
 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

 

 

Badanie oddziaływania polihistydynowych 

cyklopeptydów z jonami Cu2+ i Zn2+ w aspekcie 

projektowania mimetyków SOD 

 

Aleksandra Kotynia 

PRACA DOKTORSKA – STRESZCZENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław 2018 

 

Praca wykonana w Katedrze  

i Zakładzie Chemii Nieorganicznej  

Promotor:  

Dr hab. Justyna Brasuń, prof. nadzw.  



Stres oksydacyjny jest procesem biochemicznym, wynikającym z zaburzenia równowagi 

między powstawaniem wolnych rodników w organizmie, a jego zdolnościami do ich 

neutralizowania. Często może przyczyniać się do rozwoju takich chorób jak miażdżyca, cukrzyca, 

Alzheimer, Parkinsonizm, AIDS, czy też różne stany nowotworowe. Reaktywne formy tlenu 

(RFT), czyli rodniki tlenowe, powstają między innymi podczas naturalnych fizjologicznych 

procesów komórkowych, takich jak: mitochondrialny cykl oddechowy, reakcje enzymatyczne, 

utlenianie niskocząsteczkowych składników komórek, białek oddechowych czy toksycznych 

ksenobiotyków. W związku z tym organizmy wyspecjalizowały kilka mechanizmów obronnych, które 

jednak nie zawsze są wystarczające. Powszechnie znane substancje o właściwościach 

przeciwutleniających to witaminy C i E, flawonoidy, glutation, katalaza oraz dysmutazy ponadtlenkowe. 

Te ostatnie to grupa enzymów, za których działanie odpowiedzialne są centra aktywne zawierające jony 

metali. W pracy doktorskiej przedstawiono zastosowanie i wyniki badań podstawowych, jako wstępnego 

narzędzia do poszukiwania funkcjonalnych mimetyków miedziowo – cynkowej dysmutazy 

ponadtlenkowej (CuZnSOD).  

 Głównym celem rozprawy było poszukiwanie nowych związków, które mogłyby 

naśladować działanie dysmutazy ponadtlenkowej. Badania oparto na grupie pięciu 

homodetycznych peptydów cyklicznych (Tabela 1), które stanowiły ligandy zdolne do wiązania 

jonów miedzi (Cu2+) i cynku (Zn2+). Sekwencje tych związków zostały zaprojektowane w taki sposób, 

aby uwzględnić w ich strukturze reszty aminokwasowe, które uczestniczą w wiązaniu jonów metali  

w centrum aktywnym natywnego enzymu CuZnSOD. Realizację podstawowego założenia pracy 

podzielono na dwa cele cząstkowe: 

scharakteryzowanie właściwości koordynacyjnych pięciu cyklopeptydów względem jonów 

Cu2+ i Zn2+ w układach o różnych stosunkach molowych, 

badanie aktywności enzymatycznej poszczególnych badanych układów w pH 7,4. 

Tabela 1. Sekwencje badanych cyklopeptydów. 

Sekwencja Charakterystyka 

c(HKHPHKHP) dwa symetryczne miejsca potencjalnie wiążące 

jony metali c(HKHGPGHKHGPG) 

c(GGKGGPHDHKHP) 
jedno miejsce potencjalnie wiążące jony metali 

c(HHKHHPGKGGKP) 

c(HHKHHPHDHKHP) 
dwa różne miejsca potencjalnie wiążące jony 

metali 



Badania zostały przeprowadzone zgodnie z zamieszczonym poniżej Schematem 1, który 

przedstawia jednocześnie cel wykorzystanych metod analitycznych jak i planowany efekt. 

Schemat 1. Schemat przeprowadzonych badań doświadczalnych wraz z planowanym efektem. 

Na podstawie stałych protonacji analizowanych związków, wyznaczonych za pomocą  metody 

miareczkowania potencjometrycznego, scharakteryzowano ich właściwości kwasowo-zasadowe. 

Ponadto wyznaczono stałe trwałości kompleksów powstających w badanych układach oraz 

określono stechiometrię liganda względem jonów metali. Otrzymane wyniki pozwoliły na 

sporządzenie rozkładów form kompleksowych w badanym zakresie pH dla analizowanych 

układów. Tworzenie się dinuklarnych form kompleksowych potwierdzono metodą spektrometrii 

mas (ESI-MS). Zastosowanie metod spektroskopii absorpcyjnej (UV-Vis) i elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPR) pozwoliło określić liczbę azotowych atomów donorowych 

biorących udział w wiązaniu jonów miedzi. Z kolei spektroskopia dichroizmu kołowego (CD) 

wskazała jakiego rodzaju donory azotowe są bezpośrednio związane z jonem metalu. Analiza 

wyników badań pozwoliła zaproponować struktury powstających form kompleksowych. Ostatnim 

etapem było sprawdzenie możliwości zastosowania powstających form kompleksowych, jako 

układów rozkładających anionorodnik ponadtlenkowy. Testy aktywności enzymatycznej 

kompleksów we wszystkich badanych układach prowadzono w fizjologicznym pH, równym 7,4. 
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Zastosowano metodę redukcji błękitu nitrotetrazolowego (NBT) zgodnie z procedurą Beauchampa, 

Fridovicha. Początkowo wyznaczono stężenie dla natywnego enzymu CuZnSOD, które inhibuje 

reakcję wolnorodnikową w 50%, a następnie wartości stężeń hamujących redukcję NBT w 50% 

dla poszczególnych badanych układów i porównano otrzymane wyniki.  

Analiza przeprowadzonych badań pozwala wysunąć następujące wnioski:  

o Cyklopeptydy o sekwencji c(HKHPHKHP) i c(HKHGPGHKHGPG) wiążą jony Cu2+, 

tworząc w szerokim zakresie pH stabilne czteroazotowe kompleksy. Konkurencyjność 

wiązania jonów Cu2+ przez te cyklopeptydy wykazała, że dodekapeptyd 

c(HKHGPGHKHGPG) tworzy stabilniejsze termodynamicznie kompleksy z jonami Cu2+ 

niż jego oktapeptydowy analog c(HKHPHKHP). W tym przypadku większy pierścień 

łańcucha peptydowego zwiększa skuteczność wiązania jonów miedzi. Wprowadzenie 

czterech reszt Gly do sekwencji powoduje wzrost labilność łańcucha peptydowego  

i promuje wiązanie jonu Cu2+ przez atomy donorowe reszt His. 

o Wszystkie cyklopeptydy charakteryzujące się obecnością dwóch domen wiążących jony 

metali promują tworzenie się dinuklearnych form, nawet w układach z równomolową 

ilością jonów miedzi do liganda. Dla związków: c(HKHPHKHP)  

i c(HKHGPGHKHGPG) proces ten ma miejsce w pH powyżej 6,0, natomiast dla 

c(HHKHHPHDHKHP) już w pH powyżej 4,0.  

o Porównując właściwości koordynacyjne cyklopeptydów z jedną domeną wiążącą można 

wysunąć wniosek, że w zasadowym zakresie pH (powyżej 8,0) znacznie skuteczniejszym 

ligandem względem jonów Cu2+ jest analog c(HHKHHPGKGGKP).  

o W heteronuklearnych formach kompleksowych, jakie tworzą się w układach trenarnych 

ligandów: c(HKHGPGHKHGPG) i c(HHKHHPHDHKHP), zaobserwowano zjawisko 

hydrolizy cząsteczek wody związanej z jonem Zn2+. Dla kompleksów liganda 

c(HKHGPGHKHGPG) proces ten zachodzi w zakresie pH 7,0-9,0 i charakteryzuje się 

wartościami logK =7,34 i 8,50. Natomiast dla cyklopeptydu o sekwencji 

c(HHKHHPHDHKHP) hydrolizie ulegają jednocześnie dwie cząsteczki, a stała (logK) tej 

reakcji wynosi 15,89.      

 

 



o Porównując aktywność enzymatyczną kompleksów we wszystkich badanych układach 

można stwierdzić, że charakteryzują się one małą skutecznością neutralizacji wolnych 

rodników w porównaniu z natywny enzym CuZnSOD. Niemniej jednak zaskakujący jest 

fakt, że najlepsze wyniki inhibicji reakcji wolnorodnikowej otrzymano dla układów  

o stosunkach molowych c(HKHPHKHP)/Cu2+=1:1 i c(GGKGGPHDHKHP)/Cu2+=1:1,  

w których dominują mononuklerane formy kompleksowe. 

Reasumując, wszystkie badane cyklopeptydy są dobrymi chelatorami dla jonów Cu2+.  

W szerokim zakresie pH tworzą stabilne termodynamicznie formy kompleksowe. Analogi 

odznaczające się dwiema domenami wiążącymi wykazują tendencję do tworzenie dinuklearnych 

kompleksów, także z dwoma różnymi jonami metali. Niemniej jednak powstające związki 

koordynacyjne w niewielkim stopniu mimikują działanie aktywności Cu,ZnSOD.  

 


