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STRESZCZENIE 

 

Rosnące zainteresowanie wpływem jonów metali na funkcjonowanie organizmów 

żywych spowodowało wyodrębnienie nowego działu chemii zwanego chemią 

bionieorganiczną. Chemię bionieorganiczną można z powodzeniem traktować jako dziedzinę 

interdyscyplinarną, gdyż jej profil rozciąga się od fizyki chemicznej, przez chemię 

nieorganiczną, biochemię aż do medycyny klinicznej. Dzięki badaniom prowadzonym dotąd 

w ramach tej nauki poznano m.in. budowę i funkcjonowanie wielu centrów katalitycznych 

białek enzymatycznych zawierających w swojej strukturze jony metali. 

Wiele jonów metali, za sprawą specyficznego wiązania do istotnych makromolekuł, 

ma bezpośredni wpływ na prawidłowe lub patologiczne funkcjonowanie organizmów 

żywych. Dlatego uzasadnione jest prowadzenie badań mających na celu wyjaśnienie sposobu 

koordynacji jonów metali z wybranymi biomolekułami. Warto podkreślić fakt, że nawet 

niewielka modyfikacja w strukturze peptydu czy białka może spowodować diametralną 

zmianę właściwości danej molekuły, włączając w to sposób i efektywność jej koordynacji  

z jonami metali. 

 Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu obecności reszty kwasu  

β-asparaginowego na wiązanie jonów Cu(II) przez peptydy istotne biologicznie. Badaniom 

zostały poddane dwie grupy peptydów. Pierwszą z nich stanowiły analogi fragmentów 

peptydów o biologicznym znaczeniu, które posiadały resztę kwasu asparaginowego w miejscu 

wiążącym jony metali: fragment fibrynopeptydu A, fragment tymopoetyny i fragment 

ubikwityny. Natomiast w drugiej badanej grupie znalazła się seria modelowych 

tetrapeptydów, w których sekwencji, oprócz reszty kwasu asparaginowego, obecne były 

reszty histydyny, mające znaczący wpływ na wiązanie jonów Cu(II) w wielu 

metaloproteinach. Do badań wybrano jony miedzi(II), ponieważ odgrywają istotną rolę  

w układach biologicznych, przez co cieszą się ogromnym zainteresowaniem w obszarze 

badań chemii bionieorganicznej i biomedycznej. 

Tytułem teoretycznego wstępu niniejszej rozprawy przedstawiono właściwości jonów 

miedzi(II) i rolę jaką odgrywają w organizmach żywych. Ponadto zaprezentowano wpływ 

jonów różnych metali na biologicznie aktywne peptydy oraz opisano dotychczasowy stan 

wiedzy na temat budowy i właściwości peptydów zawierających w swojej sekwencji  

β-aminokwasy. Dodatkowo przedstawiono krótki przegląd właściwości koordynacyjnych 



peptydów z jonami Cu(II). Ze względu na ogromne zróżnicowanie ligandów, zagadnienia 

dotyczące chemii koordynacyjnej opisano jedynie pod kątem badanych związków. 

 W ramach niniejszej rozprawy dokonano szczegółowej analizy dziesięciu układów 

Cu(II)/peptyd. Osiem spośród badanych ligandów peptydowych miało w swojej sekwencji 

resztę kwasu β-asparaginowego. Pozostałe dwa stanowiły peptydy niemodyfikowane, dla 

których uzyskane rezultaty posłużyły do porównania z wynikami otrzymanymi dla 

analogicznych β-peptydów. Wyznaczono wartości stałych protonowania dla wszystkich 

badanych ligandów, a także określono stechiometrię kompleksów powstających w roztworach 

wodnych. Dla zaproponowanych form kompleksowych wyznaczono wartości stałych 

trwałości oraz przedyskutowano sposób koordynacji rozpatrywanych ligandów z jonami 

miedzi(II). Zwrócono szczególną uwagę na wiązanie jonów miedzi(II) do grupy 

karboksylowej łańcucha bocznego kwasu β-asparaginowego. Pełną charakterystykę 

stechiometrii utworzonych kompleksów, zakresu ich występowania oraz otoczenia 

donorowego sfery koordynacyjnej jonu metalu uzyskano dzięki zastosowaniu czterech metod 

badawczych (miareczkowanie potencjometryczne, spektroskopia UV-Vis, EPR oraz CD). 

 Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na wyciągnięcie szeregu wniosków 

dotyczących oddziaływania ligandów peptydowych zawierających w swojej sekwencji resztę 

βAsp z jonami miedzi(II). Wykazano, że wprowadzenie grupy karboksylowej, pochodzącej  

z łańcucha bocznego reszty kwasu β-asparaginowego zlokalizowanej w różnych pozycjach 

sekwencji peptydowej, w większości przypadków wpływa na rodzaj i stabilność kompleksów 

z jonami miedzi(II), w porównaniu z peptydami niemodyfikowanymi. 

 


