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1. Imię i Nazwisko 

Konrad Kubiński 

 

Dane kontaktowe: 

Katedra Biologii Molekularnej, 

Instytut Biotechnologii, 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

ul. Konstantynów 1i, 20-708, Lublin 

tel. : +48 506181728 

e-mail: kubin@kul.pl 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

2007 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, 

doktor nauk biologicznych, dyscyplina biologia, 

 Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nadekspresja i charakterystyka podjednostek kinazy 

białkowej CK2 Saccharomyces cerevisiae”. 

2001 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut 

Pedagogiki, Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. 

2001 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, 

magister ochrony środowiska, 

Tytuł pracy magisterskiej: „Zastosowanie zjawiska biosorpcji do usuwania jonów 

metali ciężkich z roztworów wodnych”. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

 

2008 – obecnie Adiunkt, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II. 

2004 – 2009 Inspektor ochrony Radiologicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II 

2001 – 2008 Asystent naukowo-dydaktyczny, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut 

Ochrony Środowiska, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

„Kinaza białkowa CK2 – substraty, inhibitory i rola w procesach komórkowych” 

 

4.2.  Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

 

Cykl 8 publikacji (6 prac doświadczalnych, 1 praca przeglądowa i jeden rozdział) z 

lat 2008 – 2017 (IF = 12.64, MNiSW = 142) 

 

1) Konrad Kubiński*, Maciej Masłyk: The Link between Protein Kinase CK2 and Atypical 

Kinase Rio1. Pharmaceuticals 02/2017; 10(1), 21, DOI:10.3390/ph10010021 

IF=0, MNiSW=5 

Indywidualny wkład w publikację - 60%; opracowanie koncepcji artykułu, przygotowanie 

manuskryptu, oraz odpowiedź recenzentom. 

 

2) Monika Janeczko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński*, Hieronim Golczyk: Emodin, a 

natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and 

biofilm formation of Candida albicans. Yeast 02/2017; DOI:10.1002/yea.3230 

IF=2.26, MNiSW=25 

Indywidualny wkład w publikację - 30%; udział w projektowaniu i wykonywaniu badań, 

opracowanie koncepcji i przygotowanie manuskryptu, oraz odpowiedź recenzentom. 

 

3) Konrad Kubiński, Maciej Masłyk, Andrzej Orzeszko: Benzimidazole inhibitors of protein 

kinase CK2 potently inhibit the activity of atypical protein kinase Rio1. Molecular and 

Cellular Biochemistry 12/2016; 426(1-2), 195-203, DOI:10.1007/s11010-016-2892-x 

IF=2.61, MNiSW=20 

Indywidualny wkład w publikację - 50%; udział w projektowaniu i wykonywaniu badań, 

opracowanie koncepcji i przygotowanie manuskryptu, oraz odpowiedź recenzentom. 
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4) Kamila Filipiak, Konrad Kubiński, Ulf Hellman, Ana Ramos, Beatriz de Pascual‐Teresa: 

Human Protein Kinase CK2 Phosphorylates Matrix Metalloproteinase 2 and Inhibits its 

Activity. ChemBioChem 09/2014; 15(13), 1873-1876, DOI:10.1002/cbic.201402036 

IF=3.09, MNiSW=30 

Indywidualny wkład w publikację - 25%; udział w projektowaniu i kierowaniu badaniami, 

udział w przygotowaniu manuskryptu, oraz odpowiedzi recenzentom. 

 

5) Ewa Sajnaga, Ryszard Szyszka and Konrad Kubiński: Site-Directed Mutagenesis in the 

Research of Protein Kinases - The Case of Protein Kinase CK2. Genetic Manipulation of 

DNA and Protein - Examples from Current Research, Edited by David Figurski, 02/2013, 

133-166: INTECH., ISBN: 978-953-51-0994-5, DOI:10.5772/54873 

IF=0, MNiSW=5 

Indywidualny wkład w publikację - 45%; opracowanie koncepcji artykułu, autorstwo 

podrozdziałów 2.2 i 2.3, opracowanie rysunków 2 i 3. 

 

6) Tomasz Frączyk, Konrad Kubiński, Maciej Masłyk, Joanna Cieśla, Ulf Hellman, David 

Shugar, Wojciech Rode: Phosphorylation of thymidylate synthase from various sources by 

human protein kinase CK2 and its catalytic subunits. Bioorganic Chemistry 02/2010; 

38(3), 124-131, DOI:10.1016/j.bioorg.2010.02.001 

IF=1.47, MNiSW=27 

Indywidualny wkład w publikację - 25%; udział w projektowaniu i wykonywaniu 

doświadczeń. 

 

7) Ewa Sajnaga, Konrad Kubiński, Ryszard Szyszka: Catalytic activity of mutants of yeast 

protein kinase CK2α. Acta biochimica Polonica 12/2008; 55(4), 767-776. 

IF=1.45, MNiSW=15 

Indywidualny wkład w publikację - 45%; udział w projektowaniu i wykonywaniu 

doświadczeń. 

 

8) Maciej Masłyk, Elżbieta Kochanowicz, Rafał Zieliński, Konrad Kubiński, Ulf Hellman, 

Ryszard Szyszka: Yeast surviving factor Svf1 as a new interacting partner, regulator and 

in vitro substrate of protein kinase CK2. Molecular and Cellular Biochemistry 06/2008; 

312(1-2), 61-69, DOI:10.1007/s11010-008-9721-9 

IF=1.76, MNiSW=15 
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Indywidualny wkład w publikację - 25%; udział w projektowaniu i wykonywaniu 

doświadczeń obejmujących oczyszczanie rekombinowanych białek kinazy białkowej CK2, 

fosforylację in vitro białka Svf1 oraz badanie oddziaływań międzybiałkowych. 

 

* - autor korespondencyjny 

_ - równy wkład autorów 

  

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

4.3.1. Wstęp 

 

Odwracalna fosforylacja białek jest procesem obecnym w niemalże każdym aspekcie 

życia komórki, a kinazy białkowe jako enzymy katalizujące ten proces ogrywają kluczową rolę, 

uczestnicząc i regulując m.in. cykl komórkowy, przemiany metaboliczne, jak również śmierć 

komórki. Rodzina kinaz białkowych liczy 518 członków i jest najliczniejszą rodziną białek 

kodowaną przez ludzki genom. Obok istotnej roli tych enzymów w fizjologii komórki, niemal 

połowa z nich zaangażowana jest w procesy patologiczne, tj. infekcje wirusowe, czy też 

nowotworzenie, przez co kinazy białkowe wykorzystywane są jako cele terapii [1-5]. 

Jedną z takich kinaz, jest prawdopodobnie najbardziej plejotropowa w swojej rodzinie, 

kinaza białkowa CK2. Do chwili obecnej udało się zidentyfikować blisko 400 białek 

komórkowych będących substratami tej kinazy i z pewnością nie jest to liczba ostateczna. Ze 

względu na swoje unikalne właściwości, jak również na fakt, że przyczynia się do generowania 

znacznej części komórkowego fosfoproteomu, kinaza białkowa CK2 od momentu jej odkrycia 

w 1954 roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem badaczy z całego świata [6-8]. 

Kinaza białkowa CK2 jest zaliczana do eukariotycznych kinaz białkowych, a jej 

budowa jak też funkcje wykazują wysoką konserwatywność międzygatunkową, od 

jednokomórkowych drożdży do człowieka. Enzym występuje w komórkach głównie w postaci 

tetramerycznego holoenzymu złożonego z dwóch podjednostek katalitycznych α i dwóch 

podjednostek regulatorowych β (np. u człowieka αα`ββ, w drożdżach αα`ββ`) choć istnieją 

liczne doniesienia wskazujące na funkcjonowanie wolnych podjednostek CK2 zarówno 

katalitycznych, jak i regulatorowych poza strukturą holoenzymu [9-12]. 

CK2 jest kinazą serynowo-treoninową fosforylującą reszty serynowe i treoninowe 

położone w otoczeniu kwaśnych aminokwasów, przy czym kluczowa jest obecność kwasu 
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glutaminowego lub asparaginowego w pozycji n+3 lub n+1 od fosforylowanego aminokwasu. 

Jako donor fosforanu kinaza wykorzystuje zarówno ATP jak i GTP [6, 13]. 

Jedną z unikalnych właściwości CK2 jest, wynikająca z III-rzędowej struktury 

podjednostki katalitycznej, jej konstytutywna aktywność, enzym ten po biosyntezie nie 

wymaga aktywacji. Chociaż odkryto zarówno związki niskocząsteczkowe jak też białka, które 

mogą wpływać na aktywność enzymu, do tej pory nie został poznany uniwersalny mechanizm 

regulacji aktywności CK2 w komórkach [10, 14-16]. 

Duża plejotropowość CK2 sprawia, że kinaza jest obecna w większości procesów 

zachodzących w komórce. Wśród jej substratów znajdują się: (i) białka sygnałowe (CD44, 

DARPP-32, IRS1, PKA RII, PTEN), (ii) czynniki transkrypcyjne (c-Myb, c-Myc, MAX, Tal-

1), (iii) białka wpływające na funkcje DNA/RNA i syntezę białek (topoizomeraza DNA I, 

nukleolina, Nopp140, TPB, eIF2, białka rybosomowe: P0, P1, P2), (iv) Białka wirusowe HIV-

1 Rev, HIV-2 Nef, EBNA-2, HIV RT), (v) białka cytoszkieletowe i strukturalne (spektryna, 

koneksyna, tubulina) oraz (vi) enzymy metaboliczne [6]. 

Liczne doniesienia wykazują podniesioną aktywność kinazy białkowej CK2 w wielu 

rodzajach komórek nowotworowych. Ponadto, enzym wykazuje silne właściwości 

proprzeżyciowe i antyapoptotyczne, stając się naturalnym celem terapii przeciwnowotworowej. 

Do tej pory odkryto wiele naturalnych (np. emodyna, apigenina, kwas elagowy, heparyna), oraz 

syntetycznych (np. pochodne benzimidazolu, pochodne kwasu karboksylowego) ATP-

kompetycyjnych inhibitorów CK2, które efektywnie i selektywnie hamują aktywność kinazy w 

warunkach in vitro i in vivo. Przełomem było opracowanie w 2009 roku nowego syntetycznego, 

selektywnego inhibitora CK2 - CX-4945 (Silmitasertib), który wykazuje silne działanie 

przeciwnowotworowe w różnych rodzajach raka. W ostatnich latach CX-4945 poddawany był 

testom w II fazie badań klinicznych, jako potencjalny lek przeciwnowotworowy. W styczniu 

bieżącego roku amerykańska agencja FDA (ang. Food and Drug Administration) nadała 

związkowi status leku sierocego na raka dróg żółciowych [15, 17-20]. 

W przedstawionym poniżej cyklu prac poświęconym kinazie białkowej CK2 znajdują 

się artykuły stanowiące kolejny etap moich badań nad tym niezwykle interesującym enzymem, 

które rozpocząłem w Katedrze Biologii Molekularnej KUL po uzyskaniu stopnia doktora. 

Opisane badania obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z aktywnością CK2, od 

identyfikacji nowych substratów i partnerów białkowych kinazy CK2 (syntaza tymidylanowa, 

metaloproteinaza MMP-2, białko Svf1, oraz nietypowa kinaza Rio1), przez badania 

właściwości drożdżowej kinazy z zastosowaniem ukierunkowanej mutagenezy, aż po 

wykazanie roli CK2 w patogenności drożdżaka Candida albicans. Cykl uzupełnia rozdział 
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poświęcony zastosowaniu ukierunkowanej mutagenezy w badaniach nad CK2, oraz artykuł 

przeglądowy wskazujący na możliwe współdziałanie w komórce kinazy białkowej CK2 z 

nietypową kinazą Rio1. 

 

4.3.2. Yeast surviving factor Svf1 as a new interacting partner, regulator and in vitro 

substrate of protein kinase CK2. 

Maciej Masłyk, Elżbieta Kochanowicz, Rafał Zieliński, Konrad Kubiński, Ulf 

Hellman, Ryszard Szyszka. Molecular and Cellular Biochemistry 06/2008; 312(1-2), 

61-69, DOI:10.1007/s11010-008-9721-9 

 

Celem badań opisanych w pracy była identyfikacja białka Svf1 z drożdży 

Saccharomyces cerevisiae jako nowego substratu kinazy białkowej CK2. Svf1 (Survival factor 

1) jest drożdżowym analogiem funkcjonalnym zwierzęcego antyapoptotycznego białka Bcl-xL 

i jest odpowiedzialne za przeżycie drożdży w warunkach stresu oksydacyjnego [21, 22]. 

Analiza bioinformatyczna sekwencji aminokwasowej białka Svf1 z zastosowaniem narzędzia 

Motif Scan, wykazała obecność 12 seryn i 5 treonin, których lokalizacja, umożliwia 

fosforylację przez CK2. Kolejnym krokiem było otrzymanie, przy użyciu ekspresyjnego 

systemu bakteryjnego rekombinowanego drożdżowego białka Svf1, które ulegało silnej 

fosforylacji w obecności kinazy CK2. Analiza stechiometryczna wykazała obecność 

przynajmniej pięciu fosfoaminokwasów, a dwuwymiarowa analiza hydrolizatu uzyskanego z 

fosforylowanego białka Svf1 dowiodła, że jedynie seryny ulegają fosforylacji katalizowanej 

przez kinazę białkową CK2. Aby zawęzić obszar poszukiwań, przeprowadzono analizę 

fosforylowanego białka Svf1 z zastosowaniem spektrometrii mas MALDI TOF. Badanie 

wykazało fosforylację w obrębie jednego peptydu K199EVIPESDEEESSADEDDNEDE 

DEESGDSEEESGSEEESDSEEVEITYED248, zawierającego siedem seryn, a biorąc pod 

uwagę ich dostępność dla kinazy, liczba ta spadła do sześciu aminokwasów, które są 

modyfikowane przez CK2. Kolejny eksperyment wykazał, że holoenzym kinazy CK2 o 

strukturze α`α`ββ` jest izoformą enzymu, która w porównaniu z innymi formami CK2, 

wykazuje najniższą aktywność wobec Svf1. Następnie zbadano możliwość odziaływania 

międzybiałkowego pomiędzy Svf1 a podjednostkami kinazy białkowej CK2. 

Koimmunoprecypitacja ujawniła, że partnerem białkowym dla Svf1 jest wyłącznie 

regulatorowa podjednostka kinazy – CK2β. Uzyskane i opisane w pracy wyniki badań 

poszerzają listę substratów CK2 o drożdżowe białko Svf1. Jednakże, wyniki uzyskane w 

warunkach in vitro powinny zostać zweryfikowane w warunkach in vivo. 
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4.3.3. Catalytic activity of mutants of yeast protein kinase CK2α 

Ewa Sajnaga, Konrad Kubiński, Ryszard Szyszka. Acta biochimica Polonica 12/2008; 

55(4), 767-776. 

 

Celem pracy było porównanie właściwości biochemicznych dwóch podjednostek 

katalitycznych drożdżowej CK2 – CK2α i CK2α`. Ponadto, stosując ukierunkowaną 

mutagenezę podjednostki CK2α, zbadano rolę dwóch aminokwasów (waliny 67 i izoleucyny 

213) w wiązaniu specyficznych inhibitorów. Ostatnim celem było określenie roli obecnych 

jedynie w drożdżowej CK2α dwóch helis α (αX i αY). Porównanie sekwencji aminokwasowej 

drożdżowej CK2α z sekwencjami podjednostek katalitycznych z innych organizmów, 

wykazało obecność w drożdżowej podjednostce dwóch unikalnych helis α, określonych jako 

αX i αY, obejmujących aminokwasy 91 - 128. Ponieważ brak jest do tej pory opracowanej 

struktury krystalicznej drożdżowej podjednostki CK2α, aby uzyskać model 3D drożdżowej 

CK2α, jak również tej samej podjednostki pozbawionej wspomnianych wyżej helis, 

przeprowadzono homologiczne modelowanie z użyciem narzędzia SWISS-MODEL. Okazało 

się, że struktura mutanta CK2α (Δ91-128) jest znacznie bardziej podobna do drugiej 

podjednostki katalitycznej CK2α`, niż do macierzystej CK2α. Aby zrealizować cele badawcze, 

wyprodukowano w bakteriach cztery rekombinowane mutanty podjednostki CK2α 

(CK2α(Δ91-128), CK2αV67A, CK2αI213A i CK2αV67A,I213A). Pierwszy eksperyment ze 

zmutowanymi podjednostkami wykazał, że pozbawienie CK2α 38 aminokwasów 10-krotnie 

obniża jej aktywność katalityczną. Następnie dowiedziono, że mutant jest mniej wrażliwy na 

wzrastające stężenie soli niż macierzysta podjednostka CK2α, co może wskazywać na rolę 

dwóch helis w uwrażliwianiu CK2α na sól. Podobny efekt zaobserwowano w przypadku 

klasycznego inhibitora CK2 – heparyny. W tym przypadku CK2α również okazała się być 

bardziej wrażliwa na heparynę, niż jej zmutowany odpowiednik. W kolejnych eksperymentach 

potwierdzono kluczową rolę waliny 67 i izoleucyny 213 w oddziaływaniu CK2α zarówno z 

ATP, jak też ATP-kompetycyjnymi inhibitorami kinazy – TBBt i TBBz. Okazało się, że 

pozbawienie podjednostki katalitycznej tych aminokwasów osłabia hydrofobowe 

oddziaływania z tymi cząsteczkami. Wyniki opublikowane w pracy, ukazują rolę unikalnych 

helis αX i αY, jak również aminokwasów waliny 67 i izoleucyny 213, w drożdżowej 

podjednostce katalitycznej CK2α. Ponadto po raz pierwszy wykazano kilka kluczowych różnic 

pomiędzy dwoma podjednostkami katalitycznymi CK2 z drożdży Saccharomyces cerevisiae. 
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4.3.4. Phosphorylation of thymidylate synthase from various sources by human protein 

kinase CK2 and its catalytic subunits. 

Tomasz Frączyk, Konrad Kubiński, Maciej Masłyk, Joanna Cieśla, Ulf Hellman, 

David Shugar, Wojciech Rode. Bioorganic Chemistry 02/2010; 38(3), 124-131,  

DOI:10.1016/j.bioorg.2010.02.001 

 

Celem badań opisanych w pracy było sprawdzenie możliwości fosforylacji enzymu 

syntazy tymidylanowej (ST) przez kinazę białkową CK2. Pierwszym krokiem była 

bioinformatyczna analiza sekwencji syntaz tymidylanowych pochodzących z czterech 

organizmów: człowieka, szczura, myszy i włośnia krętego, pod kątem obecności 

aminokwasów, które mogłyby ulegać fosforylacji katalizowanej przez CK2. W każdej ze 

zbadanych sekwencji stwierdzono obecność przynajmniej dwóch seryn i/lub treonin, które ze 

względu na swoje otoczenie, jak również na dostępność powierzchniową, mogłyby ulegać 

fosforylacji. Następnie wszystkie enzymy poddano reakcji fosforylacji w obecności CK2 i 

każda uległa modyfikacji, przy czym najsilniejszą fosforylację stwierdzono w przypadku 

ludzkiej syntazy tymidylanowej. Analiza stechiometryczna wykazała, że w przypadku każdej z 

ST modyfikacji ulega tylko jedna reszta aminokwasowa w dimerze syntazy. Dwuwymiarowa 

analiza hydrolizatów fosforylowanej ST wykazała, że aminokwasem fosfoakceptorowym w 

ludzkiej i szczurzej syntazie jest seryna, a w przypadku ST z włośnia krętego – tyrozyna. 

Precyzyjną identyfikację seryny124 jako fosfoaminokwasu w ludzkiej ST, umożliwiło badanie 

z zastosowaniem spektrometrii mas MALDI-TOF. Wyznaczone wartości Km były zbliżone w 

przypadku fosforylacji ST przez dwie ludzkie podjednostki katalityczne CK2α i CK2α` (4.6 i 

4.2 µM), podczas gdy wyższą wydajność katalityczną wykazała CK2α. Kolejne doświadczenie 

ujawniło, że fosforylacja Ser124 w ludzkiej ST obniża jej aktywność katalityczną, co może 

wynikać z położenia tej reszty w regionie istotnym z punktu widzenia aktywności ST. 

Następnie zbadano wpływ podjednostki regulatorowej CK2β na fosforylację ST przez dwie 

podjednostki katalityczne CK2. Okazało się, że CK2β całkowicie blokuje fosforylację ST, czyli 

enzym może ulegać fosforylacji katalizowanej tylko przez wolne podjednostki katalityczne 

CK2, a nie przez holoenzym. Wyniki przedstawione w pracy poszerzają listę białek 

fosforylowanych przez CK2 o syntazę tymidylanową. Fosforylacja Ser124 zmienia 

konformację cząsteczki ST przez co wpływa na jej aktywność katalityczną. Syntaza 

tymidylanowa została trzecim substratem, obok kalmoduliny i BID, który ulega fosforylacji 

jedynie przez wolne podjednostki katalityczne CK2. 
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4.3.5. Site-Directed Mutagenesis in the Research of Protein Kinases - The Case of Protein 

Kinase CK2. 

Ewa Sajnaga, Ryszard Szyszka and Konrad Kubiński. Genetic Manipulation of DNA 

and Protein - Examples from Current Research, Edited by David Figurski, 02/2013, 133-

166, INTECH, ISBN: 978-953-51-0994-5, DOI:10.5772/54873 

 

Niniejszy rozdział, zamieszczony w książce pt. „Genetic Manipulation of DNA and 

Protein - Examples from Current Research” wydanej przez Wydawnictwo INTECH, jest 

przeglądem badań nad kinazą białkową CK2 z wykorzystaniem ukierunkowanej mutagenezy. 

W rozdziale pierwszym przedstawiona jest ogólna charakterystyka kinazy białkowej CK2. W 

rozdziale drugim zebrane są wyniki najbardziej kluczowych badań, z zastosowaniem 

mutagenezy, nad podjednostką katalityczną i regulatorową CK2. Opisane w tym rozdziale 

badania umożliwiły poznanie strukturalnych podstaw konstytutywnej aktywności kinazy, 

mechanizmu rozpoznawania substratu, katalitycznej aktywności, jak również pozwoliły na 

poznanie funkcji wielu kluczowych regionów podjednostki katalitycznej CK2α. Mutageneza 

podjednostki regulatorowej CK2β pozwoliła wyjaśnić m. in. proces autofosforylacji CK2, 

sposób oddziaływania z podjednostką katalityczną, wpływ podjednostki β na aktywność 

podjednostki α, oraz zjawisko degradacji podjednostki regulatorowej.  W ostatnim podrozdziale 

tego rozdziału przedstawiono zastosowanie mutagenezy w badaniach nad substratami CK2. 

Rozdział jest zakończony krótkim podsumowaniem. Według mojej wiedzy, rozdział ten jest 

jedynym istniejącym opracowaniem zbierającym tak szerokie spektrum badań nad kinazą 

białkową CK2 z zastosowaniem ukierunkowanej mutagenezy. 

 

4.3.6. Human Protein Kinase CK2 Phosphorylates Matrix Metalloproteinase 2 and Inhibits 

its Activity. 

Kamila Filipiak, Konrad Kubiński, Ulf Hellman, Ana Ramos, Beatriz de Pascual‐

Teresa. ChemBioChem 09/2014; 15(13), 1873-1876, DOI:10.1002/cbic.201402036 

 

 Celem badań opisanych w pracy było potwierdzenie fosforylacji metaloproteinazy 

MMP-2 przez kinazę białkową CK2, oraz zbadanie wpływu inhibitora CK2 na aktywność 

MMP-2 w komórkach włókniakomięsaka linii HT1080. Porównanie sekwencji czterech 

ssaczych metaloproteinaz wykazało obecność konserwatywnej Ser205, której położenie 

umożliwia fosforylację przez CK2. Następnie potwierdzono fosforylację ludzkiej 

rekombinowanej MMP-2 przez CK2 i oszacowano, że prawdopodobnie jest to jedyna reszta 
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ulegająca modyfikacji. W kolejnym eksperymencie wykazano, że katalizowana przez CK2 

fosforylacja metaloproteinazy obniża jej aktywność o połowę, co wskazywało na funkcjonalny 

charakter tej modyfikacji. Przeprowadzona równolegle analiza z zastosowaniem spektrometrii 

mas MALDI-TOF potwierdziła, że Ser205 faktycznie jest jedyną modyfikowaną resztą. 

Następnym krokiem było zbadanie wpływu znanego inhibitora kinazy CK2 – TBB, na 

aktywność MMP-2 wydzielonej z komórek HT1080. Okazało się, że aktywność 

zewnątrzkomórkowej MMP-2 wydzielonej do pożywki, z komórek traktowanych TBB w 

nietoksycznym stężeniu 2.5µM, była czterokrotnie wyższa w porównaniu z enzymem 

wydzielonym z komórek kontrolnych. Aby wykluczyć wpływ innych kinaz białkowych, 

komórki traktowano staurosporyną, która w nanomolarnym stężeniu hamuje wiele znanych 

kinaz, podczas gdy CK2 jest stosunkowo mało wrażliwa na ten inhibitor. Nie zaobserwowano 

wzrostu aktywności MMP-2 z komórek traktowanych staurosporyną, dlatego z dużym 

prawdopodobieństwem można wskazać kinazę białkową CK2 jako negatywny regulator 

metaloproteinazy MMP-2 przynajmniej w komórkach HT1080. Wyniki zaprezentowane w 

pracy po raz pierwszy wskazują na interakcję pomiędzy MMP-2 i CK2 i tym samym 

metaloproteinaza zostaje dopisana do długiej listy białek modyfikowanych przez kinazę. 

Dowiedziono również, że ta fosforylacja ma znaczenie funkcjonalne, ponieważ obniża 

aktywność MMP-2. 

 

4.3.7. Benzimidazole inhibitors of protein kinase CK2 potently inhibit the activity of atypical 

protein kinase Rio1. 

Konrad Kubiński, Maciej Masłyk, Andrzej Orzeszko. Molecular and Cellular 

Biochemistry 12/2016; 426(1-2), 195-203, DOI:10.1007/s11010-016-2892-x 

 

Celem pracy było zbadanie wpływu pochodnych benzimidazolu – znanych inhibitorów 

kinazy białkowej CK2 na aktywność nietypowej kinazy białkowej Rio1. Pomysł zrodził się 

ponieważ po pierwsze, do tej pory w badaniach nad selektywnością opracowywanych 

inhibitorów CK2, nie uwzględniano nietypowej kinazy Rio1, a wiadomo, że jest to enzym 

niezbędny dla przeżycia komórki. Po drugie niewiele jest wiadomo na temat inhibitorów kinazy 

Rio1. Przebadano wpływ 13 związków – pochodnych benzimidazolu na aktywność 

rekombinowanej ludzkiej kinazy Rio1 i stanowiącej punkt odniesienia - katalitycznej 

podjednostki CK2α. Uzyskane wyniki ujawniły wrażliwość kinazy Rio1 na inhibitory CK2, 

otrzymane wartości IC50 mieściły się w przedziale 0.09 – 2.17 µM i w kilku przypadkach były 

zbliżone do wartości dla CK2. Najsilniejszym inhibitorem kinazy Rio1 okazał się związek TIBI 
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(tetrajodobenzimidazol), który jest pierwszym udokumentowanym nanomolarnym (IC50 = 0.09 

µM) ATP-kompetycyjnym inhibitorem Rio1. Wykazano, że TIBI w przeciwieństwie do innego 

inhibitora Rio1 – antybiotyku tojokamycyny, nie wpływa na zmianę struktury IV-rzędowej 

kinazy. Przeprowadzone dokowanie molekularne wykazało, że TIBI efektywnie wiąże się w 

kieszeni wiążącej ATP kinazy Rio1. Siłę oddziaływania potwierdza badanie termostabilności 

enzymu w obecności TIBI. Cząsteczka powoduje wzrost temperatury topnienia (Tm) białka o 

10°C. Opisana w pracy po raz pierwszy wrażliwość kinazy Rio1 na benzimidazolowe inhibitory 

CK2, dowodzi relacji pomiędzy tymi dwoma enzymami. Możemy przypuszczać, że ilekroć w 

przeszłości testowano nowe inhibitory CK2 na komórkach, hamowano również Rio1. 

Uzyskane wyniki stanowią rekomendację dla badaczy, aby testując nowe cząsteczki 

skierowane przeciwko CK2, sprawdzić ich selektywność na panelu kinaz zawierających Rio1. 

 

4.3.8. Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal 

development, and biofilm formation of Candida albicans. 

Monika Janeczko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński*, Hieronim Golczyk. Yeast 

02/2017;, DOI:10.1002/yea.3230 

 

Celem pracy było zbadanie wpływu roślinnego antrachinonu emodyny na komórki 

drożdżaka Candida albicans. Emodyna jest znanym naturalnym inhibitorem kinazy białkowej 

CK2, a udział enzymu w wirulentności drożdżaka został wcześniej opisany [23]. Pierwszym 

krokiem było wyznaczenie wartości MIC (ang. Minimal Inhibitory Concentration) i MFC (ang. 

Minimal Fungicidal Concentration) dla emodyny i czterech gatunków drożdżaków z rodzaju 

Candida. Najbardziej podatnym na działanie emodyny był drożdżak z gatunku Candida 

albicans. Uzyskane wartości MIC i MFC wynosiły 12.5 µg/ml, co wskazuje na aktywność 

grzybobójczą emodyny porównywalną ze znanymi antybiotykami. Następnie zbadano wpływ 

emodyny na formowanie strzępek przez drożdżaka. Wyniki uzyskane za pomocą mikroskopii 

fluorescencyjnej wykazały, że emodyna już w stężeniu 1.25 µg/ml hamuje przemianę komórek 

z formy drożdżowej w strzępkową, która kojarzona jest z wirulentnością Candida albicans. 

Następnie zbadano wpływ emodyny na adhezję i tworzenie biofilmu z zastosowaniem 

klinicznych izolatów drożdżaka. Antrachinon w stężeniu od 100 µg/ml hamował wytwarzanie 

biofilmu, natomiast już w stężeniu 200 µg/ml związek powodował zaburzenie struktury 

uformowanego wcześniej biofilmu. Aby sprawdzić, czy efekt działania emodyny wynika z 

zahamowania aktywności kinazy białkowej CK2 w komórkach, zbadano poziom fosforylacji 

białek w komórkach C. albicans hodowanych pod presją emodyny (0.5, 2, 8 µg/ml). W lizacie 
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uzyskanym z tych komórek zaobserwowano spadek poziomu fosforylacji białek o połowę, co 

może być wynikiem zahamowania aktywności plejotropowej kinazy CK2. Następnie z 

komórek drożdżaka wyizolowano holoenzym kinazy CK2 i zbadano wpływ emodyny na jego 

aktywność. Wyznaczona wartość IC50 wyniosła 10 µM (2.7 µg/ml), co wskazuje, że w 

stężeniach emodyny, którymi traktowano komórki, aktywność CK2 mogła być zahamowana. 

Wyniki badań opisane w pracy po raz pierwszy tak szeroko dokumentują wpływ naturalnego 

inhibitora CK2 - emodyny na komórki Candida albicans i wskazują na kinazę jako potencjalny 

cel w terapii drożdżycy. 

 

4.3.9. The Link between Protein Kinase CK2 and Atypical Kinase Rio1. 

Konrad Kubiński*, Maciej Masłyk. Pharmaceuticals 02/2017; 10(1), 21, 

DOI:10.3390/ph10010021 

 

Celem pracy był przegląd opublikowanych wyników badań wskazujących na 

powiązania łączące kinazę białkową CK2 z nietypową kinazą białkową Rio1. W pierwszym 

rozdziale przedstawione są różnice i podobieństwa zachodzące pomiędzy tym pozornie bardzo 

różniącymi się enzymami. Drugi rozdział poświęcony jest kinazie Rio1, zebrane są informacje 

na temat jej struktury, roli w komórce i białkach substratowych. Kolejna część pracy 

przedstawia Rio1 jako białko oddziałujące z CK2, jak również jako substrat kinazy. Rozdział 

czwarty poświęcony jest regulacji aktywności kinazy Rio1 na drodze fosforylacji katalizowanej 

przez CK2. W kolejnym rozdziale omówiona jest inhibicja dwóch kinaz przy użyciu 

pochodnych benzimidazolu, w  aplikacyjnym aspekcie zostają omówione wyniki z publikacji 

przedstawionej w punkcie 4.3.7. Praca ta stanowi pierwsze doniesienie, tak wyraźnie 

wskazujące na współdziałanie kinazy CK2 i Rio1, co stanowi wyraźne wskazanie dla badaczy 

pracujących nad farmakologiczną inhibicją kinazy białkowej CK2. 

 

 

 

 

* - autor korespondencyjny 

_ - równy wkład autorów 
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4.3.10. Podsumowanie 

 

Za najważniejsze osiągnięcia opisane w cyklu prac pt. „Kinaza białkowa CK2 – 

substraty, inhibitory i rola w procesach komórkowych” można uznać: 

1) Identyfikację nowych białek fosforylowanych przez kinazę białkową CK2, tj, drożdżowe 

białko Svf1, ludzka syntaza tymidylanowa i ludzka metaloproteinaza MMP-2, 

2) Stwierdzenie w przypadku syntazy tymidylanowej i MMP-2 wpływu fosforylacji na 

aktywność enzymów, 

3) Wykazanie istotnych różnic pomiędzy podjednostkami katalitycznymi drożdżowej kinazy 

białkowej CK2, 

4) Zbadanie roli trzech elementów strukturalnych drożdżowej podjednostki katalitycznej 

CK2α, 

5) Odkrycie wpływu znanych inhibitorów kinazy białkowej CK2 na aktywność nietypowej 

kinazy Rio1, 

6) Wykazanie wpływu naturalnego inhibitora CK2 – emodyny na wybrane cechy 

warunkujące wirulentność drożdżaka Candida albicans. 

7) Zebranie i opisanie ważniejszych badań nad CK2 z zastosowaniem mutagenezy 

ukierunkowanej, 

8) Zebranie i opisanie badań wskazujących na powiązanie kinazy białkowej CK2 z kinazą 

Rio1. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

5.1. Osiągnięcia w pracy badawczej przed uzyskaniem stopnia doktora 

 Aktywność naukowo-badawczą rozpocząłem prowadząc badania w ramach pracowni 

magisterskiej z biologii molekularnej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Szyszki. Podjąłem 

badania mające na celu określenie zdolności wybranych gatunków drożdży do usuwania jonów 

metali ciężkich (Cr i Cd) z roztworów wodnych. Wyniki uzyskane z zastosowaniem m. in. 

techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej wykazały, że drożdże są organizmami, które 

wydajnie przeprowadzają biosorpcję jonów metali ciężkich z otoczenia. Uzyskane wyniki 

zostały opublikowane w pracy: 

R Zieliński, K Kubiński, E Stefaniak, R Szyszka: Heavy metals biosorption from aqueous 

solution by simple eucaryotic organisms. Folia Histochemica et Cytobiologica 02/2001; 39 

Suppl 2, 154-5. 
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 Po skończeniu studiów rozpocząłem pracę w Katedrze Biologii Molekularnej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zespole kierowanym przez prof. dr hab. Ryszarda 

Szyszkę. Zainteresowania badawcze zespołu skoncentrowane były wokół zjawiska odwracalnej 

fosforylacji i kinazy białkowej CK2. Pierwszy projekt badawczy, w którym brałem udział, 

poświęcony był oddziaływaniu drożdżowej kinazy CK2 z dysmutazą ponadtlenkową SOD1. 

Uzyskane wyniki wykazały, że SOD1 ulega współoczyszczaniu z wolną podjednostką 

katalityczną CK2α` i jednocześnie hamuje jej aktywność. Uzyskane wyniki zostały 

opublikowane w pracy: 

Rafał Zieliński, Marek Pilecki, Konrad Kubiński, Piotr Zień, Ulf Hellman, Ryszard 

Szyszka: Inhibition of yeast ribosomal stalk phosphorylation by Cu-Zn superoxide 

dismutase. Biochemical and Biophysical Research Communications 10/2002; 296(5), 1310-

1316, DOI:10.1016/S0006-291X(02)02081-8 

Inne badania dotyczyły określenia właściwości różnych izoform drożdżowej CK2. 

Dowiedziono, że w komórkach Saccharomyces cerevisiae mogą funkcjonować cztery, różniące 

się składem podjednostkowym, formy CK2 (α`, α`αββ`, ααββ`, α`α`ββ`). Okazało się, że w 

zależności od rodzaju obecnych w kompleksie podjednostek katalitycznych, enzym wykazuje 

różne właściwości, tj. wrażliwość na inhibitory, czy specyficzność substratowa. Uzyskane 

wyniki zostały opublikowane w pracy: 

Katarzyna Domańska, Rafał Zieliński, Konrad Kubiński, Ewa Sajnaga, Maciej Masłyk, 

Maria Bretner, Ryszard Szyszka: Different properties of four molecular forms of protein 

kinase CK2 from Saccharomyces cerevisiae. Acta biochimica Polonica 02/2005; 52(4), 

947-951. 

 Kolejne prowadzone przeze mnie prace badawcze miały na celu poszukiwanie pośród 

białek drożdżowych nowych substratów CK2. Wyniki tych badań zostały później 

zaprezentowane w rozprawie doktorskiej. W wyniku przeszukiwania drożdżowej bazy danych 

(Saccharomyces Genom Database) znaleziono kilka białek – potencjalnych substratów CK2. 

Doświadczenia, w których brałem udział dotyczyły dwóch białek: czynnika elongacyjnego Elf1 

i białka Fip1 oddziałującego z polimerazą poli(A). Potwierdzono, że białka te ulegają in vitro 

fosforylacji katalizowanej przez CK2, oraz w różny sposób oddziałują z podjednostkami CK2. 

Uzyskane wyniki zostały opublikowane w dwóch pracach: 

Rafał Zieliński, Ulf Hellman, Konrad Kubiński, Ryszard Szyszka: Fip1 — an Essential 

Component of the Saccharomyces Cerevisiae Polyadenylation Machinery is 

Phosophorylated by Protein Kinase CK2. Molecular and Cellular Biochemistry 07/2006; 

286(1-2), 191-197, DOI:10.1007/s11010-005-9104-4 
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Konrad Kubiński, Rafał Zieliński, Ulf Hellman, Elżbieta Mazur, Ryszard Szyszka: Yeast 

Elf1 Factor Is Phosphorylated and Interacts with Protein Kinase CK2. Journal of 

biochemistry and molecular biology 06/2006; 39(3), 311-318,  

DOI:10.5483/BMBRep.2006.39.3.311 

 Inne badania, również opisane przeze mnie w rozprawie doktorskiej, dotyczyły 

podjednostek regulatorowych drożdżowej CK2. Dowiedziono, że formowanie w komórkach 

drożdży holoenzymu CK2 możliwe jest jedynie po wstępnym utworzeniu się heterodimeru 

podjednostek regulatorowych CK2β-CK2β`. W drożdżach – mutantach pozbawionych jednej z 

podjednostek regulatorowych, nie zaobserwowano holoenzymu kinazy, a stwierdzono jedynie 

obecność wolnych podjednostek katalitycznych. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w 

pracy: 

Konrad Kubiński, Katarzyna Domańska, Ewa Sajnaga, Elżbieta Mazur, Rafał Zieliński, 

Ryszard Szyszka: Yeast holoenzyme of protein kinase CK2 requires both β and β′ 

regulatory subunits for its activity. Molecular and Cellular Biochemistry 02/2007; 295(1-

2), 229-236, DOI:10.1007/s11010-006-9292-6 

 

5.2. Osiągnięcia w pracy badawczej po uzyskaniu stopnia doktora 

 Oprócz badań prowadzonych po uzyskaniu stopnia doktora, które zaprezentowałem 

powyżej jako cykl publikacji, podjąłem współpracę z zespołem badawczym kierowanym przez 

dr Jerzego Pieczykolana z Działu Badawczo-Rozwojowego firmy farmaceutycznej Adamed. 

Projekt badawczy poświęcony był opracowaniu białkowej cząsteczki fuzyjnej o aktywności 

antynowotworowej w oparciu o cząsteczkę TRAIL (ang. TNF-Related Apoptosis-Inducing 

Ligand). Mój udział polegał na opracowywaniu warunków produkcji w bakteriach i 

oczyszczania wielu zaprojektowanych w Adamedzie fuzyjnych cząsteczek białkowych. 

Szczególny udział miałem w badaniach nad cząsteczką nazwaną AD-O53.2. Białko to powstało 

z fuzji genów kodujących ligand TRAIL i peptyd pochodzący z białka Smac/Diablo. 

Opracowano optymalne warunki produkcji białka w bakteriach, jak też jednostopniową metodę 

jego oczyszczania do stanu homogenności. Uzyskany preparat białkowy poddano następnie 

testom na jego aktywność proapoptotyczną i antynowotworową. Badania z zastosowaniem 

wielu technik, tj. powierzchniowy rezonans plazmonowy, badania na panelu kilkunastu linii 

komórkowych, cytometria przepływowa i w końcu doświadczenia na mysich modelach 

ludzkich nowotworów jelita grubego i płuc, wykazały olbrzymi potencjał antynowotworowy 
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cząsteczki AD-O53.2, która w przyszłości może być brana pod uwagę jako potencjalny lek 

antynowotworowy. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w pracy: 

Jerzy S Pieczykolan, Konrad Kubiński*, Maciej Masłyk, Sebastian D Pawlak, Anna 

Pieczykolan, Piotr K Rózga, Michał Szymanik, Marlena Gałązka, Małgorzata Teska-

Kamińska, Bartłomiej Żerek, Katarzyna Bukato, Katarzyna Poleszak, Albert Jaworski, 

Wojciech Strożek, Robert Świder, Rafał Zieliński: AD-O53.2 - A novel recombinant 

fusion protein combining the activities of TRAIL/Apo2L and Smac/Diablo, overcomes 

resistance of human cancer cells to TRAIL/Apo2L. Investigational New Drugs 09/2014; 

32(6), 1155-1166, DOI:10.1007/s10637-014-0153-y 

 Inne badania, w których uczestniczyłem skoncentrowane były na opracowywaniu 

cząsteczek o aktywności inhibitorów ludzkiej sulfatazy steroidowej, a prowadzone były przez 

zespół kierowany przez Prof. dr hab. Janusza Rachonia z Wydziału Chemicznego Politechniki 

Gdańskiej. Projekt ten zrodził się m. in. z faktu, że sulfataza steroidowa jest enzymem 

odpowiedzialnym za formowanie aktywnych estrogenów w tkance piersi kobiet po 

menopauzie, a estrogeny są kluczowymi czynnikami indukującymi raka piersi. Na przestrzeni 

czterech lat trwania projektu, zsyntetyzowano kilkaset cząsteczek (pochodnych kumaryny, 

tyraminy, bifenylu, oraz flawonów) z których wiele wykazuje wysoką aktywność wobec 

sulfatazy steroidowej już w stężeniach nanomolarnych. Moim zadaniem w badaniach była 

ekstrakcja natywnej sulfatazy steroidowej z łożyska, testowanie związków wobec 

oczyszczonego enzymu, oraz wyznaczanie wartości IC50. Uzyskane wyniki zostały 

opublikowane w pracach: 

Sebastian Demkowicz, Witold Kozak, Mateusz Daśko, Agnieszka Wołos, Maciej Masłyk, 

Konrad Kubiński, Andrzej Składanowski, Majus Misiak, Janusz Rachon: Synthesis and 

steroid sulfatase inhibitory activities of N-alkanoyl tyramine phosphates and 

thiophosphates. RSC Advances 04/2015; 5(41), 32594-32603, DOI:10.1039/C5RA01614B 

Sebastian Demkowicz, Witold Kozak, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, 

Janusz Rachon: Phosphate and Thiophosphate Biphenyl Analogs as Steroid Sulfatase 

Inhibitors. Drug Development Research 04/2015; 76(2), 94-104, DOI:10.1002/ddr.21245 

Witold Kozak, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Janusz Rachon, 

Sebastian Demkowicz: Steroid Sulfatase Inhibitors Based on Phosphate and 

Thiophosphate Flavone Analogs. Drug Development Research 09/2015; 76(8), 450-462, 

DOI:10.1002/ddr.21281 
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Sebastian Demkowicz, Mateusz Daśko, Witold Kozak, Katarzyna Krawczyk, Dariusz 

Witt, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Janusz Rachon: Synthesis and Biological 

Evaluation of Fluorinated 3-Phenylcoumarin-7-O-Sulfamate Derivatives as Steroid 

Sulfatase Inhibitors. Chemical Biology & Drug Design 02/2016; 87(2)., 

DOI:10.1111/cbdd.12652 

Sebastian Demkowicz, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Justyna Aszyk, 

Janusz Rachon: Synthesis and steroid sulfatase inhibitory activities of N-phosphorylated 

3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates. Medicinal Chemistry Communication 

04/2016; 7(6), 1146-1150, DOI:10.1039/C6MD00113K 

Mateusz Daśko, Janusz Rachon, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Sebastian 

Demkowicz: Synthesis and biological evaluation of N -acylated tyramine sulfamates 

containing C-F bonds as steroid sulfatase inhibitors. Chemical Biology & Drug Design 

12/2016, 87(2), 233-238, DOI:10.1111/cbdd.12931 

Mateusz Daśko, Maja Przybyłowska, Janusz Rachon, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, 

Majus Misiak, Andrzej Składanowski, Sebastian Demkowicz: Synthesis and biological 

evaluation of fluorinated N-benzoyl and N-phenylacetoyl derivatives of 3-(4-

aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamate as steroid sulfatase inhibitors. European Journal 

of Medicinal Chemistry 01/2017; 128., DOI:10.1016/j.ejmech.2017.01.028 

 Ostatnie badania w których uczestniczę od 2015 roku prowadzone są we współpracy z 

dr Olegiem Demchukiem z Wydziału Chemicznego UMCS w Lublinie i dotyczą 

opracowywania nowych związków o aktywności antybakteryjnej i antygrzybiczej. Pierwszą 

serią zsyntetyzowanych i przebadanych na ww. właściwości była rodzina kilkunastu 

pochodnych 1,4-naftochinonu. Otrzymane związki wykazywały najsilniejszą aktywność wobec 

komórek gronkowca złocistego z wartościami MIC wynoszącymi nawet 7.8 µg/ml. Ponadto 

związki nie wykazywały aktywności hemolitycznej wobec ludzkich erytrocytów. Uzyskane 

wyniki zostały opublikowane w pracy: 

Monika Janeczko, Oleg M. Demchuk, Dorota Strzelecka, Konrad Kubiński, Maciej 

Masłyk: New family of antimicrobial agents derived from 1,4-naphthoquinone. European 

Journal of Medicinal Chemistry 10/2016; 124, 252, DOI:10.1016/j.ejmech.2016.10.034 
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6. Podsumowanie dorobku i dane bibliometryczne 

6.1. Publikacje 

 Atrykuły  

w czasopismach 

posiadających 

współczynnik IF 

Atrykuły  

w czasopismach  

nie posiadających 

współczynnika IF 

Rozdziały w 

monografiach 

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 
6   

Po uzyskaniu stopnia 

doktora bez 

uwzględnienia cyklu 

publikacji 

9  1 

Cykl publikacji 6 1 1 

SUMA 24 

 

6.2. Punkty uzyskane za publikacje 

 Współczynnik 

IMPACT FACTOR 

Punkty  

MNiSW 

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 
10.5 110 

Po uzyskaniu stopnia 

doktora bez 

uwzględnienia cyklu 

publikacji 

23.9 254 

Cykl publikacji 12.64 142 

SUMA 47.04 506 

 

6.3. Cytowania* i indeks Hirscha 

 Web of Science Scopus Google Scholar Research Gate 

Ilość cytowań 
75/61 88 120 97 

Indeks Hirscha 
5 5 6 6 

*ilość cytowań każdej publikacji przedstawiona zostanie w Załączniku 4 
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