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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr Marty Pilz, zatytułowanej "Application of
Fluorescence Correlation Spectroscopy to biology and medicine: structural studies of the

biologicol matter"

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska pani mgr Marty Pilz, zatytułowana "Application
of Fluorescence Correlation Spectroscopy to biology and medicine: structural studies of the
biological matter" została opracowana w lnstytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akadamii Nauk
pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Hołysta, oraz promotora pomocniczego w osobie pani
dr Kariny Kwapiszewskiej.
Rozprawa nie jest typowo skonstruowana, nie posiada bowiem rozdziałów Cel Pracy, Wyniki,
Materiały i Metody czy Dyskusja. Zawiera krótkie wprowadzenie (lntroduction, 3 strony
tekstu), oraz cztery rozdziały, których tytuły odnoszą się do użytej techniki badawczej
(Fluorescence Correlation Spectroscopy) lub opisanych w nich wyników badań (Structural
studies of proteins, Structural studies of cell interior, Structure of the extracellular matrix).
Rozdziały te napisane są w interesujący sposób i zawierają fragmenty o charakterze wstępu,
opisu metod, opisu badań i dyskusji. Dokładne opisy wykorzystanych metod laboratoryjnych
zawarte są rozdziale Experimental Procedures.
Rozdział lntroduction jest bardzo krótki i przedstawia opinię Doktorantki, iż ,,By studying
particular biological systems (i.e. biomolecules, cells, tissues), we can comprehend the
processes responsible for the function of living organisms as a whole". Stwierdzenie to nie
pozostawia wątpliwoŚci, iż czytelnik powinien odświeżyćswoją wiedzę o teorii Arystotelesa

i utworach późniejszych myślicieli,którzy mierzyli się z problemem redukcjonizmu
w zrozumieniu mechanizmów tłumaczących działanie organizmów wielokomórkowych.

Trudno jednak nie być ciekawym opinii Doktorantki na temat ewentualnych ograniczeń tego,
otwierającego rozprawę, stwierdzenia.
Rozdział Fluorescence Correlation Spectroscopy przedstawia najwazniejszą metodę badawczą,
którą wykorzystała Doktorantka w badaniach naukowych opisanych w rozprawie. Opis

metody FCS wychodzi od podstaw, od zjawiska fluorescencji i diagramu Jabłońskiego,
prowadząc czytelnika przez pojęcie analizy korelacyjnej, opis działania mikroskopu
konfokalnego wyposażonego w laser, detektor i elementy elektroniczne potrzebne do
rejestracji szybkich fluktuacji fluorescencji, aż po postawy teoretyczne analizy danych.
Rozdział ten zawiera bardzo potrzebną dyskusję ograniczeń w zastosowaniach techniki FCS do
badania układów biologicznych, w tym problem rozmiarów i kształtu obszaru detekcji

w środowiskach rozpraszających światło,jak komórki i tkanki, oraz problem kalibracji oraz
rozmiarów i położeniaobszarów próbki biologicznej dostępnych do badania metodą FCS.
Rozdział ten nie wspomina o istotnym problemie wyboru modelu matematycznego
opisującego dyfuzję bad a nych cząsteczek

fl

uoryzujących.

Rozdział Structural Studies of Proteins zawiera własny wstęp (lntroduction, s. 23\
wprowadzający czytelnika w problem metabolizmu trimetyloaminy (TMA) do tlenku
trimetyloaminy (TMAO) i postulowanej toksycznościi kardiotoksycznoŚci TMAO, oraz
podobny w charakterze krótki podrozdziat FCS in structural studies of proteins (s. 23)
definiujący terminy koagulacja oraz degradacja białek i wyjaśniającyprzydatność techniki FCS
do badań dyfuzji białek, a co z tym idzie, badania zmian strukturalnych (w tym zmian.
wywołanych przez czynniki chemiczne). Pierwsze zdanie tego podrozdziału precyzuje cel tej
częścibadań opisanych w rozprawie, mówi bowiem iż ,,This research aimed to show that the
use of FCS provided information about changes incurred by proteins exposed to TMA and
TMAO". Nie znalazłem podobnie jasno sprecyzowanego celu w kolejnych podrozdziałach.
W opisie badań wpływu TMA na strukturę białek Autorka podaje, że czas inkubacji wynosił 24
godziny, nie wyjaśnia jednak, czy była to inkubacja zapewniająca sterylne warunki. W tej
częścipodrozdziału brak również informacji o kwasowości roztworu zawierającego TMA
w użytych stężeniach. Obserwacja, iż TMA (w wysokim stęzeniu 100 lub 200mM), ale nie
TMAO, powoduje zwiększenie stałej dyfuzji albuminy bydlęcej w badanym roztworze została
ciekawie i logicznie rozwinięta w serię eksperymentów, w których użyto albuminy ludzkiej,
oraz znacznie niższych stężeń TMA (tzn. stężeń blizszych stężeniom TMA, których można
spodziewać się w osoczu krwi pacjentów) i dłuższych czasów inkubacji. l w tym przypadku nie
wiadomo, jak zapewniona została sterylnośćbadanych roztworów. Zmierzone przez Autorkę
wartościstałej dyfuzji HSA podano na rysunku 3.5 na stronie 28. Siedem badanych stężeń
(oraz próbka kontrolna)oznaczono na wykresie symbolami o identycznym ksztatcie. Różnią się
jedynie intensywnością barwy. Przypisanie symboli na wykresie konkretnym wartoŚciom
stężenia TMA nie wydaje się możliwe (co stanowi swoisty dowód słusznoŚci prawa Webera).
Wykres jest jednak szczegółowo opisany w tekściei prowadzi do waznego wniosku, iż TMA
w stężeniu 10mM i 100mM powoduje degradację HSA. Degradacja ta jest wykrywana przez

wyraźne zwiększenie stałej dyfuzji fragmentów polipeptydu, które zachowały metkę
fluorescencyjną.
Obserwacja, iż TMA w stężeniach wyższych niż lmM powoduje najpierw denaturację HSA,
a potem stopniową degradację, została rozwinięta poprzez zastosowanie elektroforezy na
żelu poliakrylamidowym w obecnościSDS i porównanie z wpływem inkubacji z amoniakiem na
strukturę HSA. Autorka w sposób przekonywujący dowodzi, iż degradacja HSA podczas
inkubacji z TMA rozpoczyna się w wyniku oddziaĘwania TMA z cząsteczkami wody, alkalizacji
środowiska i polega na wywołaniu alkalicznej hydrolizy wiązań peptydowych. Ta częŚĆ pracy

jest przykładem konsekwentnie przeprowadzonych badań, rozpoczynając od

pierwszej

obserwacji nowe8o zjawiska, a kończąc na zidentyfikowanie jego mechanizmu.

Autorka powołuje się na opublikowane dane, iż stężenie TMA w osoczu pacjentów osiąga
Poziom mikromoli (s. 26), oraz że jest podwyższone u pacjentów ze schorzeniami układu
sercowo-naczyniowego, ale nie podaje do jakich wartości. Pokazuje jednocześnie, iż TMA
w stęŻeniach 0.1mM i 0.5mM nie wywołuje degradacji BSA ani LDH, a TMA w stężeniach 1mM
i niŻszych nie wywołuje degradacji HSA. Jakie zatem jest uzasadnienie stwierdzenia podanego
na stronie 25, i powtórzonego na str. 35, iż to TMA a nie TMAO powinna być uważana za
marker ryzyka problemów układu krążenia?
Trudno zgodziĆ się, że ,,described findings reveal a clear understanding of the negative role of
TMA on living organisms". Wszak Autorka nie przeprowadziła żadnych eksperymentów na
komórkach, tkankach, lub zwierzętach laboratoryjnych, ani nie badała wpływu układów
buforujących kwasowość w płynach ustrojowych na oddziaływanie TMA z białkami, zatem nie
wYdaje się, aby wyniki pomiarów w PBS można było bezpośrednio ekstrapolować do sytuacji
w organizmie zwierzęcia. Jeślidomniemany mechanizm kardiotoksyczności TMA opiera się po
prostu na degradacji białek, dlaczego nie dotyczy wszystkich tkanek osób, które lubią frutti di
mare?
Rozdział 4 zatytułowany Structural studies of cell interior, podobnie jak poprzedni, ma własny
Wstęp, w którym Autorka przedstawia podstawowe informacje o laboratoryjnych technikach
hodowli komórek, zarówno jednowarstwowych, jak i trójwymiarowych. Kolejny podrozdział

zatytułowany FCS in 3D cell culture zaczyna się od stwierdzenia, że nikt dotąd nie zastosował
techniki FCS do ,,wewnątrzkomórkowych badań w sferoidach wielokomórkowych", zatem,
abY wypełniĆ tę lukę, Autorka opracowała opisaną dalej procedurę. Tekst nie zawiera jednak
W tVm miejscu Żadnej informacji, jakie istotne informacje, niedostępne innymi technikami,
moŻna uzyskaĆ stosując FCS do badań sferoidów... Dlatego też kolejne zdania,jak to, które
mówi, Że ,,przed uformowaniem się sferoidów należy wprowadzić nanosondy fluorescencyjne
do wnętrza", pozostawia czytelnika z pytanieffi, po co to robić, i w niepewności,jakie istotne
informacje biologiczne Doktorantka chce uzyskać. W obliczu braku zdefiniowanego celu
badań i mając Świadomoś ć, że w komórkach znajdują się fluoryzujące cząsteczki, jak np. białka
zawierające FAD, oraz faktu, że do komórek można na wiele sposobów wprowadzić
eSzo8enne fluoryzujące związki, to wprowadzające stwierdzenie jest zaskakujące, ale budzi
równieŻ ciekawoŚĆ. Jeszcze bardziej frapujące jest stwierdzenie, że mikroiniekcja nie może być
zastosowana bo sferoidy są zbudowane z tysięcy komórek, należałoby zatem mikrowstrzyknąć
znacznik do każdej z nich. Na szczęście, lektura dalszego tekstu tego i kolejnego rozdziału
uchyla rąbka tajemnicy.

WYniki doŚwiadczeń mających na celu zmierzenie mikrolepkości cytoplazmy komórek

w hodowlach jednowarstwowych itrójwymiarowych nie są zaskoczeniem. Trudno nie zgodzić
się z Autorką, iż głównym źródtem ograniczeń ruchu makrocząsteczek w obrębie cytoplazmy
są błony retikulum endoplazmatycznego oraz aparatu Golgiego oraz elementy cytoszkieletu,
Wiadomo od kilku dziesięcioleci, iż struktury te przybierają różne formy i ksztafty w
komórkach w zależnościod ich zewnętrznego kształtu, a ten zależy od wielu czynników, jak
PodłoŻe, gęstoŚĆ komórek, sąsiadowanie z innymi komórkami, etc. Podobnie, od lat 80. XX

wieku, gdy badania struktur wielokomórkowych, takich jak sferoidy, stały się popularne (np.
Prace Roberta Sutherlanda), stało się jasne, że struktury te mogą mieć nieco inny kształt w
komórkach hodowanych w układach trójwymiarowych niż w dwu-wymiarowych,
Bezsprzecznie najciekawszą obserwacją opisaną przez Doktorantkę w rozdziale 4 pracy jest
wysoki poziom ekspresji (ale czy to jest nadekspresja?) białka PARP1 w komórkach sferoidów.
Niestety Autorka nie dyskutuje przyczyn obserwowanych różnic miedzy poziomem PARP1
w komórkach hodowanych jako pojedyncza warstwa lub jako sferoidy, ale wypada tu
zaznaczyĆ, Że taka dyskusja powinna uwzględnić fakt, że rozkład komórek w fazach cyklu
podziaiowego jest zupełnie inny w tych dwóch typach hodowli. Ponadto, porównując

ze

się zazwyczaj hodowlę, która
doŚwiadczyła kontaktu z proteazami kilka dni wcześniej,z hodowlą, która nie miała kontaktu
z takim traktowaniem białek powierzchniowych przez wiele dni, tygodni, a niekiedy nawet
hodowlę jednowarstwową

sferoidami porównuje

miesięcy (należy wyjaśnić,iż klasyczna definicja 'sferoidów wielokomórkowych' dotyczy
struktur, w których widoczne są gradienty stężeń tlenu i glukozy, oraz strefy komórek
róŻniących się rozkładem w cyklu podziałowym, w tym często nekrotyczne centrum, a nie
obejmuje agregatów komórek liczących sobie kilka dni). Trudno zatem ocenić, na ile.
prawdopodobne jest, że, jak pisze Autorka, ,,wyższy poziom PARP1 w sferoidach wskazuje na
inną odpowiedŹ komórki na leczenie i prawdopodobnie lepiej odzwierciedla ekspresję PARPl
in vivo".

Rozdział Structure of the Extracellular Matrix opisuje bardzo ciekawe badania dyfuzji sond
fluorescencyjnych o rozmiarach 1 - 10Onm w przestrzeni międzykomórkowej wypełnionej
włóknami macierzy zewnątrzkomórkowej w strukturze sferoidów. Badania te doprowadziły do
bardzo ciekawego wniosku, iż zależnośćmiędzy stałą dyfuzji a rozmiarami cząsteczki w tym
oŚrodku nie jest liniowa. Cząsteczki o rozmiarach kilku nanometrów dyfundują z większą
PrędkoŚcią, niż można byłoby przypuszczać na podstawie równania Stokes'a-Einsteina,
natomiast duże drobiny o rozmiarach bliskich 100nm poruszają się kilka razy wolniej niź
w wodzie. Obserwacja ta jest zgodna z intuicją, zważywszy na architekturę włókien macierzy
zewnątrzkomórkowej. Ujęcie tego zjawiska w liczby i dokonanie pomiarów FCS w tak trudnym
układzie eksperymentalnym, jak mały agregat komórkowy umieszczony na powierzchni szkła,
jest niewątpliwie sukcesem, za który Doktorantce należy się uznanie.
Czytając rozprawę pani mgr Marty Pilz napotkałem kilka stwierdzeń, które poniżej przytaczam
z krótkim komentarzem:

L.

We rozdziale lntroduction Doktorantka pisze, że:
,,The 3D cultures, contrary to a monolayer of cells, produce the extracellular matrix
(EcM)..."

Wiele publikacji sugeruje jednak, iż komórki w hodowlach jednowarstwowych mogą
produkować i odkładać na powierzchni komórek białka macierzy, np.:
Qureshi et al. An immunofluorescence assay for extracellular matrix components highlights the role of
epithelial cells in producing a stable, fibrillar extracellular matrix. Biol Open. 2017;6(10):1423-1433,
Lu et al. Live lmaging of Type l Collagen Assembly Dynamics in Osteoblasts Stably Expressing GFP and
mCherry-Tagged Collagen Constructs. J Bone Miner Res. 2018;33(6):1166-1182.

Sivakumar et al. New insights into eńracellular matrix assembly and reorganization from dynamic imaging
of extracellular matrix proteins in liying osteoblasts. J Cell Sci. 2006 Apr 1;119(Pt 7):1350-60.

2.

W rozdziale FCS str. 10 Autorka pisze, że w technice FCS używany jest detektor TCSPC
oraz, że potrzebne jest wzbudzenie fluorescencji pulsami krótszymi niż 200ps.
W podrozdziale o laserze do FCS Autorka również wymienia stabilną częstotliwość
emisji Światła wzbudzającego jako warunek pomiarów FCS. Czy rzeczywiście FCS
wymaga zawsze pulsowego źródla światłai nie może wykorzystać lasera o stałej
intensywności emisji (cw, continuous wave)?

3.

Na str. 5 Doktorantka pisze, że metoda FCS jest nieinwazyjna i może być zastosowana
w badaniach komórek itkanek. W częścistwierdzenie to nie zgadza się z rozważaniami

na str. ].8, które dotyczą badań FCS złożonych,optycznie gęstych obiektów. Jak
Doktorantka ocenia możliwośćuszkodzenie składników żwvej komórki
(w jednowarstwowej hodowli in vitro) w czasie trwania oraz po dokonaniu
pojedynczego lub wielokrotnego pomiaru FCS?

Jedną z zauważalnych wad rozprawy są liczne niestety błędy językowe, stylistyczne,.
interpunkcyjne oraz niewłaściweuzycie rodzajników określonychi nieokreślonych.
Wymieniam tylko kilka przykładów takich błędów:
"l focus my research on examine the structure of proteins..." (s,2l,
"...analysis of the effects exerted by TMA and TMAO has emerged which of them is
toxic..." (s. 2),

"A lot of studies as a model of the ECM using the collagen gel" (s.7L|,
Słowo "exposition" wielokrotnie pojawia się w tekściew zdaniach, w których powinno
być użyte stowo 'exposure" (np. "Long term protein exposition to TMA", s,27).

"Radial mechanism" w odniesieniu do wypromieniowania kwantu energii podczas
powrotu cząsteczki do stanu podstawowego nie wydaje się właŚciwym terminem.
Na bardzo przydatnej zakładce dołączonej do rozprawy znajduje się lista ważniejszych
skrótów uźytych w tekście.Skrót TR|TC wyjaśniono tam jako 'tetramethylrhodamine',
jednak skrót ten odnosi się innej formy rodaminy, do izotiocyjanianu
tetrametylrodaminy.
Lektura rozprawy pani mgr Marty Pilz skłania mnie sformułowania kilku ogólnych uwag:

1.

2.

Konstrukcja pracy nie ułatwia czytania. Rzuca się w oczy brak konkretnego, własnego
celu badawcze3o, do którego zmierza Autorka. Trudno za taki cel uznać grupę
niezwiązanych ze sobą doświadczeń, dla których wspólnym mianownikiem jest
metoda, nawet tak zaawansowana jak FCS.
Praca zawiera liczne bardzo ogólnikowe oraz nieścisłestwierdzenia (kilka wymieniłem
powyżej w tekścierecenzji; inne mają charakter apoteozy techniki FCS, która pomija
fakt, że analiza degradacji białek w roztworach moze być badana innymi technikami,
jak np, spektrometria masowa),

3. Styl,

poprawnośćjęzykowa

i

jasnośćwypowiedzi reprezentują niski poziom

w porównaniu z wysokim poziomem wykonanych badań.

Wszystkie wymienione wyżej uwagi krytyczne dotyczą niedociągnięć, które są stosunkowo
mało istotne. Nie mają one wpływu na jakośćwykonanych pomiarów, nie zmieniają
interpretacji i najważniejszych wniosków wynikających z opisanych badań. Wymieniam je
spełniając obowiązek spoczywający na recenzencie, licząc jednocześnie na ciekawą dyskusję
z Doktorantką na poruszone w tej recenzji tematy.

Niezaprzeczalnym osiągnięciem Doktorantki jest opanowanie bardzo trudnej techniki
badawczej i zastosowanie jej do badań szczegóInie trudnych próbeĘ za iakie należy uważać
żywe komórki i sferoidy wielokomórkowe. Uważam, że FCS jest jedną z najtrudniejszych
metod, które zostaĘ wprowadzone do świata mikroskopiiwspółogniskowej. Wykorzystanie
tei techniki w badaniach próbek biologicznych takich jak trójwymiarowe hodowle
komórkowe wymaga szerokiej wiedzy, od optyki poprzez biofizykę, po biologię i fizjologię
komórki. Wyniki badań przeprowadzonych przez Doktorantkę dowodzą, że wspaniale
sprostała wyzwaniom takich interdyscyplinarnych badań.

Wśród wielu pozytywnych wrażeń, których dostarcza lektura pracy doktorskiej pani mgr
Marty Pilz nie można nie wspomnieć, iż (mimo, że pewne niedoskonałościjęzykowe mogą to
czasem przysłaniać) w tekście pojawiają się fragmenty napisane ze swobodą i swadą,
zdradzające autorkę obeznaną z tematem i świadomąznaczenia opisanych badań.

Zastosowania FCS w dziedzinie chemii są dobrze udokumentowane i powszechnie znane.
Jednak rozprawa doktorska pani mgr Marty Pilz pokazuje jeszcze rozleglejszy horyzont.
Dowodzi bowiem, zgodnie z zamierzeniem Autorki, że obszar ważnych zastosowań techniki
FCS obejmuje złożoneukłady biologiczne. Wydaje się, ze te zastosowania FCS są idealnym
polem dla współpracy między specjalistami z różnych dziedzin, od chemii i fizyki po liczne
działy współczesnej biologii.

Należy podkreślić,że badania przeprowadzone przez panią mgr Martę Pilz zostaĘ opisane
w kilku publikacjach, które ukazały się w liczących się periodykach naukowych o światowym
zasięgu. Dorobek naukowy Doktorantki, oceniany miarą liczby publikacji oraz jakości
czasopism, w których ukazały się artykuły, których wspótautorką jest pani mgr Marta Pilz, jest
bardzo dobry.

W mojej opinii rozprawa doktorska przedstawiona przez panią mgr Martę Pilz spełnia
warunki opisane w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2OL8 r. poz. 1668 z późn. Zm.). Wnioskuję zatem do Warszawskiej SzkoĘ
Nauk ŚcisĘch i BioMedycznych o dopuszczenie pani mgr Marty Pilz do dal
etapów
przewodu doktorskiego.

Jerzy Dobrucki
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