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Tlen: pierwiastek życia

Właściwości chemiczne tlenu

- Tlen stanowi ok. 1/4 masy Ziemi (53.8% atomów skorupy Ziemi to atomy tlenu) i

ok. 3/4 masy ciała ssaków.

- W dolnych warstwach atmosfery tlen stanowi 21% objętości (w 1 L powietrza jest

210 mL tlenu).

- Po raz pierwszy został otrzymany w stanie czystym w 1774 roku przez Josepha

Priestleya. W atmosferze tlenu:

* świeca płonęła bardziej jaskrawo,

* mysz zamknięta po szczelnym kloszem żyła dłużej,

* Josephowi Priesley'owi oddychało się przyjemniej.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

Joseph Priestley



Tlen: pierwiastek (krótkiego) życia

"Bary tlenowe"

- Lista korzyści, które właściciele barów tlenowych obiecują w swoich ulotkach reklamowych, jest

imponująca. Dzięki kuracji tlenowej – zapewniają – wzmocnisz swój system immunologiczny, dotlenisz

serce, zwiększysz sprawność fizyczną i psychiczną, odtrujesz organizm, zredukujesz skutki stresu, opóźnisz

starzenie. Kuracja taka działa też wspomagająco w stwardnieniu rozsianym, odchudzaniu, chorobach

niedokrwienia mózgu i siatkówki oka, obniża natężenie migren, jest niezastąpioną formą kosmetyki, chroni

przed zespołem przewlekłego zmęczenia, łagodzi dolegliwości związane z menopauzą i andropauzą oraz

"zmienia punkt pracy komputera w mózgu" (Polityka 48; 2002).

* pomarańczowy- usuwa zmęczenie i pomaga na depresję

* jabłkowy- jest cudownym lekiem na „kaca” oraz migreną

* cytrynowy – walczy z przeziębieniem

* marchewkowy – poprawia nam koncentrację



- Czysty tlen (0.3 atm) zmniejsza długość życia Drosophila malanogaster. Przy

ciśnieniu 1 atm jest dla niej letalny.

- U ssaków oddychanie czystym tlenem przez kilkadziesiąt godzin powoduje:

* uszkodzenie i obrzęk pęcherzyków płucnych

* obumieranie nabłonka płucnego

* nasilone wytwarzanie kolagenu i włóknienie płuc

* pęcznienie mitochondriów i uszkodzenie miofibryli mięśnia sercowego

* pęcznienie mitochondriów w hepatocytach

* uszkodzenie kłębuszków nerkowych

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

Właściwości chemiczne tlenu

- Rośliny naczyniowe rosnące w podwyższone stężenie tlenu wykazują:

* zahamowanie rozwoju chloroplastów

* zmniejszenie żywotności nasion i wzrostu korzeni

* nasilone opadanie liści

* zwiększona częstość anomalii wzrostu

Tlen: pierwiastek (krótkiego) życia



Skutki hyperoksji u myszy

Sue et al. J Immunol 2004

uszkodzenie płuc przepuszczalność naczyń

zawartość kolagenu

obrzęk

naciek neutrofili

Tlen: pierwiastek (krótkiego) życia



Tlen: pierwiastek życia

Element patriotyczny 

prof. Zygmunt Wróblewski

prof. Karol Olszewski

Uzyskanie ciekłego tlenu:

29 marca 1883, Uniwersytet Jagielloński



Tlen: pierwiastek życia

Pojemność oddechowa:

- W spokojnym oddechu człowiek wdycha ok. 500 mL powietrza.

- Maksymalny wdech to ok. 3.5 L powietrza, pojemność życiowa to ok. 4.8 L.

- W spoczynku człowiek przepuszcza przez płuca ok. 6-8 L powietrza na minutę

(wentylacja minutowa). Podczas intensywnego wysiłku - do 120 L powietrza.

W.Z. Traczyk (red): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
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Tlen: pierwiastek życia

Zawartość tlenu w tkankach i płynach ustrojowych:

- Ciśnienie parcjalne tlenu w krwi żylnej to 40 mm Hg (53.3 hPa, 53 mol/L, 15.3%).

- Wewnątrz komórek istnieje gradient tlenu: najwyższe stężenie jest pod

plazmalemmą, najniższe w mitochondriach.

- Tlen jest ok. 7 razy lepiej rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych (także

w lipidach błon komórkowych) niż w wodzie.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu", Ivanovic Z. J Cell Physiol 2009.

Zawartość tlenu w narządach:

- Krew tętnicza: 20%

- Krew żylna: 15.3% 

- Wątroba, serce, nerki: 4-14%

- Mózg: 0.5-7%

- Oko (siatkówka, ciało szkliste): 1-5%

- Szpik kostny: 0-4% 



Tlen: pierwiastek życia

Tlenowce

- Organizmy wymagające do przeżycia tlenu:

* np. my

Beztlenowce względne

- Organizmy mogące żyć w atmosferze tlenowej i beztlenowej, w tym mikroaerofile

lepiej rosnące przy zmniejszonej zawartości tlenu:

* Campylobacter jejuni (wywołuje biegunki)

* Treponema pallidum (krętek blady - wywołuje kiłę)

Beztlenowce bezwzględne

- Organizmy mogące żyć wyłącznie w atmosferze beztlenowej

* Clostridium tetani (pałeczka tężca)



Terapia hiperbaryczna

Zgorzel gazowa

- Zgorzel gazowa jest gwałtownie postępującym zakażeniem

wywoływanym przez toksyny Clostridium perfringens, Clostridium

septicum, Clostridium histolyticum lub Clostridium novyi.

komora hiperbaryczna

- Do najczęstszych czynników predysponujących należą ciężkie urazy penetrujące lub

zmiażdżenie tkanek z towarzyszącym upośledzeniem ukrwienia.

- Zgorzel gazowa mogą spowodować martwicę skóry, tkanki podskórnej i mięśni.

Występowanie fioletowych pęcherzy skórnych, oddzielanie się fragmentów

martwiczej skóry, znaczny obrzęk i objawy toksemii ogólnoustrojowej stanowią

wskazanie do natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Jednocześnie stosuje się

leki przeciwbakteryjne.

Clostridium perfringens

rozwijająca się

zgorzel gazowa



Trudnogojące się rany

- Przykład leczenia - pacjenci:

* 94 pacjentów w wieku 33 do 76 lat (średnio 42 lata) z cukrzycą od 1.5 do 32 lat

powikłaną zespołem stopy cukrzycowej, poddanych hiperbarycznej terapii tlenowej (HBO).

* U 9.6% pacjentów rozpoznano przed terapią HBO znacznego stopnia zaburzenia

przepływu krwi w tętnicach nóg z powodu miażdżycy, z czego u 5 wykonano przed terapią

zabiegi naczyniowe (pomostowanie, stenty).

- Przykład leczenia - procedura:

* wyrównanie cukrzycy i towarzyszących zaburzeń metabolicznych,

* chirurgiczne opracowanie rany

* hiperbaria tlenowa (od 2 do 60 ekspozycji)

* terapia przeciwbakteryjna.

- Przykład leczenia - wyniki:

* u 27.7% pacjentów rany zagoiły się całkowicie,

* u 39.4% doszło do znacznej poprawy stanu miejscowego.

* w trakcie leczenia u 11.6% pacjentów wykonano amputacje

* u wszystkich pacjentów poddanych leczeniu w komorze hiperbarycznej doszło do

redukcji objawów infekcji w ranie.

Terapia hiperbaryczna

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej



Zatrucie tlenkiem węgla

- W każdym przypadku zatrucia tlenkiem węgla pacjentowi powinien być podany

czysty tlen, tak szybko, jak to tylko możliwe.

- Główną zaletą terapii hiperbarycznej w leczeniu zatrucia tlenkiem węgla jest

zapobieganie długotrwałym efektom działania tlenku węgla takich jak: problemy z

pamięcią, utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchów. Terapia może również

pomóc powrócić do zdrowia szybciej, niż w normalnych warunkach atmosferycznych.

W ciężkich przypadkach zatruć terapia ta ratuje pacjentom życie.

- W stanach zatrucia tlenkiem węgla tlen hiperbaryczny wspomaga usuwanie CO z

komórek i krwi drogą oddechową lub poprzez jego utylizację w organizmie i

redukuje uszkodzenia spowodowane przez tlenek węgla. Zwiększone ciśnienie

redukuje obrzęk w obszarze uszkodzonych tkanek.

Terapia hiperbaryczna

Weaver at al. NEJM 2002



Choroby wywoływane podwyższonym stężeniem tlenu

Zwłóknienie pozasoczewkowe (retinopatia wcześniaków, choroba

Terry'ego)

- Jest obustronną zmianą, która występuje u wcześniaków

trzymanych w inkubatorach z wysokim ciśnieniem tlenu.

Prowadzi to do:

* skurczu naczyń siatkówki,

* zniszczenia komórek śródbłonka naczyń siatkówki

* następowy obrzęk tkanek

* obliteracja naczyń siatkówki

- Hyperoksja hamuje syntezę śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF – vascular

endothelial growth factor) w niedojrzałych naczyniach siatkówki. Obniżenie poziomu

VEGF wywołuje apoptozę śródbłonka.

- Gdy noworodek zaczyna oddychać normalnym powietrzem, następuje:

* wzrost produkcji VEGF

* proliferacja naczyń w siatkówce

* bliznowacenie i odklejenia siatkówki



Choroby wywoływane podwyższonym stężeniem tlenu

Zwłóknienie pozasoczewkowe

- Aktywna faza choroby zaczyna się zwykle między 10 a 28 dniem

życia – po okresie skurczu naczynia siatkówki ulegają poszerzeniu

i skręceniu.

- Po zaprzestaniu tlenoterapii w ogniska uszkodzenia siatkówki

przez niedotlenienie dochodzi do neowaskularyzacji (obserwuje

się krwinkotoki i włóknienie).

- W miarę postępu choroby - siatkówka z nowo utworzonymi naczyniami i tkanką

włóknistą oddzielają się i przesuwają do przodu (do przestrzeni poza soczewką –

zwłóknienie pozasoczewkowe)

Możliwości terapeutyczne:

* retinopatia może ustąpić samoistnie

* aby zapobiec odklejeniu siatkówki może być

niezbędna krioterapia lub laseroterapia

* może wystąpić krótkowzroczność lub ślepota

(przy odklejeniu siatkówki)



Choroby wywoływane podwyższonym stężeniem tlenu

Zwłóknienie pozasoczewkowe

Naczynia z widocznymi 

ogniskami proliferacji (strzałki)

i akumulacją tkanki 

mezenchymalnej (gwiazdka).

Odwarstwienie siatkówki



Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu

Definicja stresu oksydacyjnego

- Stres oksydacyjny to zaburzenie homeostazy prowadzące do wzrostu stacjonarnych

stężeń reaktywnych form tlenu. Prowadzi to do zaburzenia równowagi

prooksydacyjno-antyoksydacyjnej w kierunku reakcji utlenienia.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

- Metody doświadczalne stosowane w celu

wywołania stresu oksydacyjnego w komórkach to:

* podwyższone ciśnienie parcjalne tlenu

* kontakt z aktywowanymi fagocytami

* ekspozycja na substancje utleniane jednoelektronowo

przez tlen (np. dihydroksyfumaran) lub ulegające cyklom

redoks w komórkach (np. alloksan, parakwat)

* ekspozycja na dym papierosowy

* ekspozycja na ozon

* ekspozycja na nadtlenek wodoru lub nadtlenki

organiczne (np. wodoronadtlenek kumenu)

* ekspozycja na układ oksydaza ksantynowa + substrat
alloksan



Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu



Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu

Wolne rodniki a reaktywne formy tlenu

- Wolny rodnik to atom lub cząsteczka zdolna do samodzielnego istnienia, mająca

jeden lub więcej niesparowanych elektronów na orbicie walencyjnej. Obecność

niesparowanego elektronu powoduje, że wolne rodniki są przyciągane (choć słabo)

przez pole elektromagnetyczne - wykazują właściwości paramagnetyczne.

- Reaktywna forma tlenu to tlen singletowy oraz produkty jedno-, dwu- i

trójelektronowej redukcji cząsteczki tlenu.

* wolne rodniki

* nadtlenek wodoru

* tlen singletowy

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Redukcja tlenu

- Stan podstawowy cząsteczki tlenu jest stanem tripletowym, dlatego cząsteczka taka jest

stosunkowo mało aktywna. Do całkowitej czteroelektronowej redukcji wymaga:

* reakcji z cząsteczką w stanie tripletowym (większość cząsteczek w stanie

podstawowym jest singletowa)

* odwrócenia spinu jednego z elektronów w utlenianej cząsteczce (wymaga nakładu

energii)

- Znacznie bardziej reaktywny jest tlen w stanie singletowym, gdzie przegrupowanie

elektronów (wzbudzenie cząsteczki tlenu) zachodzi między innymi w wyniku:

* absorbcji kwantu promieniowania (np. UV)

* niektórych reakcji chemicznych

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

- Całkowita redukcja tlenu to przyłączenie do cząsteczki

tlenu 4 elektronów i 4 protonów, w wyniku czego powstają 2

cząsteczki wody:

O2 + 4e- + 4H+ 2H2O

Reakcja jest egzoergiczna, a powstająca woda jest

nieaktywna względem składników komórki.



Rozkład elektronów na orbitalach molekularnych tlenu

tlen

singletowy
tlen

tripletowy

anionorodnik

ponadtlenkowy

jon 

nadtlenkowy

σ1s

σ*1s

σ2s

σ2p

2p

*2p

σ*2p

σ*2s

3ΣgO2
1

gO2
1ΣgO2

+ O2

.
O2

2

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Redukcja tlenu

- Tlen tripletowy może reagować z wieloma związkami jednoelektronowo. Powstaje

wówczas:

* anionorodnik ponadtlenkowy , wolny rodnik będący anionem02

.

O2 + e- O2

.

- Przyłączenie kolejnego elektronu do anionorodnika ponadtlenkowego daje (po

dołączeniu do produktu reakcji protonów):

* nadtlenek wodoru H2O2, mniej reaktywny od większości rodników, ale

bardziej reaktywny niż tlen cząsteczkowy. Jest produktem dwuelektronowej redukcji

tlenu.
O2 + 2e- + 2H+ H2O2 O2

.
+ e- + 2H+

- Anionorodnik ponadtlenkowy w roztworze wodnym może też przyłączyć proton,

tworząc obojętny:

* rodnik ponadtlenkowy (rodnik wodoronadtlenkowy)

O2

.
+ H+ HO2

.

- Przyłączenie trzech elektronów do cząsteczki tlenu daje:

* rodnik hydroksylowy, jedną z najbardziej reaktywnych cząstek w układach

biologicznych .
H2O2 + e- + H+ H2O +  OH

superoxide radical anion

hydrogen peroxide

hydroperoxyl radical

hydroxyl radical

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

- Reakcje wolnorodnikowe obejmują:

* Reakcje inicjacji

* Reakcje propagacji

* Reakcje terminacji

- Są z reguły szybkie, ale mało

specyficzne (zwykle im szybsze tym

mniej specyficzne)

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

Homoliza

- Rozpad cząsteczek zawierających słabe wiązania, ulegających rozpadowi

homolitycznemu, w którego wyniku z dwu elektronów zaangażowanych w utworzenie

wiązania powstające fragmenty otrzymują po jednym.

A       B            A  +  B

- W temperaturze fizjologicznej tylko związki o bardzo słabych wiązaniach mogą

ulegać homolizie.

- Homoliza inicjatorów nie ma znaczenia jako fizjologiczne źródło wolnych rodników.

- Rozpad homolityczny może być wykorzystywany do uzyskiwania wolnych rodników

w pracach doświadczalnych. Np.

* AAPH (2,2'-azo-bis(2-amidynopropan)

* AMNV (2,2'-azo-bis(2,4-dimetylowaleronitryl)

Ich rozpad daje rodniki alkilowe R , które w reakcji z tlenem tworzą rodniki

nadtlenkowe ROO .

. .

.
.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe
Radioliza

- Radioliza to rozpad cząsteczek po wpływem promieniowania jonizującego.

- Pierwszy etap działania promieniowania jonizującego (10-16 s) wywołuje jonizację i

wzbudzenie cząsteczek wody:

H2O                           H2O
+ + e- (jonizacja)

H2O                           H2O* (wzbudzenie)

- W czasie 10-14 - 10-13 s wzbudzone cząsteczki rozpadają się na atomy wodoru i

rodniki hydroksylowe:

H2O*                H + 'OH

również jony H2O
+ reagując z wodą tworzą rodniki hydroksylowe

H2O
+ + H2O       H3O

+ + 'OH

promieniowanie

promieniowanie

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

- Nieco później (10-12 - 10-11 s) swobodne elektrony uzyskują otoczkę cząsteczek wody

(czyli tworzą uwodnione elektrony), a następnie powstają między innymi cząsteczki

wodoru i nadtlenku wodoru.



Reakcje wolnorodnikowe

Reakcje inicjacji

- Reakcje w których z cząsteczek nie będących wolnymi rodnikami powstają wolne

rodniki. Zachodzą w wyniku:

* Radiolizy

* Fotolizy

* Sonolizy

* Jednoelektronowych reakcji redoks

* Homolizy

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

Fotoliza

- Fotoliza to rozpad cząsteczek związku chemicznego wywołany absorbcją fotonu.

Fotoliza wody prowadzi do powstawania wolnych elektronów, jonów wodorowych i

cząsteczki tlenu:

2H2O      4H+ + O2 + 4e-

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

Sonoliza

- Działanie na roztwory wodne ultradźwiękami prowadzi do powstawania

reaktywnych form tlenu (zwłaszcza 'OH). Ich ilość zależy od parametrów sonifikacji,

zwłaszcza od mocy ultradźwięków. Rekombinacja 'OH tworzy H2O2.

'OH + 'OH       H2O2

- Sonifikacja roztworów wodnych zawierających tlen prowadzi do powstania także

rodnika ponadtlenkowego HO2' oraz tlenu singletowego. Jeśli roztwór wodny jest

napowietrzony, powstaje dodatkowo tlenek azotu i nadtlenoazotyn.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

- Zredukowane formy wielu związków niskocząsteczkowych (RH2) reagują z tlenem

ulegając jednoelektronowemu utlenieniu, co prowadzi do powstania anionorodnika

ponadtlenkowego i wolnego rodnika:

RH2 + O2 'RH + H+ + O2
-'

- Reakcje tego typu są główną drogą powstawania rodnika ponadtlenkowego w

komórkach. Stanowią jeden z mechanizmów zarówno inicjacji jak i propagacji

reakcji wolnorodnikowych.

- Szczególnie ważne w komórkach są tego typu reakcje z udziałem:

* zredukowanej ryboflawiny

* zredukowanych nukleotydów flawinowych (FMNH2 i FADH2)

* katecholamin (DOPA, adrenalina, noradrenalina)

* tetrahydrobiopteryny

* cysteiny

* glutationu

* glukozy

Jednoelektronowe reakcje redoks

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

- Wytwarzanie reaktywnych form tlenu wewnątrz komórek jest efektem działania

wielu:

* herbicydów (np. parakwat, dikwat)

* fungicydów (np. mykotoksyna, sprydesmina)

* insektycydów (np. rotenon)

* leków przeciwnowotworowych (np. bleomycyna)

* składników pożywienia (np. kwas kofeinowy, kwas chlorogenowy)

Ksenobiotyki takie zachowują się przy tym jak fotosensybilizatory, ulegając

cyklicznej redukcji (przez specyficzne enzymy lub przez glutation lub askorbinian) i

wchodząc w cykliczne reakcje z tlenem.

Jednoelektronowe utlenianie ksenobiotyków

Derys trujący 
(Paraderris ecliptica)

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

Reakcje propagacji (prolongacji)

- Reakcje w których sumaryczna liczba wolnych rodników nie zmienia się, ale

zmieniają się nosiciele niesparowanych elektronów. Główne typy reakcji to:

* Przeniesienie atomu lub grupy atomów

* Addycja

* -eliminacja

* Jednoelektronowe reakcje redoks

* Przegrupowania

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

Przeniesienie atomu lub grupy atomów

- Reakcje te polegają najczęściej na ataku wolnego rodnika na atom wodoru (zwykle

w związkach organicznych).

Q' + RH          QH + R'

- Przykładem może być reakcja oderwania atomu wodoru od cząsteczki etanolu przez

rodnik hydroksylowy.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

Addycja

- Reakcja polega na przyłączeniu się wolnego rodnika do cząsteczki.

- Szczególnie istotne jest przyłączanie rodników do wiązań podwójnych w kwasach

tłuszczowych i do pierścieni aromatycznych zasad kwasów nukleinowych.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Reakcje wolnorodnikowe

-eliminacja

- Reakcje polegają na rozerwaniu wiązania w położeniu względem niesparowanego

elektronu w stabilnej cząsteczce przekształconej w wolny rodnik.

- Zwykle powstaje w ich wyniku szereg produktów z różnymi wydajnościami.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

Jednoelektronowe reakcje redoks

- Reakcje te stanowią jeden z mechanizmów zarówno inicjacji jak i propagacji

reakcji wolnorodnikowych.

R' + Q      R + Q'



Reakcje wolnorodnikowe

Przegrupowania

- Reakcje których w wyniku wewnątrzkomórkowych przegrupowań z mniej stabilnych

wolnych rodników powstają rodniki bardziej stabilne.

(Ar)3C     CH'2 (AR)2C'    CH2 Ar

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu

Reakcje terminacji

- Reakcje między dwoma wolnymi rodnikami,

które kończą łańcuch prolongacji reakcji

wolnorodnikowych.

R1' + R2'          R1 R2

- Mogą one prowadzić do powstawania

nietypowych wiązań kowalencyjnych (np. białko-

białko, białko-lipid, białko-kwas nukleinowy),

które mogą zmieniać właściwości biologiczne

cząsteczek.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Metody wykrywania wolnych rodników

- Jest to bezpośrednia technika pozwalająca na selektywny pomiar stężenia

reaktywnych form tlenu, niezależnie od obecności innych związków, wykorzystująca

paramagnetyczne własności wolnych rodników.

- Jej czułość jest stosunkowo niewielka, zwłaszcza w obecności wody. Pomiar w

temperaturze pokojowej lub fizjologicznej w większości komórek nie pozwala na

wykrycie sygnału od wolnych rodników. Szybkie zamrożenie tkanki i pomiar

zamrożonej lub zliofilizowanej próbki w temperaturze ciekłego azotu (lub niższej)

znacznie poprawia czułość pomiaru.

- Znaczącą poprawę można uzyskać stosując pułapkowanie spinów poprzez

tworzenie stosunkowo stabilnych paramagnetycznych adduktów w wyniku reakcji

odpowiednich pułapek spinowych (np. nitronów) z wolnymi rodnikami. Niemniej

* stabilność adduktów nie jest duża

* konieczne jest stosowanie stosunkowo wysokich stężeń pułapek

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR): 

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Metody wykrywania wolnych rodników

Burdics et al. Cancer Res 2003.

EPR detection of superoxide anion produced by 

BPQs in MCF-10A cells. 
A: 50 mm BMPO; 

B: BMPO + 20 μm 1,6-BPQ; 

C: BMPO + 10 μm 1,6-BPQ; 

D: BMPO + 5 μm 1,6-BPQ; 

E: BMPO + 2 μm 1,6-BPQ; 

F, BMPO + 20 μm 3,6-BPQ; 

G, BMPO + 1% DMSO

EPR detection of NO in  

a full blood



Metody wykrywania wolnych rodników

- Jest to metoda oparta na pomiarze emisji światła towarzyszącej reakcji

chemicznej.

- Pomiar chemiluminescencji może pozwolić na wykrywanie tlenu singletowego w

układach biologicznych (przejściu tlenu singletowego w tripletowy towarzyszy emisja

kwantu światła o długości fali ok. 1270 nm (emisja jednomolowa, specyficzna dla

tlenu singletowego) lub 634 nm i 703 nm (emisja dwumolowa, mniej specyficzna).

- Żywe komórki wykazują bardzo słabą chemiluminescencję będącą efektem

peroksydacji lipidów. Jej pomiar może dać informację o intensywności peroksydacji.

- Chemiluminescencję można wzmocnić prowadząc reakcję w roztworze związku o

dużej wydajności emisji światła. Wprowadza się więc substancję, która po

wzbudzeniu jest silnym emiterem światła. Najczęściej stosowane to:

* Luminol (emisja światła o długości fali 450 nm, niespecyficzny) - pozwala

na wykrywanie anionorodnika ponadtlenkowego, tlenu singletowego, nadtlenku

wodoru, rodników organicznych

* Lucygenina - pozwala na wykrywanie przede wszystkim anionorodnika

ponadtlenkowego

Chemiluminescencja: 
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Metody wykrywania wolnych rodników

Khan S A et al. PNAS 2004

poziom produkcji anionorodnika 

ponadtlenkowego w sercu myszy

incubation with xanthine oxidase



Metody wykrywania wolnych rodników

- Są to pośrednie techniki pozwaląjące na wykrywanie stacjonarnego stężenia (lub

szybkości powstawania) rodnika tlenowego na podstawie pomiaru zmian absorbancji

lub fluorescencji pochodzącymi od produktów reakcji.

* Reakcje powinny być specyficzne dla danego typu rodnika

* Produkty reakcji powinny być stabilne i łatwe do wykrycia

- Wolne rodniki reagują z wieloma substancjami, nie tylko tymi dającymi

charakterystyczne produkty (mierzy się więc tylko część rzeczywistej aktywności, w

zależności od zastosowanego stężenia substratu).

Kolorymetria, fluorymetria: 

Gao et al. Lab Invest 2008.

DCF oxidation



Anionorodnik ponadtlenkowy 

- Jest produktem jednoelektronowej redukcji tlenu.

- W roztworach wodnych znajduje się w równowadze ze swą uprotonowaną formą,

rodnikiem wodoronadtlenkowym

O2

.

HO2

.
+ H+

- pK dla tej reakcji to 4.8, co oznacza, że w pH=7.4 ok. 0.24% anionorodników

ponadtlenkowych jest w formie uprotonowanej, choć w niektórych kompartmentach

komórki może to być więcej (np. w lizosomach, gdzie pH jest niższe).

- Anionorodnik ponadlenkowy reaguje z większą liczba substancji i zwykle znacznie

szybciej niż tlen. Może też reagować sam ze sobą.

- Dysmutacja: reakcja między dwiema identycznymi cząsteczkami prowadząca do

utlenienia jednej a redukcji drugiej.

HO2

.
HO2

.
+ H2O2 + O2

O2

.
O2

.
+ + H2O HO2

- + O2 + OH-

+ +HO2

.
O2

.
H2O H2O2 + O2 + OH-
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O2

.



Anionorodnik ponadtlenkowy 

- Wszędzie gdzie pojawia się anionorodnik ponadtlenkowy pojawia się też nadtlenek

wodoru.

- Anionorodnik ponadtlenkowy może utleniać niektóre substancje (redukowany jest

przy tym do H2O2), np:

* adrenalinę

* NADH

O2

.

+Adr O2

.
Adr' + H2O2

NADH + H+ O2

.
NAD' + H2O2

reakcja jest znacznie przyspieszana 

przez dehydrogenazę mleczanową 

LDH

- Anionorodnik ponadtlenkowy może redukować wiele substancji (jest wówczas

utleniany do tlenu cząsteczkowego).

cyt c (Fe3+) + O2

.
cyt c (Fe2+) + O2
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Anionorodnik ponadtlenkowy O2

.

- Anionorodnik ponadtlenkowy nie jest zbyt reaktywny wobec głównych

makrocząsteczek w komórkach. Inaktywuje białka zawierające centra żelazowo-

siarkowe lub cysteiny. Stosunkowo łatwo reaguje też z kolagenem.

- Redukuje jony metali przejściowych (Fe3+ do Fe2+, Cu2+ do Cu+).

- Rodnik wodoronadtlenkowy HO2' łatwiej przenika przez błony niż obdarzony

ładunkiem anionorodnik ponadtlenkowy, może też przebywać w błonie komórkowej,

gdzie jest dość stabilny. Pozwala mu to dyfundować na znaczne odległości.

- Stężenie bazalne anionorodnika ponadtlenkowego w typowej komórce to ok. 10-11

mol/L, w chloroplastach ok. 10-9 mol/L.
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Anionorodnik ponadtlenkowy O2

.

- Najczęściej stosowane metody wykrywania anionorodnika ponadtlenkowego to:

* EPR z zastosowaniem pułapek spinowych takich jak DMPO (często mierzy

się przy tym widma EPR adduktu rodnika hydroksylowego)

* Wykrywanie utleniania tironu do rodnika semichinonowego. Powstający

wolny rodnik tironu jest stosunkowo stabilny, co pozwala na jego pomiar techniką

EPR.

* Kolorymetryczny pomiar redukcji ferricytochromu c do ferrocytochromu c

(wynik może być zaniżony przez powstający H2O2). Cytochrom c nie przenika przez

błonę komórkową - może służyć do pomiaru produkcji anionorodnika wewnątrz

komórek.

* Kolorymetryczny pomiar redukcji żółtego błękitu nitrotetrazoliowego

(NBT) do niebieskiego diformazanu. Reakcja nie jest specyficzna dla anionorodnika

ponadtlenkowego, ale jej specyficzność można weryfikować dodając SOD.

* Kolorymetryczny pomiar redukcji tetranitrometanu.

* Kolorymetryczny pomiar utleniania adrenaliny do adrenochromu.

- Niektóre substancje stosowane do pomiaru rodników (np. lucygenina) mogą same

być źródłem anionorodnika ponadtlenkowego.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Anionorodnik ponadtlenkowy O2

.
Malech et al. PNAS 1997

NBT reduction assay



Nadtlenek wodoru H2O2

- W stanie czystym jest niebieskawym, lepkim płynem, wrzącym w temperaturze

+150C, absorbującym światło w zakresie UV.

- Jest stosunkowo stabilny, ale w obecności metali przejściowych może ulegać

dysproporcjonowaniu:

H2O2 + H2O2 H2O + O2

- Jest lepszym utleniaczem, ale gorszym reduktorem niż aniononorodnik

ponadtlenkowy. Utlenia przede wszystkim:

* grupy tiolowe

* grupy indolowe

* grupy imidazolowe

* grupy fenolowe

* grupy tioestrowe

* grupy metionylowe

* jony metali przejściowych (towarzyszy temu powstawanie rodnika

hydroksylowego):

Fe2+ + H2O2 'OH + OH- + Fe3+

Cu+ + H2O2 'OH + OH- + Cu2+

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



- Nadtlenek wodoru jest stosunkowo mało reaktywny i obojętny elektrycznie - może

stosunkowo łatwo przenikać przez błony i może przemieszczać się na stosunkowo

duże odległości.

- Jego szkodliwy wpływ na komórki jest większy jeśli w środowisku obecna jest

histydyna:

- ? H2O2 może tworzyć kompleks z histydyną

- ? histydyna tworzy kompleks z metalami przejściowymi katalizującymi

reakcję Fentona.

Nadtlenek wodoru H2O2

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

- Stężenie H2O2 w typowej komórce to ok. 10-8

mol/L. Skrajnie wysokie stężenia obserwuje

się np. w zdrowych soczewkach oka ludzi - ok.

10-25 mol/L. Wysokie stężenia są również w

moczu (ok. 100 mol/L - efekt

antyseptyczny), zwłaszcza po wypiciu kawy i

herbaty - czarnej lub zielonej (i kawa i

herbata zawierają dużo H2O2 - ok. 100

mol/L). Sporo H2O2 jest też w miodzie (efekt

antyseptyczny).



- Najczęściej stosowane metody wykrywania H2O2 to:

* Kolorymetryczny pomiar utleniania czerwieni fenolowej

* Kolorymetryczny pomiar utleniania skopoletyny

* Fluorymetryczny pomiar utleniania p-hydroksyfenylooctanu

* Kolorymetryczny pomiar sprzegania fenolu i 4-aminoantypiryny

* Kolorymetryczny pomiar utleniania cysteiny

* Kolorymetryczny pomiar hamowania katalazy przez aminotriazol

(efektywność inhibicji zależy od poziomu H2O2; metoda przydatna do pomiaru bardzo

niskich stężeń H2O2)

* Kolorymetryczny pomiar tworzenia kompleksów H2O2 z peroksydazą

cytochromu c

* Fluorymetryczny pomiar utleniania N-acetylo-3,7-dihydroksyfenoksazyny

do rezorufiny; dihydrorodaminy 123 do rodaminy 123; 2,7-

dichlorodihydrofluoresceiny do 2,7-dichlorofluoresceiny

- Metody te nie są w pełni specyficzne. Pomiary wykonuje się zwykle w obecności

peroksydazy, przyspieszającej przebieg reakcji.

- Detekcja oparta na pomiarach fluorescencji jest przydatna szczególnie przy

zastosowaniu technik cytometrii przepływowej

Nadtlenek wodoru H2O2
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Rodnik hydroksylowy 'OH

- Jest jednym z najbardziej reaktywnych utleniaczy i może reagować praktycznie ze

wszystkimi substancjami w komórce.

- Reakcje są bardzo szybkie i mało specyficzne - 'OH utleni prawdopodobnie pierwszą

cząsteczkę organiczną (lub jon metalu), którą napotka.

- Główne reakcje rodnika hydroksylowego to:

* oderwanie atomu wodoru od alkanów i ich pochodnych (np. etanolu)

* addycja do wiązań podwójnych (np. kwasu oleinowego)
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Rodnik hydroksylowy 'OH

- Stężenia rodnika hydroksylowego w komórkach są tak małe, że nie można go

wykryć metodami bezpośrednimi. Najczęściej stosowane techniki detekcji to:

* kolorymetryczny pomiar tworzenia etylenu z metionalu lub metioniny

* kolorymetryczny pomiar powstawania metanu, aldehydu mrówkowego i

metanosulfinianu z sulfotlenku dimetylowego

* kolorymetryczny pomiar odbarwiania p-nitrozodimetyloaniliny

* kolorymetryczny lub fluorymetryczny pomiar reakcji z kwasem

tiobarbiturowym produktów degradacji deoksyrybozy

* kolorymetryczny pomiar utleniania mrówczanu do dwutlenku węgla

* wykrywanie za pomocą HPLC addycji rodnika hydroksylowego do salicylanu

lub fenyloalaniny (metody stosowane do badań in vivo). Pomiary wykonuje się w

osoczu krwi lub w moczu.
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Tlen singletowy 1O2

- Tlen singletowy odddziałuje z innymi cząsteczkami poprzez:

* przekazanie energii wzbudzenia (przechodzi przy tym w stan tripletowy;

jest to tzw. gaszenie tlenu singletowego)

* wejście w rekcję chemiczną

- Główne typy reakcji chemicznych tlenu singletowego to:

* reakcje addycji do alkenów i ich pochodnych (np. dimetylofuranu)

* utlenianie alkenów i ich pochodnych zawierających dwie (lub więcej)

grupy alkilowe do alkilonadtlenków (towarzyszy temu zmiana położenia wiązania

podwójnego, np. utlenianie cholesterolu do 3-beta-oksy-5-alfa-cholest-6-enu lub

przyłączanie się do wiązań podwójnych wielonienasyconych reszt kwasów

tłuszczowych prowadzace do powstawania nadtlenków tych lipidów bez reakcji

wolnorodnikowej).

* utlenianie sulfidów do sulfotlenków (np. metioiny do sulfotlenku

metioniny)

* utlenianie fenoli
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Tlen singletowy 1O2

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

- Najbardziej podatne na uszkodzenie przez tlen singletowy są:

* reszty histydyny

* reszty metioniny

* reszty tryptofanu

* reszty tyrozyny

* reszty cysteiny

* guanina

Molecular orbital diagrams for the three electronic configurations of molecular oxygen, O2.

Shown from the left are: The triplet ground state, the singlet oxygen a¹Δg excited state, and

the singlet oxygen b¹Σg+ excited state. Note that the states only differ in the spin and the

occupancy of oxygen's two degenerate antibonding πg-orbitals.

http://www.citizendia.org/MO_diagram
http://www.citizendia.org/MO_diagram
http://www.citizendia.org/MO_diagram
http://www.citizendia.org/MO_diagram
http://www.citizendia.org/MO_diagram
http://www.citizendia.org/Antibonding


Tlenek azotu NO' i nadtlenoazotyn

- Tlenek azotu reaguje z białkami, zwłaszcza zawierającymi:

* centra żelazowo-siarkowe

* jony metali przejściowych

* grupy hemowe

- Tlenek azotu może uwalniać żelazo z ferrytyny

- Tlenek azotu jest nietrwały w obecności tlenu. W natlenionych roztworach

wodnych jego okres półtrwania wynosi kilka sekund, a tlenek azotu reaguje z tlenem

dając dwutlenek azotu:

2NO' + O2 2NO2'

- Dwutlenek azotu reaguje ze związkami nienasyconymi tworząc wolne rodniki, w

których niesparowany elektron jest zlokalizowany na atomie węgla.

- W roztworach wodnych o pH obojętnym dwutlenek azotu ulega

dysproporcjonowaniu, tworząc anion azotynowy i azotanowy:

NO' + H2O       NO2
- + NO3- + 2H+
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Tlenek azotu NO' i nadtlenoazotyn

- Tlenek azotu bardzo szybko reaguje z anionorodnikiem ponadtlenkowym tworząc

nadtlenoazotyn:

NO' + O2-'      ONOO-

- Nadtlenoazotyn jest silnym utleniaczem, reagującym przede wszystkim z:

* grupami tiolowymi białek

* resztami nienasyconych kwasów tłuszczowych lipidów

* anionem HCO3-, tworząc rodnik wodorowęglanowy

H+ + ONOO- + HCO3- HCO3' + NO2' + OH-

- Nadtlenoazotyn jest nietrwały (okres półtrwania to ok. 1 s), ale może dyfundować

na znaczne odległości w komórce.

- Charakterystyczna reakcja nadtlenoazotynu to nitrowanie reszt tyrozylowych w

białkach.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

- Nadtlenoazotyn hamuje działanie miedzy innymi:

* oksydazy cytochromowej (i innych składników łańcucha oddechowego)

* akonitazy (kluczowego enzymu cyklu Krebsa)

* innych białek zawierających centra żelazowo-siarkowe.



Tlenek azotu NO' i nadtlenoazotyn

- Jest mało selektywnym oksydantem utleniajacym wszystkie typy makrocząsteczek i

antyoksydanty niskocząsteczkowe.

- Nadlenoazotyn może ulegać protonacji do kwasu nadtlenozaotawego rozpadającego

się na dwutlenek azotu i rodnik hydroksylowy.

ONOO- + H+      HNOO      HO' + NO2'
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Rodniki organiczne

Rodniki białek, lipidów, cukrowców i kwasów nukleinowych 

- Charakteryzują się wysoką reaktywnością i małą specyficznością.

- Mogą reagować w sposób nietypowy, zaburzając szlaki metaboliczne w których ich

wyjściowe cząsteczki biorą udział.

- Najczęściej stosowane metody detekcji peroksydacji lipidów to:

* kolorymetryczny lub fluorymetryczny pomiar produktów reakcji aldehydu

malonowego (MDA) z kwasem tiobarbiturowym. Reakcja jest czuła, ale mało

specyficzna (wykrywa się też bilirubinę, produkty degradacji cukrowców, kwas

sjalowy) i prowadzi do znacznego przeszacowania stężeń (nawet kikudziesięcio-

krotnego)

* kolorymetryczny pomiar utleniania jodku przez wodorotlenki lipidów.

Pomiar musi być wykonywany w warunkach beztlenowych.

* kolorymetryczny pomiar produktów reakcji oranżu ksylenowego z jonami

Fe3+ powstającymi w wyniku utlenienia jonów Fe2+ z nadtlenkami lipidów
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Rodniki organiczne

Rodniki białek, lipidów, cukrowców i kwasów nukleinowych 

- Stosuje się również:

* kolorymetryczny pomiar sprzężonych dienów, powstających po oderwaniu

atomu wodoru od reszty wielonienasyconego kwasu tłuszczowego.

* chromatograficzny pomiar alkanów (etanu i pentanu powstającego przy

peroksydacji lipidów w wyniku rozerwania wiązania beta w połączeniu z oderwaniem

wodoru. Pomiar przyprowadza się za pomocą chromatografii gazowej. Wyniki są

jednak bardzo trudne do interpretacji - alkany powstają nie tylko w wyniku

peroksydacji lipidów i mogą być metabolizowane.

* lumimetryczne monitorowanie peroksydacji lipidów in vitro (być może w

przyszłości także in vivo). Emisja światła wynika jest skutkiem powstawania tlenu

singletowego i jego przejścia w stan tripletowy lub reakcji miedzy dwoma rodnikami

alkoksylowymi prowadzącej do powstania wzbudzonych ketonów.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Porfirie

Lin et al. Brain 2008

- Choroby spowodowane zaburzeniami w procesie biosyntezy hemu.

- Są chorobami genetycznymi i dziedzicznymi (oprócz Porfirii Później Skórnej, która

w postaci sporadycznej nie jest dziedziczna) i obecnie nieuleczalnymi.

- Porfirie występują w postaci:

* aktywnej - u pacjentów występują ataki lub

objawy choroby,

* utajonej - o nieprawidłowościach świadczą tylko

wyniki badań: nadmierne wydalanie porfiryn oraz

prekursorów porfiryn z moczem i kałem co daje

charakterystyczny objaw pod postacią różowego,

czerwonego lub brunatnego moczu, który może

ciemnieć dopiero po kilkunastominutowym działaniu

światła).



Porfirie

Jacobo et al. Dermatology 2005

- Objawy kliniczne występujące w porfiriach:

* ciemnienie skóry,

* nadwrażliwość skóry na urazy,

* zmiany skórne wynikające z nadwrażliwości na światło,

* silny ból brzucha, wymioty, wzdęcia, zaparcia, biegunka,

* niedowłady kończyn,

* niewydolność oddechowa,

* niepokój, bezsenność, depresja, dezorientacja, halucynacje

* agresywność, impulsywne zachowanie, próby samobójcze



Tlen singletowy

Fotouczulajace działanie dziurawca 

- hiperycyna jest inhibitorem oksydazy monoaminowej (MAO),

enzymu rozkładającego neurotransmitery aminowe.

Zahamowanie działania MAO powoduje wzrost stężenie

serotoniny w ośrodkowym i działa przeciwdepresyjnie.

- Hiperycyna jest jednocześnie silnym fotouczulaczem.

Fotouczulajace działanie grzyba Pithomyces chartarum

- Pithomyces chartarum jest grzybem glebowym, występujący na

pastwiskach i wywołujący egzemy pyska i uszkodzenia wątroby u

owiec i koni. Może również powodować egzemy u ludzi.

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

sporydesmina A

hiperycyna



Terapia fotodynamiczna

Fotosensybilizacja i fotoredukcja 

- Fotosensybilizatory (światłouczulacze) to związki absorbujące światło (widzialne

lub UV), przechodzące przy tym w stan wzbudzony.

- Fotoredukcja to redukcja wzbudzonej cząsteczki w obecności związku

redukującego, która nie zaszłaby bez energii światła. Powstająca w tej reakcji

zredukowana cząsteczka fotosensybilatora reaguje spontanicznie z tlenem

przekazując mu elektron i ulegając utlenieniu. Powstaje przy tym anionorodnik

ponadtlenkowy:

U                                    U*

U* + SH        HU' + S'

HU' + O2 U' + O2-' + H+

- Reakcja może także zachodzić dwuelektronowo:

U* + SH2 UH2 + S

fotosensybilizator wzbudzony fotosensybilizator

światło

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Terapia fotodynamiczna

- Związki wytwarzające w ten sposób anionorodnik ponadtlenkowy to np:

* ryboflawina,

* wiele barwników (fluoresceina, róż bengalski, błękit metylenowy itp.),

* chlorofil,

* porfiryny

- Wzbudzone cząsteczki fotosensybilizatora mogą również reagować z tlenem

prowadząc do powstania tlenu singletowego.

1U                        3U*
3U* + 3O2

1U + 1O2*

- Reakcję tę wykorzystuje się w terapii fotodynamicznej stosowanej do leczenia:

* opryszczki

* nowotworów

* łuszczycy

światło

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"



Terapia fotodynamiczna

Nowotwory

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

- Niektóre nowotwory akumulują porfiryny. Pozwala to na zastosowanie terapii

fotodynamicznej poprzez naświetlenie nowotworu (np. skóry lub płuc).



Terapia fotodynamiczna

Castano et al. Nat Rev 2006.

Działanie terapii fotodynamicznej na nowotwory



Terapia fotodynamiczna

Castano et al. Nat Rev 2006.

Terapia fotodynamiczna indukuje aktywację antygenowo-specyficznych 

limfocytów T



Terapia fotodynamiczna

Castano et al. Nat Rev 2006.

Wpływ terapii fotodynamicznej 

na zapalenie

Połączenie terapii fotodynamicznej 

i immunosyumulacji



Terapia fotodynamiczna

- Wiele maści przeciwko opryszczce zawiera barwnik

uczulający (czerwień obojętną, proflawinę). Wnikają one

do komórek i wiążą się z DNA. Po naświetleniu uszkadzają

DNA. Ryzykiem takiej terapii może być zwiększone

prawdopodobieństwo indukcji nowotworów.

Opryszczka 

G. Bartosz "Druga twarz tlenu"

- Jednymi z leków stosowanych w łuszczycy są

psoraleny. Psoraleny są wzbudzane światłem UV (320-

400 nm), co jest podstawa terapii PUVA (psoralen +

ultrafiolet A). Efektem ubocznym może być zwiększone

ryzyko indukcji nowotworów.

Łuszczyca



Dziekuję

Slajdy dostępne na stronie Zakładu Biotechnologii Medycznej 


