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Załącznik 3

4 Osiągnięcia naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia

14 marca 2004 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.

595 ze zm.)

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

„Oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach nieelektrolitów, elektroli-
tów oraz peptydów i białek – podejście eksperymentalne i obliczeniowe.”

4.2 Wykaz publikacji naukowych będących podstawą wskazanego osiągnięcia
naukowego

I. P. Bruździak �,1 B. Adamczak, E. Kaczkowska, J. Czub and J. Stangret, „Are
stabilizing osmolytes preferentially excluded from the protein surface? FTIR and
MD studies”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 23155-–23164.
IF2015 – 4.449, Punkty MNiSW2015 – 35 2

II. P. Bruździak �, A. Panuszko, M. Jourdan and J. Stangret, „Protein thermal sta-
bilization in aqueous solutions of osmolytes”, Acta Biochim. Pol., 2016, 63, 65–70.
IF2016 – 1.159, Punkty MNiSW2016 – 15

III. A. Panuszko�,P. Bruździak, E. Kaczkowska and J. Stangret, „General Mechanism
of Osmolytes’ Influence on Protein Stability Irrespective of the Type of Osmolyte
Cosolvent”, J. Phys. Chem. B, 2016, 120, 11159–11169.
IF2016 – 3.177, Punkty MNiSW2016 – 30

IV. M. Śmiechowski �, J. Krakowiak, P. Bruździak and J. Stangret, „Unique agre-
ement of experimental and computational infrared spectroscopy: a case study of
lithium bromide solvation in an important electrochemical solvent”, Phys. Chem.
Chem. Phys., 2017, 19, 9270-–9280.
IF2017 – 3.906, Punkty MNiSW2016 – 40

V. P. Bruździak �, A. Panuszko, E. Kaczkowska, B. Piotrowski, A. Daghir, S. Demko-
wicz and J. Stangret, „Taurine as a water structure breaker and protein stabilizer”,
Amino Acids, 2018, 50, 125-–140.

1� – autor korespondencyjny
2Podane wskaźniki IF i punkty MNiSW dotyczą roku wydania lub najbardziej aktualnego dostępnego zesta-

wienia w przypadku publikacji z lat 2017–2019.
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IF2017 – 2.906, Punkty MNiSW2016 – 25

VI. K. A. Biernacki, E. Kaczkowska and P. Bruździak �, „Aqueous solutions of NMA,
Na2HPO4, and NaH2PO4 as models for interaction studies in phosphate-protein sys-
tems”, J. Mol. Liq., 2018, 265, 361—371.
IF2017 – 4.513, Punkty MNiSW2016 – 30

VII. P. Bruździak�, A. Panuszko, B. Piotrowski and J. Stangret, „Structural changes of
a simple peptide—Trpzip-1—in aqueous solutions and the corresponding hydration
phenomena under the influence of temperature”, J. Mol. Liq., 2019, 277, 532–540.
IF2017 – 4.513, Punkty MNiSW2016 – 30

VIII. A. Panuszko �, M.G. Nowak,P. Bruździak, M. Stasiulewicz and J. Stangret, „Ami-
des as models to study the hydration of proteins and peptides – spectroscopic and
theoretical approach on hydration in various temperatures”, J. Mol. Liq., 2019, 278,
706–715.
IF2017 – 4.513, Punkty MNiSW2016 – 30

4.3 Dane bibliometryczne dotyczące dorobku publikacyjnego

JCR inne

Liczba publikacji przed uzyskaniem stopnia dr inż. 8 —

Liczba publikacji po uzyskaniu stopnia dr inż. 15 4

Σ IF publikacji stanowiących podstawę wniosku [I–VIII] 29.136 —

Σ IF całego dorobku publikacyjnego 66.294 —

Σ punktów MNiSW publikacji stanowiących podstawę wniosku [I–VIII] 235 —

Σ punktów MNiSW całego dorobku publikacyjnego 600 —

Liczba cytowań (bez autocytowań) a 221 —

Indeks Hirscha wg bazy Web of Science (Scopus) 9 (10) —

Tablica 1: Wskaźniki bibliometryczne dorobku publikacyjnego zgodnie z rokiem opublikowania

lub najbardziej aktualnego dostępnego zestawienia w przypadku publikacji z lat 2017–2019.
a Wskaźniki według bazy Web of Science (stan na dzień 01.03.2019; format wyszukiwania:

„Bruzdziak P*”).

Spis pozostałych prac naukowo-badawczych oraz określenie mojego udziału w poszcze-
gólnych pracach zamieściłem w pełnym wykazie dorobku naukowego (Załącznik nr 5 do
wniosku).

3



Załącznik 3

4.4 Opis osiągnięcia naukowego

4.4.1 Wstęp

Oddziaływania makrocząsteczek o znaczeniu biologicznym (białek, peptydów, kwasów
nukleinowych) z niewielkimi cząsteczkami organicznymi i nieorganicznymi mają ogromne
znaczenie dla ich funkcjonowania w komórce. Specjalna klasa związków o wyjątkowym
znaczeniu dla stabilności makrocząsteczek nazywana jest osmolitami.3 Zaliczyć do niej
można, w zależności od definicji, niewielkie organiczne związki obojętne (w tym jony
obojnacze) takie jak: aminokwasy i ich pochodne (zarówno białkowe, jak i niebiałkowe,
np. tauryna – kwas 2-aminoetano-sulfonowy), cukry i inne poliole, trzeciorzędowe aminy
oraz ich pochodne (N -tlenek trimetyloaminy – TMAO). Do osmolitów bywa zaliczany
również mocznik, choć zwyczajowo zalicza się do nich głównie związki o szeroko pojętych
właściwościach stabilizujących. Wspólną cechą osmolitów jest ich względna neutralność
w stosunku do białek w szerokim zakresie stężeń oraz dość wysokie stężenie, w jakim
mogą występować naturalnie w komórce.

Mechanizm wpływu osmolitów i innych małocząsteczkowych związków wystepujących
w cytoplazmie i płynach ustrojowych na stabilność struktur biologicznych jest w dużym
stopniu nieznany.4 Teoria preferencyjnego wykluczania zakłada wykluczanie związków
stabilizujących makrocząsteczki z ich powierzchni i wskazuje termodynamiczne podstawy
stabilizacji białek. Możliwe jest jednak wskazanie innego mechanizmu, w jaki związki te
mogą wpływać na stabilność. W ramach pracy doktorskiej, wspólnie z innymi członkami
zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Janusza Stangreta,5 udało mi
się znaleźć korelacje między stabilizującym bądź destabilizującym wpływem osmolitów
na białka a ich wpływem na strukturę otaczającego je rozpuszczalnika.6 Teoria, w któ-
rej istotną rolę odgrywa sposób hydratacji makrocząsteczek i osmolitów we wspólnych
roztworach jest obecnie weryfikowana w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicz-
nego Politechniki Gdańskiej, a część moich prac wchodzących w skład prezentowanego
osiągnięcia naukowego także wpisuje się w tę tematykę.

Rozpoczynając pracę w Zespole postanowiłem połączyć wiedzę zdobytą podczas stu-
diów na kierunku Biotechnologia z metodyką stosowaną w badaniach nad strukturą wody
w otoczeniu różnych związków. Zaadaptowałem stosowaną w tym celu metodę widm „za-
burzonych” 7 do badań nad zmianami kształtu pasma amidowego i białek (1700 – 1600
3P.H. Yancey, J.F. Siebenaller, J. Exp. Biol., 2015, 218, 1880–1896
4A. Rani, P. Venkatesu, Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20, 20315–20333
5W dalszej części autoreferatu będę używał krótszego określenia – „Zespół”.
6P. Bruździak, A. Panuszko, J. Stangret, J. Phys. Chem. B, 2013, 117, 11502–11508. Publikacja ukazała się

po obronie pracy doktorskiej, jednak dotyczyła materiału opublikowanego w pracy doktorskiej.
7W celu zwiększenia czytelności tekstu, w dalszej jego części będę pomijał cudzysłów we wszystkich określeniach

dotyczących zaburzenia. Należy jednak pamiętać, że nie jest to ściśle naukowe określenie, oddaje jednak dobrze
sens badanych zmian wywołanych obecnością w roztworze innej cząsteczki lub wpływem zewnętrznego czynnika
wywołującego obserwowane zmiany. Mianem zaburzenia będę rozumiał wszelkie zmiany w strukturze oscylacyjnej
analizowanej cząsteczki widoczne na widmach w podczerwieni.
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cm−1) wywołanymi obecnością wybranych osmolitów stabilizujących i destabilizujących.
Badania kalorymetryczne z wykorzystaniem kalorymetru różnicowego nanoDSC (ang. dif-
ferential scanning calorimeter) pozwoliły mi określić wpływ tych osmolitów na stabilność
temperaturową lizozymu z białka jaja kurzego.8

Po obronie pracy doktorskiej znacząco rozwinąłem metodę widm zaburzonych, w więk-
szym stopniu zintegrowałem ją z chemometryczną metodą analizy danych widmowych
i przystosowałem do badanych układów, dzięki czemu uzyskałem dużo jaśniejszy obraz
oddziaływań w roztworach. Poszerzyłem także swój warsztat badawczy o różne metody
obliczeniowe, które wspomagały interpretację uzyskanych widm w podczerwieni. Przed-
stawiony wniosek jest podsumowaniem mojej kilkuletniej pracy poświęconej badaniom
oddziaływań nieelektrolitów, elektrolitów i makrocząsteczek o biologicznym znaczeniu
w roztworach.

4.4.2 Metody spektroskopowe w analizie oddziaływań międzycząsteczkowych i sta-

bilności makrocząsteczek w roztworach

4.4.2.1 Metoda widm zaburzonych w badaniu oddziaływań w roztworach

Spektroskopia w podczerwieni z wykorzystaniem transformacji Fouriera – FTIR (ang.
Fourier Transform Infrared Spectroscopy), także w połączeniu z techniką osłabionego cał-
kowitego wewnętrznego odbicia – ATR (ang. Attenuated Total Reflectance), jest jedną
z podstawowych technik eksperymentalnych pozwalających na badanie zmian struktural-
nych zachodzących w cząsteczkach pod wpływem zmian w ich bezpośrednim otoczeniu.
Stosowałem ją na etapie prac nad rozprawą doktorską poświęconą zmianom strukturalnym
lizozymu w obecności wybranych osmolitów stabilizujących i destabilizujących. Wykorzy-
stana przeze mnie metoda analizy danych widmowych – metoda widm zaburzonych –
pozwoliła na wyciągnięcie interesujących wniosków dotyczących oddziaływań w tego typu
układach.

Sposób wykorzystania tej metody, który zaprezentowałem w swoich wcześniejszych
pracach, w tym w pracy doktorskiej, był jednak jedynie prostą adaptacją metody do bar-
dziej skomplikowanych układów trójskładnikowych (np. lizozym–woda–osmolit) i pozwa-
lał jedynie na uzyskanie informacji o tendencjach w nich zachodzących, tj. zinterpretować
te zmiany w sposób jakościowy. Nie pozwalał natomiast na ilościowe oszacowanie tych
zmian, tj. na dokładne określenie liczby cząsteczek biorących udział w zaburzeniu.

Większość z układów będących przedmiotem niniejszego wniosku można było okre-
ślić mianem asymetrycznych, tj. występowała znacząca różnica w masach cząsteczkowych
składników układu: białko–woda–osmolit. Moje pierwotne podejście, stosowane również
w pracy doktorskiej, polegało jedynie na wyznaczaniu widm zaburzonych składników
o większej masie cząsteczkowej, tj. białka. Wady takiego sposobu analizy danych były
następujące: 1) obserwowane zmiany były niewielkie i sugerowały najczęściej brak zna-
8W dalszej części autoreferatu będę używał skróconej nazwy – lizozym.
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Rysunek 1: Ilustracja metody widm zaburzonych na przykładzie L-proliny zaburzonej obecnością

białka – lizozymu z białka jaja kurzego. (A) Seria zmierzonych widm układu L-prolina–woda–

lizozym. Linia przerywana oznacza widmo czystej wody. (B) Seria widm z rysunku (A) pozba-

wionych udziału wody. We wstawce przedstawiłem widma roztworów lizozymu także pozbawione

udziału wody i interpolowane do stężeń lizozymu w odpowiednich próbkach z L-proliną. Te in-

terpolowane widma białka są w kolejnym kroku odejmowane od właściwych widm układu pozba-

wionego wody. (C) Widma L-proliny pozbawione udziału wody i białka. (D) Widma z rysunku

(C) znormalizowane do wspólnego stężenia 1 mol·dm−3. Linią przerywaną oznaczyłem wybraną
liczbę falową, dla której we wstawce zilustrowany został sposób wyznaczania pochodnej molo-

wego współczynnika absorpcji względem molalności białka. Pochodna przy tej liczbie falowej

jest równa nachyleniu dopasowanej krzywej dla molalności lizozymu równej 0.0 mol·kg−1Pro. (E)
Zbiór pochodnych dla wszystkich analizowanych liczb falowych ma charakter widma. (F) Widmo

L-proliny zaburzone obecnością lizozymu (linia ciągła) wyznaczone na podstawie Równania 1

oraz widmo roztworu L-proliny pozbawione udziału wody (linia przerywana). Rysunek pochodzi

z pracy [I].
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czącego wpływu mniejszej cząsteczki na większą, 2) widma makrocząsteczek w zakresie
podczerwieni były bardzo złożone i nie dawały precyzyjnej informacji o zmianach struk-
turalnych zachodzących w tych cząsteczkach.

W swojej późniejszej pracy odszedłem od takiego sposobu analizy i skupiłem się na
drobnocząsteczkowych składnikach roztworów. Opracowane przeze mnie metody wyod-
rębniania widm np. osmolitu zaburzonego obecnością białka (np. lizozymu lub ubikwi-
tyny w pracach [I,III,V]), z wykorzystaniem chemometrycznej metody analizy danych
okazały się skuteczniejsze i bardziej jednoznaczne. Widma związków drobnocząsteczko-
wych, zgodnie z oczekiwaniem, okazały się łatwiejsze w interpretacji, a uzyskane widma
i częstości pasm charakterystycznych grup funkcyjnych mogły być porównane z wynikami
teoretycznymi (DFT) modelowych układów (patrz pkt 4.4.4).

W metodzie widm zaburzonych, zilustrowanej przeze mnie na Rysunku 1, przygoto-
wuje się serię roztworów substancji zaburzanej w obecności substancji zaburzającej w taki
sposób, aby stężenie tej pierwszej było w miarę stałe, a substancji zaburzającej malało
do zera. Podstawowym równaniem pozwalającym wyznaczyć widmo zaburzone substan-
cji w roztworze substancji zaburzającej jest równanie stosowane także w badaniach nad
hydratacją z wykorzystaniem HDO jako sondy zmian strukturalnych rozpuszczalnika 9:

εaffected =
1

NM
·
(
∂ε

∂m

)
m→0

+ εbulk (1)

gdzie ε jest molowym współczynnikiem absorpcji przy określonej liczbie falowej (a także
przy ustalonej grubości kuwety lub głębokości penetracji wiązki, w przypadku spektrosko-
pii ATR), N jest liczbą cząsteczek zaburzonych,10 M to masa molowa substancji zaburzo-
nej, m to molalność substancji zaburzającej. Obecna w tym równaniu pochodna określa
zmianę współczynnika absorpcji substancji zaburzanej spowodowaną wzrostem stężenia
substancji zaburzającej i jest wyznaczana eksperymentalnie jako współczynnik nachylenia
krzywej ε(m), w której poszczególne punkty to współczynniki absorpcji molowej z serii
zmierzonych widm (patrz Rysunek 1D). Wartości ε odpowiadają konkretnym liczbom fa-
lowym, jednak można ich zbiór rozumieć także jako całe widmo w określonym przedziale
liczb falowych. Podobnie, cały zakres pochodnych wyznaczonych przy poszczególnych licz-
bach falowych można rozumieć jako samodzielne widmo. Poszukiwane w Równaniu 1 są
jednocześnie dwie niewiadome: widmo zaburzone – εaffected oraz liczba cząsteczek zabu-
rzonych – N. W klasycznej metodzie założyć można kilka wartości N i w ten sposób
wyznaczyć serię potencjalnych widm zaburzonych, tzw. serię widm „testowych”, spośród
których należy wybrać właściwe widmo zaburzone. Zadanie to nie jest trywialne, lecz
można je ułatwić wykorzystując którąś z zaproponowanych przeze mnie metod chemome-
trycznych (patrz pkt 4.4.3).
9M. Śmiechowski, J. Stangret, Pure Appl. Chem., 2010, 82, 1869–1987
10Formalnie jest to liczba moli substancji zaburzonej przez 1 mol substancji zaburzającej. W celu skrócenia

tekstu, w dalszej części będę używał określenia „liczba cząsteczek zaburzonych”.
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W pracy [I] wprowadziłem dodatkowy parametr, będący funkcją uzyskanych wartości
N dla konkretnego układu, który nazwałem spektroskopowym współczynnikiem preferen-
cji:

P S =
N

NH2O
·
(

n

nH2O

)−1
(2)

gdzie N to liczba cząsteczek analizowanej substancji zaburzonych obecnością substancji
zaburzającej (wyznaczona za pomocą wyżej opisanej metody), NH2O to liczba cząsteczek
wody zaburzonej przez analizowaną substancję (określona na podstawie dostępnej litera-
tury lub wyników Zespołu), a n/nH2O to stosunek liczby moli substancji zaburzanej do
liczby moli wody w roztworze wyłącznie tej substancji (tzw. roztworze „bulk”). Współ-
czynnik preferencji pozwolił mi na określenie w jakim stopniu substancja zaburzana od-
działuje z rozpuszczoną w tym samym roztworze substancją zaburzającą. Podobnie jak
inne tego typu współczynniki, wartości większe od jedności oznaczały preferencyjne od-
działywanie substancji zaburzającej z zaburzaną, natomiast mniejsze od jedności ozna-
czały jej wykluczanie. Analiza preferencyjnego oddziaływania/wykluczania z wykorzysta-
niem tak zaproponowanego współczynnika została przeze mnie przeprowadzona w nastę-
pujących pracach: [I,III,V].

4.4.2.2 Oddziaływania osmolitów stabilizujących z białkami – weryfikacja teorii

preferencyjnego wykluczania

Przedstawiony sposób obróbki widm i uzyskiwania z nich informacji o oddziaływaniach
w roztworach wodnych zastosowałem początkowo w pracy [I] dla następujących ukła-
dów: TMAO–lizozym oraz L-prolina–lizozym. Oba związki, TMAO i L-prolina, znane są
ze swoich stabilizujących białka właściwości. Ich budowa chemiczna sugerowała jednak,
że mogły istnieć różnice w sposobie oddziaływania z białkiem. Uzyskane widma zabu-
rzone pozwoliły mi jednoznacznie stwierdzić, że różnice te faktycznie istniały i w pewnym
stopniu zaprzeczały funkcjonującej do tej pory w literaturze teorii preferencyjnego wy-
kluczania stabilizatorów z powierzchni makrocząsteczek. TMAO, zgodnie z tą teorią, nie
wykazywało najmniejszego zaburzenia obecnością białka, niezależnie od jego stężenia.
Liczba cząsteczek zaburzonych wprawdzie wynosiła od 30 do 15, w zależności od stęże-
nia tego osmolitu, jednak kształt widm zaburzonych nie wskazywał na obecność żadnych
bezpośrednich oddziaływań pomiędzy TMAO a białkiem.11 Co więcej, spektroskopowe
współczynniki oddziaływań, początkowo większe od jedności przy bardzo niskich stęże-
niach osmolitu, szybko spadły poniżej jedności, wskazując na preferencyjne wykluczanie.
11W celu określenia, czy cząsteczka TMAO w ogóle może reagować na zmiany zachodzące w roztworze, przepro-

wadziłem dodatkowe eksperymenty zmieniając pH roztworu lub dodając soli ZnCl2, której jon Zn2+ miał szansę
oddziaływać z atomem tlenu TMAO. W obu przypadkach zarejestrowałem wyraźne zmiany sugerujące: 1) zmianę
długości wiązania N–O spowodowaną oddziaływaniem z jonem Zn2+, 2) powstanie nowego pasma absorpcji N–O
w sprotonowanej cząsteczce TMAOH+. Żadna z tych zmian nie miała miejsca na widmach zaburzonych obecnością
białka, w związku z tym przyjąłem brak oddziaływań bezpośrednich za uprawniony wniosek.
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Jakościowo wynik ten pokrywał się z danymi dostępnymi w literaturze i faktycznie wska-
zywał w takiej sytuacji preferencyjną hydratację białka jako źródło, w którym należało
poszukiwać przyczyn zwiększonej stabilności białek w roztworach TMAO.

Inny obraz wyłonił się z analogicznych danych dotyczących oddziaływań w układzie
L-prolina–lizozym. W tym przypadku zmiany w kształcie pasma karbonylowego L-proliny
były wyraźne i pozwoliły mi jednoznacznie stwierdzić, że w tym układzie zaszły duże
zmiany strukturalne spowodowane oddziaływaniem z którymś ze składników roztworu.
Pierwotne pasmo uległo wyraźnemu rozszczepieniu, co oznaczało zmniejszenie równocen-
ności wiązań C–O grupy COO−. Efekt ten mógł być spowodowany jedynie oddziaływa-
niem tej grupy z cząsteczkami innymi niż woda, w tym wypadku z powierzchnią lizozymu.
Wyznaczone przeze mnie spektroskopowe współczynniki preferencyjnego oddziaływania
wskazywały także, że nawet przy wysokich stężeniach (ok. 8 moli/kgH2O) L-prolina była
preferencyjnie akumulowana w pobliżu powierzchni białka. Wyznaczone przeze mnie eks-
perymentalne parametry oddziaływań zostały potwierdzone za pomocą symulacji metodą
dynamiki molekularnej przeprowadzonych przez dr inż. Beatę Adamczak. Udało mi się
zatem eksperymentalnie wskazać w pracy [I], że teoria preferencyjnego wykluczania nie
sprawdza się w przypadku każdego osmolitu stabilizującego i prawdopodobnie inne me-
chanizmy mogą być odpowiedzialne za obserwowaną stabilizację białka.

Podobne wnioski udało mi się w mojej pracy [V] wyciągnąć z wyników badań nad od-
działywaniem tauryny (kwas 2-aminoetanosulfonowy, aminokwas niebiałkowy) i N,N,N -
trimetylotauryny (TMT) z lizozymem i ubikwityną z krwi wołowej. W przeciwieństwie
do dwóch wyżej omówionych osmolitów, tauryna posiada dwie grupy funkcyjne, których
pasma są wyraźnie oddzielone na widmie w podczerwieni. Grupa NH+3 wykazuje pasma
drgań zginających w zakresie ok. 1700 – 1550 cm−1, podczas gdy grupa sulfonowa SO−3
posiada pasma drgań rozciągających w zakresie ok. 1300 – 1000 cm−1. Umożliwiło mi
to więc zobrazowanie zmian w strukturze oscylacyjnej każdej z grup niezależnie. W przy-
padku aminokwasów posiadających grupę karboksylową i aminową takie rozróżnienie było
już niezwykle trudne, ponieważ obie grupy absorbują w podobnym zakresie (1700 – 1550
cm−1). Pasma drgań rozciągających SO−3 trimetylotauryny w dużym stopniu pokrywały
się z ich odpowiednikami w taurynie.

Uzyskane przeze mnie widma zaburzone obu tych związków pozwoliły mi stwierdzić, że
jedynie grupa aminowa tauryny oddziałuje z grupami funkcyjnymi na powierzchni wybra-
nych białek. Rozszczepienie pasma zginającego wiązania N–H wskazało, że oddziaływanie
takie w roztworze istniało. Zmiany w kształcie widm potwierdziłem obliczeniowo (pkt.
4.4.4.1). Pomimo tego, że grupa sulfonowa obu związków miała możliwość tworzenia wią-
zań wodorowych z białkiem, oddziaływań takich nie zaobserwowałem (wyznaczone przeze
mnie metodą DFT przesunięcia pasm nie były widoczne na widmach eksperymentalnych).
Zmiany na widmach zaburzonych obu związków były znikome, tak jak w przypadku oma-
wianego wyżej TMAO.

Ze względu na brak znaczących zmian w widmie trimetylotauryny, spektroskopowe
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współczynniki preferencji w badanym zakresie stężeń określiłem jedynie dla układu tau-
ryny i obu białek. W obu przypadkach wartości współczynnika preferencji były większe od
jedności, co oznaczało, że tauryna akumulowała się w pobliżu obu białek, chętniej jednak
wokół ubikwityny.

Dane literaturowe wskazywały, że tauryna zwiększała temperaturową stabilność ma-
krocząsteczek. Brakowało takich danych dla trimetylotauryny, dlatego dodatkowo wyko-
nałem serię różnicowych pomiarów kalorymetrycznych (DSC, ang. „differential scanning
calorimetry”) temperatur denaturacji lizozymu i ubikwityny w obecności obu tych związ-
ków. Potwierdziłem w ten sposób stabilizujący wpływ tauryny. Trimetylotaurynę mogłem
zakwalifikować jako destabilizator, choć w przypadku jej niskich stężeń można było za-
obserwować niewielki wzrost temperatury denaturacji obu białek. Sugerowało to, iż naj-
prawdopodobniej w roztworze trimetylotauryny dwa przeciwstawne zjawiska wpływały na
stabilność lizozymu i ubikwityny. Obserwacja ta została częściowo wytłumaczona dzięki
badaniom nad hydratacją obu analizowanych związków i białek, przeprowadzonym przez
innych członków Zespołu.

Uzyskane dane pozwoliły mi stwierdzić, że trimetylotauryna faktycznie była wyklu-
czana z powierzchni badanych białek, natomiast tauryna wiązała się z powierzchnią białka.
Ponownie wykazałem, że teoria preferencyjnego wykluczania nie zawsze się sprawdza, gdyż
według niej to trimetylotauryna powinna być stabilizatorem, a tauryna denaturantem.

4.4.2.3 Związki denaturujące a słabe oddziaływania z powierzchnią białka

Podobne podejście eksperymentalne pozwoliło mi w pracy [III] scharakteryzować od-
działywania mocznika i jego alkilowych pochodnych (N -metylomocznika - NMU, N -
etylomocz-nika - NEU, N -butylomocznika - NBU, N,N’ -dimetylomocznika - DMU, N,N’ -
dietylomocz-nika - DEU oraz N,N,N’,N’ -tetrametylomocznika - TMU) z lizozymem. Wszyst-
kie te związki miały potwierdzone właściwości denaturujące. Ich widma zaburzone wyka-
zywały niespecyficzne zmiany, głównie zmiany intensywności. Wnioski te w dużym stopniu
pokryły się z tymi uzyskanymi przeze mnie w pracy doktorskiej. W przypadku tamtych
badań nie otrzymywałem jednak widm zaburzonych ani białka ani żadnego z analizowa-
nych związków, a jedynie jakościowo określałem zmiany w kształcie pasma amidowego
i lizozymu. Badania w pracy [III] wykonałem już zgodnie z metodyką przedstawioną
w punkcie 4.4.2, a uzyskane widma zaburzone mocznika i pochodnych pozwoliły bardziej
jednoznacznie określić zmiany zachodzące w roztworach denaturantów.

W omawianej pracy ([III]) wykazałem, że w przeciwieństwie do omawianych w punkcie
4.4.2.2 L-proliny i tauryny, mocznik i jego pochodne w większości prawie nie oddziaływały
z lizozymem. W większości przypadków nie mogłem jednoznacznie wskazać jakichkolwiek
przesunięć, nowych pasm lub ich rozszczepień, które mogłyby świadczyć o tworzeniu bez-
pośrednich specyficznych oddziaływań. Wykonałem dodatkowe pomiary mające na celu
określenie, w jaki sposób zmiana stężenia w roztworze czystych związków wpływa na
kształt widma, tj. wyznaczyłem widma samo-zaburzone zmianą stężenia. Widma mocz-
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nika i jego pochodnych zaburzonych obecnością lizozymu okazały się w dużym stopniu
podobne właśnie do tych zaburzonych zwykłym wzrostem ich stężenia. Oznaczało to, że
lizozym działał jak związek konkurencyjny zmniejszający ilość dostępnego dla mocznika
i jego pochodnych rozpuszczalnika. Nowe pasma pojawiły się jedynie w przypadku DEU
oraz TMU i przypisałem je prawdopodobnemu oddziaływaniu wiązania karbonylowego
tych związków z powierzchnią białka. Związki te były w dużym stopniu hydrofobowe,
dlatego mogłem podejrzewać, że niespecyficznie asocjowały do bardziej hydrofobowych
fragmentów powierzchni białka, przez co wymuszona była interakcja wiązania karbonylo-
wego z pobliskimi grupami funkcyjnymi. Oddziaływania takie można było sobie wyobrazić
jednak nie jako dobrze zorientowane, jak w przypadku tauryny, lecz przypadkowe, w któ-
rych cząsteczki tych pochodnych mocznika niejako „leżą” na powierzchni białka.

Analiza obliczonego przeze mnie spektroskopowego współczynnika preferencji potwier-
dziła słabszą tendencję tej grupy związków do gromadzenia się przy powierzchni lizozymu.
Wyznaczone wartości współczynników były w większości przypadków 4–5 razy mniejsze
niż w układach zawierających stabilizatory, jednak wciąż większe od jedności. Przy wyso-
kich stężeniach wszystkie dążyły do jedności, co oznaczało, że skład roztworu w pobliżu
białka i w jego głębi nie był statystycznie różny.

Rysunek 2: Widmo γ-butyro-

laktonu zaburzone oddziaływaniem

z LiBr w zakresie drgań rozcią-

gających C–H (odpowiadające

N=3.1, linia czarna) oraz to samo

widmo wygładzone z wykorzysta-

niem transformacji falkowej (linia

zielona). Linią czerwoną oznaczono

widmo γ-butyro-laktonu czystego.

Rysunek pochodzi z pracy [IV].

Od ogólnego trendu odbiegała N -butylowa po-
chodna mocznika. Liczba cząsteczek zaburzonych
przez jedną cząsteczkę lizozymu była największa,
co mogło sugerować duże prawdopodobieństwo wy-
stępowania pewnych oddziaływań. Także obliczony
przeze mnie współczynnik preferencyjnego oddziały-
wania wskazywał, że akumulacja przy powierzchni
białka jest znacząca. Jednak zmiany na widmie zabu-
rzonym nie wskazywały na żadne specyficzne oddzia-
ływania angażujące wiązanie karbonylowe lub ami-
nowe tego związku. Wyjaśnienia poszukiwałem w cha-
rakterze i długości podstawnika alkilowego. Stosun-
kowo długi podstawnik n-butylowy znacząco zwięk-
szył hydrofobowość cząsteczki. Jego rozpuszczalność
była dużo niższa od pozostałych związków z tej
grupy. Podstawnik mógł w takim przypadku pene-
trować hydrofobowe wnętrze białka, podczas gdy po-
zostały fragment cząsteczki wystawał na jego po-
wierzchni skierowany do rozpuszczalnika. Teorię taką
potwierdzały wykonane przeze mnie pomiary kalory-
metryczne, wskazujące na wyjątkowa zdolność NBU
do obniżania temperatury denaturacji lizozymu. Oznaczało to, że mechanizm oddziały-
wania tego związku z białkami był znacząco inny. Zaburzone były najprawdopodobniej
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w tym wypadku wiązania C–H podstawnika, jednak zmiany w drganiach tych wiązań
nie były przeze mnie analizowane na tamtym etapie pracy, głównie z powodu niewielkiej
intensywności pasm rozciągających C–H oraz ich przysłonięciu przez dużo silniejsze pa-
smo rozciągające O–H rozpuszczalnika (roztwory przygotowane były w wodzie zwykłej).
Uzyskane widma zawierałyby dużo szumu, który znacząco utrudniłby ich interpretację.

4.4.2.4 Zaburzenie pasm rozciągających C–H – problem eksperymentalny

Podobny problem udało mi się jednak pokonać w pracy [IV] dotyczącej oddziaływań γ-
butyrolaktonu (GBL) z jonami litu i bromu w warunkach bezwodnych. Wyeliminowanie
możliwości zanieczyszczenia próbek wodą atmosferyczną w trakcie pomiarów było trudne
i wymagało ode mnie modyfikacji dotychczas stosowanego przeze mnie sposobu pomia-
rów widm FTIR oraz specjalnego przygotowania przystawki ATR. Dzięki tym zmianom
pasma rozciągające O–H nie przesłaniały interesującego mnie rejonu widma (ok. 3050 –
2950 cm−1), wciąż jednak intensywność widm zmierzonych na jednoodbiciowej przystawce
ATR była zbyt niska, a stężenie soli zaburzającej GBL na tyle małe, że nie było możliwo-
ści zastosowania klasycznego sposobu wyznaczania widm zaburzonych. Wspomagając się
chemometryczną metodą analizy serii widm GBL w analizowanym regionie udało mi się
wyznaczyć wartość liczby cząsteczek GBL zaburzonych obecnością LiBr (N =3.1, zgodne
z przewidywaniami teoretycznymi), jednak odpowiadające jej widmo zaburzone charakte-
ryzowało się silnym szumem. Szumy udało mi się z sukcesem usunąć wykorzystując trans-
formację falkową. Wygładzanie innymi metodami, w tym metodą Savitzky’ego–Golaya,
nie dałoby tak dobrych rezultatów. Pasma rozciągające wiązania C–H, asymetryczne i sy-
metryczne, wyraźnie przesuwały się w stronę niższych liczb falowych w efekcie oddziały-
wania z jonami Li+ i Br−. Równolegle prowadzone przez dr inż. Macieja Śmiechowskiego
symulacje metodą dynamiki molekularnej ab initio pozwoliły precyzyjniej przypisać to
zaburzenie oddziaływaniom głównie z jonem Br−.

4.4.2.5 N -metyloacetamid jako model do badania oddziaływań białek z solami

kwasu fosforowego

Oddziaływania związków organicznych z elektrolitami stały się także wiodącym tematem
mojej kolejnej pracy [VI].12 Tym razem jednak zaproponowałem zbadanie tego typu od-
działywań w roztworze wodnym, przez co uwzględnić musiałem także rolę rozpuszczalnika.
Sam temat pracy, a także metody eksperymentalne i obliczeniowe, które pozwoliły odpo-
wiedzieć na postawione w publikacji pytania, zaproponowałem samodzielnie. Za pomy-
słem zbadania oddziaływań soli kwasu fosforowego z NMA w pracy [VI], stała także chęć
określenia, w jaki sposób składniki szeroko stosowanego w biologii molekularnej buforu
fosforanowego oddziałują z białkami i peptydami. Zaproponowane przeze mnie badania
12Jedynymi współautorami tej publikacji są ówcześni studenci II i III stopnia studiów: mgr inż. Karol Biernacki

oraz mgr inż. Emilii Kaczkowskiej, których pracę koordynowałem.
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miały charakter modelowy, w których za model łańcucha polipeptydowego posłużyła czą-
steczka NMA, posiadająca ugrupowanie peptydowe charakterystyczne i powtarzające się
w szkielecie wszystkich białek i peptydów. W pracy ograniczyłem się jedynie do formy
trans-NMA, gdyż udowodniono, że jest to forma dominująca w roztworze wodnym tego
związku,13 jak również w strukturze białek.

W pracy tej wprowadziłem znaczące usprawnienie w metodzie widm zaburzonych na
etapie sporządzania roztworów, które ostatecznie zwiększyło jakość uzyskanych wyników.
Polegało ono na sporządzeniu nie pojedynczej serii roztworów, w której stężenie analizo-
wanego składnika pozostawało stałe, a składnika zaburzającego zmienne, lecz na całej serii
roztworów o zmiennych stężeniach obu składników. Seria taka zawierała różne kombina-
cje stężeń dwóch składników tworzących w miarę równomierną siatkę stężeń. Pojedyncze
zmierzone widmo odpowiadało więc konkretnej parze stężeń obu składników. Z całej serii
widm można było więc wybierać pojedyncze serie, w których stałe było stężenie jednego
ze składników. Co więcej, nie było istotne, który ze składników był zaburzany, a który
zaburzający, a analizę można było przeprowadzić równolegle z punktu widzenia obu z nich.

Nieuniknione niedokładności towarzyszące przygotowaniu próbek sprawiały, że koń-
cowe stężenia w niewielkim stopniu odbiegały od założonych. Wykorzystałem jednak in-
terpolację punktów eksperymentalnych (tj. wartości absorbancji wszystkich próbek przy
konkretnej liczbie falowej) na płaszczyźnie definiowanej przez stężenia obu składników roz-
tworów, dzięki czemu możliwe stało się uzyskanie siatki idealnie rozmieszczonych widm,
z których można było wybierać pojedyncze serie przeznaczone do analizy metodą widm
zaburzonych. Postępowanie takie miało jeszcze dodatkową zaletę, a mianowicie „wygła-
dzało” niewielkie błędy związane z przygotowaniem próbek i w pewnym stopniu usuwało
szumy w seriach widmowych. Serie, w których obecny był tylko jeden ze składników
roztworów, posłużyły do określenia samo-zaburzenia spowodowanego jedynie wzrostem
stężenia analizowanego składnika. Zmiany takie musiałem również wziąć pod uwagę wy-
znaczając widma zaburzone mieszanin, gdyż zwiększenie stężenia substancji zaburzającej
zmniejszało ilość rozpuszczalnika dostępnego dla składnika zaburzanego. Przedstawiony
sposób przygotowania danych i ich obróbki pozwolił w dużo lepszym stopniu wyizolować
widma nie tylko NMA, ale również obu jonów fosforanowych (H2PO−4 oraz HPO2−4 ).

Dzięki wykorzystaniu analizy faktorowej (inaczej czynnikowej) w jej odmianie pozwa-
lającej na izolację widm faktorów,14 udało mi się zidentyfikować dwie populacje NMA
w roztworze wodnym: 1) formy monomerycznej oraz 2) oligomeru, w którym cząsteczki
NMA oddziaływały poprzez wiązanie wodorowe tworzone przez grupę karbonylową i ami-
nową.15 Odpowiednie przesunięcia w częstościach drgań pasm karbonylowych rozciągają-
13W.L. Jorgensen, J. Gao, J. Am. Chem. Soc., 1988, 110, 4212–4216
14E.R. Malinowski, Anal. Chim. Acta, 1982, 134, 129–137
15Podobnie jak w przypadku NMA, także dla obu soli fosforanowych uzyskałem widma samo-zaburzone jedynie

zmianą stężenia w ich roztworach. Zmiany te były niewielkie, lecz wyraźne w przypadku jonu H2PO−4 . Prze-
sunięcia pasm rozciągających symetrycznych i asymetrycznych wiązań P–O i P–OH, potwierdzone obliczeniami
teoretycznymi prostych kompleksów, wykonane pod moją opieką przez mgr inż. Karola Biernackiego, pozwoliły
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cych (ok. 1625 cm−1 i amidowych zginających (ok. 1575 cm−1) spowodowane oddziaływa-
niami NMA–NMA potwierdzone zostały za pomocą obliczeń teoretycznych DFT (patrz
pkt 4.4.4.2).

Wpływ obu soli fosforanowych na strukturę oscylacyjną NMA okazał się znikomy, co
sugerowało brak oddziaływań bezpośrednich pomiędzy składnikami roztworów. Ten wnio-
sek okazał się zaskakująco podobny do wniosków z moich wcześniejszych prac dotyczących
oddziaływań osmolitów z białkami, pomimo tego, że tym razem zbadany został wpływ
soli nieorganicznej o charakterze typowo jonowym. Zaproponowany przeze mnie sposób
przygotowania serii roztworów pozwolił także na określenie zmian w strukturze obu jonów
fosforanowych zaburzonych obecnością NMA. W przeciwieństwie do NMA, zarówno jon
H2PO

−
4 jak i HPO2−4 wykazywały niewielkie, jednak wyraźne zaburzenia.

Kształt widm jonów zaburzonych obecnością NMA w roztworze zasugerował mi jed-
nak, że były one w niewielkim stopniu wrażliwe na obecność tego związku. Tak zaburzone
widma wykazywały inne cechy niż te spowodowane jedynie zmianą stężenia jonów (tj.
widma samo-zaburzone). W przypadku jonu H2PO

−
4 łatwo można było zidentyfikować

przesunięcie asymetrycznego pasma rozciągającego P–OH (ok. 940 cm−1) jako efekt od-
działywania z NMA poprzez cząsteczkę wody (wskazywały na to obliczenia DFT). Brak
bezpośrednich silnych oddziaływań w tym wypadku potwierdzał też brak zaburzenia czą-
steczki NMA w tym samym układzie. Jednak w przypadku jonu HPO2−4 przesunięcia
pasm własnych tego jonu oraz proste obliczenia DFT sugerowały, że mogło dochodzić
do bezpośrednich oddziaływań z cząsteczką NMA. Brak zaburzenia NMA jednoznacznie
wskazywał, że takich oddziaływań nie było. Jasne stało się, że kluczowym elementem,
pomijanym w prostych obliczeniach teoretycznych, była silna otoczka hydratacyjna tego
jonu, uniemożliwiająca bezpośrednie oddziaływania. Zaprojektowane przeze mnie serie
obliczeń teoretycznych uwzględniające minimalne otoczki hydratacyjne obu jonów (DFT
wspomagane analizą w ramach teorii QTAIM, patrz pkt 4.4.4.2), pozwoliły jednoznacznie
potwierdzić, że bezpośrednie oddziaływania w tych roztworach nie występowały, a ob-
serwowane przesunięcia pasm własnych obu jonów mogłem przypisać zmianom spowo-
dowanym ich oddziaływaniom z otoczką hydratacyjną, modyfikowaną obecnością NMA.
W obu przypadkach jony zaczynały silniej oddziaływać ze swoimi otoczkami hydratacyj-
nymi, czego efektem były obserwowane przesunięcia pasm rozciągających wiązań P–O
w kierunku niższych liczb falowych.

4.4.2.6 Spektroskopia FTIR w badaniu oddziaływań wewnątrz- i międzycząstecz-

kowych makrocząsteczek oraz ich stabilności

Spektroskopia FTIR okazała się przydatna nie tylko w badaniu oddziaływań i agregacji
związków małocząsteczkowych (jak NMA, aniony fosforanowe), ale także znacznie więk-

przypuszczać, że w roztworze tego jonu mogą powstawać dimery. Takiego wniosku nie można było wyciągnąć
w przypadku silniej naładowanego jonu HPO2−4 , dla którego prawie nie stwierdzono znaczących zmian w struk-
turze pasm wiązania P–O.
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szego peptydu Trpzip-1. Zadaniem, którego podjąłem się w pracy [VII], było określenie
zmian w strukturze tego peptydu, spowodowanych wzrostem temperatury. Dzięki samo-
dzielnie zaplanowanym i wykonanym eksperymentom oraz przeprowadzonym przeze mnie
symulacjom metodą dynamiki molekularnej udało mi się określić mechanizm tych zmian.

Peptyd Trpzip-1 (12 reszt aminokwasowych o sekwencji SWTWEGNKWTWK) jest
jednym z przedstawicieli niewielkiej grupy syntetycznych peptydów posiadających dobrze
zdefiniowaną strukturę drugorzędową, w tym przypadku strukturę β-spinki. Większość
peptydów, naturalnych lub sztucznych, nie przyjmuje w roztworze określonej struktury,
co może utrudniać ich stosowanie jako modeli znacznie większych białek. Wybrany pep-
tyd miał więc pełnić rolę względnie prostego modelu oddziaływań natywnej struktury
białkowej z substancjami w jego otoczeniu.

Rysunek 3: Struktura oligomeru peptydu Trpzip-1 w tem-

peraturze 300 K, uzyskana za pomocą symulacji me-

todą REMD. Strona lewa: zielonymi strzałkami oznaczyłem

struktury drugorzędowe peptydu, a czerwonym reszty tryp-

tofanu. Prawa strona: ta sama struktura z zaznaczonym hy-

drofobowym rdzeniem (kolor niebieski) i częścią powierzch-

niową (kolor różowy). Rysunek pochodzi z pracy [VII].

Zmiany w strukturze tego
peptydu związane ze zmianą
jego stężenia lub temperatury
określiłem w pracy [VII] za po-
mocą spektroskopii ATR-FTIR
w obecności H2O i D2O jako
rozpuszczalników. Doświadcze-
nie zdobyte w trakcie trwa-
nia studium doktoranckiego po-
zwoliło mi stwierdzić, że pep-
tyd Trpzip-1 niemal natychmia-
stowo po rozpuszczeniu uzyski-
wał strukturę β-spinki, o czym
świadczyły pasma absorpcji w za-
kresie pasma amidowego I/I’
charakterystyczne dla tej struk-
tury drugorzędowej. Jednocze-
śnie nie wykazałem obecności
w wodnych roztworach pep-
tydu Trpzip-1 jego nieustruk-
turyzowanych agregatów. Agre-
gaty takie mogłyby powstawać,
jeśli zamiast prawidłowej struk-
tury cząsteczka peptydu w trakcie rozpuszczania preferowałby oddziaływania międzyczą-
steczkowe z wykluczeniem rozpuszczalnika. Agregaty takie powstają także w wyniku dena-
turacji peptydów i białek, dlatego zmierzyłem widma FTIR peptydu dla kilku wybranych
temperatur, uwzględniając temperatury poza przewidywaną temperaturą jego denatura-
cji. Struktura pasma amidowego I/I’ zdenaturowanych agregatów była znacząco różna od
pasma natywnego peptydu i jednoznacznie wskazała, że nieustrukturyzowane agregaty
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tego rodzaju nie występują w umiarkowanych temperaturach.
Szybkość składania tego peptydu do jego natywnej formy była bardzo duża. Do wnio-

sku takiego doszedłem analizując kształt pasm amidowych I/I’ peptydu rozpuszczonego
w wodzie zwykłej oraz wodzie ciężkiej w dwóch różnych temperaturach: 8 i 25 oC. W wo-
dzie zwykłej maksimum najsilniejszego pasma absorpcji znajdowało się przy 1632 cm−1,
niezależnie od temperatury. W temperaturze 25 oC w D2O pasmo to posiadało maksi-
mum przy ok. 1620 cm−1, co świadczyło o niemal całkowitej wymianie protonu na deuter.
Jednak obniżenie temperatury tylko do 8 oC sprawiło, że oba warianty tego pasma były
widoczne na widmie FTIR. Świadczyło to o tym, że znaczna część grup N–H nie została
zastąpiona wariantem N–D. Stwierdziłem, że w tej temperaturze oddziaływania peptydu
z otaczającym je rozpuszczalnikiem są mocno ograniczone, a energia wewnątrzcząstecz-
kowych wiązań wodorowych jest niższa, tj. korzystniejsza, niż energia ich oddziaływań
z rozpuszczalnikiem.

Zwiększanie stężenia białka w roztworze wody ciężkiej (od ok. 20 do ok. 200 mg·ml−1)
dodatkowo stabilizowało wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe peptydu. Pasma ab-
sorpcji formy sprotonowanej były stabilne i wskazywały na dominujący w strukturze dru-
gorzędowej charakter oddziaływań poprzez proton, pomimo otaczającej go dużej ilości
ciężkiej wody, użytej jako rozpuszczalnika. Mogłem podejrzewać, że peptyd musiał two-
rzyć bardziej skomplikowane struktury wyższego rzędu, w których struktura drugorzędowa
pojedynczej β-spinki pozostawała niezaburzona. Brak takiego zaburzenia uniemożliwiał
jednak wykorzystanie w dalszej analizie spektroskopii FTIR. Istnienie takich struktur, po-
średnio sugerowane przez wyniki spektroskopowe, potwierdziłem za pomocą skaningowej
kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz symulacji metodą dynamiki molekularnej (MD).16

Kształt termogramów (czyli zależności nadmiarowej pojemności cieplnej roztworu pep-
tydu w funkcji tempeartury, wskazującej na przemiany strukturalne peptydu) zarejestro-
wanych dla kilku stężeń peptydu jednoznacznie wskazywał, że agregacja peptydu Trpzip-1
faktycznie zachodziła w temperaturze ok. 30 oC. Oligomeryzacja Trpzip-1 w tej tempe-
raturze oznaczała, że istnieć musiała pewna bariera energetyczna, utrudniająca interak-
cje pomiędzy cząsteczkami peptydu w temperaturach niższych. Źródło zidentyfikowanej
przeze mnie bariery pozostali członkowie Zespołu odnaleźli później we właściwościach
otoczki hydratacyjnej peptydu. Istnienie stabilnych agregatów (lub oligomerów) peptydu
Trpzip-1 w roztworach wodnych potwierdziłem także za pomocą symulacji metodą dyna-
miki molekularnej, a dokładniej metody wymiany replik (ang. replica exchange molecular
dynamics, REMD). Praca [VII] była jednocześnie pierwszą, w której w pełni samodzielnie
przygotowałem symulacje oraz przeprowadziłem analizę uzyskanych trajektorii.

Trpzip-1 jest peptydem z grupy tzw. „zamków tryptofanowych”, posiadających w swo-
jej sekwencji wiele równomiernie rozmieszczonych reszt tryptofanowych. Wyniki spek-
troskopowe i kalorymetryczne pozwoliły mi podejrzewać, że skoro wiązania wodorowe
w strukturze β-spinki nie zostały zaburzone powstającym oddziaływaniem dwóch lub
16Szczegóły stosowanych metod symulacji przedstawiłem w pracy [VII].
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więcej cząsteczek peptydu, to innym możliwym sposobem oddziaływania była asocjacja
wiążąca się z wykluczeniem z rozpuszczalnika stosunkowo hydrofobowych reszt trypto-
fanowych. Minimalna liczba podjednostek w stabilnym oligomerze – 3 – została przeze
mnie określona na podstawie częstotliwości przypadkowych dysocjacji i asocjacji w trak-
cie symulacji metodą dynamiki molekularnej. Występowanie oddziaływań typu N–H· · ·π
oraz π· · ·π w strukturze agregatów peptydu zostało dodatkowo potwierdzone w toku ana-
lizy uzyskanych trajektorii. Wzrost liczby oddziaływań tego typu, wykazany w symula-
cjach, wraz ze wzrostem liczby podjednostek oligomeru, przy jednoczesnym zachowaniu
liczby wiązań wodorowych przypadających na jedną cząsteczkę monomeru, powiązałem
ze wzrostem temperatury i entalpii jednego z przejść na termogramach DSC. Proces agre-
gacji nie wiązał się jednak z denaturacją peptydu, gdyż właściwą temperaturę denaturacji
oszacowałem wstępnie za pomocą spektroskopii FTIR na ok. 55 oC i potwierdziłem ka-
lorymetrycznie. W temperaturach powyżej 50 oC wyraźnie zaznaczone były dwa typowe
dla denaturacji przejścia na termogramach DSC. Pierwsze z nich przyporządkowałem
faktycznemu rozpadowi struktury drugorzędowej peptydu, natomiast drugie rozpadowi
ustrukturyzowanego agregatu. Na taką kolejność wskazywały uzyskane przeze mnie kore-
lacje temperatur poszczególnych przemian ze stężeniem peptydu. Kolejność ta była zu-
pełnie nieintuicyjna, została jednak potwierdzona za pomocą symulacji teoretycznych.
Wykorzystując metodę symulowanego zwiększania temperatury układu (ang. simmulated
annealing molecular dynamics) udało mi się potwierdzić, że oddziaływania typu N–H· · ·π
oraz π· · ·π mają kluczowe znaczenie dla utrzymania całej struktury oligomeru. Koopera-
tywny charakter tego typu oddziaływań najprawdopodobniej sprawiał, że jego struktura
była utrzymywana jeszcze krótko po zniszczeniu niekooperatywnych wiązań wodorowych
w pojedynczych monomerach. W tym wypadku wyniki spektroskopowe FTIR wskazały
jedynie pośrednio na istnienie osobliwego mechanizmu przemian w roztworze peptydu.
Mechanizm ten mógł zostać jednak przeze mnie wskazany dopiero z wykorzystaniem in-
nych metod eksperymentalnych i obliczeniowych.

4.4.2.7 Określenie stabilności lizozymu w obecności wybranych osmolitów z wyko-

rzystaniem dichroizmu kołowego w zakresie UV (CD-UV)

Do określania stabilności temperaturowej makrocząsteczek w wodnych roztworach osmoli-
tów wykorzystywałem, poza kalorymetrią DSC, także zmiany na widmach CD-UV. Współ-
praca z dr Muriel Jourdan, nawiązana podczas mojego pobytu zagranicznego na Université
Joseph Fourier w Grenoble (obecnie Université Grenoble Alpes), zaowocowała wspólną
pracą ([II]), którą poświęciłem zmianom w stabilności lizozymu w roztworach wybranych
osmolitów stabilizyjących: glicyny (GLY), N -metyloglicyny (NMG), N,N -dimetyloglicyny
(DMG), N,N,N -trimetyloglicyny (TMG) oraz TMAO. Dichroizm kołowy w zakresie UV
jest jedną z klasycznych metod pozwalających badać strukturę drugorzędową makroczą-
steczek oraz jej zmiany spowodowane różnymi czynnikami zewnętrznymi, w tym tempe-
raturą. Planując część eksperymentalną do tej pracy przekonałem się jednak, że wraż-
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liwość tej metody badawczej na zmiany spowodowane oddziaływaniem makrocząsteczek
z substancjami rozpuszczonymi w roztworze jest stosunkowo niska. Dodatkowo, zakłó-
cenia spowodowane wysokim stężeniem osmolitów 17 uniemożliwiły mi zaobserwowanie
zmian w strukturze lizozymu spowodowanych potencjalnymi oddziaływaniami z wybra-
nymi związkami. Mogłem jednak wykorzystać tę metodę, podobnie jak kalorymetrię DSC,
do zbadania wpływu tych substancji na stabilność lizozymu. Dla każdego układu wybra-
łem najbardziej optymalne długości fal, pozwalające monitorować zmiany strukturalne
towarzyszące denaturacji tego białka w roztworach. Uzyskane w ten sposób krzywe dena-
turacji posłużyły mi do wyznaczenia temperatury denaturacji białka w obecności bada-
nych substancji, które przedstawiłem na rysunku 4.

Rysunek 4: Zależności temperatury

denaturacji lizozymu od stężenia

osmolitu wyznaczone za pomocą di-

chroizmu kołowego w zakresie UV.

Rysunek pochodzi z pracy [II].

Z mojego wcześniejszego doświadczenia 18 wyni-
kało, że proces denaturacji w takich układach jest
zazwyczaj nieodwracalny, dlatego zamiast wyznaczać
parametry termodynamiczne na podstawie krzywych
denaturacji, postanowiłem wyznaczyć wprowadzony
przeze mnie na etapie pracy doktorskiej parametr
dTm/dCC→0, tj. zmianę temperatury denaturacji spo-
wodowaną jednostkową zmianą stężenia substancji
obecnej w roztworze, ekstrapolowaną do zerowego stę-
żenia tej substancji. Uzyskane przeze mnie wyniki ja-
kościowo były zgodne z uzyskanymi przeze mnie wcze-
śniej danymi kalorymetrycznymi, chociaż uzyskane
temperatury denaturacji były średnio o 2–3 oC niższe.
Glicyna oraz NMG w największym stopniu wzmac-
niały stabilność białka, natomiast TMG (betaina) oka-

zała się być słabym wzmacniaczem stabilności temperaturowej. W przypadku TMAO
wyniki były zgodne z danymi kalorymetrycznymi, jednak wpływ tego związku okazał się
silniejszy w warunkach tego eksperymentu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tych
różnic było stężenie białka, które w przypadku pomiarów CD-UV było 4 razy niższe,
niż podczas pomiarów kalorymetrycznych.19 Efekt słabszej samostabilizacji w niższych
stężeniach białka, podobnie jak w przypadku peptydu Trpzip-1 (4.4.2.6), musiał z pew-
nością duże znaczenie w przypadku wszystkich pomiarów CD-UV. TMAO jest jednak
wyjątkowych osmolitem stabilizującym, który znacząco wpływa nie tylko na tempera-
turę denaturacji, ale także na mechanizm denaturacji lizozymu, co wykazałem w swojej
rozprawie doktorskiej oraz opublikowanej na jej podstawie pracy 18.

Silna korelacja pomiędzy uzyskanymi parametrami denaturacji (dTm/dCC→0) i uzyska-
17Do osmolitów zalicza się przede wszystkim związki, które są stosunkowo neutralne dla makrocząsteczek nawet

w bardzo wysokich stężeniach rzędu kilku mol · dm−3.
18P. Bruździak�, A. Panuszko, J. Stangret, J. Phys. Chem. B, 2013, 117, 11502–11508
19Minimalne i maksymalne stężenia podczas pomiarów podyktowane były wymaganiami metod eksperymen-

talnych.
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nymi wcześniej parametrami hydratacji osmolitów (N ) kolejny raz pozwoliły mi potwier-
dzić, że to woda hydratacyjna osmolitów ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji białek.

4.4.3 Metody chemometryczne w analizie danych spektralnych

Rysunek 5: Mapa χ2 z wyraźną

strukturą zbiegającą się na osi N

w punkcie 385, wskazującym na

liczbę cząsteczek wody zaburzonej

obecnością lizozymu. Dolna oś od-

powiada liczbie widm testowych

w serii poddawanej pojedynczemu

cyklowi analizy.

Ilość danych widmowych generowanych podczas poje-
dynczego eksperymentu jest duża, a w przypadku za-
proponowanej przeze mnie metody przygotowywania
próbek [VI] może być bardzo duża. Wyłuskanie z tak
dużej liczby informacji tych najbardziej cennych jest
często zadaniem trudnym, jeśli nie niemożliwym. Che-
mometria daje narzędzia do obróbki danych, które po-
zwalają na uzyskanie wartościowych wyników w spo-
sób stosunkowo łatwy i szybki. Chemometryczna ana-
liza danych pozwoliła mi niemal we wszystkich moich
pracach na relatywnie szybkie i bardziej wiarygodne
uzyskanie informacji o oddziaływaniach w badanych
układach. Wykorzystywane sprzężenie zmodyfikowa-
nej przeze mnie metody widm zaburzonych z opra-
cowanymi algorytmami chemometrycznymi znacząco
ułatwiało mi prace prowadzące do charakterystyki
oddziaływań w roztworach. W swojej pracy przeko-
nałem się, że najcenniejszą metodą chemometryczną
w pracy z danymi widmowymi jest analiza faktorowa
(lub czynnikowa, ang. factor analysis).20

Podstawą stworzonych i wykorzystywanych przeze
mnie procedur chemometrycznych były: 1) ukierunko-
wana analiza faktorowa (ang. target factor analysis)21 i 2) metoda izolacji widm czystych
faktorów.22 W skrócie, ukierunkowana analiza faktorowa pozwala określić prawdopodo-
bieństwo z jakim widmo czystego składnika (tzw. widmo „bulk” związku, którego zaburze-
nie ma być określone) jest jednym z faktorów tworzących serię widm „testowych” (patrz
pkt 4.4.2). Natomiast metoda izolacji faktorów pozwala na wyodrębnienie z serii widm
„testowych” poszczególnych faktorów, mających sens fizyczny. Tak wyizolowane widma
następnie można porównać z widmem jednego z czystych składników badanej miesza-
niny (tzw. widma „bulk”), a stopień podobieństwa oszacować np. za pomocą testu χ2 lub
innego preferowanego testu podobieństwa.

Druga metoda – metoda izolacji widm – wydała mi się najdogodniejsza do analizy
20Cenną pracą, podsumowującą podstawy teoretyczne i możliwości wykorzystania analizy faktorowej w chemii,

jest monografia E.R. Malinowskiego: „Factor Analysis in Chemistry”, 2002, Wiley.
21E.R. Malinowski, Anal. Chim. Acta, 1978, 103, 339–354
22E.R. Malinowski, Anal. Chim. Acta, 1982, 134, 129–137
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serii testowych widm zaburzonych. Z zaproponowanych przeze mnie dwóch algorytmów
wyboru widma zaburzonego z serii widm „testowych” w dalszej mojej pracy po uzyskaniu
stopnia doktora, wygodniejszym okazał się algorytm określany skrótem SIM lub SSM (od
ang. Spectra Similarity Method). Był on z powodzeniem wykorzystany przeze mnie do
wyznaczania widm i liczby cząsteczek substancji zaburzonych zarówno związków wielko-
cząsteczkowych, jak i niewielkich cząsteczek organicznych i nieorganicznych (TMAO [I],
L-proliny [I], mocznika i jego pochodnych [III], tauryny i N,N,N -trimetylotauryny [V],
NMA [VI], soli kwasu fosforowego (V) [VI], γ-butyrolaktonu [IV]). Potwierdza także
wyniki uzyskane klasyczną metodę wyznaczania widm zaburzonych. Metodę SSM szcze-
gółowo opisałem w swoich pracach 23,24 oraz w materiałach uzupełniających do publikacji
[V]. Tworzona za jej pomocą tzw. mapa χ2, czyli rysunek, na którym barwa każdego
z pikseli oznacza inną wartość podobieństwa wyizolowanych faktorów do widma czystej
substancji zaburzanej, zawiera charakterystyczne struktury zwężające się w kierunku jed-
nej z osi (przykład na Rysunku 5 pochodzi z pracy,25 w której wykorzystałem swoją me-
todę do potwierdzenia wyników dotyczących hydratacji lizozymu uzyskanych klasyczną
metodą widm zaburzonych). Zwężenie to oddziela rejony na mapie, w których zmienia się
skokowo podobieństwo widma czystej substancji do wyizolowanych faktorów i określa jed-
nocześnie poszukiwaną wartość N lub innego parametru określającego ilościowo stopień
zaburzenia.

W jednej z moich pierwszych prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora 22

znalazł się nie tylko układ badany przeze mnie w trakcie trwania doktoratu (lizozym–
TMAO), lecz także nowy układ innej makrocząsteczki – DNA z grasicy cielęcej (CtDNA)
– zaburzonej obecnością N,N,N -trimetyloglicyny (betainy), opracowany we współpracy
z dr inż. Pauliną Rakowską. Ujęcie pół-ilościowe metody widm zaburzonych, stosowane
jeszcze na tym etapie mojej pracy, nie pozwoliło na wyznaczenie faktycznej liczby cząste-
czek zaburzonych badanych makrocząsteczek. Wiązało się to przede wszystkim z mniej
dokładnym przygotowaniem roztworów metodą seryjnych rozcieńczeń. Dlatego w takim
wypadku zaproponowałem stosowanie procentowego udziału zaburzenia zamiast precyzyj-
nego i jednoznacznego parametru N. W kolejnych pracach [I,III–VII] roztwory przezna-
czone do pomiarów widm FTIR przygotowywałem już wagowo, co wiązało się ze znacznym
zwiększeniem dokładności na etapie przygotowywania próbek i określania stężeń składni-
ków w poszczególnych próbkach. Pozwoliło mi to na dużo bardziej precyzyjne wyrażenie
zaburzenia za pomocą liczby cząsteczek zaburzonych – N.

W przypadku DNA zaburzonego obecnością betainy po raz kolejny spotkałem się także
z występowaniem kilku wskazań potencjalnych wartości parametru N na mapach parame-
tru χ2. Do momentu rozpoczęcia pracy nad publikacją [V] wybierałem zawsze najniższe

23P. Bruździak �, A. Panuszko and J. Stangret, Vib. Spectrosc., 2010, 54, 65—71.
24P. Bruździak �, P. W. Rakowska, J. Stangret, Appl. Spectrosc., 2012, 66, 1302-–1310. Publikacja ukazała

się po obronie pracy doktorskiej, jednak dotyczyła materiału opublikowanego w pracy doktorskiej.
25A. Panuszko �, M. Wojciechowski, P. Bruździak, P. W. Rakowska and J. Stangret, Phys. Chem. Chem.
Phys., 2012, 14, 15765–15773.
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fizycznie uzasadnione wskazania parametru N i przyjmowałem je jako jedyne wartości
liczby cząsteczek zaburzonych (tak wskazywane widma zaburzone nazwałem w pracy [V]
mocno zaburzonymi). Okazało się jednak, że kolejne (wyższe) wartości parametru N tau-
ryny zaburzonej obecnością lizozymu lub ubikwityny (układy badane w pracy [V]), wska-
zane za pomocą metody chemometrycznej, układały się w logiczną serię. Zaburzone widma
tauryny odpowiadające kolejnym wartościom parametru N okazały się być złożeniem
mocno i słabiej zaburzonych widm tauryny, którym można było przypisać jednoznaczny
sens fizyczny. Taki rozkład widm na mocno i słabo zaburzone pozwolił mi stwierdzić
po raz pierwszy, że liczba centrów oddziaływań tauryny i obu białek jest mocno ograni-
czona i w dużym stopniu niezależna od stężenia osmolitu. Informacja taka była ważna
nie tylko ze względu na poznanie mechanizmu oddziaływania substancji o niewielkich
masach cząsteczkowych z białkami, ale także kolejny raz potwierdziła, że dane uzyskane
metodą chemometryczną mają sens fizyczny i w dużym stopniu pozwalają na celniejszą
analizę uzyskanych widm. Powierzchniowe grupy funkcyjne tych białek, będące poten-
cjalnymi centrami takich oddziaływań, zostały przeze mnie wskazane za pomocą obliczeń
teoretycznych DFT (patrz pkt 4.4.4.1).

4.4.4 Obliczenia DFT w analizie oddziaływań w prostych układach modelowych

Obliczenia teoretyczne stanowią nieocenione źródło informacji pozwalającej interpretować
zmiany obserwowane na widmach FTIR w kontekście oddziaływań międzycząsteczkowych.
Już zwykłe różnice pomiędzy energiami obliczonymi dla kompleksów cząsteczek i ich skła-
dowych pozwalają oszacować siłę oddziaływań, a teoretyczne częstotliwości drgań wiązań
w cząsteczkach mogą ułatwić interpretację widm w podczerwieni. Do wyznaczania energii
oddziaływań, częstości drgań i gęstości elektronowych w swoich pracach wykorzystywa-
łem metody DFT (przede wszystkim funkcjonały M06-2X oraz B3LYP).26 Wybrałem je
głównie z powodu względnie dużej szybkości obliczeń oraz potwierdzonej dobrej zgodności
z wynikami eksperymentalnymi.

4.4.4.1 Obliczenia dotyczące tauryny, trimetylotauryny i ich oddziaływań z po-

wierzchnią białek

Obliczenia teoretyczne wykorzystywałem w swojej pracy od wielu lat, jednak dopiero
w publikacji [V], dotyczącej oddziaływań tauryny i trimetylotauryny z powierzchnią bia-
łek, przedstawiłem po raz pierwszy wyniki obliczeń, które nie stanowiły jedynie zbędnego
„ozdobnika” badań eksperymentalnych, ale były samodzielną i komplementarną częścią
badań. Wykorzystując kombinację funkcjonału M06-2X z bazą funkcyjną aug-cc-pVTZ
(uwzględniając model rozpuszczalnika, CPCM – ang. conductor-like polarizable conti-
nuum model, oraz błąd superpozycji bazy – BSSE, ang. basis set superposition error)
oraz szereg kompleksów cząsteczek tauryny, trimetylotauryny, wody oraz cząsteczek mo-
26Szczegóły stosowanych przeze mnie układów obliczeniowych przedstawione są w pracach [V,VI,VIII].
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delowych, symulujących grupy funkcyjne na powierzchni białek, wykazałem, że energia
oddziaływania grupy SO−3 z powierzchnią białek (symulowaną w tym przypadku grupą
boczną argininy) nie jest korzystniejsza niż z cząsteczkami otaczającego ją rozpuszczal-
nika. Przeciwnie, zgodnie z wynikami teoretycznymi, grupa aminowa tauryny chętniej
powinna oddziaływać w roztworach z ujemnie naładowanymi grupami karboksylowymi
na powierzchni białek. Energie oddziaływań trimetylotauryny z cząsteczkami wody były
jeszcze korzystniejsze niż w przypadku tauryny, co oznaczało jeszcze mniejszą chęć oddzia-
ływania tej cząsteczki z białkami, co udało się zaobserwować w eksperymentalnej części
pracy (patrz pkt 4.4.2.2). Częstości drgań obliczyłem zarówno dla kompleksów, których
istnienie zakładałem na podstawie uzyskanych danych widmowych oraz dla kompleksów
tworzonych poprzez grupę SO−3 , których oddziaływania z białkiem wstępnie wykluczyłem.
Symulowane w ten sposób widma potwierdziły, że obserwowane zmiany na widmach eks-
perymentalnych wynikały z oddziaływań poprzez grupę aminową tauryny. W przypadku
oddziaływań poprzez grupę SO−3 tauryny i trimetylotauryny powinny zostać zaobserwo-
wane wyraźne przesunięcia pasm absorpcji. Zmian tych nie zaobserwowałem na widmach,
co jeszcze raz potwierdziło założony przeze mnie mechanizm oddziaływania obu związ-
ków z białkiem, zaproponowany na podstawie wyników uzyskanych przeze mnie za pomocą
metody widm zaburzonych.

4.4.4.2 Analiza wyników obliczeń DFT w ramach teorii QTAIM w układzie NMA–

woda–fosforan

Stosunkowo proste podejście do określania energii oddziaływań cząsteczek, polegające na
obliczaniu energii kompleksów i ich składników,27 nie w każdym przypadku pozwalało na
uzyskanie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób analizowane cząsteczki
reagują na obecność kilku oddziaływań jednocześnie. Problem ten stawał się poważniejszy,
gdy liczba potencjalnych oddziaływań była znacząca, a cząsteczki analizowanych układów
oddziaływały jednocześnie z kilkoma innymi, jak w przypadku zaproponowanych przeze
mnie układów w pracy [VI]. Wyizolowanie informacji o energiach poszczególnych oddzia-
ływań między NMA, HPO2−4 , H2PO−4 oraz wodą stawało się w takich wypadkach niemal
niemożliwe. Pomocna w moich badaniach okazała się kwantowa teoria atomów w cząstecz-
kach – QTAIM (ang. Quantum Theory of Atoims In Molecules),28 którą włączyłem do
zbioru metod pozwalających scharakteryzować interakcje w takich układach. Kluczowymi
pojęciami w tej teorii są: gęstość elektronowa oraz jej gradient, a także charakterystyczne
punkty w przestrzeni określone przez zmiany gęstości elektronowej – tzw. punkty kry-
tyczne (ang. critical points). Z punktu widzenia mojej pracy najistotniejszymi punktami
krytycznymi są te oznaczone jako (3,−1), czyli punkty krytyczne w miejscach wiązania,
27Tego typu obliczenia w pracy [VI] przeprowadził pod moja opieką mgr inż. Karol Biernacki. Z mojego do-

świadczenia wynika, że takie podejście, pomimo że mocno uproszczone, daje wiarygodne wyniki w postaci częstości
drgań w cząsteczkach w układach rzeczywistych.
28R.F.W. Bader, Acc. Chem. Res., 1985, 18,9–15
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w tym wiązania wodorowego. Według przyjętej konwencji zapis ten oznacza, że hesjan gę-
stości elektronowej w danym punkcie (∇∇ρ, tj. macierz cząstkowych drugich pochodnych
gęstości elektronowej względem wszystkich możliwych kombinacji współrzędnych w prze-
strzeni) posiada trzy niezerowe wartości własne (ang. „eigenvalues”), dla których suma
znaków (+/−) jest równa −1. Energia wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczką donora
i akceptora okazuje się być równa połowie energii potencjalnej elektronu (VBCP ) w tych
punktach:29

EHB =
1
2
· VBCP , (3)

gdzie:

VBCP =
h̄2

4m
· ∇2ρ− 2 ·GBCP , (4)

a energia kinetyczna elektronu w tym punkcie jest równa:

GBCP =
1
3

(3π2)2/3 · ρ5/3 +
1
6
∇2ρ. (5)

Poszukując punktów krytycznych w geometrii kompleksu wielu cząsteczek i wyznaczając
energie potencjalne elektronów w miejscach występowania wiązań wodorowych mogłem
określić wpływ oddziaływań na siłę wiązań wodorowych nawet w dużych układach (kom-
pleksy zawierające kilkanaście cząsteczek wody i cząsteczkę centralną).Teorię QTAIM
wykorzystałem w badaniach nad wpływem NMA na otoczki hydratacyjne jonów fosfo-
ranowych [VI].

Do jonów fosforanowych otoczonych kilkunastoma cząsteczkami wody (liczba cząste-
czek wynikała z liczby cząsteczek wody zaburzonych przez te jony) zbliżałem kompleks
NMA−3 ·H2O i optymalizowałem geometrię tego typu układów w kilku konfiguracjach.
Wyniki obliczeń w przypadku HPO2−4 okazały się pozornie przeczyć obserwowanym zmia-
nom widmowym w odpowiadających im układach eksperymentalnych. Otoczka hydra-
tacyjna tego jonu okazała się bardziej wrażliwa na zbliżającą się cząsteczkę NMA niż
w przypadku H2PO

−
4 i włączała w swoją strukturę jedną cząsteczkę wody z kompleksu

NMA−3 ·H2O. Odległości pomiędzy cząsteczkami w tym układzie sugerowały osłabienie
wiązań wodorowych pomiędzy jonem HPO2−4 a cząsteczkami wody, co powinno pociągać
za sobą zmiany widmowe przeciwne do obserwowanych. Analiza energii wiązań wodoro-
wych metodą QTAIM wykazała jednak, że o ile otoczka hydratacyjna osłabiła się w efekcie
uwspólnienia cząsteczki wody z kompleksu NMA, o tyle energia wiązań wodorowych po-
między grupami P–O i wodą wzrosła, tak jak wynikało z eksperymentalnych przesunięć
pasm rozciągających P–O.

Uzyskane przeze mnie wyniki teoretyczne miały nie tylko ogromne znaczenie z punktu
widzenia poznania oddziaływań NMA–fosforan oraz NMA–woda, ale wskazały mi także
potencjalne sposoby bardziej zaawansowanego projektowania obliczeń z wykorzystaniem
metod kwantowych, które pozwolą w przyszłości na bardziej wiarygodne porównanie ich
29E. Espinosa, E. Molins, C. Lecomte, Chem. Phys. Lett., 1998, 285, 170–173
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Rysunek 6: Strona lewa: wybrane zoptymalizowane kompleksy NMA i jonu a) H2PO−4 lub b)

HPO2−4 uwzględniające ich minimalne otoczki hydratacyjne. Strona prawa: 12 najkrótszych

odległości O–O w otoczkach hydratacyjnych c) H2PO−4 i d) HPO
2−
4 . Linia czerwona odpowiada

zoptymalizowanej strukturze bez oddziaływania z kompleksem NMA−3·H2O (linia odniesienia),
linie czarne odpowiadają otoczkom uwzględniającym oddziaływania z tym kompleksem. Rysunek

na podstawie [VI].

wyników z danymi widmowymi. Obecnie w przygotowaniu są dwie kolejne prace, w któ-
rych moim głównym zadaniem jest określenie sposobu oddziaływania cząsteczki dimety-
losulfotlenku (DMSO) z jego otoczką hydratacyjną oraz metylosulfonylometanu (MSM,
DMSO-2) z NMA i jonami fosforanowymi na podstawie obliczeń teoretycznych.

4.4.4.3 Wizualizacja wyników obliczeń DFT w kontekście słabych oddziaływań

w kompleksach wodnych NMA i DMA

W swojej ostatniej pracy [VIII] skupiłem się już wyłącznie na pracach typowo obliczenio-
wych, ale wciąż mocno związanych z oddziaływaniem cząsteczek modelujących wiązanie
peptydowe w roztworach wodnych. Problemem, który sobie postawiłem, było wyjaśnienie
przyczyn różnic w oddziaływaniu NMA i N,N -dimetyloacetamidu (DMA) z otaczającymi
je cząsteczkami rozpuszczalnika (wody). Różnice te przejawiały się w sposobie zaburzenia
struktury wody wokół NMA i DMA i były intensywnie badane eksperymentalnie przez
pozostałych członków Zespołu. Wybrane przeze mnie metody obliczeniowe oraz metody
analizy uzyskanych w ten sposób danych pozwoliły na interpretację wyników widmowych,
uzyskanych przez dr Anetę Panuszko. Zaproponowałem użycie dwóch metod analizy wy-
ników obliczeniowych, które ostatecznie pozwoliły wskazać, iż jedną z prawdopodobnych
przyczyn różnego oddziaływania cząsteczek wody z grupą karbonylową obu związków
była zawada steryczna spowodowana obecnością dodatkowego podstawnika metylowego
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Rysunek 7: a) Różnice w gęstościach elektronowych spowodowane oddziaływaniem NMA lub

DMA z pierścieniem otaczających je cząsteczek wody. b) Wizualizacja słabych oddziaływań

w tych samych układach za pomocą funkcji RDG. Niebieskie dyski oznaczają wiązania wodorowe,

zielone powierzchnie to oddziaływania van der Waalsa, czerwone fragmenty wskazują miejsca

zawady sterycznej (dodatkowo zaznaczone strzałkami). Na podstawie [VIII].

w cząsteczce DMA. W obu metodach wykorzystałem zoptymalizowane geometrycznie
kompleksy obu związków z ośmioma cząsteczkami wody tworzącymi pierścień otaczający
centralnie zlokalizowane cząsteczki NMA lub DMA.

Pierwsza z metod wykorzystywała odpowiednio dobrane różnice gęstości elektrono-
wych. Kompleksy podzieliłem w dość prosty sposób na część zawierającą jedynie czą-
steczkę centralną (NMA lub DMA) oraz na część zawierającą otaczający je pierścień
wodny. Dla każdej z tych części (bez zmiany geometrii cząsteczek) oraz dla całego kom-
pleksu obliczyłem w programie Gaussian 09 gęstości elektronowe. Następnie od gęstości
elektronowej całego kompleksu odjąłem gęstości obu jego fragmentów. Różnice nałożone
na strukturę pełnego kompleksu wskazały te jego fragmenty, które w największym stopniu
ulegały zaburzeniu spowodowanemu oddziaływaniem centralnej cząsteczki z pierścieniem
(patrz Rysunek 7a). Po pierwsze, struktury zoptymalizowanych kompleksów zasugerowały
źródło różnic w strukturze pierścienia wody wokół obu cząsteczek. W przypadku NMA
pierścień był w dużym stopniu symetryczny, a w przypadku DMA ulegał skręceniu. Po
drugie, różnice gęstości elektronowych jednoznacznie wskazały, że w przypadku NMA obie
cząsteczki wody oddziałujące z grupą karbonylową były zaangażowane w oddziaływania
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w taki sam sposób (były równocenne). Natomiast w przypadku DMA jedna z cząste-
czek mogła oddziaływać w sposób optymalny, analogiczny jak w układzie z NMA, druga
natomiast zaangażowana była w to wiązanie słabiej.

Druga z metod analizy gęstości elektronowych – metoda zredukowanego gradientu
gęstości elektronowej (ang. Reduced Density Gradient, RDG)30 – pozwoliła mi zobrazować
słabe oddziaływania w obu układach, które wyjaśniły przyczynę „skręcenia” pierścienia
w przypadku DMA. Metoda wizualizacji słabych oddziaływań bazuje na funkcji RDG
modyfikującej gęstość elektronową analizowanych struktur:

RDG =
1

2(3π2)(1/3)
|∇ρ|
ρ(4/3)

(6)

W przeciwieństwie do samej gęstości elektronowej, ρ, lub jej gradientu, ∇ρ, funkcja
RDG osiąga największe wartości w przestrzeni zlokalizowanej w pobliżu miejsc słabych
oddziaływań, tj. wiązań wodorowych, oddziaływań van der Waalsa, oddziaływań sterycz-
nych, itp. Wizualizacja tej funkcji pozwala w łatwy sposób zlokalizować miejsca tego typu
oddziaływań, a nawet określić ich charakter. Pozwoliła mi ona w prosty sposób stwierdzić,
że pierścień ośmiu cząsteczek wody wokół NMA jest stabilizowany poprzez optymalnie zlo-
kalizowane oddziaływania van der Waalsa (duże zielone powierzchnie między pierścieniem
a NMA na Rysunku 7b). W przypadku pierścienia wokół DMA analogiczne oddziaływa-
nia były słabe i nieoptymalne (powierzchnie te były małe i „poszarpane”). Dodatkowo,
w kompleksie DMA pojawiły się oddziaływania steryczne, które hamowały rotacje wszyst-
kich grup metylowych w cząsteczce DMA i tym samym uniemożliwiały jednej z cząsteczek
wody zajęcie optymalnej pozycji do oddziaływania z grupą karbonylową. Zawady takiej
nie było w kompleksie NMA, w związku z czym, to rotująca grupa metylowa na atomie
azotu dopasowywała się do pierścienia cząsteczek wody, a nie na odwrót. Uzyskane przeze
mnie wyniki okazały się kluczowe dla interpretacji uzyskanych eksperymentalnie różnic31

w sposobie hydratacji obu tych związków.

4.4.5 Podsumowanie

1. Dzięki modyfikacjom sposobu planowania eksperymentów i sposobu analizowania da-
nych widmowych udało mi się dostosować metodę widm zaburzonych do badanych
układów trójskładnikowych i zintegrować ją z proponowaną przeze mnie chemome-
tryczną metodą analizy danych widmowych.

2. Uzyskane widma zaburzone, zaproponowane przeze mnie spektroskopowe współ-
czynniki preferencji oraz rozwijana przeze mnie chemometryczna metoda analizy
danych widmowych, wspomagane wynikami teoretycznymi, pozwoliły mi stwierdzić,

30E.R. Johnson, S. Keinan, P. Mori-Sanchez, J. Contreras-Garcia, A.J. Cohen, W. Yang, J. Am. Chem. Soc.,
2010, 132, 6498–6506
31Hydratacja została scharakteryzowana przez dr Anetę Panuszko za pomocą metody widm zaburzonych z wy-

korzystaniem HDO jako sondy struktury wody.
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że postulowany w literaturze mechanizm stabilizacji makrocząsteczek przez osmo-
lity, zgodny z teorią preferencyjnego wykluczania, może nie być jedynym możliwym
mechanizmem tej stabilizacji.

3. Otrzymane dane pozwoliły mi określić sposób oddziaływań niewielkich cząsteczek or-
ganicznych i soli z makrocząsteczkami o znaczeniu biologicznym oraz z otaczającym
je rozpuszczalnikiem, a także wskazać mechanizm oddziaływań pomiędzy cząstecz-
kami peptydów w roztworach wodnych.

4.4.6 Plany badawcze

Dotychczasowe wyniki moich badań wyraźnie wskazują, że oddziaływania białek i pep-
tydów z niewielkimi cząsteczkami obecnymi w roztworze, niezależnie od tego, czy od-
działywania te mają charakter bezpośredni, czy też pośredni, mają istotne znaczenie dla
stabilności struktur białkowych wyższych rzędów. Wyniki badań zespołu pod kierownic-
twem prof. dr hab. inż. Janusza Stangreta, w którym również pracuję, oraz innych zespo-
łów badawczych jednoznacznie wskazują na ogromną rolę wody w pośredniczeniu w od-
działywaniach różnego typu, a mających duże znaczenie dla stabilności makrocząsteczek
biologicznych. Naturalnym rozwinięciem tematyki mojej pracy było więc wykorzystanie
samodzielnie zdobytej wiedzy i doświadczenia, a także doświadczenia całego Zespołu do
zbadania bardziej praktycznego problemu związanego bezpośrednio ze stabilnością i fał-
dowaniem szczególnych struktur białkowych – włókien amyloidowych. W 13. konkursie
Narodowego Centrum Nauki SONATA finansowanie uzyskał projekt pod tytułem „Wpływ
właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych ”, którego
jestem kierownikiem. Projekt planowany jest na lata 2018 – 2021. Przedmiotem badań
są oddziaływania osmolitów z peptydem K (GILQINSRW) oraz jego trójresztowymi frag-
mentami, ze szczególnym uwzględnieniem ich hydratacji. W projekcie postawione zostały
dwa cele badawcze: 1) określenie, czy hydratacja peptydu K, zbadana za pomocą me-
tody widm zaburzonych HDO, jest znacząco różna od hydratacji innych białek, które nie
posiadają zdolności do tworzenia włókiem amyloidowych, 2) zbadanie czy zdolność do
tworzenia struktur amyloidowych przez ten peptyd może być modyfikowana obecnością
wybranych osmolitów (tauryny, tlenku trimetyloaminy, mocznika).

Peptyd K jest fragmentem (54–62) lizozymu z białka jaja kurzego, zdolnym do two-
rzenia struktur amyloidowych. Jego relatywnie niewielka długość (9 reszt) pozwoli na
zbadanie hydratacji (za pomocą metody widm zaburzonych HDO) oraz na poszukiwanie
potencjalnych centrów oddziaływań z osmolitami (zarówno metodami ekperymentalnymi,
jak i obliczeniowymi).

Moimi głównymi zadaniami w tym projekcie, poza pełnieniem funkcji kierownika,
będą:

1. określenie rozpuszczalności peptydu K i jego trójresztowych fragmentów,
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2. zbadanie oddziaływań peptydu K i jego fragmentów z wybranymi osmolitami za
pomocą spektroskopii ATR-FTIR,

3. zaplanowanie i przeprowadzenie obliczeń teoretycznych DFT peptydów w obec-
ności rozpuszczalnika i osmolitów (najprawdopodobniej z wykorzystaniem metody
ONIOM, ze względu na rozmiar analizowanych struktur), i analiza wyników meto-
dami przedstawionymi w autoreferacie,

4. współprowadzenie prac mających na celu wyznaczenie widm wody zaburzonej jed-
nocześnie przez peptydy K i osmolity.

Metodę służącą do przeprowadzenia ostatniego z powyższych zadań zaprojektowałem
samodzielnie. Bazuje ona na metodzie widm zaburzonych, w której czynnikiem zaburza-
jącym jest nie pojedynczy składnik roztworu, jak do tej pory, lecz dwa składniki jedno-
cześnie, traktowane jak pojedynczy związek kompleksowy. Znając widma wody zaburzo-
nej przez czyste składniki roztworu oraz widma wody zaburzonej przed dwa składniki
jednocześnie będzie możliwe wyznaczenie, z pomocą najprawdopodobniej metody chemo-
metrycznej, udziału różnych form wody zaburzonej przez wszystkie składniki roztworu,
w tym także wody hydratacyjnej uwspólnionej przez oba związki zaburzające. Metoda jest
obecnie testowana na prostym układzie modelowym, wytypowanym na podstawie pracy
[VI]: NMA–woda–HPO2−4 , dla którego potwierdziłem teoretycznie istnienie pewnej po-
pulacji wody „wspólnej”.

5 Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze

Poza badaniami dotyczącymi oddziaływań w roztworach wodnych, aktywnie współpracuję
z innymi zespołami zlokalizowanymi nie tylko na Politechnice Gdańskiej, ale również za
granicą.

Od wielu lat kontynuuję współpracę z zespołem dr hab. inż. Rafała Piątka z Katedry
Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdań-
skiej. Badania, w które zostałem włączony, dotyczą strukturalnych podstaw stabilności
dwóch białek tworzących fimbrie: DraD oraz DraE.32 Moim głównym zadaniem w tych
badaniach jest analiza danych uzyskanych za pomocą spektroskopii FTIR, kalorymetrii
DSC oraz spektroskopii CD-UV. Oba białka, pomimo odmiennej sekwencji aminokwa-
sowej, posiadają strukturę charakterystyczną dla rodziny białek Ig-podobnych. W ich
strukturze drugorzędowej można wyróżnić wiele równoległych β-nici, tworzących układ β-
beczki. Ich struktura trzeciorzędowa wyróżnia się obecnością szczeliny, którą uzupełniać
może fragment innego białka podjednostkowego. Pomimo podobieństw strukturalnych,
cechą różniącą oba te białka jest stabilność, rozumiana zarówno z termodynamicznego,
jak i kinetycznego punktu widzenia. Białko DraE charakteryzuje się wyraźnie wyższą sta-
bilnością termiczną (Tm > 85oC), podczas gdy DraD denaturuje w temperaturze o ok. 35
32Wspólne publikacje wskazane są w pełnym wykazie dorobku naukowo-badawczego.
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