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Kontekst 

Tradycją w grupie prof. Roberta Hołysta jest to, że w ramach jednego szerszego projektu 

powstaje szereg prac doktorskich, każda dotykająca innego aspektu zagadnienia. Obserwując od 

wielu lat tematykę prac tej grupy, widzę jedną ciekawą serię badań związaną z właściwościami 

fizycznymi i biochemicznymi mikrośrodowiska jakim jest wnętrze żywej komórki. Większość badań 

prowadzonych jest w ośrodkach modelowych, naśladujących tylko wybrane aspekty środowiska 

komórkowego, ale coraz częściej pojawiają się też wyniki pomiarów przeprowadzonych w żywych 

komórkach. Ponieważ większość procesów życiowych opiera się na reakcjach chemicznych lub 

oddziaływaniach fizycznych, kluczowe jest zrozumienie wpływu tego środowiska na szybkość tych 

zjawisk. Podstawowymi parametrami regulacyjnymi są: szybkość dyfuzji substratów, ich stężenie, 

zatłoczenie środowiska oraz wartość pH i siła jonowa jako czynniki określające oddziaływania 

elektrostatyczne. Szybkość dyfuzji w zatłoczonym środowisku badana była w powiązaniu z koncepcją 

mikrolepkości, prowadząc ostatecznie do ukazania i wyjaśnienia ogromnej nieraz rozbieżności w 

wartościach lepkości makroskopowej i mikrolepkości w gęstych środowiskach złożonych. W ocenianej 

pracy badane są pozostałe aspekty: ekstremalnie niskie w warunkach komórkowych stężenia 

substratów, zatłoczenie środowiska oraz czynniki wpływające na siłę oddziaływań elektrostatycznych.  

Statystyka  

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr. Krzysztofa Bieleca napisana została w 

języku angielskim. Składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych streszczeniami w języku polskim i 

angielskim, a całość uzupełnia spis literatury obejmujący 169 pozycji. 

 W pracy znajdziemy 32 rysunki i 2 tabele, z których znakomita większość znajduje się w 

rozdziale 3, „Results & Discussion”. Wszystkie maja doskonała jakość graficzną i czytelnie prezentują 

zawarte w nich dane i schematy. 
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Zawartość i ocena 

W rozdziale „Introduction” autor przedstawia bardzo przekonującą motywację podjęcia 

badań kinetyki oddziaływań i reakcji w ekstremalnie niskich stężeniach zwracając uwagę, że są to 

warunki naturalnie występujące w żywych organizmach. Na wyobraźnię działa podana skala 

nakładów finansowych na badania nad nowymi lekami oraz informacja, że większość z leków 

aplikowana jest lub powinna być w stężeniach nanomolarnych. Fakt ten jest czasem ignorowany lub 

niedoceniany w badaniach, a jego konsekwencje są bardzo ważne i często zaskakujące, jak 

wspomniany przez autora efekt spadku szybkości reakcji ze wzrostem stężenia. 

 Dalej we Wstępie wymienione są typy reakcji chemicznych najczęściej spotykanych w żywych 

komórkach.  Autor wskazuje, że najistotniejsze z punktu widzenia możliwości regulacyjnych są 

odwracalne reakcje, w których dwa substraty tworzą kompleks. Na dobrą sprawę, takie procesy 

trudno nazwać reakcjami chemicznymi, ponieważ nie dochodzi w nich do wytworzenia nowych 

wiązań chemicznych, a mamy do czynienia raczej z oddziaływaniami. Wiele z nich to procesy o 

kluczowym znaczeniu dla procesów życiowych, a pewna ich grupa może stanowić podstawę działania 

celowanych leków, których zadaniem jest oddziaływanie z określonymi enzymami, fragmentami DNA 

lub cząsteczkami sygnałowymi. A ponieważ, jak wskazuje autor, większość z tych substancji 

występuje w komórkach w ekstremalnie małych stężeniach, konieczne jest znalezienie narzędzi 

pozwalających wiarygodnie badać te zjawiska w takich warunkach oraz przetestowanie ich na 

przykładzie procesu dobrze zbadanego w stężeniach „laboratoryjnych”, a więc zazwyczaj albo 

znacznie wyższych od komórkowych, albo wykonywanych przy pomocy technik potencjalnie 

zaburzających naturalne środowisko, jak np. powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR). 

 W podrozdziale 1.1 wprowadzona została miara siły oddziaływań w postaci stałej równowagi 

chemicznej K. Podano jej definicję oraz wskazano jak można ją wyznaczyć doświadczalnie poprzez 

pomiar stężeń reagentów i produktu.  

W podrozdziale 1.2 dokonano przeglądu technik pozwalających wyznaczać stałą K w 

warunkach ekstremalnie niskich stężeń i skupiono się na metodach fluorescencyjnych jako 

najbardziej czułych i oferujących dodatkowe modalności, jak wyznaczanie współczynnika dyfuzji 

fluoroforów. Omówiono dwie techniki bazujące sprzętowo na mikroskopie konfokalnym: 

spektroskopię korelacji fluorescencji (FCS) i rezonansowy transfer energii Foerstera (FRET). W obu 

przypadkach, dzięki zastosowaniu obiektywu o dużej aperturze numerycznej i konfokalnej geometrii 

układu optycznego możliwe jest rejestrowanie sygnału pochodzącego od pojedynczych fluoroforów, 

co przelicza się na stężenia w skali nanomolowej, a przy odpowiednio długim czasie akumulacji – na 

stężenia nawet rzędu dziesiątek pikomoli. Autor dość dokładnie wprowadza w szczegóły obu technik, 



3 

 

pokazując schematy działania przyrządów i podając odpowiednie wzory. Technika FCS będzie w 

dalszej części kluczową metodą pomiarową stałej K, natomiast FRET zostanie użyty jako technika 

referencyjna do skontrolowania poprawności proponowanej metody bazującej na FCS. NA uwagę 

zasługują dokładne opisy wszystkich zabiegów umożliwiających utrzymanie stałej objętości 

konfokalnej – bezwzględnego warunku stosowalności proponowanej metody pomiaru stałej K. 

 W podrozdziale 1.3 poznajemy bliżej reakcję przyjętą jako standard w odniesieniu do 

procesów życiowych, czyli hybrydyzację oligomerów DNA. Po omówieniu budowy łańcucha DNA i 

mechanizmu tworzenia struktury dwuniciowej autor zwraca uwagę na szczególne przypadki 

sekwencji nukleotydów, które skutkują łatwym tworzeniem struktur, w których parują się fragmenty 

tego samego łańcucha DNA, konkurując w ten sposób z procesem parowania się całych 

komplementarnych oligomerów. W pracy starannie sprawdzono pod tym kątem wybrane sekwencje 

oligomerów. 

 W podrozdziale 1.4 autor nakreśla problem potencjalnego wpływu wysokiego stężenia 

różnorodnych czynników obecnych w żywych komórkach na szybkość reakcji chemicznych. 

 Stosunkowo krótki jest rozdział 2, w którym opisane są materiały i metody. Zazwyczaj w 

pracach doktorskich te rozdziały są bardzo rozbudowane. Np. jako nie-chemik mam zastrzeżenia co 

do opisu parametrów buforów użytych w pracy. W rozdziale 2 mowa jest o jednym konkretnym 

składzie buforu fosforanowego i nie jest jasne jak uzyskiwano np. 3 mM PB lub 10 mM PB oraz jakie 

są wartości siły jonowej tych buforów, czyli parametru kluczowego badanym procesie i szczegółowo 

rozpatrywanym w jednym z następnych rozdziałów. No i oczywiście jak ta siła jonowa ma się do siły 

jonowej środowiska komórkowego. 

 Najciekawszy, rzecz jasna jest rozdział 3 zawierający wyniki pomiarów oraz ich interpretację. 

Znaleźć tu można np. techniczne detale w rodzaju konieczności stosowania surfaktantów w celu 

zredukowania adsorbowania oligonukleotydów na powierzchni szkiełka i powierzchni kropelki próbki. 

Ogromne wrażenie robi trójwymiarowy obraz kropli zawierającej znakowany oligomer w buforze bez 

surfaktantu, na którym widać zdecydowaną koncentrację cząsteczek oligomeru na wszystkich 

powierzchniach, co redukowało w znacznym stopniu jego stężenie w roztworze. Ale najciekawsza jest 

chyba sama historia, jaka wyłania się z treści tego rozdziału: początkowe niepowodzenie 

zastosowania standardowej procedury w pomiarach FCS, czyli różnicowania substratów i 

kompleksów na podstawie różnic w ich współczynnikach dyfuzji, przekuto ostatecznie na 

opracowanie z użyciem tego samego sprzętu nowatorskiej metody, która dzięki starannemu 

doborowi analizowanych parametrów i wykorzystaniu szczęśliwej okoliczności zmiany jasności 
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molekularnej barwnika w wyniku hybrydyzacji oligonukleotydów pozwoliła na precyzyjne 

wyznaczanie stałej równowagi K w ekstremalnie niskich stężeniach DNA. 

 Rozdział rozpoczyna się od podania wyników pomiarów współczynników dyfuzji badanych 

oligomerów metodą FCS. Muszę przyznać, że znając chimeryczność tej techniki, jestem pod 

wrażeniem dokładności wyników, tym bardziej, że funkcje korelacji z Rys. 3.1 są dość zaszumione. 

Szkoda, że autor nie porównał tych wartości z wynikami uzyskanymi dla 20-meru DNA przez Roberta 

Pecorę i współpracowników jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku. Przeliczony na 25°C 

współczynnik dyfuzji 20-meru z tamtej pracy jest zaledwie o kilka procent mniejszy od podanego 

przez autora. 

 W dalszych podrozdziałach autor dyskutuje problem szybkości osiągania równowagi w 

ekstremalnie niskich stężeniach substratów oraz wyznacza temperaturową zależność stałych 

szybkości reakcji uzyskując ciekawe, dość nieintuicyjne wyniki. 

 W rozdziale 3.2 autor wprowadza i dokładnie weryfikuje metodę wyznaczania stałej 

równowagi w oparciu o zmianę jasności molekularnej barwnika dołączonego do jednego z 

oligomerów w wyniku hybrydyzacji z komplementarnym, nieznakowanym oligomerem. Funkcja 

korelacji FCS nie jest analizowana, chociaż zakres zmienności stężeń powinien pozwolić na wykrycie 

dodatkowego procesu. Ale jest to trudne, bo wymaga doskonałej jakości funkcji korelacji i technicznie 

nie zawsze możliwe ze względu na różnego rodzaju uwarunkowania. Teoria zagadnienia jest znana w 

zespole, o czym świadczą prace opublikowane kilka lat temu. Jak rozumiem, podejście oparte na 

analizie samej jasności molekularnej jest sprytnym obejściem tego problemu, pozwalającym na 

uniknięcie niepewności dopasowania wieloparametrowego modelu do zaszumionej funkcji korelacji. 

Utrzymywanie stałej objętości konfokalnej i ustalanie stężenia substratów w sposób niezależny od 

pomiarów FCS pozwoliło na sprowadzenie wyznaczania jasności molekularnej, a tym samym stężenia 

produktów, do banalnego pomiaru natężenia fluorescencji w czasie rzędu minut. Trochę zabrakło mi 

w pracy tego historycznego wyjaśnienia motywacji takiego podejścia, ale w zasadzie nie ma 

obowiązku pisania o tym, czego się nie robi i jeszcze uzasadniania takiego stanowiska. Praca solidnie 

pokazuje ciekawą i efektywną metodę pomiaru kinetyki silnych oddziaływań (reakcji odwracalnej) w 

ekstremalnie niskich stężeniach, charakterystycznych dla środowiska komórkowego. 

 W rozdziale 3.3 autor systematycznie bada wpływ siły jonowej i stłoczenia molekularnego na 

stałą równowagi reakcji hybrydyzacji oligomerów DNA. Ponieważ jest to dość istotna część pracy, 

pozwoliłem sobie sformułować w punktach szereg pytań odnośnie zagadnień, które nie były dla mnie 

do końca jasne, lub w ogóle nie pojawiły się w dyskusji. 
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1. Zależność od siły jonowej: jak obliczana była siła jonowa buforu? Nigdzie nie podano wzoru. 

Co oznacza „3 mM bufor”? Jaką ma siłę jonową? 

2. Zatłoczenie – czy obliczenia siły jonowej uwzględniały wyłączoną objętość crowdera? Czyli czy 

stężenie jonów było liczone na objętość roztworu, czy na objętość rozpuszczalnika? 

3. Stała dielektryczna roztworu z crowderem zmienia się w stosunku do samego buforu, a jest 

to jeden z parametrów w amplitudzie potencjału Debye-a-Hűckla. Czy jest to istotne?  

4. Jaka jest długość ekranowania w buforze o niskiej i wysokiej sile jonowej? Jak ma się to do 

odległości między cząsteczkami DNA i odległości między cząsteczkami crowdera?  

5. Wiązanie jonów przez cząsteczki crowdera obniża stężenie swobodnych jonów w roztworze, 

ale jony te pozostając jednak w roztworze (w kompleksie z crowderem), prawdopodobnie 

przyczyniają się jednak w jakimś stopniu do ekranowania oddziaływania pomiędzy 

cząsteczkami DNA. Natomiast jest dość prawdopodobne, że wyłapywanie przez crowdery 

jonów sodu zwiększa ładunek efektywny oligomerów DNA. Model Debye’a- Hűckla w czystej 

postaci prawdopodobnie przestaje działać w stworzonym zatłoczonym środowisku, ale gdyby 

miał Pan wybrać, czy wiązanie jonów przez crowdery bardziej wpłynie na ekranowanie 

(stosunkowo duże odległości), czy na ładunek efektywny cząsteczek DNA (oddziaływanie 

niemal bezpośrednie), to jak brzmiałaby odpowiedź?  

6. Czy spowolnienie reakcji w obecności crowderów w ogromnych stężeniach to na pewno 

wynik wiązania jonów, czy może również efekt konkurowania o wodę? Zasugerowało mi to 

pewne uszeregowanie skuteczności użytych crowderów, które w jakimś stopniu powiązane 

jest chyba z łatwością tworzenia wiązań wodorowych. 

Dorobek naukowy 

 Pan Krzysztof Bielec jest już współautorem sześciu artykułów w uznanych czasopismach, a w 

recenzji jest kolejny. Jest to bardzo dobry wynik na tym etapie kariery naukowej i z całą pewnością 

wystarczający do procedury związanej z przewodem doktorskim. Dodatkowo, jest on współautorem 

zgłoszenia patentowego dotyczącego sposobu wyznaczania stałych równowagi reakcji 

kompleksowania z wykorzystaniem pomiaru zmiany jasności molekularnej fluoroforu. 
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