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5. OMÓWIENIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 

 

5.1. Wprowadzenie 

 

Nieustanny i szybki rozwój spektrometrii mas w ostatnich latach sprawił, że stała się ona 

jedną z najczęściej stosowanych metod analitycznych w badaniach zarówno związków 

drobnocząsteczkowych jak i złożonych układów molekularnych. Wysoka czułość  

i rozdzielczość pomiaru a także możliwość stosowania miękkich metod jonizacji, w tym 

elektrorozproszenia (ang. electrospray ionization, ESI) i wspomaganej matrycą desorpcji  

i jonizacji laserem (ang. matrix-assisted laser desorption/ionization, MALDI), znacznie 

poszerza spektrum użyteczności tej metody w badaniach. Dlatego też w ostatnich latach 

obserwuje się zwiększone zastosowanie tej techniki analitycznej w diagnostyce laboratoryjnej 

i analizach biomedycznych z uwagi na szybkość oznaczeń i ich jednoznaczność. Niestety, 

podstawowym problemem, który związany jest z badaniem złożonych układów biologicznych 

jest często zbyt niska czułość analizy uniemożliwiająca identyfikację niektórych białek, leków 

lub ich metabolitów występujących w zbyt małych ilościach w analizowanej próbce. 

Dodatkowo, analiza ilościowa metodą spektrometrii mas wiąże się z zastosowaniem 

standardów znakowanych izotopowo, które nie zawsze są dostępne handlowo, bądź ich bardzo 

wysoka cena znacznie zwiększa koszt wykonywanych analiz. Proponowanym rozwiązaniem 

poszerzającym możliwość aplikacji spektrometrii mas w diagnostyce laboratoryjnej jest 

zastosowanie opracowanych przez autora niniejszej rozprawy metod chemicznej modyfikacji 

próbek, polegających na wprowadzaniu do cząsteczek analitu odpowiednich grup 

chemicznych. Przykładem takim są czwartorzędowe grupy amoniowe zawierające trwały 

ładunek elektryczny. Ich obecność znacznie zwiększa wydajność jonizacji badanych związków 

umożliwiając ich ultraczułą detekcję nawet na poziomie attomolowym (10-18 mola, czyli ok. 

miliona cząsteczek). Znakowanie izotopowe związków chemicznych jest innym przykładem 

ich chemicznej modyfikacji, umożliwiającym otrzymanie standardów mogących znaleźć 

zastosowanie zarówno w analizie jakościowej jak i ilościowej prowadzonej metodą 

spektrometrii mas lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią 

mas. Zastosowanie metod zwiększania czułości analizy związków organicznych metodą 

spektrometrii mas oraz pozwalających na ich analizę ilościową przez modyfikację chemiczną 

może znaleźć zastosowanie nie tylko w standardowych badaniach, ale także stworzyć zupełnie 

nowe techniki diagnostyki medycznej umożliwiające wczesną identyfikację zmian 

chorobowych przez detekcję biomarkerów molekularnych konkretnych stanów patologicznych 

organizmu.  
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5.1.1. Czwartorzędowe grupy amoniowe – modyfikacja chemiczna w celu 

zwiększenia jonizacji związków organicznych  

 

Niewystarczająca i stosunkowo niska wydajność jonizacji związków organicznych  

w eksperymencie ESI-MS, w tym peptydów, wynika często nie tylko ze śladowej ilości,  

w jakiej związki te występują w próbkach biologicznej, a przede wszystkim z niskiej 

wydajności tworzenia jonów przez protonowanie lub deprotonowanie oraz stosunkowo niskiej 

ich stabilności. Z tego względu nieustannie poszukuje się metod chemicznej modyfikacji 

peptydów pozwalających na ich czuła i jednoznaczną analizę za pomocą spektrometrii mas. 

Odpowiedzią na rodzący się problem stało się wprowadzenie do cząsteczek badanych 

związków odpowiednich grup, wykazujących silny charakter protonoakceptorowy [1, 2], 

zwiększających hydrofobowość [3, 4], czy też posiadających trwały ładunek dodatni, jak 

czwartorzędowych grup fosfoniowych [5, 6], sulfoniowych [7, 8] lub amoniowych [9]. 

Wprowadzenie czwartorzędowej grupy amoniowej do cząsteczki badanego związku prowadzi 

zarówno do zwiększenie ich jonizowalności w eksperymencie MS jak również ukierunkowania 

fragmentacji derywatyzowanego związku, a co za tym idzie, zmniejszenia stopnia złożoności 

uzyskanych widm masowych związanego z tworzeniem zwykle jednej, konkretnej serii jonów 

fragmentacyjnych [10, 11, 12, 13].  

 Poszukiwanie metod zwiększania wydajności jonizacji peptydów w analizie metodą 

spektrometrii mas stanowi bardzo ważne zagadnienie, z uwagi na konieczność określenia ich 

struktury chemicznej w eksperymencie tandemowym. Problem ten dotyczy przede wszystkim 

identyfikacji i analizy struktury chemicznej peptydowych fragmentów białek mogących 

stanowić biomarkery różnych stanów chorobowych, które często obecne są w próbkach 

biologicznych w małych stężeniach, co znacznie utrudnia ich analizę za pomocą spektrometrii 

mas.  
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5.1.2.  Podstawienie izotopowo – modyfikacja chemiczna prowadząca do 

uzyskania standardów znakowanych izotopowo 

 

Zastosowanie standardów wewnętrznych w analizie ilościowej jest powszechnie stosowaną 

procedurą. W wielu przypadkach taki standard jest znakowanym izotopowo analogiem analitu, 

w którym niektóre z atomów zostały zastąpione ich cięższymi, stabilnymi izotopami, zazwyczaj 

2H, 13C, 15N oraz 18O. Prowadzi to do zwiększenia masy cząsteczkowej co pozwala na 

jednoznaczną analizę związku znakowanego i nieznakowanego za pomocą spektrometrii mas 

na drodze rozróżnienia rozkładów izotopowych. Przez porównanie intensywności pików 

odpowiadających związkowi badanemu i standardowi znakowanemu izotopowo można 

wyznaczyć ich stosunek ilościowy. Chociaż synteza deuterowanych izotopologów jest 

stosunkowo niedroga, nie są one uważane za dobre standardy wewnętrzne ze względu na 

możliwość zaburzenia koelucji znakowanego i nieznakowanego związku chemicznego, 

podczas analizy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze 

spektrometria mas (ang. liquid chromatography–mass spectrometry, LC-MS), związaną  

z występowaniem efektu izotopowego. Dodatkowo, otrzymywanie deuterowanych wzorców 

leków i ich metabolitów wymaga skomplikowanej i czasochłonnej syntezy de novo  

z zastosowaniem drogich substratów znakowanych izotopowo. Dlatego istnieje silna potrzeba 

opracowania tanich metod otrzymywania znakowanych izotopowo standardów do analizy 

ilościowej metodą LC-MS. Reakcja wymiany izotopowej wodór-deuter (ang. hydrogen-

deuterium exchange, HDX) jest procesem polegającym na podstawieniu atomu wodoru przez 

atom deuteru w cząsteczce związku chemicznego, w obecności czynnika deuterującego, np. 

wody ciężkiej (D2O), lub innego źródła dysocjujących deuteronów [14, 15]. W przeciwieństwie 

do atomów wodoru przyłączonych do heteroatomów, atomy wodoru przy atomach węgla są 

zwykle niewymienialne w warunkach analizy. Jednakże w specyficznych warunkach, przy 

zastosowaniu odpowiednich katalizatorów możliwe jest przeprowadzenie reakcji wymiany 

H/D na atomach węgla α (α-C) w aminokwasach [16, 17, 18, 19].  

 Dotychczasowe metody wymiany izotopowej na atomach węgla α aminokwasów były 

kosztowne i czasochłonne, gdyż wymagały przeprowadzenia wieloetapowych syntez analitu de 

novo z wykorzystaniem znakowanych izotopowo substratów. Zazwyczaj łatwiej i taniej jest 

otrzymać takie związki poprzez wymianę izotopową przeprowadzoną na cząsteczce związku 

docelowego niż na drodze syntezy de novo [18]. Dlatego poszukiwanie nowych, „łagodnych” 

metod wymiany izotopowej na atomach węgla α-C reszt aminokwasowych  

w peptydach wydaje się istotnym zagadnieniem.  
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5.2. Cel pracy 

 

Głównym celem rozprawy habilitacyjnej było opracowanie metod chemicznej modyfikacji 

biomarkerów molekularnych, rozumianych przez derywatyzację prowadzącą do zwiększenia 

wydajności jonizacji w eksperymencie MS oraz podstawienia izotopowego umożliwiającego 

otrzymanie standardów znakowanych izotopowo, do ich analizy jakościowej i ilościowej 

metodą spektrometrii mas.   
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5.3. Opracowanie nowych metod otrzymywania znakowanych izotopowo standardów 

związków zawierających fragment N-podstawionej glicyny oraz ich zastosowanie  

w analizie ilościowej metodą LC-MS (H1, H2, H3, H4)  

 

Labilne atomy wodoru znajdujące się w łańcuchu głównym lub w grupach funkcyjnych 

łańcuchów bocznych peptydów i białek ulegają nieustannej wymianie z protonami 

rozpuszczalnika w ciągu minut [20]. Atomy wodoru połączone z atomami węgla są zwykle 

niewymienialne, jednakże, w określonych warunkach, wliczając w to katalizę kwasowo-

zasadową lub katalizę przebiegającą przy udziale jonów metali, możliwa jest wymiana 

niektórych atomów wodoru związanych z atomami węgla na atomy deuteru. Dlatego też, 

reakcje wymiany izotopowej obejmujące wymianę atomów wodoru połączonych z atomami 

węgla na atomy deuteru stanowią interesujący aspekt badawczy z uwagi zarówno na 

mechanizm jak i stereochemię przebiegającego procesu [21].  

Katalizowana zasadą reakcja wymiany izotopowej H/D jest stosunkowo prostą metodą 

umożliwiającą wymianę atomów wodoru o charakterze kwaśnym na atomy deuteru za pomocą 

równowagi keto-enolowej [22]. Atomy wodoru o charakterze kwaśnym połączone z atomami 

węgla w związkach karbonylowych takich jak N-podstawione acetamidy czy diketopiperazyny 

ulegają szybkiej i wydajnej reakcji podstawienia izotopowego [16]. Opisywany proces 

modyfikacji chemicznej obejmuje zastosowanie deuterowanego rozpusczalnika, jak aceton-d6, 

N,N,N-trietyloaminy (TEA) lub silniejszej zasady w postaci diazabicykloundek-7-enu (DBU) 

oraz inkubacji próbki w temperaturze od 35°C do 50°C. Kwasowość atomów wodoru 

połączonych z atomem węgla α w aminokwasach i peptydach jest niezwykle interesująca 

ponieważ powstające aniony enolanowe stanowią ważne intermediaty w reakcji 

nieenzymatycznej racemizacji podczas chemicznej syntezy peptydów a także w katalizowanej 

enzymami racemizacji podczas transformacji biochemicznych [16, 23]. Pomimo niezwykle 

dużego znaczenia wspomnianych enolanów w chemii i biologii, dotychczas przeprowadzono 

nieliczne badania nad ich stabilnością w środowisku wodnym. Stałe trwałości ich tworzenia 

zostały określone przez analizę stopnia racemizacji lub wymiany izotopowej atomów wodoru 

połączonych z atomem węgla α w środowisku kwaśnym i zasadowym [24, 25]. Sporą uwagę 

przykłada się także do katalizowanej zasadą reakcji wymiany izotopowej wodór-deuter 

przebiegającej na atomie węgla α w tworzeniu deuterowanych pochodnych aminokwasów [26, 

27]. Synteza obejmuje pochodne glicyny, w których wymianie izotopowej ulegają atomy 

wodoru α podczas gdy łańcuch boczny jest wprowadzany na drodze reakcji stereoselektywnej  

w obecności czynnika chiralnego.  
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 Różnice w kwasowości atomów wodoru α różnych aminokwasów były wielokrotnie 

analizowane. Ho i współpracownicy udowodnili, że atomy wodoru α w N-metylowanych 

analogach diketopiperazyny wykazują zdecydowanie większy charakter kwasowy niż te  

w przypadku analogów niemetylowanych [16, 28]. Zostało także potwierdzone, że 

podstawienie grupy aminowej grupą wyciągającą elektrony, jak grupa acetylowa, ułatwia 

przeprowadzenie wymiany izotopowej H/D na atomie węgla α. Rios i współpracownicy 

potwierdzili, że kwasowość atomów wodoru połączonych z atomem węgla α zależy od stopnia 

zjonizowania aminokwasu a co więcej, pełna metylacja grupy aminowej do czwartorzędowej 

soli amoniowej zwiększa kwasowość atomów wodoru przy atomie węgla α [29, 30]. 

Dotychczas poznano wiele związków zawierających w swojej strukturze chemicznej  

N-metyloaminokwasy. Związki te są zarówno ważnymi lekami jak i naturalnymi metabolitami 

tkankowymi lub substancjami stosowanymi powszechnie w przemyśle czy gospodarstwach 

domowych. W wielu przypadkach istnieje konieczność ich oznaczania ilościowego.  

 Obecnie, związki znakowane stabilnymi izotopami na atomach węgla, w tym deuterem, 

znajdują się w centrum zainteresowań badaczy z uwagi na możliwość ich zastosowania jako 

standardów znakowanych izotopowo do badań ilościowych a także do analizy ścieżek  

i mechanizmów fragmentacji w eksperymencie tamdemowej spektrometrii mas (ang. tandem 

mass spectrometry, MS/MS). Zazwyczaj, prościej i taniej jest uzyskać takie związki na drodze 

wymiany izotopowej na konkretnych związku chemicznym niż na drodze jego syntezy de novo. 

Włączając się w nurt tych badań podjąłem się opracowania metod otrzymywania 

deuterowanych standardów związków zawierających w swojej strukturze pochodne  

N-podstawionej glicyny, w tym benzoesanu denatonium, peptomerów, cyklosporyny A  

i kreatyniny oraz określenia możliwości ich zastosowania w analizie ilościowej tych związków 

metodą LC-MS, co szczegółowo opisałem w pracach H1-H4, a najważniejsze osiągnięcia  

w nich opisane przedstawiłem w poniższym tekście.  
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5.3.1. H1  

 

Benzoesan denatonium, znany pod nazwą handlową Bitrex, jest najbardziej gorzką ze 

znanych substancji, stosowaną do denaturacji alkoholi przemysłowych oraz przekształcenia 

potencjalnie szkodliwych po spożyciu produktów gospodarstwa domowego w substancje 

wyjątkowo niesmaczne [31]. Dlatego też, związek ten jest niezwykle ważnym środkiem 

awersyjnym stosowanym w zapobieganiu przypadkowemu spożyciu płynów, takich jak środki 

czyszczące, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki dezynfekcyjne czy produkty 

ogrodnicze. Polskie przepisy określają, że alkohol etylowy jest wyłączony spod szczególnego 

nadzoru podatkowego, gdy ilość benzoesanu denatonium użytego do jego skażenia wynosi nie 

mniej niż 1 g na 100 dm3 czystego etanolu [32]. Dotychczas opracowanych zostało wiele metod 

analizy ilościowej benzoesanu denatonium w różnych próbkach, w tym wysokosprawna 

chromatografia cieczowa (HPLC), spektrofotometria UV-Vis [33], elektroforeza kapilarna [34] 

czy chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometria mas z jonizacją chemiczną pod 

ciśnieniem atmosferycznym (LC -APCI-MS) [35] lub chromatografia gazowa sprzężona ze 

spektrometrią mas [32]. Zaproponowane metody mają jednak kilka wad, wynikających głównie 

z ograniczonej czułości analizy, dlatego konieczne jest opracowanie nowych metod 

analitycznych oznaczania Bitrexu. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się 

zastosowanie niezwykle popularnej ostatnio wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas. Wymaga to jednak konieczności zastosowania standardów 

znakowanych izotopowo benzoesanu deantonium, które są niezwykle drogie (480€ za 10 mg, 

benzoesan denadtonium-d5 (benzyl-2,3,4,5,6-d5)).   

Celem podjętych badań było opracowanie metody otrzymywania deuterowanego na 

atomie węgla α w kationie denatonium standardu znakowanego izotopowo Bitrexu oraz 

określenie możliwości jego zastosowania w analizie ilościowej tego związku metodą LC-MS. 

Kation denatonium (Rys. 1) jest pochodną betainy, 

która, jak wykazały moje wcześniejsze badania, 

zdolna jest do wymiany izotopowej wodór-deuter 

atomów wodoru przy atomie węgla α w środowisku 

zasadowym, w temperaturze pokojowej [36, 37].  

W celu uzyskania deuterowanej pochodnej 

kationu denatonium, próbkę Bitrexu (0.1 mg) 

inkubowałem w 1% roztworze TEA w D2O  

w czasie od jednej do czterech godzin (Rys. 2). Po 

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie 

benzoesanu denatonium wraz  

z zaznaczeniem (czerwona linia 

przerywana) fragmentu stanowiącego 

pochodną betainy. 
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liofilizacji i rozpuszczeniu próbki w 0,1% roztworze HCOOH w H2O przeprowadziłem dalsze 

badania. W tych warunkach, bazując na moich wcześniejszych badaniach [37], atomy deuteru 

wprowadzone na atom węgla α nie ulegają wymianie zwrotnej. 

 

 

Rys. 2. Schematyczne przedstawienie procesu wymiany izotopowej H/D atomów wodoru przy atomie węgla α.  

 

 Postęp analizowanego procesu wymiany izotopowej monitorowałem za pomocą 

metody ESI-MS, co przedstawia Rys. 3. 

 

Rys. 3. Fragment widm ESI-MS w trybie jonów dodatnich dla benzoesanu denatonium rozpuszczonego  

w A) mieszaninie acetonitryl–woda zawierającej 0.1% HCOOH; B) D2O; C) po wymianie zwrotnej labilnego 

atomu deuteru i po inkubacji w1% roztworze TEA/D2O w czasie D) 1 min E) 10 min; F) 30 min; G) 60 min, 

liofilizacji i ponownym rozpuszczeniu w mieszaninie acetonitryl–woda zawierającej 0.1% HCOOH; H) 60 min 

inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O, liofilizacji i ponownym rozpuszczeniu próbki w D2O. 
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Uzyskane widma masowe prezentują rozkład izotopowy sygnału charakteryzującego kation 

denatonium (m/z 325.277) po reakcji wymiany izotopowej (Rys. 3 B). Wymiana izotopowa 

atomów wodoru przy atomie węgla α na atomy deuteru przebiega w obecności TEA nawet po 

czasie 10 minut (Rys. 3 E). Pełna deuteracja na atomie węgla α kationu denatonium została 

zaobserwowana po czasie 60 minut inkubacji w roztworze 1% TEA/D2O (Rys. 3 G), co zostało 

dodatkowo potwierdzone analizą 1H NMR (Rys. 4).  

Analizie poddałem także możliwość wymiany zwrotnej wprowadzonych atomów deuteru 

poprzez inkubację próbek uzyskanej, deuterowanej pochodnej kationu denatonium w wodzie 

oraz w roztworze H2O/MeCN/HCOOH (50/50/0,1 V/V/V). Przeprowadzone badania wskazują 

na trwałość wprowadzonych atomów deuteru w przedstawionych warunkach nawet w czasie 

dwóch tygodni. Wyłącznie obecność zasady, w postaci N,N,N-trietyloaminy umożliwia 

zwrotną wymianę izotopową. Wpływ znakowania izotopowego związków chemicznych na 

rozdział chromatograficzny izotopologów również został wielokrotnie poruszony w literaturze 

naukowej [38, 39]. Obecność stabilnych izotopów 13C, 15N and 18O praktycznie nie wywołuje 

zmiany czasu retencji podczas rozdziału chromatograficznego wykonanego w układzie faz 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Widma 1H NMR przed (A)  

i po wymianie izotopowej H/D 

atomów wodoru przy atomie węgla α 

w kationie denatonium. Zanik sygnału 

przy przesunięciu chemicznym 4.97 

ppm potwierdza przebieg reakcji 

wymiany izotopowej (B). 
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odwróconych podczas gdy w przypadku podstawienia atomem deuteru wielokrotnie opisywano 

znaczny efekt izotopowy, związany z różnym zachowaniem chromatograficznym 

izotopologów [40, 41]. Dlatego też w wielu przypadkach deuterowane analogi nie są uważane 

za odpowiednie standardy znakowane izotopowo do analizy ilościowej związków metodą LC-

MS. Zhang i współpracownicy zaobserwowali, że wprowadzenie atomów deuteru we fragment 

cząsteczki stanowiący centrum polarne znacznie ogranicza efekt izotopowy w stosunku do 

obecności atomów deuteru w hydrofobowej części cząsteczki [41]. Można założyć, ze atomy 

deuteru wprowadzone na atom węgla α fragmentu betainy w kationie denatonium, stanowiącym 

polarny region cząsteczki, mogą nie wywoływać efektu izotopowego. Założenie to zostało 

potwierdzone przeprowadzonymi przeze mnie badaniami metodą LC-MS oraz analizą 

czystości piku Rys. 5. 

 

 

Rys. 5. Chromatogramy ekstrahowanych jonów (A) deuterowanego i niedeuterowanego kationu denatonium  

w próbkach Bitrexu zmieszanych w stosunku ilościowym 1) 1:1; 2) 2:1; 3) 1:2. Całkowity chromatogram jonowy 

dla piku charakteryzowanego czasem retencji 18.83 minuty wybranego do analizy czystości piku (B). Fragment 

widm ESI-MS zaprezentowanych dla punktów a-c zaznaczonych na całkowitym chromatogramie jonowym (C).  
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 Uzyskane wyniki wskazują na koelucję deuterowanej i niedeuterowanej formy kationu 

denatonium. Po analizie kryteriów stawianych standardom znakowanym izotopowo 

stosowanym w analizie ilościowej metodą LC-MS sprawdziłem możliwość ich zastosowania 

w określeniu ilości Bitrexu zawartego w dostępnych handlowo próbkach rozpuszczalnika 

spirytusowego oraz letniego i zimowego płynu do spryskiwaczy samochodowych. Uzyskane 

wyniki jednoznacznie wskazują na pełną aplikacyjność proponowanego deuterowanego 

standardu kationu denatonium do tego typu badań. W celu dokładnego ilości Bitrexu zawartego 

w analizowanych próbkach przeprowadziłem analizę za pomocą algorytmu opisanego przez 

Mirgorodskaya i współpracowników [42]. Zastosowany algorytm oblicza względny stosunek 

znakowanego i nieznakowanego związku jako przybliżenie metodą najmniejszych kwadratów 

przy użyciu pierwszych sześciu pików izotopowych znakowanego wzorca, nieznakowanego 

związku i otrzymanego rozkładu izotopowego z analizy LC-MS badanej próbki z dodatkiem 

znakowanego standardu. Należy również wspomnieć, że koszty otrzymania tak znakowanego 

standardu w ilości 10 mg wynoszą około 50 PLN, uwzględniając koszty odczynników 

potrzebnych do jego przygotowania, co w porównaniu z ceną dostępnego handlowo 

benzoesanu denatonium d5 (cena za 10 mg – 480 €), pozwala znacznie ograniczyć koszty 

analizy.  

 

5.3.2. H2 

 

N-alkiloaminokwasy stanowią szeroką grupę związków pochodzenia naturalnego jak  

i uzyskanych syntetycznie, powszechnie stosowanych jako peptydomimetyki w syntezie 

peptoidow i peptomerów [43, 44]. Peptomery stanowią oligomery zbudowane  

z α aminokwasów oraz N-podstawionych pochodnych glicyny, w których łańcuch boczny jest 

przesunięty z atomu węgla α na atom azotu grupy α aminowej. Taka struktura chemiczna 

otwiera możliwości poszukiwania nowych biologicznie aktywnych związków a dodatkowo 

daje możliwość prowadzenie badań struktur przestrzennych tych związków. Stanowią one 

interesujący obiekt badawczy, który z jednej strony naśladuje naturalne aminokwasy a z drugiej 

zapewnia odmienne właściwości pod kątem specyficzności substratowej enzymów. Pomimo 

dużego zainteresowania tymi związkami wciąż nie zostały opracowane metody ich analizy 

ilościowej z uwagi na kosztowną syntezę standardów znakowanych izotopowo. Dlatego też, 

biorąc pod uwagę obecność układu N-podstawionej reszty glicyny w cząsteczkach 

peptomerów, przeprowadziłem badania mające na celu okreslenie możliwości przeprowadzenia 

reakcji wymiany izotopowej wodór-deuter atomów wodoru węgla α N-podstawionej glicyny  
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w środowisku zasadowym. W badaniach zastosowałem modelowe układy stanowiące analogi 

inhibitora trypsyny wyizolowanego z nasion słonecznika (ang. sunflower trypsin inhibitor 1, 

SFTI-1), należącego do rodziny inhibitorów Bowmana-Birka [45], zawierające w swojej 

sekwencji takie nienaturalne pochodne glicyny jak N-(3-aminopropylo)-Gly-OH, (Norn),  

N-(cyclopropylometylo)-Gly-OH (Ncpm) oraz N-(4-aminobutylo)-Gly-OH (Nlys) (Tabela 1). 

Związki te zostały zsyntezowane przez dr hab. Dawida Dębowskiego oraz dr hab. Annę 

Łęgowską z Zespołu Chemii Bioorganicznej, Katedra Biochemii Molekularnej, Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierowanego przez Prof. dr hab. Krzysztofa Rolkę,  

z którymi od wielu już lat prowadzę owocna współprace naukową.  

 

Tabela 1. Analiza ESI-MS badanych modelowych peptomerów. 

Nr Sekwencja peptydu 
m/za 

wartość 

obliczona 

m/za 

wartość 

zmierzona 

m/za 

wartość 

obliczona 

dla 

produktu po 

wymianie 

izotopowej 

H/D na 

atomie 

węgla α-C 

m/za 

wartość 

zmierzona 

dla 

produktu po 

wymianie 

izotopowej 

H/D na 

atomie 

węgla α-C 

Liczba 

wymienialnych 

protonów 

1 
H-Gly-Arg-Cys-Thr-Norn-Ser-Ile-Pro-Pro-Ile-Cys-Phe-Pro-Asp-OH 

759.366 759.368 760.372 760.372 2 

2 
H-Gly-Arg-Cys-Thr-Ncpm-Ser-Ile-Pro-Pro-Ile-Cys-Phe-Pro-Asp-OH 

757.860 757.863 758.866 758.860 2 

3 
H-Gly-Arg-Pen-Thr-Nphe-Ser-Ile-Pro-Pro-Ile-Cys-Phe-Pro-Asp-OH 

789.876 789.877 790.882 790.878 2 

4 
H-Gly-Arg-Pen-Thr-Nlys-Ser-Ile-Pro-Pro-Ile-Cys-Phe-Pro-Asp-OH 

780.389 780.391 781.395 781.385 2 

a – wartość m/z dla podwójnie protonowanego jonu 

Zastosowanie tak różnych N-podstawionych pochodnych glicyny w eksperymencie 

pozwoliło na rozszerzenie badań nad wpływem podstawnika atomu azotu na proces wymiany 

izotopowej na atomie węgla α. Analizę kinetyki wymiany izotopowej prowadziłem za pomocą 

metody ESI-MS, po różnym czasie inkubacji modelowych związków w 1% roztworze 

TEA/D2O w temperaturze pokojowej. Po liofilizacji i rozpuszczeniu próbek w 0.1% roztworze 

HCOOH w wodzie przeprowadziłem analizę metodą ESI-MS (Rys. 6). 
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Rys. 6. Widma ESI-MS dla peptometru 4 (Tabela 1) rozpuszczonego w: A) wodzie zawierającej 0.1% HCOOH; 

B) wodzie zawierającej 0.1% HCOOH po jednym dniu inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O i liofilizacji;  

C) wodzie zawierającej 0.1% HCOOH po dwóch dniach inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O i liofilizacji; D) 

wodzie zawierającej 0.1% HCOOH po siedmiu dniach inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O i liofilizacji. 

 

Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku każdej z obecnych w modelowych 

układach reszt N-podstawionej glycyny – Norn, Ncpm oraz Nlys, możliwa jest wymiana 

izotopowa atomów wodoru połączonych z atomem węgla α na atomy deuteru (Tabela 1). 

Analiza wydajności procesu otrzymywania deuterowanych pochodnych badanych związków 

została przeprowadzona za pomocą wspomnianego wczesniej algorytmu matematycznego [42]. 

Dodatkowo przeprowadzone badania wykazały niemal identyczne zachowanie izotopologów 

w czasie rozdziału chromatograficznego, brak zwrotnej wymiany wprowadzonych atomów 

deuteru w środowisku kwaśnym i zasadowym, co potwierdza możliwość ich zastosowania do 

celów analizy ilościowej peptometrów metodą LC-MS. Przeprowadzone badania dodatkowo 

rozszerzyły grupę związków, które mogą ulegać wymianie reakcji podstawienia izotopowego 

na atomie węgla α o inne, N-podstawione pochodne glicyny.  
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5.3.3. H3 

 

W ramach dalszych badania opracowałem nową, tanią i niezwykle prostą metodę 

otrzymywania deuterowanych standardów cyklosporyny A (CsA), mogących znaleźć 

zastosowanie w analizie ilościowej teko immunosupresanta metodą LC-MS. CsA jest 

naturalnie występującym, cyklicznym undekapeptydem zawierającym aż siedem reszt  

N-metyloaminokwasów, w tym N-metyloglicynę (Rys. 7), który znalazł zastosowanie  

w transplantologii a także leczeniu innych zaburzeń autoimmunologicznych [46,47].  

 

Rys. 7. Schematyczne przedstawienie struktury cyklosporyny A z zaznaczeniem poszczególnych reszt 

aminokwasowych.  

 

Z uwagi na wąski indeks terapeutyczny oraz wysoką toksyczność związaną głównie  

z uszkodzeniami nerek, leczenie potransplantacyjne z udziałem cyklosporyny A wymaga stałej 

kontroli jej poziomu we krwi [48]. Dotychczas opracowanych zostało wiele metod 

umożliwiających ilościową analizę CsA w płynach ustrojowych, w tym metody biochemiczne 

z zastosowaniem enzymów, przeciwciał czy fluorescencję [49], jednak ich głównym 

ograniczeniem jest problem występowania reakcji krzyżowych między lekiem a jego 

metabolitami a także brak możliwości jednoczesnej analizy mieszaniny składającej się z dwóch 

lub więcej leków [50]. Obecnie, także metoda LC-MS znajduje zastosowanie w analizie 

ilościowej CsA, jednak technika ta wymaga zastosowania standardów znakowanych 

izotopowo, które, choć są dostępne handlowo, są niezwykle kosztowne z uwagi na 

skomplikowany proces ich otrzymywania bazujący na czasochłonnej i wieloetapowej syntezie 

de novo. Znacznie ogranicza to możliwość zastosowania metody LC-MS w analizie ilościowej 

CsA i jednocześnie skłania do opracowania nowych metod otrzymywania znakowanych 
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izotopowo standardów CsA do jej analizy ilościowej. W pracy H3 przedstawiłem nową metodę 

otrzymywania deuterowanego standardu cyklocporyny A bazującą na reakcji wymiany 

izotopowej H/D atomów wodoru przyłączonych do atomów węgla α w N-metylowanych 

resztach aminokwasowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że w obecności wcześniej 

stosowanej zasady w postaci TEA, niekompletna wymiana izotopowa przebiega wyłącznie na 

atomie węgla α reszty N-metyloglicyny. Pomimo długiego czasu inkubacji (nawet 7 dni), 

zastosowane warunki reakcji nie umożliwiły uzyskania w pełni podwójnie deuterowanej 

pochodnej cyklosporyny A, co potwierdziła analiza metodą wysokorozdzielczej spektrometrii 

mas i spektroskopii NMR (Rys. 8).  

 

Rys. 8. Panel A. Widma ESI-MS w trybie jonów dodatnich dla CsA rozpuszczonej w A) mieszaninie woda-

acetonitryl zawierającej 0.1% HCOOH; po inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O w czasie B) 24 h; C) 96 h;  

D) 168 h, liofilizacji i rozpuszczeniu w mieszaninie woda-acetonitryl zawierającej 0.1% HCOOH. Panel  

B. Fragmenty widm 1H NMR przedstawiających sygnały charakteryzujące atomy wodoru α A) CsA; oraz CsA po 

inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O w czasie B) 24 h; C) 96h; D) 168 h.  

 

Dlatego w dalszych badaniach skupiłem się na optymalizacji warunków 

przebiegającego procesu co doprowadziło do wyboru 1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dek-5-en 

(TBD) i 7-metylo-1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dek-5-en (MTBD), jako zasad pozwalających na 

uzyskanie potrójnie deuterowanego analogu CsA oraz określenia, że wspomniana reakcja 

wymiany izotopowej przebiega wydajnie nie tylko na atomie węgla α reszty N-metyloglicyny 

ale także na atomie węgla α reszty MeBmt (Rys. 9). 
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Rys. 9. Panel A. Widma ESI-MS w trybie jonów dodatnich dla CsA rozpuszczonej w A) mieszaninie woda-

acetonitryl zawierającej 0.1% HCOOH; po 24 h inkubacji w B) 1% roztworze TBD/D2O, liofilizacji  

i rozpuszczeniu w mieszaninie woda-acetonitryl zawierającej 0.1% HCOOH, C) 1% roztworze MTBD/D2O, 

liofilizacji i rozpuszczeniu w mieszaninie woda-acetonitryl zawierającej 0.1% HCOOH. Panel B. Fragmenty widm 
1H NMR przedstawiających sygnały charakteryzujące atomy wodoru α A) CsA; oraz CsA po 24 h inkubacji w 1% 

roztworze TBD/D2O B) C) w 1% roztworze MTBD/D2O. 

 

Rozkład izotopowy dla sygnału charakteryzującego jon [M+H]+ wskazuje, ze 

zastosowane warunki reakcji umożliwiły wymianę aż trzech atomów wodoru na atomy deuteru 

na co jednoznacznie wskazuje największa intensywność sygnału przy m/z 1205,858 oraz niska 

intensywność sygnału przy m/z 1204,853 (Rys. 9, Panel A - B, C). Dodatkowo analiza 

przeprowadzona metodą 1H NMR potwierdziła zanik sygnałów charakteryzujących atomu 

wodoru przy atomach węgla α reszt N-metyloglicyny i MeBmt (Rys. 9, Panel B - B, C).  

Ograniczenie jakie niesie ze sobą zastosowanie wspomnianych zasad jest ich 

ograniczona lotność w porównaniu z wcześniej stosowaną TEA, którą z łatwością można 

usunąć przez liofilizację. Zarówno TBD jak i MTBD są rozpuszczalne w wodzie podczas gdy 

CsA jest rozpuszczalna w równo objętościowej mieszaninie H2O/MeCN, w związku z tym 

opracowałem metodę usuwania zasad po reakcji wymiany izotopowej H/D polegającą na 

trzykrotnym przemywaniu próbki wodą i odwirowaniu osadu. Przeprowadzona analiza metodą 

1H NMR wykazała całkowite usunięcie zastosowanych zasad proponowaną procedurą. W celu 

sprawdzenia możliwości zastosowania otrzymanego standardu znakowanego izotopowo 

przeprowadziłem analizę LC-MS mieszaniny izotopologów CsA niedeuterowanej i CsA 

deuterowanej, w stosunkach ilościowych 1:1, 2:1 oraz 1:2, z zastosowaniem chromatografii  

cieczowej w fazie odwróconej. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na koelucję 

izotopologów i brak występowania efektu izotopowego. Dodatkowo, obecność trzech 

wprowadzonych atomów deuteru skutkuje przesunięciem masy na widmach masowych o trzy 

Daltony w stosunku do związku natywnego, co znacznie ułatwia analizę rozkładów 
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izotopowych. Poziom deuterowania CsA został określony także za pomocą aparatu 

matematycznego stosowanego w pracach H1-H2, przedstawionego wcześniej przez 

Mirgorodskaya [42]. Zaproponowana metoda otrzymywania deuterowanego standardu 

cyklosporyny A pozwala obniżyć jego koszty ponad 100 – krotnie w stosunku do preparatu 

dostępnego handlowo, co może znaleźć zastosowanie w rutynowych analizach tego 

immunosupresanta.  

 

5.3.4. H4 

 

Kreatynina (Cre), 2-imino-1-metyloimidazolidyn-4-on, jest produktem rozpadu 

fosforanu kreatyny w mięśniach. Utrata cząsteczki wody z kreatyny prowadzi do utworzenia 

heterocyklicznej cząsteczki kreatyniny. Cre jest transportowana z krwią do nerek skąd jest 

następnie wydalana z organizmu na drodze filtracji kłębuszkowej i częściowego wydalania 

kanalikowego. Kreatynina jest zwykle wytwarzana przez organizm w stosunkowo stałej ilości. 

Pomiar stężenia kreatyniny w surowicy jest prostym testem i jest to uznawany za najczęściej 

stosowany marker czynności nerek. Wzrost poziomu kreatyniny we krwi obserwuje się tylko 

przy wyraźnym uszkodzeniu funkcjonujących nefronów. Dlatego niezwykle pożądane jest 

wczesne wykrycie niedoczynności nerek. Dotychczas opracowano szereg różnych metod 

fizykochemicznych pozwalających na określenie ilości kreatyniny w próbkach biologicznych, 

w tym w surowicy i moczu, takich jak test ELISA, kolorymetrię, elektroforozę kapilarną  

z detekcją elektrochemiczną czy nawet GC-MS, HPLC oraz 1H NMR. W ilościowym 

oznaczaniu kreatyniny coraz powszechniej stosuje się metodę LC-MS, której ograniczeniem 

jest jednak wysoka cena dostępnych handlowo standardów 

znakowanych izotopowo, niezbędnych w tej technice. W związku  

z tym istnieje potrzeba opracowani nowych, prostych i tanich metod 

ich otrzymywania. Bazując na strukturze chemicznej kretyniny (Rys. 

10), można w niej wyróżnić fragment N-metyloglicyny (sarkozyny), 

który, jak wykazały wcześniej prowadzone przeze mnie badania, ma 

niezwykłą zdolność polegającą na możliwości wymiany izotopowej 

atomów wodoru połączonych z atomem węgla α na atomy deuteru  

w obecności wody ciężkiej i zasady. 

W związku z tym, w ramach badań opisanych w pracy H4 

opracowałem metodę otrzymywania deuterowanego standardu kreatyniny i zastosowałem go 

Rys. 10. Schematyczne 

przedstawienie struktury 

chemicznej kreatyniny wraz  

z zaznaczeniem fragmentu 

N-metyloglicyny.  
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do badań ilościowych tego metabolitu tkankowego w próbkach moczu metodą LC-MS. Proces 

wymiany izotopowej prowadziłem w środowisku 1% roztworu TEA w D2O, inkubując próbki 

w czasie od 30 minut do 6 godzin w temperaturze pokojowej. Postęp wymiany izotopowej 

monitorowałem za pomocą spektrometrii mas i jądrowego rezonansu magnetycznego. 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że po 60 minutach reakcji wymiany izotopowej następuje 

całkowita wymiana atomów wodoru przy atomie węgla α na atomy deuteru, co potwierdzają 

widma masowe i 1H NMR (Rys. 11). 

Sygnał charakteryzujący omawiane atomy wodoru przy przesunięciu chemicznych 4.07 ppm 

jest nieobecny po tym czasie reakcji wymiany izotopowej H/D. Dodatkowo na uzyskanym 

widmie masowym zaobserwować można przesunięcie sygnału charakteryzującego kation 

[M+H]+ kreatyniny o dwa Daltony. Omawiany proces wymiany izotopowej prawdopodobnie 

przebiega przez enolanowy stan pośredni, z uwagi na dostateczną stabilność produktu 

pośredniego [51].  

 

Rys. 11. A) Schematyczne przedstawienie reakcji HDX przebiegającej na atomie węgla α we fragmencie  

N-metyloaminokwasu cząsteczki kreatyniny; B) fragment widma 1H NMR kreatyniny (górny panel), kreatyniny 

po 30 min inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O (środkowy panel) oraz kreatyniny po 60 min inkubacji  

w 1% roztworze TEA/D2O (dolny panel); C) fragment widm ESI-MS w trybie jonów dodatnich dla kreatyniny 

(górny panel), kreatyniny po 30 min inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O (środkowy panel) oraz kreatyniny po 60 

min inkubacji w 1% roztworze TEA/D2O (dolny panel), liofilizacji i rozpuszczeniu w mieszaninie H2O/MeCN.  

 

W celu potwierdzenia możliwości zastosowania otrzymanego deuterowanego standardu 

kreatyniny w jej analizie ilościowej metodą LC-MS przeprowadziłem badania mające na celu 

określenie cech otrzymanego standardu. Przeprowadzona analiza LC-MS z zastosowaniem 

zarówno układu faz odwróconych jak i chromatografii oddziaływań hydrofilowych (ang. 

FRAGMENT N-METYLOGLICYNY

1) LIOFILIZACJA
2) H2O/MeCN

1) 60 min 1% TEA/D2O
2) Liofilizacja
3) D2O

1) 60 min 1% TEA/D2O
2) Liofilizacja
3) H2O/MeCN

1) 30 min 1% TEA/D2O
2) Liofilizacja
3) H2O/MeCN

1) 30 min 1% TEA/D2O
2) Liofilizacja
3) H2O/MeCN



Autoreferat, Remigiusz Marcin Bąchor, 2020 

28 

 

hydrophilic interactions liquid chromatography, HILIC), potwierdziła jednoznacznie koelucję 

izotopologów i stabilność wprowadzonych atomów deuteru rozumianą jako brak zdolności do 

ulegania reakcji wymiany zwrotnej w środowisku obojętnym jak i słabo kwaśnym. Otrzymany 

standard znakowany izotopowo został zastosowany do analizy ilościowej kreatyniny  

w próbkach moczu, której ilość została określona wcześniej za pomocą testu Jaffe [52] przez 

dr Andrzeja Koniecznego z Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, z którym prowadzę 

współpracę naukową na różnych płaszczyznach badawczych. Wyznaczyłem krzywą 

kalibracyjną w zakresie stężeń 30, 50, 90 oraz 100 mg/dL. Każdy z pomiarów powtórzyłem 

pięciokrotnie. Zawartość kreatyniny w analizowanych próbkach określona za pomocą metody 

LC-MS z zastosowaniem otrzymanego standardu znakowanego izotopowo jest bardzo bliska 

ilości Cre określonej za pomocą testu Jaffe (Tabela 2). Otrzymane wyniki jednoznacznie 

wskazują na możliwość zastosowania zaproponowanego standardu znakowanego izotopowo  

w analizie ilościowej kreatyniny metodą LC-MS. Dodatkowo proponowana metoda jest 

niezwykle tania, prosta w wykonaniu, co pozwala na wyznaczenie poziomu kreatyniny  

w analizowanych próbkach moczu wraz z wykonaniem innych, rutynowych badań kontrolnych. 

Dla porównania, koszt handlowo dostępnych deuterowanych standardów kreatyniny wynosi 

niemal 700 PLN za 100 µg kreatyniny d3 podczas gdy proponowane przeze mnie rozwiązanie 

pozwala obniżyć koszty otrzymywania deyterowanego standardu kreatyniny ponad 100-

krotnie.  

 

Tabela 2. Ilość kreatyniny w badanych próbkach moczu określona metodą LC-MS oraz testem Jaffe. 

PRÓBKA Stężenie kreatyniny (mg/dL) 

MOCZU LC-MS TEST JAFFE 

PACJENT 1 27.6 29.5 

PACJENT 2 51.7 49.4 

PACJENT 3 63.8 61.1 
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5.4. Opracowanie metody identyfikacji nowych peptydowych biomarkerów stanów 

chorobowych nerek i preeklampsji przez ich chemiczną modyfikację prowadzącą 

do ultraczułej analizy metodą LC-MS (H5, H6, H7, H8, H10) 

 

Podocyty to jedne z elementów budujących nefron, który jest podstawową jednostką 

strukturalno-funkcjonalną nerek. Te wyspecjalizowane komórki nabłonka trzewnego kłębuszka 

nerkowego zbudowane są z wypustek stopowatych oraz rozbudowanego cytoszkieletu [53]. 

Białka znajdujące się w błonie (dwa najważniejsze to podocyna i nefryna), są jednymi  

z najistotniejszych elementów, które utrzymują na odpowiednim poziomie przepuszczalność 

filtracyjnej błony szczelinowej. Ich dezintegracja może doprowadzić do podocyturii, stanu 

patologicznego charakteryzującego się obecnością podocytów w moczu. W związku z tym, 

identyfikacja podocytów w moczu może być obiecującym markerem w prognozowaniu 

dysfunkcji nerek. Dotychczas stosowane metody diagnostyczne, w tym metody 

immunochemiczne, z uwagi na niskie stężenie podocytów, nie pozwalają na ich wczesne 

wykrycie.  

W ramach badań realizowanych we współpracy naukowej z pracownikami Ośrodka 

Badawczo-Rozwojowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, 

kierowanego przez Prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza oraz Katedry Chorób Wewnętrznych 

z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, kierowaną przez Prof. dr hab. Urszulę Pasławską, opracowana 

została metoda identyfikacji i ultraczułej detekcji fragmentów podocyny w próbkach moczu 

ludzkiego i zwierzęcego, które mogą stanowić biomarker podocyturii i stanu 

przedrzucawkowego. Wyniki tych badań przedstawiłem w pracach H5-H8, których 

najważniejsze treści przytoczyłem poniżej.  

Podocyturia wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia komplikacji ze strony 

funkcjonowania nerek, układu krążenia czy komplikacji przedporodowych, przedwczesnego 

porodu, poważnych objawów niedorozwoju fizycznego i psychicznego a nawet śmierci 

noworodka. Wczesna diagnostyka oraz odpowiednia opieka przedporodowa pozwoliłaby 

kobietom cierpiącym na stan przedrzucawkowy urodzić zdrowe dziecko. Dodatkowo kontrola 

stanu zdrowia nerek zarówno zwierząt jak i ludzi przez poszukiwanie podocyny, jako 

biomarkera typowych chorób nerek, może pozwolić na wdrożenie odpowiedniej terapii na 

wczesnym etapie rozpoznania choroby.  

 



Autoreferat, Remigiusz Marcin Bąchor, 2020 

30 

 

5.4.1. H5 

 

W pracy H5 przedstawiłem nową i czułą metodę analizy jakościowej podocyny, jako 

biomarkera podocyturii w osadach moczu ludzkiego techniką LC-MS-MRM. Jako modelowe 

peptydowe zastosowałem następujące tryptyczne fragmenty podocyny ludzkiej o sekwencjach 

169LQTLEIPFHEIVTK182, 213AVQFLVQTTMK223, 240SIAQDAK246  

i 292MIAAEAEK299. W celu zwiększenia wydajności jonizacji w rutynowej analizie ESI-MS 

zastosowałem selektywną derywatyzację chemiczną grupy ε-aminowej C-końcowej reszty 

lizyny w peptydach tryptycznych za pomocą soli 2,4,6-trifenylopiryliowej (TPP) jako 

znacznika jonizacyjnego. Dodatkowo, generowanie przez utworzony koniugat w warunkach 

eksperymentu MS/MS jonu reporterowego w postaci protonowanego kationu 2,4,6-

trifenylopirydyniowego sprawia, że analiza takich pochodnych peptydowych w trybie MRM 

jest jednoznaczna. Zaproponowana metoda umożliwiła jednoznaczną identyfikację 

derywatyzowanych i niederywatyzowanych peptydów, a uzyskane wyniki sugerują, że peptyd 

o sekwencji 292MIAAEAEK299 może służyć jako marker do diagnozy podocyturii. 

W niniejszej pracy (H5) określona została czułość identyfikacji modelowych peptydów 

za pomocą metody LC-MS/MS. Uzyskane dane potwierdziły, że peptyd o sekwencji  

169H-LQTLEIPFHEIVTK-OH182 został scharakteryzowany na poziomie subfemtomolarnym 

(6,0 × 10-16 mola). Inne sekwencje zidentyfikowałem na poziomie 1,2 × 10-15 mola dla 

292MIAAEAEK299, 6,4 × 10-15 mola dla 240SIAQDAK246 i 7,9 × 10-15 mola dla 

213AVQFLVQTTMK223. Przeprowadzony eksperyment pozwolił wybrać peptyd o sekwencji 

169H-LQTLEIPFHEIVTK-OH182 jako model do czułego wykrywania i identyfikacji podocyny 

w próbkach osadu moczu ludzkiego. Dla każdego z syntetyzowanych peptydów 

zoptymalizowałem metodę MRM.  

W przypadku próbek pochodzących od zdrowego pacjenta, nie zidentyfikowałem 

sygnałów odpowiadających badanym peptydom na chromatogramach LC-MS-MRM (Rys. 12). 

Stwierdzono, że wydalanie podocytów z moczem może wystąpić w przypadku zdrowych 

pacjentów (<0,5 podocytów / mg kreatyniny) [54], jednak ilość uwolnionych komórek  

i podocyny może być niewystarczająca do identyfikacji za pomocą powszechnie stosowanych 

technik analitycznych. Garovic i współpracownicy potwierdzili, że podocyty [55] są nieobecne 

w moczu zdrowych kobiet ciężarnych i kobiet z nadciśnieniem ciążowym, bez innych objawów 

preeklampsji.  
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Rys. 12. Analiza MRM tryptycznych hydrolizatów osadów moczu ludzkiego pochodzących od zdrowych 

pacjentów (czarna linia) i kobiet ze zdiagnozowaną preeklampsją (czerwona linia).  

 

Przedstawione chromatogramy MRM (Rys. 12) dla wszystkich wybranych 

tryptycznych fragmentów podocyny ludzkiej wskazują wyłącznie na obecność sygnałów 

charakteryzujących sekwencję 292MIAAEAEK299 w próbce osadu moczu pochodzącego od 

ciężarnej kobiety ze zdiagnozowaną preeklampsją. Sygnały odpowiadające jonom 

fragmentacynym innych analizowanych peptydów nie zostały zidentyfikowane. Istnieją dwie 

możliwości takiej obserwacji. Po pierwsze, trawienie tryptyczne ludzkiej podocyny może 

spowodować powstanie niewielkiej ilości tych peptydów, uniemożliwiającej ich jednoznaczna 

identyfikację. Inną możliwością jest to, że podocyna może istnieć w dwóch izoformach - 

kanonicznej oraz krótszej izoformie 2. W krótszej izoformie podocyny nie obserwuje się 

jednego eksonu kodującego środkową część domeny PHB [56, 57]. Obecność krótkiej izoformy 
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podocyny została określona przez Volkera i współpracowników za pomocą spektrometrii mas 

[58]. Zasugerowano również, że wyraźna lokalizacja subkomórkowa sugeruje fizjologiczną 

rolę tej izoformy, która może różnić się od dobrze zdefiniowanego wariantu kanonicznego. 

Zasugerowano, że być może krótka izoforma wpływa na skład lipidów i białek kompleksu 

przepony szczelinowej poprzez sekwestrację czynników lipidowych i białkowych do retikulum 

endoplazmatycznego. W oparciu o sekwencję izoformy 2 ludzkiej podocyny (UniProt: 

Q9NP85-2), w brakującym fragmencie 

180VTKDMFIMEIDAICYYRMENASLLLSSLAHVSKAVQFLVQTTMKRLLAHRSLTEIL

LERKSIAQDAKV247 znajdują się wybrane peptydy o sekwencjach 169LQTLEIPFHEIVTK182, 

213AVQFLVQTTMK223 oraz 240SIAQDAK246. Sekwencje te są charakterystyczne tylko dla 

kanonicznej izoformy podocyny, podczas gdy sekwencja 292MIAAEAEK299 jest 

charakterystyczna zarówno dla kanonicznej, jak i krótszej izoformy podocyny. Dlatego, jeśli 

krótka izoforma podocyny jest obecna w przypadku podocyturii, identyfikacja prezentowanych 

modelowych peptydów nie jest możliwa. Jednak nie ma danych literaturowych opisujących, 

która izoforma podocyny występuje częściej w podocyturii. Ponadto Garovic  

i współpracownicy [59] oraz Simon i współpracownicy [60] opisali sekwencje tryptycznych 

ludzkich peptydów podocyny, które można zastosować jako marker podocyny na podstawie 

sekwencji i trypsynolizy krótkiej izoformy podocyny. Dlatego głównym celem pracy H5 było 

zastosowanie innego tryptycznego fragmentu podocyny pochodzącego z formy kanonicznej 

jako markera podocyny, który można zidentyfikować za pomocą techniki LC-MS-MRM.  

W związku z tym, że przeprowadzone badania wskazały na obecność peptydu  

o sekwencji 292MIAAEAEK299 u pacjentek ze zdiagnozowaną preeklamsją, będącą 

następstwem podocyturii, podjąłem próby jego identyfikacji w tryptycznych hydrolizatach 

osadów moczu pochodzących od pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami nerek takimi jak 

nefropatia błoniasta, ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych, błoniasto-

rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek oraz nefropatii IgA. Każda z tych chorób wiąże się 

z uszkodzeniem komórek podocytarnych w błonie filtracyjnej nerek prowadzącej do 

uwolnienia podocytów do moczu. Uzyskane wyniki analizy MRM przedstawia Rys. 13.  
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Rys. 13. Analiza MRM obecności peptydu o sekwencji 292MIAAEAEK299 w próbkach tryptycznych hydrolizatów osadów 

moczu pochodzącego od pacjentów ze zdiagnozowaną nefropatią błoniastą (A, B), ogniskowym segmentalnym stwardnieniem 

kłębuszków nerkowych (C, D), błoniasto-rozplemowym kłębuszkowym zapaleniem nerek (E, F) oraz nefropatią IgA (G, H).  
  

Sygnały odpowiadające monitorowanym przejściom MRM modelowego peptydu 

stanowiące fragment podocyny ludzkiej zostały zidentyfikowane w przypadku próbek moczu 

pochodzących od pacjentów ze zdiagnozowaną nefropatią błoniastą (Rys. 13 A, B) oraz 

nefropatią IgA (Rys. 13 G, H). Brak obserwacji sygnałów chrakteryzujących poszukiwane 

przejścia MRM w pozostałych próbkach może być konsekwencją nieobecności podocyny lub 

tak znikomej jej ilości, której identyfikacja zastosowaną metodą jest niemożliwa. Taki wynik 

analizy skłonił mnie do zastosowania modyfikacji chemicznej uzyskanych hydrolizatów za 

pomocą znacznika jonizacyjnego w formie tetrafluoroboranu 2,4,6-trifenylopiryliowego  

i próby identyfikacji koniugatu z peptydem o sekwencji H-MIAAEAEK(TPP)-OH. Wyniki 

przeprowadzonej analizy, w której monitorowałem obecność przejść MRM dla jonu [M + H]2+ 
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576.78→637.30 (y3) oraz 576.78→308.20 ([TPP + H]+) dla wszystkich badanych próbek 

tryptycznych hydrolizatów osadów moczu przedstawiona jest na Rys. 14.  

 

Rys. 14. Analiza MRM koniugatu MIAAEAEK(TPP) wykonana na próbkach tryptycznych hydrolizatów osadów 

moczu pochodzących od zdrowego pacjenta (A, B) oraz pacjentów ze zdiagnozowaną preeklampsją (C, D), 

nefropatią błoniastą (E, F), ogniskowym segmentalnym stwardnieniem kłębuszków nerkowych (G, H), błoniasto-

rozplemowym kłębuszkowym zapaleniem nerek (I, J) oraz nefropatią IgA (K, L).  
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 Uzyskane chromatogramy MRM wskazują, że sygnały charakteryzujące monitorowane 

przejścia MRM zostały zidentyfikowane w przypadku próbek pochodzących od pacjentów ze 

zdiagnozowaną preeklampsją (Rys. 14 C, D), nefropatią błoniastą (Rys. 14 E, F) oraz 

nefropatią IgA (Rys. 14 K, L).  

Podsumowując, w pracy H5 przedstawiona została nowa metodę czułej analizy LC-MS-

MRM podocyny w osadach moczu, stosując selektywną derywatyzacje ładunkową grupy  

ε-aminowej C-końcowej reszty lizyny w peptydach tryptycznych. Peptyd o sekwencji 

292MIAAEAEK299, charakterystyczny zarówno dla kanonicznej, jak i krótkiej izoformy 

podocyny, zidentyfikowano w próbkach moczu od pacjentów ze zdiagnozowanym stanem 

przedrzucawkowym, nefropatią błoniastą i nefropatią IgA zarówno w postaci natywnej, jak  

i jako koniugat TPP. Przeprowadzone badania wykazały, że wybrany peptyd nie ulega 

utlenieniu podczas etapów przygotowania próbki. Można przypuszczać, że sekwencja 

peptydowa 292MIAAEAEK299 może służyć jako marker diagnozy podocyturii 

charakterystycznej dla różnych zaburzeń czynności nerek. Proponowana strategia otwiera nowe 

możliwości wczesnego diagnozowania tej choroby. 

 

5.4.2. H6-H7 

 

Przewlekła choroba nerek (ang. chronic kidney disease, CKD), stanowi obecnie jeden  

z głównych problemów zdrowia publicznego, jest także silnie związana z chorobami sercowo-

naczyniowymi, a dodatkowo stanowi główny czynnik śmiertelności nie tylko wśród ludzi,  

a także psów i kotów [61, 62, 63]. Biorąc pod uwagę wcześniej opisany fakt mówiący, że 

podocyna obecna w moczu została zidentyfikowana jako potencjalny biomarker CKD, 

opracowałem metodę wczesnej diagnostyki obecności tego białka w próbkach moczu psiego  

i kociego, co zostało opisane w pracach H6 i H7. W przypadku badań nad moczem psim, 

bazując na dostępnej w bazie UniProt sekwencji podocyny (kod dostępu: F1PNJ8_CANLF), 

wybrałem do proteomicznej analizy celowanej sekwencje czterech następujących tryptycznych 

peptydów: 79H-LQTLEIPFHEVVTK-OH92, 123H-AIQFLMQTTMK-OH133 150H-SIAQDLK-

OH156, 218H-AAEILAATPAAVQLR-OH232, jako potencjalne biomarkery podocyny. W celu 

określenia najlepszego modelu do analizy LC-MS-MRM przeprowadziłem badania czułości 

detekcji wybranych peptydów metodą LC-MS/MS oraz LC-MS-MRM. Uzyskane wyniki 

jednoznacznie wskazały, że peptyd o sekwencji 218H-AAEILAATPAAVQLR-OH232 
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charakteryzuje się najwyższą jonizowalnością w przeprowadzonym eksperymencie 

ustanowioną na poziomie 2×10-15 mola. Dla pozostałych z modelowych peptydów najmniejsza 

możliwa do zidentyfikowania ilość wynosiła 10-14 mola. W związku z tym to właśnie peptyd  

o sekwencji 218H-AAEILAATPAAVQLR-OH232 został wybrany do dalszych badań jako 

peptyd diagnostyczny, którego identyfikacji dokonałem na podstawie analizy LC-MS-MRM, 

w której poszukiwałem pięciu charakterystycznych przejść MRM dla jonu [M+2H]2+ (m/z 

748.0). Wybrane na drodze manualnej optymalizacji metody MRM przejścia charakteryzowały 

najbardziej intensywne sygnały na widmie masowym, kolejno 748.0143.0 (b2), 

748.0997.5 (y10), 748.0754.5 (y7), 748.01110.6 (y11), 748.0272.1 (b3). Dodatkowo  

w celu jeszcze bardziej jednoznacznej analizy MRM, w odrębnym eksperymencie 

potwierdziłem czas retencji modelowego peptydu w warunkach rozdziału LC-MS, który 

wynosił 3,8 minuty. W przypadku próbek moczu pochodzących od psów ze zdiagnozowanym 

czynnym uszkodzeniem kłębuszków nerkowych wtórnym do choroby serca – zespół sercowo-

nerkowy oraz przewlekłą choroba nerek, analiza metodą LC-MS-MRM pozwoliła na 

zidentyfikowanie sygnałów charaktertyzujących wybrane przejścia MRM, co przedstawia Rys. 

15. 

 

Rys. 15. Chromatogramy MRM przedstawiające przejścia odpowiadające modelowemu peptydowi o sekwencji 
218H-AAEILAATPAAVQLR-OH232 zidentyfikowane w tryptycznym hydrolizaci osadu moczu psiego 

pochodzącego od osobnika ze zdiagnozowanym czynnym uszkodzeniem kłębuszków nerkowych wtórnym do 

choroby serca – zespół sercowo-nerkowy.  
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Przeprowadzone badania jako pierwsze wskazują, że zaproponowana metoda LC-MS-MRM 

pozwala na wczesną identyfikację uszkodzenia kłębuszków nerkowych u psów przed 

wystąpieniem jakichkolwiek objawów klinicznych a dodatkowo pozwala na identyfikację 

procesów patologicznych zachodzących w nerkach bez konieczności stosowania biopsji. 

Opisane w pracy H6 badania stanowią więc pierwszą nieinwazyjną metodę badań psów  

z chorobami nerek.  

W ramach badań nad możliwością zastosowania techniki LC-MS-MRM w identyfikacji 

podocyny obecnej w moczu kocim, w pracy H7 wykazałem, że tryptyczny peptyd podocyny 

kociej o sekwencji 222AVQFLVQTTMK235 stanowi marker umożliwiający identyfikację 

wskazanego białka. W ramach przeprowadzonych badań proteomicznej analizy celowanej 

zaproponowałem cztery modelowe tryptyczne fragmenty podocyny o sekwencji 

134LGHLLPGR141, 164LQTLEIPFHEVVTK177, 222AVQFLVQTTMK235, na podstawie 

sekwencji podocyny kociej dostępnej w bazie UniProt (kod dostępu: M3VXB4_FELCA), jako 

podencjalnych biomarkerów podocyny kociej. Dla każdego z peptydów wyznaczyłem poziom 

detekcji, która w przypadku sekwencji 222AVQFLVQTTMK235 wynosiła 4×10-16 mola i była to 

najmniejsza ilość spośród wszystkich analizowanych peptydów, możliwa do zidentyfikowania 

metodą LC-MS/MS oraz LC-MS-MRM. Dla modelowego peptydu manualnie 

zoptymalizowałem metodę MRM dla podwójnie protonowanego jonu [M+2H]2+ o wartości m/z 

663.00, wybierając następujące przejścia MRM: 633.00299.2 (b3), 633.00707.4 (y6), 

633.00548.3 (y9
2+). Analizowane próbki moczu pochodziły od kotów ze zdiagnozowana 

chroniczną choroba nerek (etap 3, cztery osobniki) i zapaleniem pęcherza moczowego (1 

osobnik). Przeprowadzona analiza LC-MS-MRM wykazała, że sygnały charakteryzujące 

poszukiwane przejścia MRM obecne są na chromatogramach uzyskanych dla analizowanych 

próbek moczu kociego pochodzących od osobników ze zdiagnozowaną przewlekłą choroba 

nerek a dodatkowo wykazujących stosunek białko:kreatynina większy od 0,60. Zaproponowana 

strategia może znaleźć zastosowanie we wczesnej diagnostyce podocyturii oraz przewlekłej 

choroby nerek u kotów.  
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Rys. 16. Chromatogramy MRM przedstawiające przejścia odpowiadające modelowemu peptydowi o sekwencji 
222H-AVQFLVQTTMK-OH235 zidentyfikowane w tryptycznym hydrolizacie osadu moczu kociego ze 

zdiagnozowaną przewlekłą chorobą nerek.  

 

5.4.3. H8 

 

Proponowane w pracach H5-H7 rozwiązanie doskonale wpisuje się w kanon analizy 

jakościowej prowadzonej metodą LC-MS-MRM, pozwalającej na jednoznaczna identyfikację 

peptydowych biomarkerów podocyturii i chorób nerek u ludzi i zwierząt a zastosowanie 

modyfikacji chemicznej w postaci derywatyzacji ładunkowej zwiększa czułość ich detekcji.  

W badaniach proteomicznych ważne jest także podejście ilościowe, umożliwiające określenie 

stężeń biologicznie aktywnych składników. W nurt tych badań wpisuje się praca H8, w której 

przedstawiona została metoda umożliwiająca względną i jednoczesną analizę porównawczą 

dwóch próbek w celu ich ilościowego oznaczenia. Proponowane podejście oparte jest na 

kombinacji enzymatycznego znakowania izotopem 18O oraz modyfikacji peptydów 

izotopologami soli 2,4,6-trifenylopiryliowej, prowadzącej do utworzenia izobarycznego 

dupleksu. Badana próbka dzielona jest na dwie porcje. Jedna z nich poddana zostaje następnie 

trypsynolizie przebiegającej w obecności wody H2
18O a druga w wodzie H2

16O co prowadzi do 

otrzymania cięższych izotopologów tryptycznych peptydów. W kolejnej części eksperymentu, 

nieznakowana izotopowo próbka hydrolizatu tryptycznego poddana zostaje derywatyzacji 

ładunkowej za pomocą soli 2,4,6-trifenylopiryliowej zawierającej cztery atomy 13C w swojej 

strukturze. Druga z próbek, zawierająca izotopy 18O jest modyfikowana tą samą solą, lecz 

niepodstawioną izotopowo. W procedurze tej grupa 2,4,6-trifenylopirydyniowa obecna  
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w uzyskanym koniugacie peptydowym pełni rolę grupy balansującej. Następnie, tak uzyskane 

próbki łączy się i poddaje analizie metodą LC-MS/MS. Takie postępowanie z próbką poprawia 

stosunek sygnału do szumu, zmniejsza nakładanie się pików izotopowych i całkowicie 

eliminuje problem wymiany zwrotnej. Użyteczność opisanego rozwiązania została sprawdzona  

w analizie tryptycznego hydrolizatu albuminy oraz komórek podocytarnych. Przeprowadzona 

analiza LC-MS-MRM tryptycznego hydrolizatu komórek podocytarnych była nastawiona na 

poszukiwanie fragmentu podocyny o sekwencji 169LQTLEIPFHEIVTK182, w której 

analizowana była obecność następujących przejść MRM: 655.1308.2 m/z (47 eV); 

655.1312.2 m/z (47 eV); 655.1110.1 m/z (48 eV); 655.186.3 m/z (45 eV). Wyniki 

uzyskanej analizy przedstawia Rys. 17.  

 

Rys. 17. Chromatogram LC-MS (A) oraz fragment widma ESI-MS-MRM w trybie jonów dodatnich dla 

następujących przejść 655.1308.2 m/z (energia kolizji 47 eV); 655.1312.2 m/z (energia kolizji 47 eV); 655.1 

110.1 (energia kolizji 48 eV); 655.186.3 m/z (energia kolizji 45 eV).  

 

Zaobserwowaliśmy obecność dwóch jonów reporterowych przy m/z 308 oraz 312, 

charakteryzowanych niemal jednakową intensywnością. Przeprowadzone badania 

jednoznacznie wskazują na możliwość zastosowania proponowanego rozwiązania  

w porównawczej analizie ilościowej skomplikowanych pod względem składu próbek 

biologicznych, jakimi są hydrolizaty tryptyczne komórek podocytarnych.   
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5.4.4. H10 

 

Moje dalsze zainteresowania badawcze koncentrują się na projektowaniu, syntezie oraz 

zastosowaniu w badaniach proteomicznych znaczników izobarycznych stosowanych  

w ilościowej analizie peptydów i białek. Dotychczas prowadzone przeze mnie badania opierały 

głównie na zastosowaniu modyfikacji chemicznej peptydów przez ich derywatyzację 

znacznikiem jonizacyjnym w celu zwiększenia czułości detekcji metodą MS oraz 

ukierunkowania fragmentacji związków prowadzącej do jednoznacznej, jakościowej 

identyfikacji poszukiwanego związku. Próba ilościowego oznaczenia białek, głównie 

podocyny, obecnych w próbkach tryptycznych hydrolizatów osadów moczu ludzkiego  

i zwierzęcego zmusiła mnie do podjęcia badań zmierzających nie tylko w kierunku poprawy 

jonizowalności badanych związków ale także umożliwiających ich badanie ilościowe. 

Pierwszym etapem badań, poprzedzającym realizację wyżej wspomnianego ujęcia, było 

przeprowadzenie systematycznej analizy literatury poświęconej zagadnieniom nowych 

kierunków w poszukiwaniu i projektowaniu znaczników izobarycznych dla proteomiki 

ilościowej, czego rezultatem było opublikowanie pracy przeglądowej H10. W pracy, 

podzielonej na jedenaście podrozdziałów, przeprowadzona została wnikliwa analiza różnych 

typów odczynników izobarycznych stosowanych w proteomicznej analizie ilościowej, 

włączając w to takie ugrupowania jak ICPL, ICAT, mTRAQ, iTRAQ czy TMT, DiLeu oraz 

DiART, pod kątem ich chemii oraz zalet jakie niesie ze sobą ich zastosowanie. Takie badanie 

literaturowe pozwoliła mi wskazać ograniczenia współcześnie stosowanych znaczników 

izobarycznych, związane głównie z brakiem wpływu na jonizowalność związku 

zmodyfikowanego oraz brakiem możliwości zwiększenia intensywności jonów 

fragmentacyjnych, co znacznie ogranicza jednoznaczną identyfikację śladowych ilości 

związków obecnych w próbkach biologicznych. Pomimo, że tworzenie coraz bardziej 

złożonych multipleksów, umożliwiających analizę nawet dwunastu próbek jednocześnie (12-

plex) można uznać za sukces, słabą stroną takiego rozwiązania jest możliwość zmniejszenia 

czułości prowadzonej analizy. Choć według niektórych danych literaturowych i protokołów 

producentów, eksperymenty przy udziale znaczników typu iTRAQ można prowadzić stosując 

25-50 µg białka to jednak straty materiału związane z procesami chemicznymi, oczyszczaniem 

próbki wymuszają użycie większych ilości białek. Dlatego tak ważne jest opracowanie nowych 

znaczników izobarycznych umożliwiających obniżenie progu detekcji badanych związków.  

W nurt tych badań doskonale wpisują się prowadzone przeze mnie wcześniejsze badania nad 

syntezą znaczników jonizacyjnych w postaci czwartorzędowych soli amoniowych. Związki te 
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w znacznym stopniu zwiększają czułość detekcji prowadzonych analiz, umożliwiając ich 

ultraczułą detekcję nawet na poziomie attomolowym, co zostało potwierdzone zarówno dla 

koniugatów peptydowych zawierających grupę azoniabicyklo[2.2.2]oktylammonium 

acetylową oraz 4-aza-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktylammonium acetylową [64] a także tych, 

modyfikowanych sola 2,4,6-trifenylopirydyniową [13]. Wprowadzenie do cząsteczki peptydu 

grupy jonizacyjnej 4-aza-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktylammonium acetylowej, z uwagi na 

możliwość przeprowadzenia wymiany izotopowej na atomie węgla α, dało także możliwość 

uzyskania iztopologów [65]. Wspomniany znacznik jonizacyjny nie umożliwia jednak 

tworzenia specyficznych jonów reporterowych. Dalsze badania w tym obszarze doprowadziły 

do opracowania nowego znacznika jonizacyjnego, bazującego na ugrupowaniu 

zoniabicyklo[2.2.2]oktylammonium acetyl, posiadającego w swojej strukturze 

czwartorzędowy atom azotu zlokalizowany w cyklicznym układzie alifatycznym, którego 

jednym z podstawników jest grupa benzylowa (Rys. 18) [66].  

 

Rys. 18. Schematyczne przedstawienie struktury zaprojektowanego dupleksu.  

 

Takie rozwiązanie umożliwiło nie tylko zwiększenie czułości detekcji analizowanych 

związków ale także pozwoliło na utworzenie benzylowego kationu reporterowego w 

warunkach eksperymentu MS/MS a dodatkowo otworzyło drogę do uzyskania dwóch 

deuterowanych izotopologów. Problemem takiego rozwiązania okazała się jednak niska 

selektywność odczynnika bazującego na strukturze estru aktywnego w reakcji z wolnymi 

grupami aminowymi. Dalsza ewolucja prowadzonych badań doprowadziła do zastosowania 

soli 2,4,6-trifenylopiryliowej jako znacznika jonizacyjnego peptydów [13]. Dużą zaletą 

zastosowania tej soli jest jej dostępność handlowa i niska cena, a jednocześnie prostota syntezy 

i możliwość otrzymanie izotopologów. Dodatkowo ugrupowanie to reaguje szybko i wydajnie  

z niezatłoczona przestrzennie grupą aminową, głównie ε-aminową grupą lizyny. Możliwość 

przeprowadzenia niezłożonej syntezy tego oznacznika doprowadziła do uzyskania jego 

znakowanej izotopowo pochodnej zawierającej cztery izotopy 13C, którą wykorzystano 

następnie w tworzeniu dupleksu do proteomicznej analizy porównawczej opisanej w pracy H8 

[67].    
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5.5. Opracowanie metody zatężania tiopeptydów na fazie stacjonarnej oraz ich 

chemicznej modyfikacji do ultraczułej analizy metodą LC-MS (H9) 

 

Wysoka złożoność proteomu komórkowego i tkankowego stanowi poważne ograniczenie 

możliwości badania proteomicznych biomarkerów stanów patologicznych organizmu. Dlatego 

w wielu ośrodkach naukowych na świecie poszukuje się metod wzbogacania niektórych grup 

związków chemicznych, w tym tiopeptydów, które mogą ułatwić analizę proteomiczną poprzez 

zmniejszenie stopnia złożoności próbki i zwiększenie pokrycia proteomu. Cysteina jest 

proteogenicznym aminokwasem odgrywającym kluczową rolę w tworzeniu struktur 

białkowych i pełnionych przez nie funkcji. Wykazano, że 91% znanych białek indeksowanych 

w Human Protein Database zawiera co najmniej jedną resztę cysteiny podobnie jak około 24% 

tryptycznych peptydów biłkowych [68]. To sprawia, że tiopeptydy zawierające resztę cysteiny 

stają się atrakcyjnym celem chemoselektywnego frakcjonowania, które w znacznym stopniu 

może zmniejszyć złożoność próbek w badaniach proteomicznych. Wysoka reakcyjność grupy 

tiolowej cysteiny oraz anionu tiolanowego z uwagi na jego silny charakter nukleofilowy oraz 

właściwości redoks, czynią ten aminokwas wyjątkowym i stosunkowo prostym celem 

modyfikacji dla reagentów elektrofilowych. Dotychczas opracowanych zostało wiele różnych 

strategii zatężania tiopeptydów, bazujących na reakcji wymiany tiol-disulfid z zastosowaniem 

tiopropylosefarozy [69] czy reakcji addycji tio-Michaela do pochodnych maleimidowych [70]. 

Ta ostatnia metoda znalazła dość szerokie zastosowanie w immobilizacji biomolekół na fazach 

stacjonarnych [71, 72]. Choć grupa maleimidowa jest dość szeroko stosowana w immobilizacji 

makrocząsteczek na faza stacjonarnych, dotychczas w literaturze naukowej nie opisano jednak 

zastosowania handlowo dostępnych żywic stosowanych regularnie w syntezie peptydów, 

zmodyfikowanych grupą maleimidową zdolną do wychwytu tiopeptydu z roztworu na drodze 

reakcji addycji tio-Michaela. Włączając się w nurt tych badań opracowałem nową metodę 

wychwytywania tiopeptydów przez odpowiednio sfunkcjonalizowaną, komercyjnie dostępną 

żywicę TentaGel R RAM, co opisałem w pracy H9. W ramach prowadzonych badań, 

wychodząc z handlowo dostępnej żywicy TentaGel R RAM, otrzymałem nośnik stały 

funkcjonalizowany kwasem 9-aza-3,6,12,15-tetraoksa-10-on heptadekanowym, stanowiącym 

wysięgnik zwiększający dostępność miejsca reaktywnego dla tiopeptydu, który następnie 

zmodyfikowałem w reakcji z trans-N-succinimidylo-4-(maleimidometylo)cykloheksan-1-

karboksylanem uzyskując konstrukt zdolny do reakcji addycji tio-Michaela (Rys. 19).  
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Rys. 19. Schematyczne przedstawienie żywicy TentaGel R RAM zmodyfikowanej o linker umożliwiający 

wychwyt tiopeptydów na drodze reakcji addycjo tio-Michaela. 

 

Tak zmodyfikowany nośnik stały zastosowałem do próby wychwytywania modelowego 

tiopeptydu stanowiącego tryptyczny fragment ludzkiej podocyny o sekwencji  

H-VALDSVTCIWGIK-OH. Reakcja wychwytywania peptydu prowadzona była w 0.1 M 

roztworze buforowym TEAB (ang. triethylammonium bicarbonate), w temperaturze 

pokojowej, w czasie 1, 3 i 24 godzin. Stężenie peptydu zastosowanie w tym eksperymencie 

było zdecydowanie wyższe niż w przypadku tiopeptydów występujących w próbkach 

biologicznych ponieważ głównym celem pracy było potwierdzenie możliwości wychwytu 

badanego związku przez odpowiednio zaprojektowany nośnik stały. Po zakończeniu reakcji 

wychwytywania i odmyciu nieprzereagowanych składników, produkt reakcji został uwolniony 

z nośnika stałego za pomocą roztworu kwasu trifluorooctowego, co stanowi typowe warunki  

w chemii peptydów. Uzyskane widmo masowe badanego produktu przedstawia Rys. 20. 

 

Rys. 20. A) Widmo ESI-MS uzyskane po reakcji wychwytywania modelowego tiopeptydu z roztworu przez 

zaprojektowany nośnik stały wraz z wartościami m/z różnych form jonowych spodziewanego koniugatu; B) 

zidentyfikowany i wygenerowany C) rozkład izotopowy dla sygnału charakteryzującego jon [M+3H]3+ produktu 

reakcji. 
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Na uzyskanym widmie masowym (Rys. 20) zaobserwować można, że najbardziej intensywny 

sygnał charakteryzuje jon powstały przez protonację niezmodyfikowanego linkera 

([LINKER+H]+). Mniejszej intensywności sygnał przy wartości m/z 644.351, odpowiadający 

jonowi [M+3H]3+ koniugatu peptydu z linkerem żywicy wskazuje na powodzenie reakcji 

wychwytywania tiopeptydu z roztworu przez zaprojektowaną żywicę. Z powodu niskiej 

intensywności sygnału, potwierdzenie struktury chemicznej uzyskanego związku na drodze 

eksperymentu MS/MS było niemożliwe. W związku z tym, w dalszym etapie badań, 

wychwycony przez nośnik stały tiopeptyd poddałem modyfikacji znacznikiem jonizacyjnym  

w postaci tetrafluoroboranu 2,4,6-trifenylopiryliowego a uzyskany koniugat po uwolnieniu  

z nośnika stałego analizowałem za pomocą metody ESI-MS oraz ESI-MS/MS (Rys. 21).  
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Rys. 21. A) Widmo ESI-MS uzyskanego koniugatu modelowego peptydu wychwyconego przez zaprojektowany 

nośnik stały i zmodyfikowanego znacznikiem jonizacyjnym TPP. B) Widmo ESI-MS/MS uzyskanego koniugatu, 

jon macierzysty m/z 1111.074, energia kolizji 40 eV. 

 

Na uzyskanym widmie ESI-MS (Rys. 21 A) najbardziej intensywne sygnały charakteryzują 

jony przy wartościach m/z 1111.590 oraz 741.387, odpowiadających kolejno jonom [M+H]2+ 

oraz [M+2H]3+ koniugatu derywatyzowanego peptydu z linkerem. Dodatkowo zidentyfikować 

można sygnał charakteryzujący niezmodyfikowany linker (m/z 527.269 [LINKER+H]+).  
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W celu potwierdzenia struktury chemicznej otrzymanego koniugatu przeprowadziłem analizę 

ESI-MS/MS dla jonu macierzystego przy m/z 1111.590, charakteryzującego jon [M+H]2+ 

uzyskanego koniugatu a wynik analizy przedstawia Rys. 21. Na uzyskanym widmie 

fragmentacyjnym zaobserwować można charakterystyczną serię jonów serii y, związaną 

najprawdopodobniej z obecnością znacznika jonizacyjnego zlokalizowanego na końcu C 

peptydu. Dodatkowo obecne są sygnały charakteryzujące jony serii b. Przeprowadzona analiza 

jednoznacznie potwierdziła strukturę chemiczna badanego układu. W celu wskazania jaką 

czułość detekcji umożliwia zaproponowana metoda analizy tiopeptydów przeprowadziłem 

sekwencjonowanie metodą MS/MS produktu uwolnionego wyłącznie z pojedynczego ziarna 

żywicy TentaGel R RAM. Uzyskane wyniki wskazują (Rys. 22) wyłącznie na obecność 

sygnałów charakteryzujących jony wychwyconego i zderywatyzowanego znacznikiem 

jonizacyjnym koniugatu peptydu z linkerem.  

 

Rys. 22. Widmo ESI-MS koniugatu peptydowego uwolnionego z pojedynczego ziarna żywicy. 

 

W celu określenia możliwości zastosowania opracowanej metody do wychwytywania  

i ultraczułej analizy tiopeptydów metodą ES-MS przeprowadziłem badania metodą proteomiki 

celowanej na tryptycznym hydrolizacie komórek podocytarnych, w których obecna jest 

podocyna. Badania przeprowadziłem metodą LC-MS-MRM monitorując następujące przejścia 

MRM dla koniugatu peptydu modyfikowanego znacznikiem jonizacyjnym z linkerem żywicy: 
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1111.10308.10 m/z ([TPP+H]+), 1111.10607.35 m/z (y3) and 1111.10793.45 m/z (y4) 

Rys. 23. 

 

Rys. 23. Chromatogramy MRM uzyskane dla analizy tryptycznego hydrolizatu podocytów przedstawiające 

sygnały poszukiwanych przejść A) 1111.10308.10 m/z ([TPP+H]+), B) 1111.10607.35 m/z (y3) oraz C) 

1111.10793.45 m/z (y4), odpowiadających jonom koniugatu peptydowego ze znacznikiem jonizacyjnym TPP, 

uzyskanego po wychwycie peptydu z hydrolizatu przez nośnik stały i jego modyfikacji chemicznej. 

 

Uzyskane chromatogramy MRM (Rys. 23) wskazują jednoznacznie na obecność sygnałów 

charakteryzujących monitorowane przejścia MRM przy czasie retencji 6.1 min, co zostało 

potwierdzone w oddzielnym eksperymencie LC-MS. Przedstawiona metoda może służyć 

zarówno jako narzędzie do selektywnego zatężania tiopeptydów na fazie stałej zmniejszając 

tym samym stopień złożoności badanej próbki ale także jako nowa strategia umożliwiająca 

ultraczułą detekcję peptydowych biomarkerów białek, których obecność w próbkach 

biologicznych może świadczyć o początku lub trwaniu określonej zmiany patologicznej na 

poziomie tkankowym lub komórkowym. Badania opisane w pracy stanowią pierwszą próbę 

wychwytu przez nośnik stały, modyfikacji chemicznej zwiększającej wydajność jonizacji oraz 

analizy metodą LC-MS-MRM śladowych ilości biomarkerów zawierających grupy tiolowe. 
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5.6. Podsumowanie 

 

Niniejsza rozprawa habilitacyjna przedstawia opracowanie oraz zastosowanie metod 

chemicznej modyfikacji biomarkerów molekularnych przez ich derywatyzację prowadzącą do 

zwiększenia wydajności jonizacji w eksperymencie MS oraz podstawienia izotopowego 

umożliwiającego otrzymanie standardów znakowanych izotopowo, do ich analizy jakościowej 

i ilościowej metodą spektrometrii mas. Do moich najważniejszych osiągnięć, przedstawionych 

w cyklu spójnych tematycznie prac H1-H10 zaliczam: 

- opracowanie prostej, taniej i wydajnej metody otrzymywania standardów znakowanych 

izotopowo związków zawierających w swojej strukturze chemicznej pochodne  

N-metyloglicyny, bazującej na reakcji wymiany izotopowej wodór-deuter przebiegającej na 

atomie węgla α oraz ich zastosowanie w analizie ilościowej metodą LC-MS takich związków 

jak Bitrex, peptomery, cyklosporyna A i kreatynina (H1-H4), 

- opracowanie metod identyfikacji tryptycznych fragmentów podocyny ludzkiej, kociej oraz 

psiej w hydrolizatach osadów moczu z zastosowaniem spektrometrii mas i modyfikacji 

chemicznej w postaci derywatyzacji ładunkowej (H5-H7), 

- opracowanie metody umożliwiającej względną i jednoczesną analizę porównawczą dwóch 

próbek w celu ich ilościowego oznaczenia, polegającej na kombinacji enzymatycznego 

znakowania izotopem 18O oraz modyfikacji peptydów izotopologami soli 2,4,6-

trifenylopiryliowej, prowadzącej do utworzenia izobarycznego dupleksu (H8), 

- zastosowanie żywicy TentaGel R RAM w celu opracowania metody zatężania 

tiopeptydów na fazie stacjonarnej oraz chemicznej modyfikacji uzyskanych koniugatów 

znacznikiem jonizacyjnym umożliwiającej ich ultraczułą analizę metodą LC-MS (H9). 
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5.7. Plany naukowe 

 

Swoje najbliższe plany naukowe wiążę szczególnie z praktycznym zastosowaniem 

opracowanej przeze mnie nowatorskiej metody wymiany izotopowej wodór-deuter 

przebiegającej na atomie węgla α reszty N-metyloglicyny w zasadowym środowisku w wodzie 

ciężkiej do opracowania jakościowej i ilościowej metody analizy techniką LC-MS leków i ich 

metabolitów oraz naturalnych metabolitów tkankowych zawierających fragment  

N-metyloglicyny w cząsteczce, takich jak cyklosporyna A i jej metabolity, racetamy i ich 

metabolity, lofepramina, tadalafil czy kreatyna w próbkach krwi i moczu. Planuję także 

opracować metodę bezpośredniej wymiany izotopowej atomów wodoru α reszty  

N-metyloglicyny na deuter w związkach obecnych w moczu i krwi. Opracowane  

i zoptymalizowane warunki reakcji wymiany izotopowej zostaną następnie zastosowane  

w globalnej analizie związków zawierających ugrupowanie N-metyloglicyny, obecnych  

w próbkach krwi i moczu. Planowane badania będą realizowany przy współpracy  

z naukowcami z Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Można oczekiwać, tak 

opracowane metody rzucą nowe spojrzenie na jakościową i ilościową analizę CsA, jej 

metabolitów i innych związków zawierających w swojej strukturze fragment N-metyloglicyny, 

takich jak racetamy, lofepramina, tadalafil, tworząc nowe narzędzie badawcze dla naukowców, 

diagnostów laboratoryjnych oraz kryminologów pracujących nad poprawą dokładności 

diagnostycznej, oceną skuteczności leczenia, wczesną diagnozą choroby i badaniem 

kryminalistycznym niektórych niezatwierdzonych leków zawierających N-metyloglicynę, do 

wszelkich zastosowań medycznych lub dietetycznych. O finansowanie wspomnianych badań 

wystąpiłem do Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS-19 (2020). Dodatkowo, 

intensywnie rozwijam kierunek badawczy związany z zastosowaniem techniki LC-MS-MRM 

w identyfikacji peptydowych fragmentów podocyny w tryptycznych hydrolizatach osadów 

moczu ludzkiego i zwierzęcego. Aktualnie prace te zmierzają w kierunku próby identyfikacji 

jakościowej i ilościowej izoform podocyny ludzkiej obecnych w próbkach osadów moczu 

pochodzących od pacjentów ze zdiagnozowaną preeklamspją i chorobami nerek takimi jak 

nefropatia błoniasta, ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych, błoniasto-

rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek oraz nefropatii IgA. Powiązanie obecności 

konkretnej izoformy podocyny w osadzie moczu ludzkiego z danym stanem chorobowym może 

rzucać nowe spojrzenie na obecna wiedzą w tej dziedzinie a dodatkowo opracowanie metody 

ich identyfikacji i analizy ilościowej może stanowić niezwykle czułe, szybkie i precyzyjne 

narzędzie badawcze dla współczesnej diagnostyki medycznej.  
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6. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO – BADAWCZYCH  

 

6.1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

 

6.1.1. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone po doktoracie 

 

Tabela 3. Zestawienie prowadzonych zajęć dydaktycznych w latach 2014 – 2020 wraz z nazwą kursu. 

LATA NAZWA PRZEDMIOTU/RODZAJ ZAJĘĆ 

2014-2016 Chemia organiczna, przedmiot kursowy, wykład 

2014-2015 Proteomika i metabolomika, laboratorium 

2014-2020 Spektrometria mas, przedmiot kursowy, wykład, laboratorium 

2016-2017 Chemia leków organicznych, przedmiot kursowy, wykład autorski 

2016-2018 
Organic chemistry, laboratorium, seminarium, 

przedmiot w języku angielskim 

2018-2020 Leki organiczne, przedmiot kursowy, wykład autorski 

2018-2020 Nowoczesne metody syntezy leków, laboratorium autorskie 

2018-2020 
Modyfikacja Chemiczna w analizie związków organicznych,  

przedmiot kursowy, wykład, laboratorium, seminarium 

2019-2020 
Metabolomika kryminalistyczna, przedmiot kursowy,  

wykład i laboratorium autorskie 

2016-2020 
Spektrometria mas, laboratorium, seminarium  

Studia Podyplomowe "Analityka i Diagnostyka Chemiczna 

2016-2020 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa, laboratorium, seminarium  

Studia Podyplomowe "Analityka i Diagnostyka Chemiczna 
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6.1.2. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w czasie studiów doktoranckich 

 

Tabela 4. Zestawienie prowadzonych zajęć dydaktycznych w latach 2010 – 2014 wraz z nazwą kursu. 

LATA NAZWA PRZEDMIOTU/RODZAJ ZAJĘĆ 

2010-2014 Chemia organiczna, przedmiot kursowy, laboratorium, seminarium 

2013-2014 Spektrometria mas, laboratorium 

 

6.1.3. Liczba godzin dydaktycznych przepracowanych w danym roku akademickim 

po doktoracie 

 

Tabela 5. Zestawienie godzin dydaktycznych przeprowadzonych zajęć dydaktycznych w latach 2014 – 

2020 wraz z podaną wartością przysługującego pensum dydaktycznego. 

ROK AKADEMICKI LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 

PENSUM 

DYDAKTYCZNE 

2014-2015 228 120/zatrudnienie w wymiarze pół 

etatu 

2015-2016 344 240 

2016-2017 238 180/obniżone pensum z uwagi na 

kierowanie projektem NCN 

2017-2018 180 180/obniżone pensum z uwagi na 

kierowanie projektem NCN 

2018-2019 242 240 

2019-2020 243 240 

 

 

 

6.2. Promotorstwo prac dyplomowych 

 

Dotychczas byłem promotorem ośmiu prac magisterskich (Tabela 6) i ośmiu prac 

licencjackich (Tabela 7). Dodatkowo byłem opiekunem naukowym trzech prac 

magisterskich. Jedna z prac, której byłem opiekunem naukowym została uznana za najlepszą 

pracę magisterska na Wydziale Chemii, Uniwersytet Wrocławski w roku 2014 (Synteza  

i analiza fragmentacyjna koniugatów peptydów z N-metylomorfoliną i jej kryptandowymi 

analogami. Paulina Słotta, promotor – Prof. Zbigniew Szewczuk). 
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6.2.1. Promotorstwo prac magisterskich 

 

Tabela 6. Zestawienie wypromowanych prac magisterskich. 

Nazwisko 

dyplomanta 
Tytuł pracy Rok obrony 

Paulina 

Grocholska 

Synteza biomarkerów podocyturii u koni i próba 

ich zastosowania w diagnostyce medycznej 
2020 

Oliwa Gorzeń 

Opracowanie metody zatężania i chemicznej 

derywatyzacji peptydów zawierających reszty 

cysteiny 

2020 

Aleksandra 

Filipczak 

Badania biomarkerów podocyturii w 

hydrolizatach osadu moczu psiego 
2019 

Anna Rola 
Immobilizacja i derywatyzacja ładunkowa 

tiopeptydów na nośniku stałym 
2019 

Julia 

Przestrzelska 

Peptydowe biblioteki kombinatoryczne 

modyfikowane czwartorzędowymi grupami 

amoniowymi w badaniach aktywności 

enzymatycznej kaspaz 

2019 

Karolina Mojsa 

Synteza nowych biomarkerów stanu 

przedrzucawkowego i próba ich zastosowania w 

diagnostyce medycznej 

2018, Najlepszy 

Dyplom Roku 2018  

w Uniwersytecie 

Wrocławskim 

Aneta Paluch 
Derywatyzacje hydrolizatów białkowych 

immobilizowanych na żywicy typu TentaGel 
2017 

Sandra Hanak 
Analiza ilościowa lipidów z zastosowaniem 

techniki ESI-MS/MS 
2016 

 

 

6.2.2. Promotorstwo prac licencjackich 
 

Tabela 7. Zestawienie wypromowanych prac licencjackich. 

Nazwisko 

dyplomanta 
Tytuł pracy Rok obrony 

Kamila Grórka Metody ilościowego oznaczania kreatyny 2020 

Lidia 

Kowalczyk 

Proteomika w poszukiwaniu biomarkerów 

stanów chorobowych nerek 
2020 

Oliwia Miller 
Peptydowe substraty enzymów proteolitycznych 

z grupy kaspaz 
2019 

Klaudia 

Cięciwa 
Ilościowe oznaczanie kreatyniny 2019 

Paulina 

Grocholska 

Synteza i analiza fragmentacyjna tryptycznego 

peptydu z podocyny końskiej 
2018 

Oliwia Gorzeń 
Metody zatężania i analizy peptydów 

zawierających reszty cysteiny 
2018 

Marcin 

Wysocki 

Identyfikacja modyfikacji potranslacyjnych 

białek 
2017 
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Ewa Kędziorek 
Metody rozcieńczenia izotopowego w 

proteomice porównawczej 
2017 

 

 

 

6.3. Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia  

 

 2015, 2018 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe 

 

 2016, 2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia 

dydaktyczne 

 

 2019 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne 

 

 Grant konferencyjny - The 39th Symposium Chromatographic Methods Of 

Investigating The Organic Compounds, 1-3.06.2016, Katowice – Szczyrk 

 

 Grant konferencyjny - 22nd Polish Peptide Symposium, Kudowa Zdrój,  

01-05.09.2013 

 

2017 – wygrana w konkursie organizowanym przez firmę Shim-Pol w ramach Akademii 

Chemii Analitycznej, LC – MS/MS od A do Z, Spektrometria mas w chromatografii 

cieczowej – od podstaw teoretycznych do zastosowań praktycznych, 23-26.04.2017, 

Jachranka, wyjazd do siedziby Shimadzu w Kioto (Japonia) w celu poszerzania wiedzy 

z zakresu LC – MS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………....…  

                                                                                                         (podpis wnioskodawcy)  
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