jak i y, przy czym jony zawierające trwały ładunek dodatni zdecydowanie na widmie 

dominują (Rysunek 17). Otrzymane wyniki dowodzą, że lokalizacja czwartorzędowej soli 

amoniowej w łańcuchu peptydowym ma kluczowy wpływ na ścieżkę fragmentacji i powstające 

jony. Lokalizacja trwałego ładunku dodatniego w środku sekwencji peptydu pozwala 

identyfikować obie serie jonów uzyskując więcej informacji odnośnie sekwencji i lokalizacji 

miejsca modyfikacji.  
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Rysunek 16. Analiza ESI-MS/MS dla H-LVQEVTEFAK(TPP)-OH (analiza w jonach dodatnich, jon macierzysty m/z 
720,377, energia kolizji 20 eV) 

 

Rysunek 17. Analiza ESI-MS/MS dla kompleksu glikowanego peptydu AK(Fru)AF ze znacznikiem TAG1 (PhB-
K(QAS)-NH2) (analiza w jonach dodatnich, jon macierzysty 504,27 m/z, energia kolizji 20eV) 

O

NH

O

ONH2

NH

O

O

NH

OH

O

NH

O

NH2

O
NH

N
+

O

NHO

OH

NH

O

O

NH

OH

O

NH

OH

In
te

n
sy

w
n

o
ść

 w
zg

lę
d

n
a 

[%
]

100

0

1113.551
1227.611

1+
1+

1327.626

1+

437.224
1+

y1

y2

y3 y4

y5

y6

y7 y8

y9

b4

[M+H]2+

343.158
1+

456.251

1+

508.266
1+

555.318

1+

614.301

2+

655.332

1+

720.377
2+

784.380

1+

885.426
1+

984.498
1+

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

m/z

308.141
1+

y4

y1

y2

y3y5
y6y7y8y9

b4

O

NH2
NH

NH

O

NH

O

NH
OH

O

O
OH

H

OH

H

OH H

O
H B

NH2NH

O

NH

O

N
+

O

N

y3

b2 b3

y3 b2

y2 y1

166.089

1+
237.125

1+ 328.184
2+

350.695

2+

377.702

2+

400.212

2+

421.735
2+

468.755
2+

486.263
2+

504.273
2+

341.691

359.690

386.212

413.725368.696

0

100

150 200 250 300 350 400 450 500

m/z

2+

2+

2+

2+

In
te

n
s
y
w

n
o
ś
ć
 w

z
g
lę

d
n
a
 (

%
)

y3 b2

y2y1

y3

b3

b2

-H2O

2+
-H2O

-H2O

-H2O
-H2O

-H2O

[M+H]2+



45 
 

W literaturze naukowej wykazano, że wprowadzenie trwałego ładunku dodatniego do 

cząsteczki peptydu zwiększa jonizowalność związku i obniża próg detekcji, co zostało 

wykorzystane do identyfikacji biomarkerów stanu przedrzucawkowego czy choroby nerek.94 

W prowadzonym projekcie przeprowadziłam badania czułości detekcji metodą MRM (ang. 

Multiple Reaction Monitoring). W tym celu przeprowadziłam manualną optymalizację metody 

MRM dla dipeptydu i jego derywatyzowanego analogu w celu identyfikacji 

najintensywniejszych przejść. Analiza MRM dla derywatyzowanego analogu wykazała, że 

wprowadzenie czwartorzędowej grupy amoniowe zawierającej trwały ładunek elektryczny 

znacznie zwiększa wydajność jonizacji badanych związków umożliwiając ich ultraczułą 

detekcję nawet na poziomie attomolowym (10-18 mola) czyli o dwa rzędy niższą niż jego 

niemodyfikowanych analogów.  

 

Zaproponowana metoda selektywnej detekcji, z zastosowaniem opracowanych znaczników, 

niesie za sobą następujące korzyści: 

• pozwala analizować związki nie ulegające protonacji i dotychczas nie analizowane 

metodą spektrometrii mas w trybie jonów dodatnich (cukry); 

• pozwala analizować śladowe ilości słabo podatnych na jonizację glikowanych 

peptydów zdecydowanie poprawiając efektywność ich jonizacji; 

• stabilizuje resztę heksozy, co sprawia, że sygnały pochodzące od strat neutralnych nie 

są dominujące na widmie ESI-MS i możliwa jest analiza sygnałów pochodzących z 

fragmentacji łańcucha peptydowego. Umożliwia to łatwe sekwencjonowanie i 

zlokalizowanie miejsca modyfikacji; 

• analiza porównawcza widm zarejestrowanych przed i po dodaniu znacznika w trakcie 

pomiaru metodą ESI-MS pozwala jednoznacznie zidentyfikować produkty Amadoriego, 

gdyż sygnały im odpowiadające będą przesunięte na widmie MS o określoną wartość 

m/z odpowiadającą wprowadzonej masie znacznika. 
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5.8 Podsumowanie 
Niniejsza rozprawa habilitacyjna przedstawia opracowanie metody syntezy dwóch 

funkcjonalizowanych żywic zwierających pochodną kwasu fenyloboronowego oraz pochodną 

hydroksyloaminy, które zastosowałam do selektywnego wiązania peptydów zawierających 

nieenzymatyczne modyfikacja potranslacyjne, w tym ugrupowanie karbonylowe  

lub deoksyfruktozylolizynę (produkty Amadoriego). W swoich badaniach wykorzystałam 

unikatowe właściwości kwasów fenyloboronowych do tworzenia odwracalnego  w środowisku 

kwaśnym wiązania kowalencyjnego ze związkami zawierającymi ugrupowanie cis-diolowe. 

Wykazałam istotne różnice w trakcie analizy oddziaływań międzycząsteczkowych oraz 

wewnątrzcząsteczkowych między pochodną kwasu fenyloboronowego a resztą 

deoksyfruktozy.  

Do moich najważniejszych osiągnięć, przedstawionych w cyklu spójnych tematycznie prac  

H1-H8 zaliczam: 

- opracowanie metody syntezy niebiałkowego aminokwasu będącego utlenioną pochodną 

treoniny i zastosowanie go w syntezie karbonylowych peptydów na nośniku stałym zgodnie  

ze strategią Fmoc (H1) 

- opracowanie metody syntezy peptydów zawierających pochodną semialdehydu 

aminoadypinowego (H2) 

- opracowanie metody syntezy funkcjonalizowanej żywicy zawierającej pochodną 

hydroksyloaminy i zastosowanie jej do chemoselektywnego wiązania karbonylowych 

peptydów oraz pochodnych testosteronu w próbkach biologicznych (H3)  

- opracowanie metody analizy glikowanych in vivo peptydów w krystalinie soczewki oka za 

pomocą LC-MS (H4) 

- opracowanie metody syntezy żywicy funkcjonalizowanej dwoma jednostkami kwasu 

fenyloboronowego oraz optymalizacja procedury selektywnego wiązania glikowanych 

peptydów w próbkach biologicznych (H5) 

- opracowanie metody syntezy peptydów zawierających w jednej cząsteczce 

deoksyfrutozylolizynę oraz pochodną kwasu fenyloboronowego (H6) 

- badanie wpływu oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych w peptydowych produktach 

przegrupowania Amadoriego zawierających w różnych pozycjach łańcucha peptydowego 

pochodne kwasu fenyloboronowego na tworzenie struktury drugorzędowej α-helisy oraz jej 

stabilność stosując metodę CD oraz NMR (H6)  

- opracowanie metody syntezy znaczników jonizacyjnych zawierających czwartorzędową sól 

amoniową oraz pochodną kwasu fenyloboronowego do selektywnej detekcji cukrów oraz 

glikokoniugatów za pomocą spektrometrii mas (H7) 

- badanie czułości detekcji peptydów derywatyzowanych czwartorzędową solą amoniową oraz 

jego niemodyfikowanych analogów, porównanie ścieżek fragmentacji peptydów 

derywatyzowanych na C- lub N-końcu oraz glikokoniugatów zawierających trwały ładunek 

dodatni zlokalizowany na reszcie cukrowej (H7, H8) 



47 
 

5.9 Plany naukowe  

Swoje najbliższe plany naukowe wiążę z wykorzystaniem opracowanej przeze mnie 

procedury selektywnego zagęszczania próbki w deoksyfruktozylowane peptydy na próbkach 

osocza pacjentów chorujących na cukrzycę. Praca badawcza będzie kontynuowana w ramach 

współpracy z prof. Anną Marią Papini z Uniwersytetu we Florencji (Włochy) oraz prof. 

Michaela Choreva ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Harvardzie (USA). Analizowane będą 

próbki osocza pacjentów chorujących na cukrzycę, aby można było skorelować obecność 

poszczególnych biomarkerów ze stadium choroby. Ostatnio Chorev i wsp.95 odkryli,  

że glikowany peptyd GCD59 można stosować jako biomarker umożliwiający wczesne wykrycie 

nietolerancji glukozy u kobiet ciężarnych. Dodatkowo wykazano, że analiza jakościowa  

i ilościowa GCD59 może przewidzieć ryzyko makrosomii u noworodków. Ponadto podjęte 

zostaną badania dotyczące opracowania złoża o wysokim powinowactwie  

do deoksyfruktozylowanych peptydów wykorzystując techniki oparte na dynamicznej chemii 

kombinatorycznej. O finansowanie wspomnianych badań wystąpiłam do Narodowego 

Centrum Nauki w konkursie OPUS-21 (2021) przygotowując i składając wniosek o numerze 

rejestracyjnym 2021/41/B/ST4/00917.  

W swojej pracy zamierzam wykorzystać otrzymane cykliczne analogi peptydu MAP 

opisane w publikacji H6 do badań biologicznych. Natywny peptyd MAP zalicza się do peptydów 

posiadających zdolność przenikania przez błony komórkowe nazywanych Cell Penetrating 

Peptides (CPPs). Można oczekiwać, że wprowadzenie mostka kowalencyjnego między 

modyfikacjami zdecydowanie zmieni właściwości tych peptydów. Odporność proteolityczna 

została wykazana w pracy H6. Planuję także kontynuować prace dotyczące badania wpływu 

tworzących się mostków kowalencyjnych między modyfikacjami wprowadzonymi  

do łańcuchów bocznych peptydów na tworzenie oraz stabilność struktury drugorzędowej 

wykorzystując zależną od pH reakcję między pochodną kwasu fenyloboronowego, a pochodną 

cukrową. W badaniach wykorzystam neoglikokoniugaty, czyli peptydy zawierające pochodną 

cukrową dołączoną do łańcucha bocznego lizyny wiązaniem amidowym. Przy projektowaniu 

zszytych peptydów „stapled peptides” planuję wykorzystać również chemoselektywną reakcję 

między pochodną hydroksyloaminy, a resztą utlenionej treoniny (opisane w pracy H3), które 

wprowadzone zostaną w różne miejsca łańcucha peptydowego.  

W dalszej pracy zamierzam skupić się na modyfikacji łańcucha bocznego reszty lizyny  

w peptydach za pomocą laktozy. Reakcja laktozylacji jest procesem nieenzymatycznym 

zachodzącym podczas przechowywania żywności, a w szczególności poddanego obróbce 

termicznej. Opracowanie i optymalizacja reakcji syntezy laktozylowanych peptydów  

na nośniku stałym, w tym również znakowanych izotopowo analogów, nie została dotychczas 

opisana w literaturze. W badaniach zamierzam wykorzystać opracowaną przeze mnie metodę 

oczyszczania na żywicy funkcjonalizowanej kwasem fenyloboronowym laktozylowanych 

peptydów. Otrzymane związki zamierzam wykorzystać do oznaczania jakościowego  

i ilościowego laktozylowanych peptydów w żywności.  
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6. INFORMACJA O WYKAZYWANIU SIĘ ISTOTNĄ AKTYWNOŚCIĄ NAUKOWĄ ALBO 

ARTYSTYCZNĄ REALIZOWANĄ W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ UCZELNI, INSTYTUCJI NAUKOWEJ LUB 

INSTYTUCJI KULTURY, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAGRANICZNEJ.  
 

W ramach nawiązanej międzynarodowej współpracy z profesor Anną Marią Papini z 

Uniwersytetu we Florencji i jej zespołem odbyłam dwutygodniowy staż naukowy w terminie 

27.01-10.02.2019 w Wydziale Chemii "Ugo Schiff" na Uniwersytecie we Florencji. Wyjazd 

naukowy obejmował wykonanie eksperymentów selektywnego zagęszczenia glikokoniugatów 

otrzymanych od profesor Papini na zaprojektowanej i zsyntezowanej przez mnie 

funkcjonalizowanej kwasem fenyloboronowym żywicy przewiezioną na okoliczność badań z 

Wydziału Chemii, UWr. Po dokonanym wychwycie peptydów z materiału biologicznego 

otrzymane próbki przewiozłam i kontynuowałam badania (analiza LC-MS/MS oraz analiza 

bioinformatyczną) na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania te trwały 

jeszcze kilka miesięcy. Prowadzony wspólnie projekt badawczy zaowocował publikacją 

naukową:  Kijewska Monika*, Nuti Francesca, Wierzbicka Magdalena, Waliczek Mateusz, 

Ledwoń Patrycja, Staśkiewicz Agnieszka, Real-Fernandez Feliciana, Sabatino Giuseppina, 

Rovero Paolo, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew, Papini Anna Maria. An optimised di-

boronate-ChemMatrix affinity chromatography to trap deoxyfructosylated peptides as 

biomarkers of glycation. Molecules, 2020, 25, 755/1-755/15, wchodzący w skład osiągniecia 

naukowego (H5). Planujemy kontynuowanie współpracy, w której opublikowana procedura 

selektywnego zagęszczania próbki w deoksyfruktozylowane peptydy stosując żywicę 

funkcjonalizowanych pochodną kwasu fenyloboronowym zastosowana zostanie do próbek 

osocza pacjentów chorujących na cukrzycę. Ponadto podjęte zostaną badania dotyczące 

opracowanie złoża o wysokim powinowactwie do deoksyfruktozylowanych peptydów 

wykorzystując techniki oparte na dynamicznej chemii kombinatorycznej. O finansowanie 

wspomnianych badań wystąpiłam do Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS-21 

(2021) numer rejestracyjny projektu 2021/41/B/ST4/00917. 

Ponadto w ramach nawiązanej współpracy z profesor Anną Marią Papini w roku 

akademickim 2018/2019 byłam opiekunem naukowym pracy magisterskiej Alessandry Botto 

(Erazmus Student) z Uniwersytetu we Florencji. Zaproponowałam temat pracy magisterskiej 

oraz sprawowałam bezpośrednią opiekę naukową nad jego realizacją „Innovative Mass 

Spectrometry based Fishing Technology for Glycopeptides and Glycoproteins” (Promotorzy 

pracy: prof. Zbigniew Szewczuk, prof. Anna Maria Papini). Część doświadczalna pracy została 

wykonana w ciągu sześciu miesięcy na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Obrona pracy odbyła się na Uniwersytecie we Florencji i została wyróżniona (ocena Cum 

laude). 

W dotychczasowych badaniach podjęłam i kontynuuję współpracę naukową  

z Uniwersytetem Nauki i Techniki Króla Abdullaha (Biological and Environmental Sciences and 

Engineering Division (BESE), King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), 

Saudi Arabia). Wspólne badania przyczyniły się do opublikowania dwóch prac 

przedstawionych poniżej obejmujących (1) opracowanie metody analizy Aktynomycyny X2 za 

pomocą spektrometrii mas (LC-MS/MS, MSn), (2) badanie produktów reakcji przegrupowania 

Lossena estrów sulfonowych N-oksyimidów z aminami.  
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1.  Qureshi Kamal A., Bholay Avinash D., Rai Pankaj K., Mohammed Hamdoon A., Khan 

Riaz A., Azam Faizul, Jaremko Mariusz, Emwas Abdul-Hamid, Stefanowicz Piotr, 

Waliczek Mateusz, Kijewska Monika, Ragab Ehab A., Rehan Medhat, Elhassan Gamal 

O., Anwar Md Jamir, Prajapati Dinesh K. Isolation, characterization, anti-MRSA 

evaluation, and in-silico multi-target anti-microbial validations of Actinomycin X2 and 

Actinomycin D produced by novel Streptomyces smyrnaeus UKAQ_23.  

Scientific Reports, 2021, 11, 14539/1-14539/21 

IF: 4.379   10.1038/s41598-021-93285-7 

 

2. Kijewska Monika, Sharfalddin Abeer A., Jaremko Łukasz, Cal Marta, Setner Bartosz, 

Siczek Miłosz, Stefanowicz Piotr, Hussien Mostafa A., Emwas Abdul-Hamid, Jaremko 

Mariusz. Lossen rearrangement of p-toluenesulfonates of N-oxyimides in basic 

condition, theoretical study, and molecular docking. 

Frontiers in Chemistry, 2021, 9, 662533/1-662533/11 

IF: 5.221  10.3389/fchem.2021.662533 

W 2017 roku nawiązałam i kontynuuję współpracę naukową z dr hab. Miłoszem Pawlickim, 

prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński) w ramach realizacji Grantu 

OPUS12 “Oligopeptydowe rusztowania dla π-rozszerzonych przełączalnych chromoforów.” 

Wspólne badania przyczyniły się do opublikowania dwóch prac przedstawionych poniżej 

obejmujących (1) przegląd literaturowy dotyczącą wpływu koordynacji metali w 

porfirynoidach na ich właściwości spektroskopowe, (2) charakterystykę nowych układów 

otrzymanych w wyniku insercji bor(III) do makrocyklu zawierającego pierścienie pirydynowe. 

W dalszym etapie prac podjęte zostaną badania dotyczące przyłączenia makrocyklu do 

łańcucha peptydowego w celu badania oddziaływań między chromoforami w zależności od 

odległości między wprowadzonymi układami makrocyklicznymi. 

1. Stawski Wojciech, Kijewska Monika, Pawlicki Miłosz. 

Multi‐cation coordination in porphyrinoids. 

Chemistry-An Asian Journal, 2020, 15, 8-20 

IF: 4.568 10.1002/asia.201901422 

 

2. Kijewska Monika, Siczek Miłosz, Pawlicki Miłosz. Reductive dimerization of 

macrocycles activated by BBr3. 

Organic Letters, 2021, 23, 3652-3656 

IF: 6.005 10.1021/acs.orglett.1c01047 
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7. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

7.1 Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

7.1.1 Zajęcia dydaktyczne prowadzone w czasie studiów doktoranckich 

Tabela 3. Zestawienie prowadzonych zajęć dydaktycznych w latach 2007 – 2011 wraz z nazwą kursu. 

LATA NAZWA PRZEDMIOTU/RODZAJ ZAJĘĆ 

2007- 2010 Chemia organiczna, przedmiot kursowy, seminarium, laboratorium 

2008 - 2009 
Metody fizykochemiczne – chromatografia, przedmiot kursowy, 

laboratorium 

2010 - 2011 Chemia produktów naturalnych, przedmiot kursowy, laboratorium 

 

7.1.2 Zajęcia dydaktyczne prowadzone po doktoracie 

Tabela 4. Zestawienie prowadzonych zajęć dydaktycznych w latach 2011 – 2021 wraz z nazwą kursu. 

LATA NAZWA PRZEDMIOTU/RODZAJ ZAJĘĆ 

2011 - 2015 
2020 - 2021 

Chemia organiczna, przedmiot kursowy, laboratorium 

2017 - 2021 
Chemia organiczna, przedmiot kursowy dla Genetyki i Biologii 

Eksperymentalnej, laboratorium autorskie 

2011 - 2016 
2017 - 2018 

Metody fizykochemiczne w diagnostyce medycznej i chemii leków II, 
przedmiot kursowy, laboratorium z wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej (HPLC) 

2014 - 2016 
2017 - 2018 

Physicochemical Methods in Biology – laboratorium z wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej (HPLC), przedmiot kursowy, przedmiot w języku 

angielskim 

2015 - 2016 
2018 - 2019 
2020 - 2021 

Organic chemistry, przedmiot kursowy, laboratorium, seminarium, 
przedmiot w języku angielskim 

2017 - 2021 
Modyfikacja Chemiczna w analizie związków organicznych,  

przedmiot kursowy, wykład, seminarium 

2014 - 2016 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa, laboratorium, seminarium 

Studia Podyplomowe "Analityka i Diagnostyka Chemiczna” 

2017 - 2021 
Biochromatografia, przedmiot kursowy, wykład, seminarium i 

laboratorium autorskie 

2017 - 2021 
Surowce farmaceutyczne pochodzenia naturalnego, przedmiot do wyboru, 

wykład, seminarium, laboratorium autorskie 

2015 - 2016 
2017 - 2021 

Współczesne metody chromatograficzne, przedmiot do wyboru, wykład, 
laboratorium autorskie 

2018 - 2021 
Metody chromatograficzne w analityce chemicznej, przedmiot kursowy, 

laboratorium z wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) 
 

 



51 
 

 

7.1.3 Liczba godzin dydaktycznych przepracowanych w danym roku akademickim po 

doktoracie 

Tabela 5. Zestawienie godzin dydaktycznych przeprowadzonych zajęć dydaktycznych w latach 2011 – 2021 wraz 
z podaną wartością przysługującego pensum dydaktycznego. 

ROK AKADEMICKI 
LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 
PENSUM DYDAKTYCZNE 

2011/2012 225 240 

2012/2013 222 240 

2013/2014 239 240 

2014/2015 241 240 

2015/2016 241 240 

2016/2017 0 (urlop macierzyński) 240 

2017/2018 235 240 

2018/2019 284 240 

2019/2020 298 240 

2020/2021 317 240 
 

7.2 Promotorstwo prac dyplomowych 

Byłam promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Waliczka „Sole 

pirydyniowe jako znaczniki jonizacyjne”; promotor prof. Piotr Stefanowicz. Obrona pracy  

w 2017 roku. Praca została wyróżniona.  

Byłam promotorem sześciu prac magisterskich (Tabela 7) i sześciu prac licencjackich 

(Tabela 9). Jedna z prac, której byłam promotorem otrzymała II miejsce w Konkursie Prac 

Dyplomowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2019 (Badanie 

oddziaływań fruktozylolizyny z pochodnymi kwasu fenyloboronowego w peptydach  

o sekwencjach amfipatycznych. Angelika Czerwińska). Ponadto byłam opiekunem naukowym 

czterech prac magisterskich (Tabela 8). 

W roku akademickim 2018/2019 byłam opiekunem pracy magisterskiej Alessandry 

Botto (Erasmus Student) z Uniwersytetu we Florencji. Zaproponowałam temat pracy 

magisterskiej oraz sprawowałam bezpośrednią opiekę naukową nad jego realizacją 

„Innovative Mass Spectrometry based Fishing Technology for Glycopeptides and 

Glycoproteins” (Promotorzy pracy: prof. Zbigniew Szewczuk, prof. Anna Maria Papini). Praca 

została obroniona na Uniwersytecie we Florencji z wyróżnieniem.  

Dwójka moich magistratów rozpoczęła studia doktoranckie: 

• mgr Mateusz Waliczek na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który obronił 

pracę doktorską „Sole pirydyniowe jako znaczniki jonizacyjne” w 2017, a następnie 

został zatrudniony na stanowisku asystenta, a obecnie na stanowisku adiunkta na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; 
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• mgr Marta Bochniak (z domu Kołodziej) na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu (promotor dr hab. Wojciech Golimowski, prof. UE), 

która obroniła pracę doktorską „Jakość oleju rzepakowego tłoczonego dwuetapowo w 

procesie bielenia niskotemperaturowego” w roku 2021, a następnie została 

zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Agroinżynierii i Analizy Jakości na 

Uniwersytecie Ekonomicznym. 

 

7.2.1 Promotorstwo prac magisterskich 

Tabela 6. Zestawienie wypromowanych prac magisterskich. 

NAZWISKO 
DYPLOMANTA 

TYTUŁ PRACY ROK OBRONY 

Katarzyna 
Świetlik 

Badanie struktury drugorzędowej neoglikokoniugatów 
zawierających kwas fenyloboronowy 

2021 

Karolina 
Włodarczyk 

Opracowanie metody syntezy znakowanych izotopowo 
glikokoniugatów będących argininowymi fragmentami 

trypsynolizy albuminy ludzkiej 
2021 

Tomasz Koch 
Chemoselektywna reakcja tworzenia oksymu ze 

związkami karbonylowymi na nośniku stałym 
2020 

Marta 
Światowska 

Synteza i analiza peptydów zawierających pochodną 
kwasu fenyloboronowego oraz reszty cukrowe 

2020 

Angelika 
Czerwińska 

Badanie oddziaływań fruktozylolizyny z pochodnymi 
kwasu fenyloboronowego w peptydach o sekwencjach 

amfipatycznych 

2019 
II miejsce w 

konkursie Prac 
dyplomowych 
na Wydziale 

Chemii 

Mateusz 
Waliczek 

Synteza niebiałkowego aminokwasu zawierającego 
ugrupowanie karbonylowe (Fmoc-Amda-OH) oraz 
zastosowanie go w syntezie peptydów na nośniku 

stałym 

2013 

 

Tabela 7. Zestawienie prac magisterskich nad którymi sprawowałam opiekę. 

NAZWISKO 
DYPLOMANTA 

TYTUŁ PRACY 
ROK 

OBRONY 

Alessandra 
Botto 

Innovative Mass Spectrometry based Fishing Technology 
for Glycopeptides and Glycoproteins 

2019 

Inga 
Leszczyńska 

Synteza, analiza i badania biologiczne peptydów 
zawierających pochodne kwasu fenyloboronowego 

2016 

Maria Król 
Przygotowanie i optymalizacja podłoża selektywnie 

wiążącego związki zawierające ugrupowanie karbonylowe 
2015 

Marta 
Kołodziej 

Zastosowanie LC-MS do analizy modyfikacji 
potranslacyjnych z uwzględnieniem karbonylacji i glikacji 

2015 
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7.2.2 Promotorstwo prac licencjackich 

Tabela 8. Zestawienie wypromowanych prac licencjackich. 

NAZWISKO 
DYPLOMANTA 

TYTUŁ PRACY 
ROK 

OBRONY 

Agata 
Jabłońska 

Metody analizy związków o działaniu anabolicznym 
zawartych w materiale biologicznym i żywności 

2021 

Weronika 
Getler 

Metody analityczne stosowane do identyfikacji 
preparatów roślinnych o działaniu uspokajającym 

2020 

Agnieszka 
Szymlet 

Metody analityczne stosowane do oznaczania związków 
chemicznych występujących w sokach jabłkowych 

2019 

Karolina 
Włodarczyk 

Wychwytywanie i derywatyzacja produktu Amadoriego na 
żywicy zawierającej kwas fenyloboronowy 

2019 

Kinga Rycek 
Wychwytywanie i derywatyzacja glikozylowanego peptydu 

na funkcjonalizowanej żywicy 
2019 

Tomasz Koch 
Wychwytywanie glikopeptydów przez kwas 

fenyloboronowy osadzony na nośniku stałym 
2018 

 

 

7.3 Popularyzacja nauki 

2013 - nadal   opracowanie oraz przeprowadzenie autorskich warsztatów „Chemia dla 

krasnoludków” dla przedszkolaków w ramach Dolnośląskiego Festiwalu 

Nauki  

2014 - 2015  udział w projekcie „Uniwersytet w Szkole”; przeprowadzenie 13 pokazów dla 

przedszkolaków (m.in. Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej (październik 

2014), Przedszkole nr 16 we Wrocławiu (listopad 2014 oraz maj 2015), 

Przedszkolu „Bajka” w Jankowie Przygodzkim (czerwiec 2015)) 

 

7.4 Wyróżnienia i nagrody  

2012  Wyróżnienie mojej rozprawy doktorskiej „Synteza i analiza wybranych 

produktów Amadoriego” w konkursie fundacji Hasco-Lek (edycja VI) na 

najlepszą pracę doktorską w roku 2012 

2014  Grant konferencyjny dla młodych naukowców na 33th European Peptide 

Symposium (Sofia, Bułgaria, 31.08-6.09.2014). Zakwalifikowanie mojego 

zgłoszenia do prezentacji ustnej “Novel unnatural amino acid for solid phase 

synthesis of carbonylated peptides” na konferencji.  

2014, 2015  Stypendium (6 miesięcy) dla młodych doktorów przyznawane w ramach 

projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” (Edycja VII, IX) 



54 
 

2017  Nagroda Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe  

2019, 2020 Nagroda Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne  

 

 

 
…………………………………………….. 
      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

8. Bibliografia 
 

1 F.S. Collins, E.S. Lander, J. Rogers, R.H. Waterson. Finishing the euchromatic sequence of the human 
genome. Nature, 2004, 431, 931–945. 
2 J.P. Wery. Application of Proteomics Technologies to Biomarker Discovery and Development–
Challenges and Solutions. Curr. Sep. 2007, 22 (1), 15–17. 
3 M. Plebani. Proteomics: The next revolution in laboratory medicine? Clin. Chim. Acta 2005, 357, 113-
122. 
4 R.E. Schweppe, C.E. Haydon, T.S. Lewis, K.A. Resing, N.G. Ahn. The characterization of  protein post-
translational modifications by mass spectrometry. Acc. Chem. Res. 2003, 36, 453-461. 
5 P. Ulrich, A. Cerami. Protein glycation, diabetes, and aging. Recent. Prog. Horm. Res. 2001, 56, 1-21.  
6 G.A. Madian, F. E. Regnier. Profiling carbonylated proteins in human plasma. J. Proteome Res. 2010, 
9, 1330-1343. 
7 A. Soboleva, G. Mavropulo-Stolyarenko, T. Karonova, D. Thieme, W. Hoehenwarter, Ch. Ihling, V. 
Stefanov, T. Grishina, An. Frolov. Multiple Glycation Sites in Blood Plasma Proteins as an Integrated 
Biomarker of Type 2 Diabetes Mellitus. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 2329. 
8 G. A. Madian, F. E. Regnier. Protein identyfiaction of carbonylated proteins and their oxidation sites. 
J. Proteome Res. 2010, 9, 3766-3780. 
9 I. Dalle-Donne, A. Scaloni, D.A. Butterfield. Redox proteomics. Antioxid. Redox Signal. 2012, 17, 1487-
1489. 
10 E.R. Stadtman, Protein oxidation. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2000, 899, 191–208. 
11 M. Chevion, E. Berenshtein, E. R. Stadtman. Human studies related to protein oxidation: protein 
carbonyl content as a marker of damage. Free Radic. Res. 2000, 33, S99–S108.  
12 D. Mantle, G. Falkous, D. Walker. Quantification of protease activities in synovial fluid from 
rheumatoid and osteoarthritis cases: comparison with antioxidant and free radical damage markers. 
Clin. Chim. Acta 1999, 284(1), 45–58. 
13 C. D. Smith, J. M. Carney, P. E. Starke-Reed, C. N. Oliver, E. R. Stadtman, R. A. Floyd, W. R. Markesbery. 
Excess brain protein oxidation and enzyme dysfunction in normal aging and in Alzheimer disease. Proc. 
Natl. Acad. Sci. 1991, 88(23), 10540–10543. 
14 L. Lih-Brody, S. R. Powell, K. P. Collier, G. M. Reddy, R. Cerchia, E. Kahn, G. S. Weissman, S. Katz, R. A. 
Floyd, M. J. McKinley, S. E. Fisher, G. E. Mullin. Increased oxidative stress and decreased antioxidant 
defenses in mucosa of inflammatory bowel disease. Dig. Dis. Sci. 1996, 41(10), 2078–2086.  
15 E. Barreiro, S. N. A.  Hussain. Protein carbonylation in skeletal muscles: impact on function. Antioxid. 
Redox Signal. 2010, 12(3), 417–249. 
16 I. Dalle-Donne, R. Rossi, D. Giustarini, A. Milzani, R. Colombo. Protein carbonyl groups as biomarkers 
of oxidative stress. Clin. Chim. Acta 2003, 329 (1-2), 23–38. 
17 H. Mirzaei, B. Baena, C.  Barbas, F. Regnier. Identification of oxidized proteins in rat plasma using 
avidin chromatography and tandem mass spectrometry. Proteomics 2008, 8 (7), 1516–1527. 
18 H. Mirzaei, F. Regnier. Enrichment of Carbonylated Peptides Using Girard P Reagent and Strong 
Cation Exchange Chromatography. Anal. Chem. 2006, 78 (3), 770–778. 
19 A. Frolov, R. Hoffmann. Identification and relative quantification of specific glycation sites in human 
serum albumin. Anal. Bioanal. Chem., 2010, 397, 2349–2356. 
20 C. Buré, P. Marceau, H. Meudal, A. F. Delmas. Synthesis and analytical investigation of C-terminally 
modified peptide aldehydes and ketone: application to oxime ligation. J. Pept. Sci. 2012, 18(3), 147-
154.  
21 P. Marceau, C. Buré, A. F.Delmas. Efficient synthesis of C-terminal modified peptide ketones for 
chemical ligations. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005, 15, 5442–5445. 
22 D. Lelièvre, H. Chabane, A. Delmas. Simple and efficient solid-phase synthesis of unprotected peptide 
aldehyde for peptide segment ligation. Tetrahedron Lett. 1998, 39(52), 9675-9678. 



56 
 

 
23 R. Ch. Bollineni, R. Hoffmann, M. Fedorova. Identification of protein carbonylation sites by two-
dimensional liquid chromatography in combination with MALDI- and ESI-MS. J. Proteom. 2011, 74 (11), 
2338-2350. 
24 S.J. Cho, G. Roman, F. Yeboah, Y. Konishi. The road to advanced glycation end products: A 
mechanistic perspective. Curr. Med. Chem., 2007, 14, 1653-1671. 
25 N. Younis, V. Charlton-Menys, R. Sharma, H. Soran, P. N. Durrington. Glycation of LDL in non-diabetic 
people: Small dense LDL is preferentially glycated both in vivo and in vitro. Atherosclerosis, 2009, 202, 
162–168. 
26 Y. Al-Abed, E. Schleicher, W. Voelter, H. Liebich, A. Papoulis, R. Bucala. Identification of N2-(1-
carboxymethyl)guanine (CMG) as a guanine advanced glycation end product. Bioorg. Med. Chem. Lett. 
1998, 8, 2109-2110. 
27 D. J. S. Hinton, J. M. Ames. Site selevtive of glycation and carboxymethylation of bovine serum 
albumin by fructose. Amino Acids, 2006, 30, 425-433. 
28 T. J. Sims, L. M. Rasmussen, H. Oxlund, A. J. Bailey. The role of glycation cross-links in diabetic vascular 
stiffening. Diabetologia, 1996, 39, 946-951. 
29 P. Verbeke, M. Perichon, C. Borot-Laloi, J. Schaeverbeke, H. Bakala H. Accumulation of advanced 
glycation end products in the rat nephron: link with circulating AGEs during aging. J. Histochem. 
Cytochem. 1997, 45, 1059-1068. 
30 A. W. Stitt. The role of advanced glycation in the pathogenesis of diabetic retinopathy. Exp. Mol. 
Pathol. 2003, 75, 95–108. 
31 X. Girones, A. Guimera, C. Z. Cruz-Sanchez, A. Ortega, N. Sasaki, Z. Makita, J. V. Lafuente, R. Kalaria, 
F. F. Cruz-Sanchez. Nε-Carboxymethyllysine in brain aging, diabetes mellitus, and Alzheimer's disease. 
Free Radic. Biol. Med. 2004, 36, 1241-1247. 
32 R. Singh, A. Barden, T. Mori, L. Berlin. Advanced glycation end-products: a review. Diabetologia, 
2001, 44, 129-146. 
33 N. Alt, J.A. Carson, N. L. Alderson, Y. Wang, R. Nagai, T. Henle. Chemical modification of muscle 
protein in diabetes. Arch. Biochem. Biophys. 2004, 425, 200-206. 
34 A. Lapolla, P. Traldi, D. Fedele. Importance of measuring products of non-enzymatic glycation of 
proteins. Clin. Biochem. 2005, 38, 103-115. 
35 A. Cerami, H. Vlassara, M. Brownlee. Glucose and aging. Sci. Am., 1987, 256, 90-96. 
36 A. Jakas, S. Horvat. Reactivity and oxidative potential of fructose and glucose in enkephalin-sugar 
model systems. Amino Acids 2008, 34, 329–332. 
37 J. Jakas, S. Horvat. Synthesis and 13C NMR investigation of novel Amadori compounds(1-amino-1-
deoxy-D-fructose derivatives) related to the opioid peptide, leucin-enkephalin. J. Chem. Soc., Perkin 
Trans. 1996, 2, 789-794. 
38 A. Frolov, D. Singer, R. Hoffmann. Site-specific synthesis of Amadori-modified peptides on solid phase 
J. Peptide Sci. 2006, 12, 389–395. 
39 P. Stefanowicz, K. Kapczyńska, A. Kluczyk, Z. Szewczuk. A new procedure for the synthesis of peptide-
derived Amadori products on a solid suport. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 967–969. 
40 P. Stefanowicz, M. Kijewska, K. Kapczyńska, Z. Szewczuk. Methods of the site-selective solid phase 
synthesis of peptide-derived Amadori products. Amino Acids 2010, 38, 881-889. 
41 A. Frolov, D. Singer, R. Hoffmann. Solid-phase synthesis of glucose-derived Amadori peptides. J. Pept. 
Sci. 2007, 13, 862–867. 
42 K. Kapczyńska, P. Stefanowicz, Ł. Jaremko, M. Jaremko, A. Kluczyk,  Z. Szewczuk. The efficient 
synthesis of isotopically labeled peptide-derived Amadori products and their characterization. Amino 
Acids 2011, 40, 923-932. 
43 J. Boratyński, R. Roy. High temperature conjugation of proteins with carbohydrates. Glycocon. J. 
1998, 15, 131-138. 
44 B.M. Brena, F. Batistaviera, L. Ryden, J. Porath. Selective adsorption of immunoglobulins and 
glucosylated proteins on phenylboronate agarose. J. Chromatogr. A. 1992, 604, 109-115. 
45 E.J. Ste.Marie, R. J. Hondal. Reduction of cysteine- S -protecting groups by triisopropylsilane. J. Pep. 
Sci. 2018, 24(11), e3130. 



57 
 

 
46 A. Rios, J. Crugeiras, T. L. Amyes, J. P. Richard. Glycine enolates:  The large effect of iminium ion 
formation on α-amino carbon acidity. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 7949–7950. 
47 K.J. Mackenzie, M.B. Francis. Recyclable thermoresponsive polymercellulase bioconjugates for 
biomass depolymerization. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 293–300. 
48 Y. Singh, P. Murat, E. Defrancq. Recent developments in oligonucleotide conjugation. Chem. Soc. 
Rev. 2010, 39, 2054–2070. 
49 H.C. Hang, C.R. Bertozzi. Chemoselective approaches to glycoprotein assembly. Acc. Chem. Res. 
2001, 34, 727–736. 
50 G. Thumshirn, U. Hersel, S.L. Goodman, H. Kessler. Multimeric cyclic RGD peptides as potential tools 
for tumor targeting: solid-phase peptide synthesis and chemoselective oxime ligation. Chem. Eur. J. 
2003, 9, 2717-2725. 
51 G. Mezo, I. Szabo, I. Kertesz, R. Hegedus, E. Orban, U. Leurs, S. Bosze, G. Halmose, M. Manead. 
Efficient synthesis of an (aminooxy) acetylated-somatostatin derivative using (aminooxy)acetic acid as 
a 'carbonyl capture' reagent. J. Pep. Sci. 2011, 17, 39-46. 
52 I.P. Decostaire, D. Lelièvre, H. Zhang, A.F. Delmas. Controlling the outcome of overacylation of N-
protected aminooxyacetic acid during the synthesis of an aminooxy-peptide for chemical ligation. 
Tetrahedron Lett. 2006, 47 (39), 7057-7060. 
53 A. Dirksen, T.M. Hackeng, P.E. Dawson. Nucleophilic catalysis of oxime ligation. Angew. Chem. Int. 
Ed. 2006, 45, 7581-7584. 
54 P.S. Chelushkin, M.V. Leko, M.Y. Dorosh, S.V. Burov. Oxime ligation in acetic acid: efficient synthesis 
of aminooxy-peptide conjugates. J. Pept. Sci. 2017, 23, 13–15. 
55 F. Liu, A.G. Stephen, R.J. Fisher, T.R. Burke. Protected aminooxyprolines for expedited library 
synthesis: application to Tsg101-directed prolineoxime containing peptides. Bioorg. Med. Chem. Lett. 
2008, 18, 1096-1101. 
56 S. Eissler, M. Kley, D. Bächle, G. Loidl, T. Meiera, D. Samsona. Substitution Determination of Fmoc-
substituted resins at different wavelengths. J. Pep. Sci. 2017, 23, 757-762. 
57 R. Bąchor, M. Waliczek, P. Stefanowicz, Z. Szewczuk. Trends in the design of new isobaric labeling 
reagents for quantitative proteomics. Molecules 2019, 24, 701/1-701/19. 
58 B. Setner, Z. Szewczuk. New ionization tags based on the structure of the 5-azoniaspiro[4.4]nonyl tag 
for a sensitive peptide sequencing by mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 2018, 410, 1311-1321. 
59 B. Setner, M. Rudowska, E. Klem, M. Cebrat, Z. Szewczuk. Peptides derivatized with bicyclic 
quaternary ammonium ionization tags. Sequencing via tandem mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 
2014, 49, 995-1001. 
60 S. R .Hanson, A. Hasan, D. L. Smith, J. B. Smith. The major in vivo modifications of the human water-
insoluble lens crystallins are disulfide bonds, deamidation, methionine oxidation and backbone 
cleavage. Exp. Eye Res. 2000, 71, 195-207. 
61 T. J. Lyons, G. Silvestri, J. A. Dunn, D. J. Dyer, J. W. Baynes. Role of glycation in modification of lens 
crystallins in diabetic and nondiabetic senile cataracts. Diabetes 1991, 40, 1010-1015. 
62 R. L. Garlick, J. S .Mazer, L. T. Chylack Jr., W. H. Tung, H. F. Bunn. Nonenzymatic glycation of human 
lens crystallin. Effect of aging and diabetes mellitus. J. Clin. Invest. 1984, 74, 1742-1749. 
63 R. Cheng, B. Lin, K. W. Lee, B. J. Ortwerth. Similarity of the yellow chromophores isolated from human 
cataracts with those from ascorbic acid-modified calf lens proteins: evidence for ascorbic acid glycation 
during cataract formation. Biochim. Biophys. Acta, 2001, 1537, 14-26. 
64 E. C. Abraham, M. Cherian, J. B. Smith. Site selectivity in the glycation of αA- and αB-crystallins by 
glucose. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1994, 201, 1451–1456. 
65 B. J. Ortwerth, H. S. Slight, M. Prabhakaram, Y. Sun. Sitespecific glycation of lens crystallins by 
ascorbic acid. Biochim. Biophys. Acta 1992, 1117, 207-215. 
66 E. C. Abraham, R. E .Perry, A. Abraham, M. S. Swamy. Proteins of ureasoluble high molecular weight 
(HMW) aggregates from diabetic cataract: Identification of in vivo glycation sites. Exp. Eye Res. 1991, 
52, 107–110. 



58 
 

 
67 A. Miao, Y. Dai, Y. Ji, Y. Jiang, Y. Lua. Liquid-chromatographic and mass-spectrometric identification 
of lens proteins using microwave-assisted digestion with trypsin-immobilized magnetic nanoparticles. 
Biochem. Biophys. Res. Commun. 2009, 380, 603-608. 
68 Z. Liu, H. He. Synthesis and Applications of Boronate Affinity Materials: From Class Selectivity to 
Biomimetic Specificity. Acc. Chem. Res. 2017, 50(9), 2185-2193. 
69 D. Li, Y. Chen, Z. Liu. Boronate affinity materials for separation and molecular recognition: structure, 
properties and applications. Chem. Soc. Rev. 2015, 44(22), 8097-8123. 
70 H. Li, H. Wang, Y. Liu, Z. Liu. A benzoboroxole-functionalized monolithic column for the selective 
enrichment and separation of cis-diol containing biomolecules. Chem. Commun. 2012, 48, 4115-4117. 
71 Q. Li, C. Lu, H. Li, Y. Liu, H. Wang, X. Wang, Z. Liu. Preparation of Organic-Silica Hybrid Boronate 
Affinity Monolithic Column for the Specific Capture and Separation of cis-Diol Containing Compounds. 
J. Chromatogr. A 2012, 1256, 114-120. 
72 H. Li, Y. Liu, J. Liu, Z. Liu. A Wulff-Type Boronate for Boronate Affinity Capture of cis-Diol Compounds 
at Medium Acidic pH Condition. Chem. Commun. 2011, 47, 8169-8171. 
73 Y. H. Lau, P. de Andrade, Y. Wu, D. R. Spring, Peptide stapling techniques based on different 
macrocyclisation chemistries. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 91-102 . 
74 F. Milletti. Cell-penetrating peptides: classes, origin, and current landscape. Drug Discov. Today 2012, 
17, 850-860. 
75 A. M. Ali, J. Atmaj, N. Van Oosterwijk, M. R. Groves, A. Dömling. Stapled Peptides Inhibitors: A New 
Window for Target Drug Discovery. Comput. Struct. Biotechnol. J. 2019, 17, 263-281. 
76 M. Lima, C. Moloney, J. M. Ames. Ultra-performance liquid chromatography-mass spectrometric 
determination of the site specificity of modification of β-casein by glucose and methylglyoxa. Amino 
Acids 2009, 36, 475-481. 
77 A. Lapolla, L. Baldo, R. Aronica, C. Gerhardinger, D. Fedele, G. Elli, R. Seraglia, S. Catinella, P. Traldi. 
Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometric studies on protein glycation. The 
reaction of ribonuclease with hexoses. Biol. Mass Spectrom. 1994, 23, 241-248. 
78 C. Wa, R. Cerny, D. S. Hage. Obtaining high sequence coverage in matrixassisted laser desorption 
time-of-flight mass spectrometry for studies of protein modification: Analysis of human serum albumin 
as a model. Anal. Biochem. 2006, 349, 229-241. 
79 J. Meltretter, C. M. Becker, M. Pischetsrieder. Identification and site-specific relative quantification 
of β-lactoglobulin modifications in heated milk and dairy products. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 5165-
5171. 
80 A. Frolov, P. Hoffmann, R. Hoffmann. Fragmentation behavior of glycated peptides derived from D-
glucose, D-fructose and D-ribose in tandem mass spektrometry. J. Mass Spectrom. 2006, 41, 1459–
1469. 
81 A. Lapolla, Fedele D, Seraglia R, Catinella S, Baldo L, Aronica R, Traldi P. A new effective method for 
the evaluation of glycated intact plasma proteins in diabetic subjects. Diabetologia 1995, 38, 1076-
1081. 
82 A. Lapolla,  D. Fedele, M. Garbeglio, L. Martano, R. Tonani, R. Seraglia, D. Favretto, M. A. Fedrigo, P. 
Traldi. Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry, enzymatic digestion, and 
molecular modeling in the study of nonenzymatic glycation of IgG. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2000, 
11, 153-159. 
83 P. Stefanowicz, M. Kijewska, A. Kluczyk, Z. Szewczuk. Detection of glycation sites in proteins by high-
resolution mass spectrometry combined with isotopic labeling. Anal. Biochem. 2010, 400, 237-243. 
84 Q. Zhang, A. Frolov, N. Tang,  R. Hoffmann,  T. van de Goor, T. O. Metz, R. D. Smith. Application of 
electron transfer dissociation mass spectrometry in analysis of non-enzymatically glycated peptides. 
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007, 21, 661–666 . 
85 P. Stefanowicz, M. Kijewska, Z. Szewczuk. Sequencing of peptide-derived Amadori products by the 
electron capture dissociation method. J. Mass Spectrom. 2009, 44, 1047-1052. 
86 I. Jeric, C. Versluis, S. Horvat, A. J. R. Heck. Tracing glycoprotein structures: electron ionization 
tandem mass spectrometric analysis of sugar–peptide adducts. J. Mass Spectrom. 2002, 37, 803-811. 



59 
 

 
87 W. R. Alley Jr., Y. Mechref, M. V. Novotny Characterization of glycopeptides by combining collision-
induced dissociation and electron-transfer dissociation mass spectrometry data. Rapid Commun. Mass 
Spectrom. 2009, 23, 161–170. 
88 S. D. H. Shi, M. E. Hemling, S. A. Carr, D. M. Horn, I. Lindh, F. W. McLafferty. Phosphopeptide/ 
phosphoprotein mapping in electron capture dissociation mass spectrometry. Anal. Chem. 2001, 73, 
19-22. 
89 K. Deguchi, H. Ito, T. Baba, A. Hirabayashi, H. Nakagawa, M. Fumoto, H. Hinou, H. Nishimura. 
Structural analysis of O-glycopeptides employing negative- and positive-ion multi-stage mass spectra 
obtained by collision-induced and electron-capture dissociations in linear ion trap time-of-flight mass 
spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007, 21, 691-698. 
90 E. Mirgorodskaya, P. Roepstorff, R. A. Zubarev. Localization of O-Glycosylation sites in peptides by 
electron capture dissociation in a fourier transform mass spectrometer. Anal. Chem. 1999, 71, 4431-
4436. 
91 M. Kijewska, A. Kluczyk, P. Stefanowicz, Z. Szewczuk.Electrospray ionization mass spectrometric 
analysis of complexes between peptide-derived Amadori products and borate ions. Rapid Commun. 
Mass Spectrom. 2009, 23, 4038-4046. 
92 M. Kijewska, P. Stefanowicz, A. Kluczyk, Z. Szewczuk. The isotopic exchange of oxygen as a tool for 
detection of the glycation sites in proteins. Anal. Biochem. 2011, 419, 81-87. 
93 A. Swierzko, J. Lukasiewicz, A. Maciejewska, W. Jachymek, T. Niedziela, M. Matsushita, M. Cedzynski, 
C. Lugowski. New ligands for H-ficolin among lipopolysaccharides of Hafnia alvei. Glycobiology 2012, 
22, 267-280. 
94 R. Bąchor, D. Gąszczyk, K. Panek-Laszczyńska, A. Konieczny, W. Witkiewicz, P. Stefanowicz, Z. 
Szewczuk. Detection of podocin in human urine sediment samples by charge derivatization and LC-MS-
MRM method. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3225/1-3225/13. 
95 P. Ghosh, M. A. Luque-Fernandez, A. Vaidya, D. Ma, R. Sahoo, M. Chorev, Ch. Zera, T. F. McElrath, M. 
A. Williams, E. W. Seely, J. A. Halperin .Plasma Glycated CD59, a Novel Biomarker for Detection of 
Pregnancy-Induced Glucose Intolerance. Diabetes Care 2017, 47, 981–984. 
 
 
 
 
 
 

  


