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Wewnątrzcząsteczkowe przemiany rodnikowe
z udziałem utlenionego centrum siarkowego

w modelowych związkach tioeterowych o znaczeniu biologicznym

Patogeneza chorób neurodegeneracyjnych, takich jak: choroby prionowe
(choroba Jakoba-Creutzfeldta - CJC) i choroba Alzheimera - CA, jest silnie
związana z obecnością białek prionowych (PrP) i amyloidowego (3-peptydu
(PA) w tkance mózgowej. W skład obydwu tych biocząsteczek wchodzą resz-
ty metionylowe (Met). Obecność Met w łańcuchu oligopeptydowym wydaje
się odpowiadać za unikalne własności oksydacyjno-redukcyjne pA i hPrP.
Cząsteczki te mogą stosunkowo łatwo ulegać samoutlenianiu oraz utlenianiu
katalizowanemu przez metale przejściowe. Prezentowane badania koncen-
trowały się na roli, jaką pełnią reszty Met w rodnikowym utlenianiu pepty-
dów i białek. Szczegółowo zbadano rolę rodników powstających w oligo-
peptydach zawierających Met i wybranych związkach modelowych, zlokali-
zowanych na atomach siarki, tlenu, azotu i węgla. Z zastosowaniem metod
radiacyjnych, fotochemicznych i modelowania molekularnego badano pro-
cesy tworzenia wiązań typu 2c-3e, utleniania-redukcji, fragmentacji oraz
przegrupowań wewnętrznych tych rodników. Wyniki badań pokazują zna-
czący wpływ sąsiadujących grup funkcyjnych oraz swobody konformacyjnej
łańcucha peptydowego na przebieg procesów utleniania-redukcji oligopep-
tydów zawierających jedną lub więcej reszt Met. Przedstawione rezultaty
pozwalają lepiej zrozumieć molekularne przyczyny znanych własności pA
i hPrP, tj. zdolności tych cząsteczek do redukcji metali przejściowych, a także
inicjowania powstawania wolnych rodników i tzw. reaktywnych form tlenu.

Participation of oxidized sulfur center
in intramolecular free radical processes

in the model organic compounds of biological importance

The pathogenesis of neurodegenerative diseases such as: prion diseases
(Creutzfeldt-Jakob disease) and Alzheimer's disease is strongly associated
with the presence of p-amyloid peptide ((3A) and prion protein (hPrP) in the
brain tissue. Both macromolecules contain methionine (Met) residues. Their
presence seems to be responsible for unique redox properties of pA and
hPrP. These residues may undergo relatively easy autooxidation and/or
metal-catalysed oxidation. The presented studies were focused on the po-
tential function of Met residues as antioxidants or pro-oxidants and on their
role in radical-mediated oxidation of peptides and proteins. The role of S-,
O-, N- and C-centred radicals generated in various oligopeptides containing
Met and relevant model compounds has been examined in detail with re-



spect to formation of 2c-3e bonds, redox processes, fragmentation and
their mutual interconversion. In order to achieve these goals several experi-
mental radiation, photochemical, and molecular modelling methods were
applied. The experimental and molecular modelling results show significant
influence of functional neighbouring groups and conformational flexibility of
a peptide backbone on the oxidative reaction pathway in oligopeptides con-
taining single and multiple Met residues. The results presented here allow
for better understanding of the known propensities of pA and hPrP to re-
duce transition metals and to form reactive oxygen species and free radi-
cals.
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1. WPROWADZENIE

W ostatnich dziesięcioleciach mamy do czynienia z rozpowszechnieniem
się chorób neurodegeneracyjnych, takich jak: choroby prionowe (choroba
Jakoba-Creutzfeldta - CJC) i choroba Alzheimera - CA [1-7], z których ta
ostatnia jest jednym z głównych powodów demencji starczej [4-7]. Patoge-
neza tych chorób jest coraz częściej łączona z niepoznaną jeszcze w pełni
zdolnością białek prionowych [8-17] i amyloidowego p-peptydu (P-amyloidu)
do inicjacji procesów wolnorodnikowych [18-32], ponieważ mózgi chorych,
zarówno na chorobę Alzheimera, jak i choroby prionowe, charakteryzują się
rozległym stresem oksydacyjnym [8-17,27,33-38]. Ostatnio sugerowano
[28,39,40], że procesy rodnikowe mogą zachodzić z udziałem miedzi kom-
pleksowanej przez te białka oraz ich fizjologiczne prekursory [41-47], po-
nieważ zawartość miedzi w złogach amyloidowych może sięgać 400 \iM
[48]. Podnoszono także rolę endogennego reduktora jaką miałaby pełnić
tutaj metionina (Met) - aminokwas zawierający grupę tioeterową. Badania
strukturalne pokazały, że reszta metionylowa jest obecna w cząsteczkach
P-amyloidu (PA) w pozycji 35 [49,50], a w cząsteczkach ludzkiego białka
prionowego (hPrP) w pozycjach 109, 112, 129, 134, 154, 166, 205, 206, 213
[51]. Neurotoksyczność p-amyloidu in vitro wydaje się skorelowana z jego
zdolnością do samorzutnej redukcji Cu" do Cu' [28], której obecność może
prowadzić do powstawania wolnych rodników generowanych na drodze
reakcji typu Fentona [52,53]. Zauważono ponadto, że fragmenty p-amyloidu
pozbawione możliwości wiązania Cu" i/lub obecności Met w łańcuchu nie
redukują Cu" [28]. Na tej podstawie postulowano też, że związana przez
reszty histydyn (His) na N-końcu łańcucha peptydowego p-amyloidu Cu"
jest redukowana elektronem pochodzącym z C-końcowej reszty Met35

[28,39,40]. Hipoteza ta wydaje się uzasadniona zważywszy na stosunkową
łatwość utleniania Met i jej potencjalną rolę endogennego antyutleniacza
w białkach [54-56]. Co ciekawe, podobne doniesienia o redukcji Cu" do Cu1

pojawiły się niedawno także dla miedzi kompleksowanej przez N-końcowy
fragment ludzkiego białka prionowego [57,58]. Natomiast w obecności tlenu
dwuelektronowe utlenianie Met prowadzi do powstania sulfotlenku metioniny
- Met(SO) [59-63]. Badania strukturalne pokazują zaburzoną strukturę C-koń-
cowego fragmentu a-helisy p-amyloidu z utlenioną do sulfotlenku resztą
Met35 [64]. Stąd wydaje się, że takie utlenianie może prowadzić do przyspie-
szenia bądź nawet indukowania zmian konformacyjnych p-amyloidu wywo-
łanych zmianą polarności łańcucha bocznego reszty Met. Zmiany takie mo-
gą prowadzić do aglomeracji p-amyloidu i wytrącania go w postaci złogów
amyloidowych o strukturze antyrównoległej p-kartki [65-67]. Powstawanie



złogów może indukować odpowiedź immunologiczną neuronów i komórek
glejowych pobudzając je do wzmożonej produkcji wolnych rodników [52,68].
Same złogi amyloidowe mogą także uszkadzać błonę komórkową na dro-
dze reakcji wolnorodnikowych prowadzących np. do peroksydacji lipidów
[20,69-71] i uszkodzenia kanałów jonowych [2,20,27,37,70-73]. Złogi amy-
loidowe mogą również brać udział w reakcjach hydrolitycznych, gdyż - jak
się ostatnio okazało - agregaty p-amyloidu katalizują hydrolizę wiązań estro-
wych i amidowych [74,75].

Z drugiej strony, utlenianie znajdujących się na powierzchni białek
reszt Met do Met(SO) jest procesem odwracalnym, należącym do głównych
rodzajów posttranslacyjnej modyfikacji białek [76], która może towarzyszyć,
między innymi, biologicznemu stresowi oksydacyjnemu [54] oraz procesom
starzenia molekularnego [77,78]. Wyniki prac przeprowadzonych z sze-
regiem biologicznie aktywnych białek sugerują również znaczenie ochron-
ne tego procesu. Utlenianie Met, połączone z efektywnym mechanizmem
enzymatycznej redukcji Met(SO) z powrotem do Met, może stanowić „ostat-
nią linię obrony" białka chroniąc je przed utlenianiem innych grup funkcyj-
nych, ważniejszych dla jego prawidłowego funkcjonowania w organizmie
[55,56,79-83]. Taki mechanizm obrony białek nie jest jednak pozbawiony
pewnych luk, bowiem utlenianie przez tzw. reaktywne formy tlenu (RFT)
[52] prowadzi do powstania dwóch form diastereoizomerycznych Met(SO),
tj. L-Met-D-SO bądź L-Met-L-SO. Co ważne, w zależności od natury utle-
niacza i indywidualnych własności białka wydajność powstawania diaste-
reoizomerów może być różna, jak to pokazano dla kalmoduliny [84], a tak-
że wolnej Met w mikrosomach pochodzących z wątroby i nerek królików
[85,86], Dodatkowo enzymy redukujące Met(SO) do Met (reduktazy) wyka-
zują pewną diastereoselektywność redukując jeden z diastereoizomerów
wydajniej niż drugi [87]. Może to w konsekwencji prowadzić do postępują-
cego z czasem nagromadzenia utlenionego białka w komórkach. Biorąc
pod uwagę fakt, że chorobie Alzheimera towarzyszy obniżona aktywność
jednej z reduktaz Met(SO) [88], procesy te przypuszczalnie mają znaczenie
dla etiologii chorób neurodegeneracyjnych.

Z punktu widzenia chemii rodników interesujące wydaje się poznanie
mechanizmów generacji i stabilizacji utlenionego centrum siarkowego oraz
wewnątrzcząsteczkowych przemian rodnikowych mogących prowadzić do
wzmożonej cytotoksyczności białek patologicznych.

W raporcie podsumowano wyniki prac dotyczących procesów rodni-
kowych zachodzących z udziałem grupy tioeterowej w reszcie Met pepty-
dów. Jak się wydaje, kluczowa dla przebiegu tych procesów może być sta-
bilizacja jednoelektronowo utlenionego centrum siarkowego poprzez jego
oddziaływanie z elektronodonorowymi atomami tlenu, znajdującymi się w
grupach amidowych łańcucha peptydowego, a także w C-końcowych gru-
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pach karboksylowych. W omawianych pracach eksperymentalnych przed-
stawiono dowody oddziaływania pomiędzy kationorodnikiem tioeterowym,
otrzymanym podczas jednoelektronowego utleniania, a tlenem, znajdującym
się w wiązaniach peptydowych w modelowym amidzie A/-acetylometioniny,
estrze metylowym W-acetylometioniny oraz A/-acetylowanych oligopeptydach
metionyloglicylowych [89,90], a także w grupach karboksylowych kwasów
(alkilotio)propionowych [91] i karboksylowych pochodnych tiazolidyny [92,93].
Zaproponowano także mechanizm utleniania reszt Met, który w oligopepty-
dach metionyloglicylowych prowadzi do powstawania długożyciowych rod-
ników zlokalizowanych na atomach węgla głównego łańcucha peptydowe-
go [89]. Część prac koncentrowała się wokół zagadnienia wpływu swobody
konformacyjnej biocząsteczki na efektywność stabilizacji utlenionego cen-
trum siarkowego oraz na mechanizm przenoszenia uszkodzenia rodniko-
wego [92-95].

Wnioski i propozycje mechanizmów wynikających z prac eksperymen-
talnych zostały poparte obliczeniami kwantowomechanicznymi [96-98] oraz
modelowaniem molekularnym [94,95,99,100], które pomogły zrozumieć le-
piej obserwowane zjawiska i prognozować ich konsekwencje dla przebiegu
utleniania złożonych układów białkowych. Pozwoliły one również na zapro-
ponowanie elementów mechanizmu wyjaśniającego, przynajmniej częścio-
wo, przyczyny unikalnych własności oksydacyjno-redukcyjnych (3-amyloidu
i białek prionowych.

2. CEL I ZAKRES PRACY

Celem niniejszego raportu jest podsumowanie wyników badań autora nad
reakcjami wolnorodnikowymi zachodzącymi z udziałem aminokwasów siar-
kowych w układach o znaczeniu biologicznym. Badania eksperymentalne,
prowadzone metodami radiolizy impulsowej, elektronowego rezonansu para-
magnetycznego (EPR) oraz technikami chromatograficznymi, obejmowały in-
dywidua przejściowe generowane metodami radiacyjnymi, foto- i termoche-
micznymi w układach modelowych, tj. kwasach, aminokwasach i peptydach
zawierających siarkę tioeterową. Podjęcie tych badań wydawało się celowe
ze względu na ich duże, wskazane we wprowadzeniu, znaczenie praktycz-
ne. Wyniki badań pozwoliły sformułować hipotezę, że zależne od uwarun-
kowań konformacyjnych utlenianie aminokwasów tioeterowych może mieć
istotne znaczenie dla cytotoksyczności białek patologicznych obecnych w pa-
togenezie niektórych chorób neurodegeneracyjnych. W szczególności doty-
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czy to możliwości generacji wolnych rodników (WR) i RFT przez [3-amyloid,
którego obecność w tkankach mózgowych jest silnie związana z patogenezą
choroby Alzheimera.

Istotnym elementem pracy było wykorzystanie, obok metod ekspery-
mentalnych, metod chemii obliczeniowej: mechaniki kwantowej i mechaniki
molekularnej. Pozwoliło to na pełniejszą interpretację uzyskanych wyników
eksperymentalnych, a także na zaprezentowanie wynikających z nich wnios-
ków w szerszym kontekście badawczym, w formie pozwalającej na plano-
wanie eksperymentów z materiałem biologicznym.

Wyniki badań opisane w raporcie opublikowano dotychczas w 9 arty-
kułach oryginalnych [89-91,93,94,96,97,99,100], a część jest przygotowy-
wana do publikacji [92,95,98]. Wybrane aspekty fizyko-chemiczne i biolo-
giczne obserwowanych zjawisk przedstawiono w dwóch pracach przeglą-
dowych adresowanych do chemików i neurobiologów [101,102]. Szczegóło-
we wyniki badań prezentowano także ponad dwudziestokrotnie na konfe-
rencjach naukowych.

3. REZULTATY BADAŃ I DYSKUSJA WYNIKÓW

3.1. Procesy stabilizacji utlenionego centrum siarkowego
w związkach modelowych zawierających siarkę tioeterową [91]

W zasygnalizowanej na wstępie koncepcji wolnorodnikowej cytotoksyczności
P-amyloidu kluczowy wydaje się udział elektronu pochodzącego z siarki tio-
eterowej Met35 w redukcji Cu" kompleksowanej przez peptyd. Możliwość ta,
rozważana niezależnie przez kilka grup badawczych [28,39,40], wzbudza jed-
nak już na wstępie pewne wątpliwości. Na przeszkodzie reakcji wewnątrz-
cząsteczkowego przeniesienia elektronu z reszty Met do jonu miedziowego
w (3-amyloidzie stoi niekorzystna różnica pomiędzy potencjałem katodowym
redukcji Cu" kompleksowanej przez reszty aminokwasowe His6, His13, His14 i
Tyr10 na N-końcu peptydu [40,103-105] (0,5-0,55 V [40]) a potencjałem ano-
dowym utleniania Met (-1,5 V [106]) wynosząca około 1 V. Jakkolwiek znane
są przypadki endoenergetycznego dalekozasięgowego przeniesienia elek-
tronów w białkach [107], to wydaje się, że różnica tego rzędu powinna za-
pewnić przesunięcie równowagi reakcji utleniania-redukcji (1) w lewą stronę.

MetS + Cu" ^ s = ^ MetS*+ + Cu1 (1)
Z drugiej jednak strony, obydwa produkty reakcji, MetS'+ i Cu1, mogą być
wydajnie usuwane z równowagi (1), która może być przesuwana w prawo.
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Na poparcie tej tezy, w swojej pracy przeglądowej [108] Schóneich cytuje
przykład podobnej sytuacji występującej podczas utleniania p-ksylenu przez
Ce l v, gdzie równie niekorzystne termodynamicznie przeniesienie elektronu
jest wywoływane przez następującą po nim silnie egzoenergetyczną reak-
cję deprotonacji prowadzącą do powstania rodnika 4-metylobenzylowego
[109]. Kationorodniki MetS*+ także ulegają szybkiej deprotonacji (reakcje (2a)
i (2b)) [110], z szacowaną pKa(MetSł+) - -6 (zbliżona do ArChC+ w p-ksyle-
nie) dla deprotonacji w pozycji y (reakcja (2a)) i p/Ca(MetS*+) = -2 dla depro-
tonacji w pozycji e (reakcja (2b)) [39].

MetS*+ + B -> Met(-*CHSCH3) + BH+ (2a)
MetS*+ + B -> Met(-CH2SCH') + BH+ (2b)

Z tego powodu, przez analogię do układu p-ksylen/Celv, jednoelektronowe
utlenianie Met35 w p-amyloidzie przez Cu" nie powinno być uważane za nie-
możliwe. Z drugiej strony, zależne od obecności O2 powstawanie H2O2 pod-
czas inkubacji (i-amyloidu [40] sugeruje, że Cu1 może być usuwana z równo-
wagi (1) najprawdopodobniej przez tworzenie kompleksów Cu'Vponadtlen-
kowych (reakcja (3)). Kompleksy takie bywają produktami pośrednimi w wie-
lu reakcjach zachodzących z udziałem organicznych kompleksów Cu' i tlenu
cząsteczkowego [111-115].

Cu' + O2 ^ = ^ Cu"...O*- (3)
Reakcje (2a), (2b) i (3), jakkolwiek mogą odgrywać niebagatelną rolę pod-
czas omawianego procesu, nie mogą jednoznacznie tłumaczyć obserwo-
wanej zależności toksyczności i własności oksydacyjno-redukcyjnych od
sekwencji peptydu [25,28,116-118], natomiast wydaje się, że powinny być
od niej niezależne.
Innym, ale potencjalne zależnym od sekwencji i konformacji peptydu, pro-
cesem ułatwiającym utlenianie reszty Met jest stabilizacja kationorodnika
siarkowego poprzez tworzenie kompleksów typu kationorodnik-nukleofil
[96,119-121].
Proces ten można przedstawić ogólną reakcją (4):

R2S*+ + (UX)"- ^ = ^ [R2S*-XLm](1-n)+ (4)
gdzie X reprezentuje heteroatomy S, Se, Te, O, N, P, Cl, Br i J; L oznacza
ligand organiczny; m = 0, 1, 2; n = 0, 1. Przedstawiona schematycznie na
rys.1 stabilizacja utlenionego centrum siarkowego może zachodzić poprzez
nakładanie podwójnie obsadzonego orbitalu p (HOMO) heteroatomu z poje-
dynczo obsadzonym orbitalem p siarki (SOMO) prowadząc do powstania
wiązania trójelektronowego typu 2o71a*, w którym stany dwóch elektronów
są opisywane przez orbital molekularny typu a (wiążący), a jednego elek-
tronu przez orbital antywiążący a* [119,122,123]. (Ze względu na lokaliza-
cję niesparowanego elektronu na orbitalu a* rodniki z wiązaniem typu 20/1a*
bywają określane skrótowo mianem o*, a niekiedy ao* [124].)
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Rys.1. Diagram poziomów energetycznych wiązania 2o/1c* dla ogólnego przypadku
układu S-X.

Mimo że wiązania typu 2a/1c* są słabsze od wiązania pojedynczego (BDE
-100 kJ mor1), to rodniki je zawierające są trwałe w roztworach wodnych
w skali czasowej od nano- do submilisekundowej [39,122,125-130]. Rodniki
z wiązaniem 2o71a* charakteryzują się absorpcją w zakresie UV-Vis, z reguły
występującą jako szerokie i pozbawione struktury pasmo (w pierwszym
przybliżeniu przypisane przejściu elektronowemu 0->o* [131]), którego po-
łożenie silnie zależy od czynników wpływających na gęstość elektronową
na orbitalu antywiążącym a*, takich jak elektrodonorowość podstawników
przy siarce [122,132] czy ograniczenia przestrzenne w nakładaniu się orbi-
tali donora i akceptora [119,122,133,134]. Niesparowane elektrony w wią-
zaniach typu 2a/i0* absorbują promieniowanie elektromagnetyczne o czę-
stościach mikrofalowych, stąd obecność tych wiązań daje się obserwować
techniką EPR [135-142]. Do ich detekcji wykorzystuje się ponadto spektro-
metrię masową [143-145], spektroskopię ramanowską [146,147], a także
metody izolacji matrycowej z detekcją UV-Vis [134]. Jednak głównymi me-
todami służącymi do obserwacji krótkożyjących indywiduów, np. rodników
czy jonorodników (w tym kompleksów z wiązaniami trójelektronowymi), pozo-
stają, wykorzystywane w omawianych tutaj pracach, techniki czasowo-roz-
dzitsiczej spektroskopii, takie jak radioliza impulsowa [148] i fotoliza lasero-
wa [149] z detekcją UV-Vis działające w reżimie submikrosekundowym.

Ponieważ widma absorpcyjne uzyskane metodami spektroskopii UV-Vis,
w większości przypadków, są wynikiem nakładania się pasm absorpcji wielu
indywiduów przejściowych, ich pełna interpretacja wymaga wykorzystania
dodatkowych technik eksperymentalnych, a także zaawansowanej metody-
ki analizy danych spektroskopowych i kinetycznych. Stąd w omawianych
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pracach badania metodą radiolizy impulsowej z detekcją spektrofotome-
tryczną zostały uzupełnione radiolizą impulsową z detekcją konduktometrycz-
ną [150]. Technika ta znacznie ułatwia interpretację rezultatów, bowiem
pozwala na odróżnianie indywiduów przejściowych posiadających ładunek
elektryczny od obojętnych. Podczas analizy danych spektroskopowych zo-
stały także wykorzystane matematyczne metody rozdziału widm absorpcyj-
nych na składowe pochodzące od wybranych indywiduów przejściowych
[151-153].

3.1.1. Procesy stabilizacji utlenionego centrum siarkowego
przez oddziaływanie z tlenem karboksylowym
w kwasach (alkilotio)propionowych i karboksylowych
pochodnych tiazolidyny [91 -93,96,97]

3.1.1.1. Stabilizacja kationorodników tioeterowych poprzez oddziaływanie
siarka-tlen w kwasach (alkilotio)propionowych - cząsteczkach
modelowych o dużej swobodzie konformacyjnej

Kwasy (alkilotio)propionowe o ogólnym wzorze R-S-CH(R')-CH2-CO;;(l-r)
(R = CH3, CH2CH2CO2, CH2CO2, CH2CH2CO2; R' = H, CO?) są związkami
bardzo dobrze nadającymi się do badania oddziaływań utlenionego atomu
siarki z atomami tlenu sąsiadujących nukleofiłowych grup karboksylowych.
Jak już wspomniano wcześniej, stabilność tego typu oddziaływań zależy
między innymi od efektów sferycznych wynikających z wzajemnego położe-
nia heteroatomów, które uczestniczą w wiązaniu trójelektronowym [119]. Na
przykład wcześniejsza praca wykonana dla kwasów (alkilotio)octowych (homo-
logów kwasów (alkilotio)propionowych o ogólnym wzorze R-S-CH2-CO2(r-T)
(R = CH3, CH2CO2)) [154] dowiodła, że ich utlenianie rodnikiem wodoro-
tlenkowym prowadzi do szybkiej i nieodwracalnej dekarboksylacji z wytwo-
rzeniem rodników a-(alkilotio)alkilowych. Proces ten, konkurencyjny z zamy-
kaniem pierścienia, nie pozwala na tworzenie rodników z wewnątrzczą-
steczkowym wiązaniem S-O. Z tego powodu, jak dotychczas, nie udało się
zaobserwować metodą radiolizy impulsowej powstawania tego rodzaju rodni-
ków o strukturze pierścienia czteroczłonowego. Aczkolwiek obliczenia kwanto-
womechaniczne wykonane przez autora metodą B3LYP/6-311+G(d)1 wska-
zują na teoretyczną możliwość powstawania takich rodników, które, zgodnie

1 B3LYP/6-311+G(d) - metoda oparta na teorii funkcjonału gęstości elektronowej DFT (density
functional theory), wykorzystująca funkcjonał Becke'go (trójparametrowy) i Lee, Yanga i Parra
[155], użyta tutaj z zastosowaniem bazy unormowanych funkcji Gaussa, na które rozwijane
sąorbitale molekularne [156-158].
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z wynikami obliczeń metodą TDDFRT2 [161], powinny absorbować światło
widzialne z maksimum w rejonie 450 nm.

W odróżnieniu od kwasów (alkilotio)octowych, dla kwasów (alkilotio)pro-
pionowych oprócz dekarboksylacji należało oczekiwać powstawania rodników
z wiązaniem S-0 (o strukturze pierścienia pięcioczłonowego) konkurującego
z zależnym od stężenia kwasu i pH procesem prowadzącym do powsta-
wania dimerowych kationorodników z międzycząsteczkowym wiązaniem trój-
elektronowym typu S.-.S. Istotnie, utlenianie rodnikiem wodorotlenkowym
kwasów (alkilotio)propionowych prowadzi do powstawania zarówno charak-
teryzujących się absorpcją z A,max = 480 nm rodników z wiązaniem typu
S.-.S, jak i rodników z wiązaniem S-0 absorbujących z Xmax = 380 nm
(rys.2).
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Rys.2. Rozdział na składniki widma absorpcji przejściowej otrzymanego podczas
utleniania rodnikiem *OH kwasu 3-(metylotio)propionowego (2x10"3M) w nasyco-
nym N2O roztworze wodnym o pH 5,7, 2 us po impulsie.

Rodniki te tworzą się w wyniku transformacji powstającego w pierw-
szym etapie reakcji rodnika hydroksysulfuranylowego, >S*-OH, który jest
adduktem rodnika *OH do siarki tioeterowej. Jak oczekiwano, względna wy-
dajność produktów jednoelektronowego utleniania kwasów (alkilotio)pro-
pionowych zależy bardzo silnie od pH, stężenia badanego kwasu, a także

2 TDDFRT (time-dependent density functional response theory) - metoda funkcjonału gęstości
elektronowej oparta na rachunku zaburzeń zależnych od czasu [159,160].
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od jego struktury, zwłaszcza od obecności grup karboksylowych w pozycji
a i p względem siarki tioeterowej. W kwasie 3-(metylotio)propionowym pro-
dukty przejściowe z wiązaniami typu S.-.S i S-0 powstają zarówno w pH
kwasowym, jak i obojętnym, podczas gdy w kwasie 3,3'-tiodipropionowym,
w pH obojętnym, odpychanie elektrostatyczne pomiędzy ujemnie nałado-
wanym (globalnie) kationorodnikiem >S'+ a deprotonowanym dwuanionem
nieutlenionego kwasu 3,3'-tiodipropionowego skutecznie przeciwdziała po-
wstawaniu kationorodnika dimerowego typu S.-.S. Efektu tego nie obserwu-
je się w roztworach silnie kwaśnych (pH 1), gdzie absorpcji rodników z wią-
zaniem S-0 towarzyszy absorpcja kationorodników dimerowych z wiąza-
niem S.-.S (rys.3).

So

a

250 300 350 400 450 500 550 600 650

X, nm
Rys.3. (A) Rozdział na składowe widma absorpcji przejściowej otrzymanego pod-
czas utleniania rodnikiem *OH kwasu 3,3'-tiodipropionowego (10~2 M) w pH 1, 230 ns
po impulsie. (B) Widma absorpcji przejściowej otrzymane (a) 80 ns i (b) 1,5 (is po
impulsie w nasyconym N2 wodnym roztworze zawierającym 2x10"3 M kwasu 3,3'-tio-
dipropionowego w pH 1. (C) i (D) Rozdział na składowe widm absorpcji przejścio-
wej (B).
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Dla kwasów 3-(karboksymetylotio)propionowego i 3-(karboksymetylotio)-bur-
sztynowego w widmach optycznych, otrzymanych podczas radiolizy impul-
sowej, nie obserwuje się pasm innych niż pasmo charakterystyczne dla rod-
ników a-(alkilotio)alkilowych, które podobnie jak w kwasach (alkilotio)octo-
wych są produktem szybkiej dekarboksylacji grupy karboksylowej w pozycji
a w stosunku do siarki tioeterowej.

5.0x10

4.5x10-

4.0x10-

•§ 3.5x10-

3.0x10-

2.5x107-
2.0x10 '* 4 . 0 x 1 0 2 6 .0x10* 8 . 0 x 1 0 z 1 . 0 x 1 0 '

[kwas 3,3'-tiodipropionowy], M

Rys.4. Wykres zależności obserwowanej pseudo-pierwszorzędowej stałej szybkości
powstawania kationorodnika z wiązaniem S.-.S (monitorowanej przy długości fali 510
nm) od stężenia kwasu 3,3'-tiodipropionowego w roztworze nasyconym N2O o pH 5,8.

Rozdziały widm produktów przejściowych otrzymanych dla kwasu 3,3'-tio-
dipropionowego przedstawione na rys.3C i D sugerują, że tworzenie rodników
z wiązaniem S-0 może poprzedzać powstawanie kationorodników dimero-
wych z wiązaniem S.-.S. Dokładna analiza kinetyczna wykonana dla tego
kwasu dostarczyła dowodów tworzenia co najmniej dwu różnych indywi-
duów przejściowych z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem pomiędzy siar-
ką a tlenem. W kwasie 3,3'-tiodipropionowym konwersja rodnika hydroksy-
sulfuranylowego do produktu przejściowego z wiązaniem S-O jest procesem
jednocząsteczkowym zachodzącym ze stałą szybkości około 108 s"1, a po-
wstawanie dimerowego kationorodnika z wiązaniem S.-.S jest procesem
dwucząsteczkowym zachodzącym ze stałą szybkości około 2x108 M~V1.
Nie są to jednak procesy konkurujące ze sobą, bowiem stała szybkości po-
wstawania dimerowego kationorodnika, otrzymana dla ekstrapolowanego
zerowego stężenia kwasu 3,3'-tiodipropionowego (punkt przecięcia prostej
przedstawiającej zależność pseudo-pierwszorzędowej stałej szybkości po-
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wstawania kationorodnika z wiązaniem S.-.S od stężenia tioeteru, rys.4), jest
zbyt mała (2,7x107 s"1), aby mogła zawierać jednocząsteczkową stałą szyb-
kości tworzenia produktu przejściowego z wiązaniem S-0 (108s~1).
Zgodnie z zaproponowanym mechanizmem (schemat 1), uwzględniającym
powyższe obserwacje kinetyczne, początkowo powstający rodnik hydroksy-
sulfuranylowy ulega szybkiej konwersji w rodnik z wiązaniem S.-.O typu a*.
Rodnik ten następnie przekształca się w kationorodnik dimerowy z wiąza-
niem S.-.S w reakcji, w której tlen grupy karboksylowej zostaje zastąpiony
przez drugą nieutlenioną siarkę tioeterową, lub w monomeryczny kationo-
rodnik zlokalizowany na siarce powstający na skutek odwracalnego otwar-
cia pierścienia. Ten ostatni może oddziaływać z nieutlenioną siarką tioete-
rową lub ulegać nieodwracalnej (w skali czasowej radiolizy impulsowej)
cyklizacji do rodnika sulfuranylowego, jak przypuszczano, o strukturze elek-
tronowej wiązania S-0 innej niż 0*.

Schemat 1.

Podsumowując: wyniki pracy [91] pokazały, że podczas jednoelektro-
nowego utleniania kwasów (alkilotio)propionowych mogą powstawać różne
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kompleksy z udziałem kationorodnika tioeterowego, np. typu S.-.S i S-O, w
procesach, które niekoniecznie muszą ze sobą konkurować. Zaproponowano
jednocześnie, że w badanych kwasach można oczekiwać wielu rodzajów
oddziaływań pomiędzy utlenioną siarką tioeterową i tlenem różniących się
najprawdopodobniej strukturą elektronową, chociaż nakładanie się pasm ab-
sorpcji przejściowej nie pozwala na ich jednoznaczne rozróżnienie w widmie.

Charakter rodników z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem S-O, zwa-
nych sulfuranylowymi, był przedmiotem wielu badań [124,162-167]. Na pod-
stawie obliczeń wykonanych półempirycznymi metodami chemii kwantowej,
wraz z przeprowadzonymi równolegle eksperymentami spektroskopii UV-Vis
i EPR, zaproponowano kilka modeli ich struktury elektronowej typu n, o lub
a* [124,162]. Pomimo trudności eksperymentalnych w odróżnieniu struktur
typu 7i, a i o* [124], istnieją pewne dowody, że konfiguracja typu TC jest zwy-
kle obecna w rodnikach sulfuranylowych podstawionych grupami arylowy-
mi. W tego rodzaju strukturze niesparowany elektron jest opisywany przez
orbital prostopadły do płaszczyzny wyznaczanej przez atom siarki i jego
trzech najbliższych sąsiadów. Delokalizacja niesparowanego elektronu na
orbital % pierścienia benzenowego może być wykryta metodą spektroskopii
EPR. Natomiast rodniki sulfuranylowe (CF3O)3S*, (RO)3S* i (RO)2S'F naj-
prawdopodobniej przyjmują konfigurację w kształcie litery T, opisywaną jako
struktura typu o. W tej konfiguracji niesparowany elektron jest zlokalizowa-
ny na orbitalu leżącym w płaszczyźnie wyznaczonej przez atom siarki i jego
trzech najbliższych sąsiadów. Z drugiej strony, konfiguracja rodnika typu a*
wokół atomu siarki jest piramidalna, stąd przejście od struktury a* do a wy-
magałoby jej wypłaszczenia, co powinno wiązać się ze znaczną energią ak-
tywacji jakiej należałoby oczekiwać podczas ewentualnej konwersji a* <-> a.
Strukturę typu a jednoznacznie przypisano rodnikom CF3SS*R2, RC(O)SS"R2

i {CH3)3Si0S'R2 [165,166]. Sugerowano również, że rodniki sulfuranylowe
typów a* i a absorbują światło w zakresie 390 nm, podczas gdy rodniki
sulfuranylowe typu % w zakresie 340 nm [162,164-167]. Za pomocą EPR
dokonano eksperymentalnej charakteryzacji bardziej stabilnych, podsta-
wionych podstawnikami arylowymi, rodników sulfuranylowych typu 7t. Zna-
cznie krócej żyjące rodniki sulfuranylowe z podstawnikami alkilowymi ba-
dano prawie wyłącznie za pomocą radiolizy impulsowej i laserowej fotolizy
błyskowej, które to metody nie mogą jednak dostarczyć bezpośrednich da-
nych strukturalnych. Stąd większości rodników sulfuranylowych obserwo-
wanych metodą radiolizy została arbitralnie przypisana struktura typu o*
[120,162,164,168-172]. Z tego powodu opisana w pracy [91] obserwacja
wskazująca na możliwość powstawania dla jednego związku wielorakich
struktur rodników sulfuranylowych została zweryfikowana metodami oblicze-
niowymi [96]. Jednym z celów tej pracy było także dostarczenie danych po-
zwalających na dokładniejszą interpretację wyników pochodzących z eks-
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perymentów czasowo-rozdzielczej spektroskopii, wykonanych dla modelo-
wych peptydów zawierających metioninę [89,90].
Na podstawie obliczeń DFT wykonanych dla rodników sulfuranylowych po-
chodzących od kwasów (alkilotio)propionowych [96] strukturę elektronową
wiązania S-0 we wszystkich analizowanych rodnikach można opisać jako
a* [173]. Dotyczy to również rodnika pochodzącego od kwasu 2-(metylo-
tio)benzoesowego (rys.5), który w warunkach eksperymentalnych jest pro-
duktem niskotemperaturowej fotolizy estru tert-butylowego kwasu 2-(metylo-
tio)-peroksybenozoesowego [167]. Jest to o tyle istotne, że rodnik ten był
dotychczas jedynym rodnikiem sulfuranylowym powstałym z udziałem siarki
tioeterowej i tlenu karboksylowego, którego strukturę elektronową, opiera-
jąc się na widmach EPR i obliczeniach półempirycznych MINDO-UHF, opi-
sywano jako „T-kształtną" strukturę typu a [167,174].

Rys.5. Rodnik sulfuranylowy pochodzący od kwasu 2-(metylotio)benzoesowego
(enancjomer R).

W przeciwieństwie do wcześniejszych wyników obliczeń półempirycznych,
obliczenia metodą DFT pokazały, że rodnik ten może być dobrze opisany
piramidalną strukturą typu c* (rys.5). Wskazuje na to bardzo dobra zgod-
ność obliczonych stałych sprzężeń nadsubtelnych pochodzących od ato-
mów paramagnetycznych w cząsteczce [96] z danymi uzyskanymi w orygi-
nalnym eksperymencie EPR [167]. Podobnie bardzo dobra zgodność po-
między wynikami obliczeń metodą TDDFRT a danymi eksperymentalnymi
[164] została uzyskana także dla dominującego dla tego rodnika pasma
absorpcji w bliskim nadfiolecie. Przeszukiwanie przestrzeni konformacyjnej
dostępnej dla omawianego rodnika również nie doprowadziło do znalezie-
nia żadnego minimum lokalnego, które można by opisać rozważaną wcze-
śniej strukturą typu o\
Podobnie dla rodników pochodzących od kwasów 3-(metylotio)propiono-
wego i 3,3'-dimetylotiopropionowego poszukiwanie konformacji o strukturze
typu a nie przyniosło pozytywnych rezultatów. Z kolei dla posiadającego
najmniej stopni swobody kwasu 3-(metylotio)propionowego udało się zloka-
lizować dwa konformery rodnika typu a* różniące się konformacją pierście-
nia pięcioczłonowego, które dodatkowo posiadają formy enancjomeryczne.
Enancjomery R tych konformerów przedstawiono na rys.6.
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Rys.6. Konformacje kopertowe 3E i E3 rodnika sulfuranylowego pochodzącego od
kwasu 3-(metylotio)propionowego (enancjomery R).

Obydwie te konformacje, nieznacznie różniące się energią (około 0,4 kJ
mol"1), są odseparowane barierą energetyczną rzędu 8-9 kJ mol"1. Różnica
energii pomiędzy konformerami pogłębia się w fazie wodnej, przy zachowa-
niu wysokości oddzielającej je bariery energetycznej. Uwzględniając obliczo-
ne wartości energii swobodnej hydratacji i stosując równanie Boltzmanna3

można obliczyć stosunek względnych populacji konformerów, który wynosi
około 3:1 na korzyść konformeru 3E. (Relacja ta odnosi się w pewien spo-
sób do hipotetycznej sytuacji, w której obydwa konformery mają wspólnego
prekursora, a o stosunku ich populacji decydują wyłącznie czynniki termo-
dynamiczne.) Obliczenia DFT i TDDFRT przewidują ponadto, że własności
spektroskopowe wiązania S - 0 w obydwu konformerach powinny być bar-
dzo zbliżone, co praktycznie uniemożliwia ich rozróżnienie zarówno metodą
spektroskopii UV-Vis, jak i IR. Z kolei analiza obydwu konformacji z punktu
widzenia efektów stereoelektronowych sugeruje łatwiejsze uleganie depro-
tonacji w pozycji a do siarki tioeterowej przez konformer E3. Proces ten, za-
chodzący zgodnie z mechanizmem p-fragmentacji [124,177,178], w konfor-
macji E3 powinien być ułatwiony poprzez dogodniejsze niż w konformacji 3 E
nakładanie się orbitalu a* wiązania trójelektronowego S.-.O z antywiążącym
orbitalem wiązania węgla a - wodór ekwatorialny. Wynikające z tego pod-
wyższenie gęstości elektronowej na orbitalu antywiążącym wiązania C „ - H
powinno prowadzić do jego osłabienia.
W wyniku przeszukiwania przestrzeni konformacyjnej dla kwasu 3,3'-dime-
tylotiopropionowego udało się zlokalizować osiem izomerycznych struktur
rodników sulfuranylowych typu a*. Struktury te przedstawiono na rys.7.
Oprócz izomerii pierścienia z wiązaniem S.-.O różnią się one także konfor-
macją „łańcucha bocznego" oraz stanem protonowania drugiej grupy karbo-

3 Wzór Boltzmanna Pl = f,eRT / ]jr fte"T pozwala na obliczenie populacji (P,) konformeru /', gdzie

f, jest liczbą stanów lub konformacji o energii E, (lub degeneracją konformacji ;), R to stała
gazowa, T to temperatura bezwzględna, a;' oznacza sumowanie po wszystkich konforma-
cjach [175,176].
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ksylowej. Jak się wydaje, deprotonacja obydwu grup karboksylowych stwa-
rza możliwość powstawania rodników o układzie dwupierścieniowym, połą-
czonym poprzez trójcentrowe wiązanie typu O-S-0 (struktury A i D na
rys.7). Powstawanie tego rodzaju rodników wymagałoby jednak znacznej
reorganizacji układu, której winien towarzyszyć odpowiedni spadek entropii
tylko w niewielkim stopniu rekompensowany przez efekt energetyczny zwią-
zany z tworzeniem „drugiego" wiązania S-O. Z tego powodu, mimo że zgod-
nie z wynikami obliczeń TDDFRT ich dominujące pasmo absorpcji powinno
znajdować się w okolicy 600 nm, nie obserwuje się ich eksperymentalnie [91].

H
H

BH

Rys.7. Struktury rodników sulfuranylowych pochodzących od kwasu 3,3'-dimetylo-
tiopropionowego.

Obliczenia z wykorzystaniem równania Boltzmanna wykonane w fazie wod-
nej (uwzględniające energię swobodną hydratacji) sugerują, że w warunkach
gdy obydwie grupy karboksylowe są deprotonowane, w roztworze powinna do-
minować struktura B (99%). Z kolei, gdy jedna z grup jest protonowana, sto-
sunek populacji struktur powinien być następujący: [DH]:[AH]:[CH] = 3:2:1.
Zgodnie z obliczeniami TDDFRT dominujące pasmo absorpcji wiązania S.-.O
rozważanych konformerów powinno leżeć w zakresie 400-440 nm.

Podsumowując: rezultaty obliczeń hie pozwalają na jednoznaczną inter-
pretację danych kinetycznych uzyskanych metodą radiolizy impulsowej dla
kwasów (alkilotio)propionowych. W szczególności nie można obecnie odpo-
wiedzieć dlaczego jedna z obserwowanych struktur rodnika sulfuranylowego
miałaby wyróżniać się wyjątkową trwałością, charakteryzującą się czasem
życia sięgającym dziesiątek u.s. Z kolei wyniki obliczeń pozwalają przypu-
szczać, że postulat wielości struktur rodników sulfuranylowych wysunięty na
podstawie danych eksperymentalnych [91] może być zrealizowany opierając
się tylko na jednym modelu struktury elektronowej wiązania S-O, tj. struktury
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typu a*. Ponadto, liczba możliwych konformacji podwaja się, jeśli weźmie się
pod uwagę, że mogą one występować w dwóch formach enancjomerycz-
nych.

Zastosowanie procedury opartej na metodach mechaniki molekular-
nej pozwoliło oszacować energię wiązania trójelektronowego typu S.-.O w
zakresie 96-113 kJ mol"'. Otrzymane wartości przewyższają energię dyso-
cjacji wiązania S.-.O w Me2S.-. OH* (-70 kJ mol"1) obliczoną wcześniej przez
Clarka [179]. Jest ona za to zgodna z przewidywaniami Asmusa i wsp.
[180] opartymi na temperaturowej zależności energii dysocjacji komplek-
sów siarki z grupą karboksylową, z której wywnioskowano, że siła oddzia-
ływania pomiędzy siarką a tlenem w kompleksach siarkowo-karboksylo-
wych powinna przewyższać tę obserwowaną w kompleksach typu (>S.\OH2)

+

niemal dwukrotnie. Porównanie oszacowanej przez autora energii z danymi
literaturowymi dostępnymi dla innych systemów z wiązaniami trójelektro-
nowymi [39,123,128-130,179,181-183] pokazało, że tworzenie wiązania
S.-.O w rodnikach o konformacji pierścienia pięcioczłonowego może być
atrakcyjną termodynamicznie alternatywą wobec innych mechanizmów sta-
bilizacji kationorodników tioeterowych. Zwłaszcza porównanie z podobnym
wiązaniem typu S.\ N powstającym pomiędzy kationorodnikiem tioetero-
wym i azotem grupy aminowej [129] sugeruje, że wiązanie S.-.O powinno
być nieco silniejsze od wiązania S.-.N. Wyższa energia wiązania S.-.O niż
S.-.N nie jest tutaj zaskoczeniem, ponieważ w ponad połowie jego energii
(około 63 kJ mol"1) ma udział przyciąganie elektrostatyczne pomiędzy ka-
tionorodnikiem tioeterowym i anionem karboksylowym. Dodatkowo na ko-
rzyść powstawania wiązania trójelektronowego z udziałem tlenu wiązania
peptydowego przemawia to, że - w odróżnieniu od azotu - pary elektrono-
we na tlenie są odsłonięte w całym zakresie pH fizjologicznego i mogą swo-
bodnie koordynować kationorodnik tioeterowy. Inny praktyczny aspekt wy-
nika z porównania energii wiązania S.-.O z energią cyklizacji alkanów do
cykloalkanów [184]. Energia wiązania S.-.O jest większa od entalpii cykliza-
cji pięcio- i więcej członowych pierścieni alifatycznych. Z tego powodu po-
wstawanie wewnątrzcząsteczkowych wiązań S.-.O w tego rodzaju pierście-
niach powinno być termodynamicznie korzystne, co zostało potwierdzone
dotychczasowymi wynikami eksperymentalnymi uzyskanymi dla tioeterów
zawierających grupy karboksylowe i hydroksylowe [91,120,121,169,170,185].
Wiązanie S.-.O w rodnikach o konformacji pierścienia pięcioczłonowego ob-
serwuje się w kwasach (alkilotio)propionowych [91,172], S-alkilowych pochod-
nych cysteiny [169], alkoholach zawierających grupę tioeterową [121,186], a
także w S-alkilowych pochodnych glutationu [185]. W rodnikach o konfor-
macji pierścienia sześcioczłonowego wiązanie S.-.O obserwowano w po-
chodnych Met [120,169,187], a w rodnikach o konformacji pierścienia sied-
mioczłonowego w homometioninie [185]. Natomiast w pierścieniach więk-
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szych niż siedmioczłonowe struktury z wiązaniem S.-.O mogą być znacząco
destabilizowane przez ujemną entropię cyklizacji, która wzrasta wraz z wiel-
kością pierścienia.

3.1.1.2. Stabilizacja kationorodników tioeterowych poprzez oddziaływanie
siarka-tlen w karboksylowych pochodnych tiazolidyny - cząsteczkach
modelowych o ograniczonej swobodzie konformacyjej [92]

Nie tylko względy termodynamiczne związane z zamykaniem pierścienia
decydują o powstawaniu rodników z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem
S.-.O. Przykładem mogą być tutaj, badane w pracach [92,93], przedstawio-
ne na rys.8, karboksylowe pochodne tiazolidyny - kwasy: tiazolidyno-4-kar-
boksylowy (1), tiazolidyno-2-karboksylowy (2), 5,5'-dimetylotiazolidyno-4-kar-
boksylowy (3) i tiazolidyno-2,4-dikarboksylowy (4).

.CO2H CO2H

HO2C

Rys.8. Karboksylowe pochodne tiazolidyny.

W aminokwasach 1, 3 i 4, podczas jednoelektronowego utleniania (np. rodni-
kiem wodorotlenkowym), mogłoby dochodzić do stabilizacji utlenionego cen-
trum siarkowego poprzez tworzenie wiązań S.-.O w rodnikach o konformacji
pierścienia pięcioczłonowego. Możliwość powstawania takich rodników prze-
widują obliczenia DFT przeprowadzone w fazie gazowej i w roztworze.
Energia potrzebna do napięcia pierścienia tiazolidynowego rzędu 10 kJ mol"1,
tak aby mógł on uzyskać konformację kopertową4 (rys.9) pozwalającą na
powstanie wiązania S.-.O, powinna być z powodzeniem rekompensowana
przez energię wiązania S.-.O (-100 kJ mol"1 [39,96]). Z przeprowadzonych
obliczeń wynika, że rodniki te nie powinny różnić się zasadniczo od rodni-
ków z wiązaniem S.-.O powstających w innych, bardziej giętkich cząstecz-

4 Dla naturalnego aminokwasu tiaproliny (kwas tiazolidyno-4-karboksylowy o konfiguracji S)
dostępna jest jedynie konfiguracja R na siarce tioeterowej. Powoduje to przyjmowanie przez
pierścień z udziałem wiązania S.-.O konformacji kopertowej 3E.
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kach, takich jak cząsteczki kwasów (alkilotio)propionowych. Zgodnie z wy-
nikami TDDFRT, rodniki te powinny absorbować światło widzialne z maksi-
mum absorpcji leżącym w paśmie 400 nm [188].

O C ^

C C C > C

N +
H2

Rys.9. Rodnik sulfuranylowy pochodzący od kwasu tiazolidyno-4-karboksylowego
(tiaproliny).

W rzeczywistości powstają one wydajnie tylko dla kwasu tiazolidy-
no-4-karboksylowego. Charakteryzują się absorpcją przejściową z maksi-
mum w około 360 nm, której widmo można otrzymać z widma eksperymen-
talnego przedstawionego na rys.1O.5 Maksimum absorpcji tych rodników w
roztworach wodnych jest znacznie przesunięte w kierunku ultrafioletu w sto-
sunku do prezentowanych powyżej przewidywań teoretycznych dla fazy ga-
zowej, najprawdopodobniej na skutek efektów solwatacyjnych.
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Rys.10. Rozdział na składniki widma absorpcji przejściowej otrzymanego podczas
utleniania rodnikiem 'OH kwasu tiazolidyno-4-karboksylowego (2 mM) w pH 1 około
130 ns po impulsie.

5 Z interpretacji przedstawionego widma można wykluczyć absorbujący w tym zakresie
widma rodnik hydroksysulfuranylowy S*-OH (>.max = 340 nm), gdyż ulega on katalizowanej
protonami reakcji eliminacji anionu OHT ze stałą szybkości rzędu 10 M~V1. Stąd jego
połówkowy czas życia w pH = 1 byłby krótszy od 1 ns [185].
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W pozostałych przypadkach proces zamykania pierścienia i tworzenia wią-
zania S.-.O jest wolniejszy od innych reakcji, którym ulegają monomeryczny
kationorodnik S*+ lub jego prekursor- rodnik hydroksysulfuranylowy >S*-OH.
W kwasie 5,5'-dimetylotiazolidyno-4-karboksylowym proces prowadzący do
tworzenia wiązania S.-.O, tj. eliminacja anionu wodorotlenkowego z rodnika
hydroksysulfuranylowego przez grupę karboksylową, analogiczny do przed-
stawionego na schemacie 1, napotyka na znaczącą barierę energetyczną,
związaną z przejściem pierścienia tiazolidynowego z konformacji półkrze-
słowej do kopertowej. Rysunek 11 przedstawia przybliżone profile energety-
czne tego procesu, otrzymane metodą umbrella sampling z zastosowaniem
dynamiki Langevina7 w polu siłowym BIO+8. Na rysunku 11 wyraźnie widać,
że np. osiągnięcie przez układ odległości siarka-tlen karboksylowy, zbliżo-
nej do sumy promieni van der Waalsa tych atomów (około 3,3 A) [198],
wymaga w kwasie 5,5'-dimetylotiazolidyno-4-karboksylowym ponad dwukrot-
nie większego nakładu energii swobodnej niż w kwasie tiazolidyno-4-kar-
boksylowym.

Z tego powodu w kwasie 5,5'-dimetylotiazolidyno-4-karboksylowym głów-
nym procesem jest dekarboksylacja w pozycji 4, której produkty rodnikowe
(rodniki a-aminoalkilowe) są obserwowane w widmie absorpcji przejścio-
wej.

Podobnie w kwasie tiazolidyno-2,4-dikarboksylowym dekarboksylacja
w pozycji 2, zachodząca najprawdopodobniej zgodnie z mechanizmem re-
akcji (5), jest szybsza od reakcji tworzenia wiązania S.-.O.

sJkJ _ _ »r-1 _a_ H r ^ _ ^ " f l w
I s~\ -H,0 -„^/\„/ .^o^\„/ -CO, *\o/ó <:ó "H2° "OaC^^S^ • O . C ^ s ^ "C°2

6 Metoda umbrella sampling jest stosowana w badaniu przemian konformacyjnych w sy-
tuacji, gdy wysokość bariery energetycznej może uniemożliwiać analizę za pomocą dynamiki
molekularnej. W efekcie otrzymuje się tzw. potencjał średniej siły (odpowiadający zmianie
energii swobodnej Helmholtza) opisujący wypadkową reakcję układu cząsteczka-rozpusz-
czalnik na wymuszoną zmianę konformacyjną [189-193]. W omawianych pracach obliczenia
umbrella sampling wykonywano nakładając serię więzów harmonicznych (K =* 84 kJ A 1) na
odległości międzyatomowe (np. S-0 czy S-N) [94],
7 Dynamika Langevina (LD) jest metodą podobną w założeniach do metody dynamiki mole-
kularnej. Dodatkowo w celu symulacji obecności rozpuszczalnika zakłada ona związane z lep-
kością efekty opóźniające ruch atomów, podczas gdy w dynamice molekularnej rozpusz-
czalnik jest reprezentowany bezpośrednio przez cząsteczki [191-194].
8 BIO+ jest implementacją pola energii potencjalnej CHARMM autorstwa grupy Karplusa z
Uniwersytetu Harvard (USA) [195,196] w programie HyperChem [197].
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Rys.11. Różnica energii swobodnej AA (potencjał średniej siły) wzdłuż współrzęd-
nej reakcji wewnątrzcząsteczkowego podstawienia nukleofilowego anionu wodoro-
tlenkowego (OH") przez grupę karboksylową w rodnikach hydroksysulfuranylowych:
(a) kwasu tiazolidyno-4-karboksylowego, (b) kwasu 5,5'-dimetylotiazolidyno-4-kar-
boksylowego. Strzałki wskazują kierunek postępu reakcji.

250 400

Rys. 12. Widma absorpcji przejściowej otrzymane w pH 5,75, 30 ns (•) i 150 JLXS (O) po
impulsie, podczas utleniania rodnikiem "OH 50 mM nasyconych N2O roztworów wod-
nych kwasów tiazolidyno-2,4-dikarboksylowego (A) i tiazolidyno-2-karboksylowego (B).
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W efekcie pokazane na rys. 12 widma absorpcyjne w ultrafiolecie uzyskane
dla kwasu tiazolidyno-2,4-dikarboksylowego są bardzo zbliżone do widm
uzyskanych dla kwasu tiazolidyno-2-karboksylowego. Dla obydwu tych kwa-
sów główna droga reakcji prowadzi do dekarboksylacji w pozycji 2, z wy-
dajnością większą od 60% wydajności początkowej rodników *OH, której
towarzyszy powstawanie rodników a-amino-a-alkilotioalkilowych absorbują-
cych światło z maksimum w około 285 nm [188].

- eksperyment
symulacja

B

330 333 336 339

B, mT
342 345

Rys. 13. (A) Widmo EPR uzyskane w temperaturze 130 K, w y-napromienianym w
77 K, zamrożonym roztworze kwasu tiazolidyno-2,4-dikarboksylowego (10 mg cm"3)
w 0,1 M HCIO4 (—); widmo symulowane ( ). Widmo symulowane zawiera kwartet
(B) i dublet (C) odpowiadające rodnikom zlokalizowanym, odpowiednio, na węglu 5
i węglu 2. Udział obydwu sygnałów w widmie złożonym wynosi odpowiednio 76%
(A) i 23% (B). (Widmo eksperymentalne jest zniekształcone przez sygnał w zakre-
sie 337,5-338 mT, pochodzący od rurki kwarcowej.)

Powstające na skutek dekarboksylacji w pozycji 2 rodniki cc-amino-a-alki-
lotioalkilowe zostały przez autora zidentyfikowane w badaniach EPR jako
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produkty uboczne9 powstające podczas napromieniania w 77 K zamrożonych
roztworów kwasów tiazolidyno-2,4-dikarboksylowego i tiazolidyno-2-karboksy-
lowego (rys. 13) [93].

330 333 336

B, mT
339 342

Rys. 14. Widmo EPR uzyskane w temperaturze 150 K, w y-napromienianym w 77 K,
zamrożonym roztworze kwasu 5,5'-dimetylotiazolidyno-4-karboksylowego (10 mg cmJ)
w 0,1 M HCIO4 (—); widmo symulowane ( ). (Widmo eksperymentalne jest znie-
kształcone przez sygnał w zakresie 337,5-338 mT, pochodzący od rurki kwarcowej.)

Z kolei w kwasie 5,5'-dimetylotiazolidyno-4-karboksylowym stabilizacja utle-
nionego centrum siarkowego poprzez tworzenie wiązania S.-.O jest utrud-
niona ze względów przestrzennych. Dominującym procesem jest tutaj de-
karboksylacja w pozycji 4, zachodząca z wydajnością sięgającą 70% po-
czątkowej wydajności rodników *OH. Reakcja ta prowadzi do powstawania
rodników a-aminoalkilowych i zachodzi prawdopodobnie na drodze wewnątrz-
cząsteczkowego przeniesienia elektronu od grupy karboksylowej do katio-

9 Jak się wydaje, przyczyną niższej względnej wydajności rodnikowych produktów dekarbo-
ksylacji w procesie rozpoczynającym się od bezpośredniej jonizacji siarki tioeterowej jest to,
że zachodząca w procesie wieloetapowym dekarboksylacja wymaga uprzedniej deprotonacji
grupy karboksylowej (reakcja (6)).

(6)

Podczas gdy konkurencyjna 2 dekarboksylacja, nieodwracalna deprotonacja w pozycji 5 jest
procesem jednoetapowym zachodzącym najprawdopodobniej zgodnie z mechanizmem p-frag-
mentacji (reakcja (7)).

HO2CX HOjCX (7)
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norodnika S'+ z następującym po nim rozerwaniem wiązania C-C. Racjonal-
nym mechanizmem reakcji jaki można tutaj zaproponować jest przeniesie-
nie elektronu przez przestrzeń w konformacji pierścienia tiazolidynowego
zbliżonej do konformacji kopertowej (reakcja (8)).

0 I f H > s + *°2?7 f H > s f H

N + CH3 N + CH3 ^ N CH3

Powstające w wyniku dekarboksylacji rodniki a-aminoalkilowe są jedynym
produktem rodnikowym zidentyfikowanym przez autora w badaniach EPR
przeprowadzonych w y-napromienionym, zamrożonym w 77 K roztworze
kwasu 5,5'-dimetylotiazolidyno-4-karboksylowego (rys. 14) [93].

Podsumowując prace nad karboksylowymi pochodnymi tiazolidyny
[92,93] można stwierdzić, że możliwości stabilizacji utlenionego centrum siar-
kowego przez tworzenie wiązań trójelektronowych w znacznym stopniu za-
leżą od swobody konformacyjnej cząsteczki. W tych związkach tworzenie
rodników z wiązaniem S.-.O wymaga zmian konformacyjnych, które konkuru-
ją z innymi procesami o charakterze nieodwracalnym. Należy sądzić, że pro-
cesy prowadzące bezpośrednio do dekarboksylacji lub deprotonacji cząs-
teczki wymagają mniejszej energii aktywacji niż zmiany konformacyjne nie-
zbędne dla wytworzenia wiązania S.-.O. Najprawdopodobniej jest to przy-
czyną braku obserwacji powstawania tych wiązań w sztywnych matrycach
roztworów zamrożonych. Sztywność matrycy może być także powodem nie-
powstawania kationorodników dimerowych z międzycząsteczkowym wiąza-
niem typu S.\S w zamrożonych roztworach pochodnych tiazolidyny. Takie
dimerowe kationorodniki, w zbliżonych warunkach, obserwowano wcześniej
dla S-alkilowych pochodnych cysteiny [137]. Związki te są liniowymi analo-
gami karboksylowych pochodnych tiazolidyny o większej swobodzie konfor-
macyjnej, co prawdopodobnie wystarcza, aby procesy prowadzące do po-
wstawania kationorodników dimerowych mogły konkurować z dekarboksy-
lacją i deprotonacją monomerycznego kationorodnika tioeterowego.

3.1.2. Procesy stabilizacji utlenionego centrum siarkowego
przez oddziaływanie z tlenem amidowym oraz przemiany rodnikowe
w modelowych peptydach metionylowych [89,90,97,99]

3.1.2.1. Stabilizacja utlenionego centrum siarkowego poprzez oddziaływanie
siarka-tlen w peptydach metionylowych i jej wpływ na potencjał
redukcji siarki tioeterowej

Jak już wspomniano wcześniej, najdogodniejsze warunki do stabilizacji katio-
norodników tioeterowych poprzez tworzenie wewnątrzcząsteczkowych wiązań
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S.-.O występują, gdy dostatecznie giętka cząsteczka tioeteru może przyjąć
formę pierścienia (5-7)-członowego. Takiej możliwości należy oczekiwać dla
oddziaływań siarka-tlen amidowy w prostych pochodnych metioniny i w pep-
tydach metionylowych, dla których mogłyby powstawać wiązania typu 1,6
(pierścień sześcioczłonowy), a także dla S-alkilowych pochodnych glutatio-
nu, gdzie powstają wiązania typu 1,5 (pierścień pięcioczłonowy) [185,199].
W cząsteczkach oligopeptydów, polipeptydów i białek zawierających Met
może dochodzić także do stabilizacji utlenionej siarki tioeterowej w wyniku
oddziaływań z tlenem grupy peptydowej pochodzącej od innej reszty amino-
kwasowej. Prawdopodobieństwo takiego oddziaływania zależy od drugo- i
trzeciorzędowej struktury łańcuchów peptydowych, a także od ich dynamiki,
która powinna umożliwiać bliski kontakt atomów siarki i tlenu. W rodzimych
(natywnych) peptydach mogą także istnieć warunki pozwalające na swego
rodzaju wstępną asocjację nieutlenionej siarki tioeterowej Met z tlenem wią-
zania peptydowego, tym bardziej, że istnieją przykłady stosunkowo silnych
oddziaływań niewiążących pomiędzy siarką a tlenem [200-206] pokazujące,
że w pewnych biocząsteczkach (w tym i białkach) nieutleniona siarka i tlen
mogą znajdować się w odległości mniejszej niż suma ich promieni van der
Waalsa (3,3 A) [198]. Przypuszczalnie w peptydach metionylowych mogło-
by dochodzić do asocjacji siarka-tlen w konfiguracjach typu 1,(6+n) z wią-
zaniem peptydowym w kierunku C-końca od reszty metionylowej oraz
1,(7+A?) w kierunku N-końca od reszty metionylowej (n = 0, 1,2, ...). Część
tych oddziaływań może być ułatwiona przez drugorzędową strukturę pepty-
du, taką jak a-helikalna konformacja C-końcowego fragmentu p-amyloidu,
gdzie Ile31 jest położona tak blisko Met35, że średnia odległość S-0 pomię-
dzy Met35 i lle31-C=O w strukturach wyznaczonych metodą 1H NMR wynosi
około 3,6 A [49].

Omawiane w tym punkcie prace odnosiły się do kilku ściśle związa-
nych ze sobą aspektów powstawania wiązań typu S.-.O w peptydach. Za-
gadnienia badane na drodze obliczeniowej w pracach [97-99] dotyczyły
możliwości powstawania tych wiązań z udziałem tlenu wiązania amidowego
w peptydach i porównania ich własności z własnościami omawianych wcześ-
niej wiązań trójelektronowych siarka-tlen karboksylowy. Badana była też
zależność pomiędzy własnościami dynamicznymi fragmentów peptydowych
a efektywnością tworzenia wiązań S.-.O, a także cytotoksycznością mode-
lowanych fragmentów p-amyloidu. Prace eksperymentalne dotyczyły pro-
cesów rodnikowych inicjowanych utlenianiem przez rodnik *OH związków
modelowych: A/-acetylowanego amidu metioniny, /V-acetylowanego estru
metylowego metioniny i /V-acetylowanych peptydów metionyloglicylowych
[89,90]. Wybrane związki stanowią dogodne modele wewnętrznych frag-
mentów łańcucha polipeptydowego zawierającego kluczową dla procesów
utleniania wolnorodnikowego resztę metionylową. Peptydy te charakteryzu-
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ją się ponadto dużą swobodą konformacyjną otwierającą teoretycznie nie-
skrępowane możliwości oddziaływań pomiędzy utlenioną siarką tioeterową
a innymi atomami cząsteczki. Podobnych, jeśli nie identycznych, oddziały-
wań należy także oczekiwać dla daleko bardziej rozbudowanych cząste-
czek białkowych, takich jak p-amyloid czy białka prionowe. Wyniki omawia-
nych prac pokazały w jaki sposób jednoelektronowe utlenienie reszty me-
tionylowej w peptydach, wspomagane stabilizacją kationorodnika siarkowe-
go >S"+ poprzez tworzenie wiązań trójelektronowych, może prowadzić do
powstawania zlokalizowanych na atomach węgla głównego łańcucha pep-
tydowego rodników alkilowych, a w obecności tlenu - rodników ponadtlen-
kowych. Co jest warte podkreślenia, czas życia rodników zlokalizowanych
na węglu może być dostatecznie długi, aby w przypadku (3-amyloidu czy
białek prionowych umożliwić im penetrację podwójnej warstwy lipidowej, a
w konsekwencji prowadzić do uszkodzeń błon komórkowych [52,68].

W pracy [97] szczegółowo scharakteryzowano rodniki z wewnątrz-
cząsteczkowym wiązaniem S.-.O powstające w metioninie i w peptydach
zawierających metioninę. Rezultaty te mają bezpośrednie odniesienie do
procesów utleniania-redukcji w peptydzie p-amyloidowym. Bardzo dokładne
metody obliczeniowe, ab iniłio i DFT, wymagają uwzględnienia korelacji elek-
tronowej i zastosowań dużych zestawów funkcji bazowych [207], dlatego
przy obecnym stanie techniki komputerowej są one limitowane do raczej
niewielkich cząsteczek. Z tego powodu w pracy wykorzystano metody DFT
dla obliczeń małych układów modelowych o znaczeniu podstawowym. Wy-
niki tych obliczeń porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą o kilka rzę-
dów wielkości szybszych metod półempirycznych10: AM1, PM3 i SCC-DFTB
[214-220]. W szczególności rezultaty obliczeń metodą SCC-DFTB dla wielu
własności cząsteczek wykazują dobrą zgodność z wynikami otrzymanymi w
obliczeniach metodą DFT [215,217,219,221-223]. Wykorzystując to, że me-
toda SCC-DFTB została ostatnio zaadaptowana dla organicznych związ-
ków siarki [219] można było jej użyć do obliczeń oligopeptydów glicylome-
tionylowych modelujących fragmenty p-amyloidu, zawierających do stu ato-
mów w cząsteczce.

Rezultaty obliczeń DFT przedstawione w pracy [97] potwierdzają moż-
liwość powstawania wiązań S.-.O pomiędzy utlenioną siarką tioeterową w
Met i tlenem grup karboksylowych i amidowych. Wiązaniom tym można przy-
pisać strukturę elektronową typu a*. Na rysunku 15 przedstawiono przykła-

10 AM1 i PM3 są powszechnie stosowanymi półempirycznymi metodami chemii kwantowej
wywodzącymi się z przybliżenia Hartree-Fock'a, opracowanymi i rozwijanymi przez grupy
Dewara [208,209] i Stewarta [210,211]. Metoda SCC-DFTB jest nowopowstałą metodą pół-
empiryczną wywodzącą się z DFT i rozwijaną przez grupę Portzaga [212-220].

33



dowe geometrie rodników sulfuranylowych otrzymane w optymalizacji DFT
rodników powstających w amidach kwasu encfo-6-(metylotio)bicyklo[2.2.1]hep-
tano-encto-2-karboksylowego i A/-acetylo-L-metioniny. Obliczenia DFT nie
wykazują różnic jakościowych pomiędzy wiązaniami S.-.O, zależnych od
tego czy koordynujący utlenioną siarkę tlen pochodzi z grupy amidowej czy
karboksylowej. Znaczna część energii wiązania S.-.O wynika z przyciąga-
nia elektrostatycznego pomiędzy kationorodnikiem tioeterowym i ligandem
nukleofilowym, dlatego wiązania z udziałem tlenu z obojętnej grupy amido-
wej są z reguły nieco dłuższe niż te, które powstają z udziałem tlenu po-
chodzącego z anionu karboksylowego. Obserwowane tutaj różnice są jed-
nak z reguły mniejsze niż różnice występujące dla wiązania siarka-tlen kar-
boksylowy w zależności od tego czy grupa karboksylowa jest protonowana
czy też nie.

Rys.15. Struktury rodników sulfuranylowych pochodzących od cząsteczek amidu kwa-
su endo6-(metylotio)bicyklo[2.2.1]heptano-encfo-2-karboksyIowego i amidu A/-acety-
lo-L-metioniny, otrzymane w wyniku optymalizacji DFT na poziomie B3LYP/6-311+G(d)
z użyciem ciągłego modelu solwatacyjnego IEFPCM.11 Długości wiązań S.-.O w oby-
dwu strukturach wynoszą odpowiednio 2,41 i 2,40 A.

Geometrie wiązań S.-.O zależą w pewnym stopniu od ich lokalnego otocze-
nia chemicznego. Rozrzut długości wiązań S.-.O (rs.o = 2,35-2,62 A) znajdu-
je swoje odbicie w zmianach położenia maksimum absorpcji najniżej położo-
nego przejścia optycznego. Dla wszystkich badanych rodników absorpcja
ta została przypisana umiarkowanie silnemu przejściu a->a* w przestrzeni
(3. Obserwowany, znaczący wzrost energii przejścia a^o* wraz ze spadkiem
długości wiązania S.-.O zinterpretowano zgodnie z rozszerzonym na wią-
zanie S.-.O [96] podejściem, które zastosowano wcześniej do interpretacji

11 IEFPCM (Integral Equation Formalism Polarizable Continuum Model) jest modelem sol-
watacyjnym opisującym rozpuszczalnik jako polaryzowalny ośrodek ciągły, w którym problem
kształtu przestrzeni zajmowanej przez cząsteczkę substancji rozpuszczonej i efekt polaryzacji
ośrodka ciągłego są rozwiązywane numerycznie w oparciu o tzw. formalizm równania całko-
wego [224-226].
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danych otrzymanych dla wiązania S.-.S [119]. W tym podejściu energia ab-
sorpcji optycznej wiązania trójelektronowego zależy od względnego położe-
nia poziomów energetycznych o i a*, a jednym z parametrów na nie wpły-
wających powinien być zakres nakładania się orbitali p donora i akceptora.
Wzrost nakładania się orbitali p jest związany z obniżeniem poziomu or i pod-
niesieniem się poziomu o*, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia
separacji o/o*. Z tego powodu wzrastające nakrywanie się orbitali skutkuje
w krótkofalowym, a zmniejszające się - w długofalowym przesunięciu pasma
absorpcji optycznej rodnika. Rzecz jasna należy oczekiwać, że nakładanie
się orbitali p będzie funkcją odległości międzyatomowej, a tym samym dłu-
gości wiązania S.-.O. Zjawisko to jest dobrze ilustrowane przez zależność,
która pojawia się podczas wykreślania obliczonej metodą TDDFRT werty-
kalnej energii przejścia optycznego G->O* względem zoptymalizowanej me-
todą DFT długości wiązania S.-.O. Zależność otrzymana dla grupy bada-
nych rodników, pokazana na rys. 16, może być wykorzystana do wyjaśnie-
nia różnic w położeniu pasm absorpcji wiązań S.-.O, jakie występują pomię-

3 . 2 -
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Rys.16. Zależność obliczonej metodą TDDFRT energii przejścia optycznego
od obliczonej metodą DFT długości wiązania S-0 dla rodników z wewnątrzcząs-
teczkowym wiązaniem S.-.O [97].

dzy wartościami obliczonymi a zmierzonymi eksperymentalnie. Obliczone
metodą TDDFRT (w próżni) maksima absorpcji optycznej są nieznacznie
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przesunięte w kierunku niższych energii w porównaniu z danymi ekspery-
mentalnymi otrzymanymi w roztworach wodnych. Jest to wynik swego rodza-
ju ściskania cząsteczki rodnika w „klatce solwatacyjnej" wody, które powo-
duje pewne skrócenie długości wiązań S.-.O, co zgodnie z prezentowaną
zależnością powinno wywoływać obserwowane eksperymentalnie ujemne
przesunięcie solwatochromowe.
Dotychczas poważne trudności interpretacyjne sprawiała dochodząca do
30 nm różnica w położeniu maksimów pasm absorpcji, przedstawionych na
rys. 17, rodników sulfuranylowych w kwasach exo-2-amino-endo-6-(metylo-
tio)bicyklo[2.2.1 ]heptano-enc/o-2-karboksylowym i endo-6-(mety\otio)b\cyk-
lo[2.2.1]heptano-enc/o-2-karboksylowym [180,227], które są usztywnionymi
przez szkielet norbornanu analogami metioniny i kwasu (metylotio)butylo-
wego.

Rys.17. Rodniki sulfuranylowe powstające podczas jednoelektronowego utleniania
kwasów exo-2-amino-endo-6-(metylotio)bicyklo[2.2.1]heptano-endo2-karboksylowe-
go (A) i endo-6-(metylotio)bicyklo[2.2.1]-heptano-enc/o-2-karboksylowego (B).

Opierając się na uzyskanych w pracy [97] danych obliczeniowych spróbo-
wano wyjaśnić tę obserwację eksperymentalną, odpowiadając przy okazji
częściowo na pytanie w jaki sposób grupy sąsiadujące mogą wpływać na
położenie pasm rodników z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem S.\O. Róż-
nice energii pomiędzy najniższymi pasmami absorpcji rodników A i B można
tłumaczyć wielkością całki nakładania się orbitali p, która wpływa na względ-
ne położenie poziomów a i a*. Jednak prosta zależność całki nakładania
się orbitali p od odległości międzyatomowej nie wystarcza do wytłumacze-
nia całego obserwowanego efektu. Wydaje się, że wzrost separacji pozio-
mów a i a* w rodniku A w porównaniu z B wynika z udziału w wiązaniu
S.-.O gęstości elektronowej z orbitalu pK [228] grupy karboksylowej. Z tego
powodu porównanie gęstości niesparowanego elektronu dla rodników A i B,
przedstawione na rys. 18, pokazuje znaczące przesunięcie gęstości elek-
tronowej na siarkę tioeterową w rodniku A. Elektrony n mogą brać udział w
wiązaniu S.-. O, ponieważ w rodniku A orbitale grupy karboksylowej 2po i 2pn

częściowo się nakładają. W celu wytworzenia wiązania S.\O, w rodniku A
orbital 2po tlenu karboksylowego jest o około 37° wychylony z płaszczyzny
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grupy karboksylowej w porównaniu do 14° w rodniku B. Geometrycznie ozna-
cza to w rodniku A około 2,5-krotnie większy niż w rodniku B rzut kątowej
części orbitalu 2pa na prostopadły do płaszczyzny grupy karboksylowej kie-
runek orbitalu pK, co wydatnie poprawia warunki nakładania się orbitali.

A B

Rys.18. Dwuwymiarowa mapa obliczonej za pomocą IEFPCM-DFT gęstości niespa-
rowanego elektronu w rodnikach sulfuranylowych kwasów exo-2-amino-encfo-6-(me-
tylotio)bicyklo[2.2.1]heptano-encfo-2-karboksylowego (A) i endo-6-(metylotio)bicyk-
lo[2.2.1]-heptano-endo-2-karboksylowego (B).

Takie przestrzenne usytuowanie orbitali jest wymuszone w rodniku A przez
„współdziałanie" sztywnej struktury szkieletu norbornanowego oraz wewnątrz-
cząsteczkowego wiązania wodorowego pomiędzy drugim atomem tlenu gru-
py karboksylowej i azotem grupy aminowej.12 To ostatnie oddziaływanie w
pewnym sensie obraca płaszczyznę grupy karboksylowej.

Pewne zróżnicowanie wiązań S.-.O, którego przykładem są rodniki
przedstawione na rys.17 i 18, może znajdować odbicie nie tylko w widmach
absorpcyjnych rodników, ale także w ich reaktywności mogącej prowadzić
do powstawania różnorodnych produktów trwałych. Geometria wiązania S.-.O
może mieć wpływ na potencjał redukcji siarki tioeterowej, ponieważ energia
orbitalna a* w wiązaniu trójelektronowym jest ilościowo związana z separa-
cją poziomów a i a*, która znajduje swe odbicie w położeniu maksimum
pasma absorpcji przejścia elektronowego a—xr*. Z tego powodu należy ocze-
kiwać ilościowej korelacji pomiędzy położeniem ?imax pasma absorpcji a ener-
gią orbitalną o*. Poprzez analogię do systemów z wiązaniami S.-.S [144]
energia orbitalna a* jest powiązana z potencjałem jonizacji w reakcji (9)

12 Energię wiązania wodorowego można oszacować z odległości pomiędzy wodorem a tle-
nem (/ho) posługując się półempiryczną zależnością wprowadzoną przez Krygowskiego i wsp.
[229]. E= -463,2 x exp{4,012(0,975 - /HO)} kJ mor1. E oznacza zysk energetyczny jaki powsta-
je podczas zbliżenia atom tlenu do protonu grupy aminowej z nieskończoności do odległości
równowagowej /HO- Daje to energię wiązania O-H około -24,3 kJ mol"1 dla rodnika A i -7,32
kJ mol"1 dla jego formy hydratowanej.
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Ponadto, gdy energie solwatacji substratów i produktów reakcji (9) i (10) są
zbliżone do siebie, możliwa jest ilościowa korelacja wertykalnego potencjału
jonizacji z potencjałem redukcji układu [230]. Biorąc to wszystko pod uwagę
wydaje się, że dla rodników z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem S.-.O
prawdopodobne jest także uzyskanie pewnej korelacji pomiędzy położe-
niem maksimum pasma absorpcji wiązania a potencjałem redukcji rodnika.
Próbę takiej korelacji dla rodników w p-amyloidzie podjęto w omawianej da-
lej pracy [98].

Obecność wielu grup amidowych w peptydach metionylowych formal-
nie pozwala siarce tioeterowej na oddziaływanie z wieloma różnymi atoma-
mi tlenu, jakkolwiek nie wszystkie struktury są jednakowo prawdopodobne.
Dla jednej z najprostszych pochodnych metioniny zawierających wiązanie
amidowe AcMetNH2 obliczenia DFT pokazały możliwość powstawania co
najmniej dwóch rodników z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem S.-.O w
pierścieniach typu 1,6 i 1,7. Przy czym przedstawiony na rys.15 (po prawej)
rodnik z wiązaniem typu 1,6 ma energię niższą o około 13 kJ mol"1 od rod-
nika typu 1,7.

Wydaje się oczywiste, że różnego rodzaju lokalne i globalne oddzia-
ływania [231], stabilizujące drugo- i trzeciorzędową strukturę białek, mogą
wpływać na powstające wiązania S.-.O. Prawdopodobnie nawet jedno spe-
cyficzne oddziaływanie o energii porównywalnej z energią wiązania wodo-
rowego (np. w rodniku na rys.17A) może dostarczyć energii wystarczającej
na dość dramatyczne zmiany własności określonego wiązania S.-.O lub
wpłynąć na możliwość jego powstawania.

Obliczenia metodą SCC-DFTB dla rodników, wywodzących się z mo-
delowych peptydów o ogólnym wzorze Ac-(Gry)mMet(Gly)„-NH-X (m = 3, 7;
n = 3, 4; X = H, CH3), pokazały, że struktury idealnej a-helisy (helisa 3,613)
i helisy opartej na szkielecie łańcucha głównego amyloidowego p-amyloidu
mogą wspomagać powstawanie pewnych wiązań S/.O. Struktura a-helisy
3,613 pozwala na powstawanie rodników typów 1,6; 1,15 i 1,1, podczas gdy
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w modelu o strukturze p-amyloidu mogą powstawać przedstawione na
rys. 19 rodniki typów 1,16 i 1,6.
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Rys.19. Otrzymane w obliczeniach optymalizacji SCC-DFTB struktury rodników
sulfuranylowych, o wiązaniu S.-.O typu 1,6 i 1,16, pochodzących od peptydów poli-
glicylo-metionylowych opartych na szkielecie cc-helikalnego fragmentu p-amyloidu.

Wyniki obliczeń SCC-DFTB sugerują, że w fazie gazowej izomer z wiąza-
niem 1,6 jest bardziej trwały termodynamicznie niż izomer z wiązaniem 1,16.
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Zgodnie z obliczeniami QSAR/QSPR13 taka relacja izomerów powinna być
także zachowana w fazie wodnej. Powstawanie rodnika z wiązaniem 1,6
może być utrudnione kinetycznie, ponieważ wymaga znaczącej zmiany po-
łożenia łańcucha bocznego reszty metionylowej w porównaniu do rodzimej
konformacji p-amyloidu, stąd przedstawione w pracy [99] wyniki modelowa-
nia molekularnego rodników typu 1,6 wskazują na znikome prawdopodo-
bieństwo ich tworzenia we fragmentach sekwencji p-amyloidu. Geometrie
rodników uzyskane metodą SCC-DFTB sugerują także, że struktura elek-
tronowa (a co za tym idzie własności fizykochemiczne) rodników z wiąza-
niem S.-.O powstających w peptydach nie powinna się zasadniczo różnić
od struktury opisanej wcześniej za pomocą obliczeń metodą DFT, wykona-
nych dla mniejszych związków modelowych.

Niezwykle ważną własnością reszty metionylowej, a trudną do uzys-
kania na drodze eksperymentalnej w sekwencjach p-amyloidu, jest jej po-
tencjał redukcji. Trudności eksperymentalne wynikają tu głównie z niskiej
rozpuszczalności peptydu w wodzie i stosunkowo krótkiego czasu życia
rodników z wiązaniem S.-.O. Utrudnia to wyznaczenie potencjału redukcji
pary pA(MetSO'+)/pA(Met) zarówno metodami elektrochemicznymi, jak i ra-
diacyjnymi [232]. Możliwe wydaje się ustalenie poszukiwanego potencjału
na podstawie obliczeń kwantowomechanicznych prowadzących do wyzna-
czenia różnicy energii swobodnych (AG) pomiędzy cząsteczką zredukowa-
ną a utlenioną.14 W praktyce jednak takie podejście jest dość trudne, gdyż
dla dużych cząsteczek uwzględnienie efektów solwatacyjnych przy zasto-
sowaniu zaawansowanych metod obliczeniowych (ab initio i DFT) wymaga-
łoby korzystania z bardzo dużych mocy obliczeniowych, nie dając jedno-
cześnie gwarancji uzyskania poprawnych wyników. Dlatego w pracy [98]
zdecydowano się na zastosowanie podejścia uproszczonego. Polegało ono
na wykorzystaniu korelacji pomiędzy eksperymentalnie wyznaczonymi po-
tencjałami redukcji wybranych15 rodników [232] a potencjałami uzyskanymi

13 Metody QSAR/QSPR (quantitative structure activity relationship/quantitative structure
property relationship) są metodami przewidywania własności cząsteczek na podstawie za-
awansowanych mechanizmów powiązania własności z niektórymi aspektami struktury czą-
steczek. Pozwala to na przewidywanie pewnych własności cząsteczek bez gruntownej wie-
dzy na temat ich źródeł [207],
14 Jak wiadomo, wielkość ta jest powiązana z potencjałem redukcji za pomocą równania
Nernsta AE°(R"fR) = -nFx&G°(R"fR), w którym Fto stała Faradaya, a n to liczba elektro-
nów biorących udział w procesie [232].
15 Wybór par redoks, które posłużyły do „wyskalowania" metody, był ograniczony wielkością
cząsteczek, a także tym, że optymalizacja mogła odbywać się jedynie dla cząsteczek skła-
dających się z atomów uprzednio sparametryzowanych dla potrzeb metody SCC-DFTB, tj.
H, C, N, O, S i P .
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w „jednopunktowych" obliczeniach IEFPCM-DFT, przy stosunkowo małej
bazie funkcyjnej LANL2DZ.16 Obliczenia te zostały przeprowadzone dla
cząsteczek o geometrii zoptymalizowanej w obliczeniach półempirycznych
SCC-DFTB. Takie podejście wydaje się uprawnione, co znajduje poparcie
w porównaniu uzyskanej korelacji liniowej z analogicznymi korelacjami otrzy-
manymi z zastosowaniem dokładniejszych metod obliczeniowych opartych
na pełnej teorii funkcjonału gęstościowego - DFT (rys.20). Korzystając z otrzy-
manej zależności liniowej, wyniki uzyskane dla wybranych peptydów metio-
nylowych pozwalają oszacować obniżenie potencjału redukcji metioniny w
a-helikalnych peptydach w stosunku do wolnego aminokwasu na docho-
dzące nawet do 500 mV. Oczekiwany efekt jest też zatem zbliżony do obser-
wowanego przez Glassa i wsp. w eksperymencie cyklicznej woltamperome-
trii, w którym obecności sąsiadującej grupy karboksylowej (lub hydroksylo-
wej) w tioeterach dwualkilowych towarzyszyło podobnej wielkości przesu-
nięcie piku potencjału utleniania anodowego [234-237],

Rys.20. Korelacja uzyskanych na drodze obliczeniowej potencjałów redukcji wybranych
par redoks z danymi eksperymentalnymi: (•) - IEFPCM-B3LYP/LANL2DZ//SCC-DFTB,
(o) - IEFPCM-B3LYP/6-311+G(d) (bez uwzględnienia energii punktu zerowego, ZPE),
(A) - IEFPCM-B3LYP/6-311+G(d) (z uwzględnieniem ZPE). (Błąd współczynników
nachylenia prostych na poziomie ufności 95% wynosi odpowiednio: 4,9% (•), 2,2%
(o) i 2,6% (A).)

16 Baza funkcyjna LANL2DZ została opracowana w Los Alamos National Laboratory przez
Haya i Wadta. Umożliwiła ona tutaj zastąpienie oddziaływań dziesięciu elektronów rdzenia
atomu siarki przez tzw. efektywny potencjał rdzenia (effective core potential - ECP), co
poważnie skraca czas obliczeń [233].
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Częściowego potwierdzenia tych oszacowań dostarczyli ostatnio Kadlcik i
wsp. [238] komunikując, że byli w stanie utlenić Met35 w P-amyloidzie za po-
mocą rodnika azydkowego (N3) o potencjale redukcji względem normalnej
elektrody wodorowej E^Nj/N") = 1,33 V [232]. Sugeruje to obniżenie po-
tencjału redukcji Met35 w p-amyloidzie o co najmniej 200 mV w porównaniu
do wolnego aminokwasu.

3.1.2.2. Wpfyw konformacji i dynamiki fragmentów amyloidowego (B-peptydu
na warunki tworzenia wiązań siarka-tlen

Postawiona wcześniej hipoteza, że jednoelektronowe utlenianie Met35 w
P-amyloidzie może być ułatwiane przez efekt sąsiadującego wiązania pepty-
dowego, tworzącego wiązania trójelektronowe z kationorodnikiem tioetero-
wym, została dodatkowo zweryfikowana biorąc pod uwagę konformacje i dy-
namikę tego peptydu. W tym celu wykorzystana została dynamika Langevina
[99], która w kilku wybranych sekwencjach p-amyloidu umożliwiła określenie
prawdopodobieństwa (częstości) zderzeń siarki tioeterowej Met35 z atomami
tlenu sąsiadujących wiązań peptydowych. Obliczenia dynamiki Langevina
przeprowadzone zostały w nanosekundowej skali czasowej dla wytypowanych
fragmentów sekwencji p-amyloidu17: PA26-40, PA26-36, PA26-40(fle31Pro),
PA40-26 oraz ich kationorodników tioeterowych w reszcie Met35. Sekwencje
PA26-40, pA26-40(lle31Pro) i pA40-26 są fragmentami reprezentatywnymi
dla sekwencji peptydu o pełnej długości PA1-42 lub PA42-1, podczas gdy
sekwencja PA26-36 reprezentuje unikalny fragment p-amyloidu o znanych
własnościach biologicznych. Struktury początkowe fragmentów pA26-40,
PA26-40(lle31Pro) i PA26-36 były identyczne z fragmentami sekwencji
PA26-40 lub pA26-36 w peptydzie PA1-42 o pełnej długości. Struktury pep-
tydów o odwróconej sekwencji PA40-26 i PA42-1 nie są znane, toteż dla tych
peptydów symulację prowadzono zaczynając od różnych konformacji począt-
kowych łańcucha polipeptydowego, tj. a-helisy i antyrównoległej (3-kartki.

Symulacja LD pokazała, że zarówno w środowisku wodnym, jak i lipi-
dowym wszystkie badane peptydy mogą przyjmować skończoną liczbę kon-
formacji umożliwiających im tworzenie wewnątrzcząsteczkowych wiązań
siarka-tlen. (Przykładowe rozkłady statystyczne dystrybucji odległości S-0
w konformerach tych peptydów otrzymane w 20 ns symulacji LD przedsta-
wiono na rys.21.) Podczas 20 ns symulacji, wszystkie badane peptydy, za-
równo utlenione, jak i nieutlenione, przyjmują konformacje, w których siarka
Met35 zderza się z tlenem jednej z sąsiadujących z nią w peptydzie grup
amidowych reszt Ile31 (Pro31), Ile32, Val39 lub Met35. Z tego powodu powsta-

17 Dla uniknięcia tworzenia tzw. „mostków solnych" modelowano C-końcowe amidy pepty-
dów dodatkowo acetylowane na N-końcu.
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wanie struktur z wiązaniem S.-.O jest w zasadzie możliwe dla wszystkich
tych peptydów.
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Rys.21. Rozkład statystyczny odległości r(S-o)W nieutlenionych peplydach: pA26-40[lle31]
(_) , pA26-40(lle31Pro)[Pro31] ( ), pA40-26(a-helisa)[Val39] (•-), pA40-26(p-kart-
ka)[Val39] (—) oraz pA26-36[lle31] ( ); otrzymany w 20 ns symulacji LD przy e= 80,
y= 50 ps~1 ("woda") i e = 3, y= 1000 ps"1 ("lipid"). (W nawiasie kwadratowym obok
nazwy peptydu wskazana jest reszta aminokwasowa, z której pochodzi wiązanie

.35 •
peptydowe kontaktujące się z siarką w Met .)

Porównanie otrzymanych przez całkowanie rozkładów statystycznych
stałych równowagi18 (stabilności) (S-O)-związanych konformacji, Kso, poka-

18 Stałą równowagi tworzenia wiązania S-0 można obliczyć z równania (11):

„ - ("so) (11)

w którym (Wso) i (Ns) są średnimi frakcjami konformerów peptydów, odpowiednio tworzą-
cych wiązanie S-0, i konformerów niezwiązanych, obliczone z całkowania rozkładów staty-
stycznych otrzymanych z 20 ns trajektorii LD. Jako kryterium tworzenia wiązania S-0 przy-
jęto tutaj zbliżenie atomów siarki i tlenu na odległość mniejszą niż suma ich promieni van
derWaalsa(3,32A[198]).
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żuje pewne różnice pomiędzy peptydami, zależne od stanu utlenienia oraz
wodnego bądź lipidowego otoczenia peptydu. Wprawdzie otrzymane war-
tości Kso pokrywają obszar trzech rzędów wielkości (1,5x10"1-2x10"4), to bliż-
sza analiza sugeruje, że w praktyce różnice pomiędzy peptydami nie są zbyt
znaczące. Zróżnicowanie pomiędzy peptydami można lepiej ocenić w opar-
ciu o oszacowaną na podstawie KSo różnicę energii swobodnej, (AG2°89),
towarzyszącej powstawaniu wiązań S-0 pomiędzy wybranymi peptydami.
W skrajnym przypadku konformacji dwu peptydów (3A40-26 i (3A26-4O, w śro-
dowisku wodnym, obliczona AG2°89 była równa 7 kJ mor1. Podobnie dla kon-
formacji kationorodników pA40-26(MetSł+) i (3A26-40(lle31Pro, MetS#+) w oto-
czeniu lipidowym AG°89 była równa 7,5 kJ mol"1. Pierwsza z tych wielkości
stanowi zaledwie około 20% energii obliczonej przez Nagao i wsp. [239] dla
„niewiążącego" oddziaływania pomiędzy siarką a tlenem (około 33,5 kJ mol"1).
Druga wartość jest niższa od 8% energii trójelektronowego wiązania S.-.O
obliczonej przez Rauka i wsp. [39]. Biorąc pod uwagę, że AG°89 jest rzędu
7-8 kJ mol"1, to K"so nie wydaje się być odpowiednią miarą względnej podat-
ności peptydów na utlenianie, gdyż energia o tej wielkości może być łatwo
skompensowana w peptydzie przez energię innych oddziaływań, takich jak
np. tworzenie wiązań wodorowych o energii dochodzącej do 35 kJ mol"1 [240]
czy inne oddziaływania o charakterze lokalnym lub globalnym [231,241,242].
Innym problemem związanym z użyciem KSo do przewidywania podatności
peptydów na utlenienie Met35 jest czas życia kationorodnika tioeterowego.
Zwykle tego rodzaju indywidua żyją krótko i zanikają w reakcjach deproto-
nacji (reakcje (2a) i (2b)). To powoduje, że czas na ustalenie się równowagi
pomiędzy (S-O)-związaną a „niezwiązaną" formą peptydu jest w pewnym
stopniu limitowany.

Przypuszczalnie lepszą drogą przewidywania czy wiązanie S-0 w pep-
tydzie może towarzyszyć utlenianiu Met jest analiza jego własności dyna-
micznych. Analiza taka umożliwiła między innymi wyznaczenie względnych
stałych szybkości reakcji tworzenia wiązań S-0, kSo, w oparciu o zaadap-
towaną do naszych potrzeb metodologię Chandlera [243]. Podejście to, szcze-
gółowo opisane w pracy [243], zostało wcześniej zastosowane do wyzna-
czania stałych szybkości reakcji izomeryzacji. Pozwala ono na wyznacze-
nie stałej szybkości reakcji na podstawie czasu relaksacji, znn, pewnej funk-
cji numerycznej Cw(/), zwanej funkcją autokorelacji:

()

gdzie 8WSO(0 = NS0(t)-(NS0) oraz A/so(0 = 1 dla rso < 3,32 A i Nso(f) = 0
dla rs0 > 3,32 A. Dodatkowo (5A/S

2

O) = (/Vso) - (A/so) .
Funkcja ta jest swego rodzaju „funkcją pamięci" pokazującą jak silnie stan
układu po czasie f od kroku n-tego jest związany ze stanem układu w kroku
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n-tym [193]. W naszym przypadku opisuje ona proces dochodzenia układu
molekularnego do stanu równowagi opisywanego przez stałą KSo- Czas re-
laksacji funkcji autokorelacji CN(t) można otrzymać przez jej całkowanie:

(13)
o

Jest on z kolei powiązany ze stałymi szybkości procesów prowadzących do
stanu równowagi zależnością (14):

\1 =kso + l<s (14)
Wiedząc, że w stanie równowagi

1S _ ASO nr-\

stałą szybkości kSo można obliczyć ze wzoru (16):

k - ( A / s o ) ,16)
*rxn

Na rysunku 22 pokazano 100 ns przebiegi funkcji autokorelacji C^t) dla pep-
tydów nieutlenionych (przebiegi dla kationorodników wyglądają bardzo po-
dobnie).
Jak widać, kształty funkcji C^t), a stąd ich czasy relaksacji Trxn, wykazują
znaczące różnice pomiędzy indywidualnymi peptydami, co w konsekwencji
odpowiada różnym częstościom kso- Generalnie tworzenie wiązań S-0 jest
najbardziej efektywne dla peptydu (3A26-40, a w szczególności wiązania
S.-.O powstającego pomiędzy kationorodnikiem tioeterowym i tlenem grupy
peptydowej C-terminalnej do Ile31. Dalsza analiza dynamiki peptydów poka-
zała, że dla indywidualnych peptydów różnego rodzaju drgania odpowiada-
ją za częstość kSo- Z analizy serii czasowych i funkcji korelacji wynika, że
ruchy atomów w cząsteczkach badanych peptydów są nałożeniem się oscy-
lacji o wysokiej częstości i fluktuacji o częstości znacznie niższej, ale za to
o większej amplitudzie. To właśnie niskoczęstościowe fluktuacje zdają się
odpowiadać za ruchy prowadzące do tworzenia wiązań S-O. Próba ilościo-
wej korelacji ruchów prowadzących do powstania wiązań S-0 z ruchami
łańcucha głównego za pomocą tzw. współczynnika korelacji krzyżowej CAr

obliczonego wg równania (17) [193]:

n _ (Ar(S-O)XA/"(Ca-Ca))

(gdzie Ar(S-o) i Ar(ca-c«) S 3 t 0 odpowiednie zmiany w odległości pomiędzy
atomem siarki a atomami tlenu oraz węgla „a" w zaangażowanych w two-
rzenie wiązania S-0 resztach aminokwasowych) doprowadziła do następu-
jącego wniosku: W peptydach, w których występuje silna zależność Ar(S-o)
od Ar(Ca-ca) obserwuje się także niską częstotliwość tworzenia wiązań S-0.
Największemu współczynnikowi CAr obliczonemu dla występującego w for-
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mie p-kartki peptydu PA40-26 towarzyszy najniższa wartość ks0. Z kolei
najniższej wartości CAr obliczonej dla oc-helikalnego peptydu PA26-40 odpo-
wiada największa wartość /cso- Innymi słowy, tworzenie wiązań S-0 w pepty-
dach, takich jak PA40-26 i PA26-36 wymaga pewnej reorganizacji konforma-
cji łańcucha głównego peptydu, podczas gdy w peptydzie PA40-26 wystar-
czą tylko lokalne ruchy łańcucha bocznego Met35. Peptyd pA40-26(lle31Pro)
wykazuje niewielką ujemną wartość CAr wskazującą na małe przesunięcie
fazowe pomiędzy ruchami łańcucha głównego i łańcucha bocznego Met35,
co powoduje znacząco niższą wartość kSo-

0.6

0.4

0.2 -

0 . 0 -

40 60 80 100

czas, ps
Rys.22. Obliczone ze wzoru (12) funkcje autokorelacji z symulacji LD wykonanych
dla e= 80, y= 50 ps"1 ("woda") i e= 3, y= 1000 ps"1 ("lipid"), w nieutlenionych pep-
tydach: BA26-40[lle31] (—), BA26-40(lle;SiPro)[Pro31] ( ), pA40-26(a-helisa)[Val39]
(••••), BA40-26(B-kartka)[Val39] ( ), pA26-36[lle31] (—-). (W nawiasie kwadrato-
wym obok nazwy peptydu wskazana jest reszta aminokwasowa, z której pochodzi
wiązanie peptydowe kontaktujące się z siarką w Met .)

Podsumowując: modelowanie LD dowiodło, że dzięki specyficznym
własnościom strukturalnym fragment PA26-40, reprezentatywny dla rodzime-
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go pAI-42, przejawia większą tendencję do tworzenia wiązania S-0 po-
między lle31C=O i Met35 niż modelowy PA26-36 czy peptyd o odwróconej
sekwencji PA40-26. Obliczenia wykonane dla peptydu pA26-40(lle31Pro) po-
kazały też, że powinien on być daleko mniej toksyczny niż rodzimy pA, bo-
wiem naruszająca strukturę a-helisy mutacja Ile31 Pro obniża częstość spot-
kań pomiędzy centrum siarkowym i tlenami wiązań peptydowych. W ostatnim
czasie wnioski wynikające z tych obliczeń zostały potwierdzone w ekspery-
mencie przeprowadzonym przez Butterfielda i wsp. [117]. Pokazał on jedno-
znacznie, że mutacja He31Pro w PA1-42 prowadzi do zmniejszenia stresu
oksydacyjnego i niemal kompletnie znosi neurotoksyczność peptydu. Kluczo-
we dla procesu wydaje się przyjmowanie przez C-końcowy fragment rodzi-
mego p-amyloidu, w którym leżą reszty Met35 i Ile31, topologii a-helisy zapew-
niającej bliski kontakt centrów aktywnych [49]. Jednocześnie wyniki spektros-
kopii dichroizmu kołowego dla mniej toksycznego peptydu pA1-42(lle31Pro)
sugerują niehelikalny charakter bezpośredniego otoczenia reszty Met35 [117].

3.1.2.3. Utlenianie peptydów glicylometionylowych, mechanizm
przegrupowania kationorodników z wiązaniem S.-.O w rodniki
z wiązaniem S.-.N i zlokalizowane na węglu a rodniki MetC*

Z dotychczasowych badań teoretycznych wynika dobrze już uzasadniona pro-
pozycja tworzenia stabilizowanych kationorodników tioeterowych pA(MetS*+)
jako nietrwałych produktów przejściowych podczas utleniania p-amyloidu i
białek prionowych. Nie przedstawiono jednak dotychczas dowodów doświad-
czalnych ich powstawania, ani tym bardziej informacji o ich reaktywności.
Główną przyczyną braku danych eksperymentalnych wydaje się słaba roz-
puszczalność białek prionowych i p-amyloidu w wodzie, uniemożliwiająca
przeprowadzenie eksperymentów metodą radiolizy impulsowej z detekcją
spektrofotometryczną czy konduktometryczną.

Istotnym elementem mechanizmu opisującego wywołaną przez wolne
rodniki toksyczność p-amyloidu jest droga powstawania rodników alkilowych
zlokalizowanych na atomach węgla. Powstawanie tych rodników wydaje się
warunkiem koniecznym propagacji uszkodzeń rodnikowych w komórkach
nerwowych, gdyż ich połowiczne czasy życia są wielokrotnie dłuższe od
czasów życia rodników zlokalizowanych na siarce. Rodniki zlokalizowane
na atomach węgla mogłyby zatem migrować wraz z peptydem lub białkiem
z fazy wodnej do lipidowej oraz penetrować i uszkadzać błonę komórkową
neuronów.

Powstawanie rodników alkilowych na atomach Ca w łańcuchu głów-
nym peptydu, jak i rodników oc-(alkilotio)alkilowych w łańcuchu bocznym (re-
akcje (2a) i (2b) [39]), może stanowić dopiero początek łańcucha przemian
rodnikowych jakie mogą zachodzić z udziałem p-amyloidu [18,108]. W obec-
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ności tlenu otwiera to drogę powstawania rodników ponadtlenkowych w re-
akcji (18):

R'-S-'CH-R + O2 -» R'-S-CH(-OO>R (18)
Rodniki te są klasycznymi inicjatorami peroksydacji lipidów [52], zjawiska
silnie związanego z utlenianiem p-amyloidu [18,244,245].
Na podstawie obliczeń kwantowomechanicznych Rauk i wsp. zaproponowali
mechanizm powstawania zlokalizowanych na węglach a reszt glicylowych
(Gly) rodników alkilowych (GlyC^) [39]. W proponowanym mechanizmie
atomy wodoru miałyby być odrywane przez stabilizowany kationorodnik tio-
eterowy z wytworzeniem rodników GlyC* (reakcje (19) i (20)). Podstawo-
wym warunkiem jest tu położenie reszt glicylowych w łańcuchu peptydo-
wym o strukturze antyrównoległej p-kartki, bowiem energia dysocjacji wią-
zania Ca-H w Gly bardzo silnie zależy od drugorzędowej struktury peptydu.
W strukturze antyrównoległej p-kartki jest ona wyjątkowo niska i wynosi
około 361 kJ mol"1, podczas gdy w innych strukturach drugorzędowych ma
ona wartości około 402 kJ mol"1 (a-helisa) i 404 kJ mor1 (równoległa p-kart-
ka) [246].

CONH I CONH-

-. T H — C H *- "n "O + / S ~ H + "?H ( 1 9 )

NHCO- NHCO-

i— H \ + H+ (20)

Mechanizm ten nie został dotychczas potwierdzony eksperymentalnie. Prze-
ciwnie, przeprowadzone prace eksperymentalne [89,90] dostarczyły silnych
argumentów przeciwko tej koncepcji pokazując jednocześnie alternatywny,
stosunkowo dobrze udokumentowany, mechanizm powstawania rodników
alkilowych w peptydach metionyloglicylowych.

Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej trudności eksperymentalne
związane z pracą z p-amyloidem i białkami prionowymi, aby określić prze-
bieg reakcji Met wewnątrz łańcucha polipeptydowego tych białek, badania
metodą radiolizy impulsowej zostały przeprowadzone dla małych peptydów
modelowych.

Podobnie jak w prostych tioeterach, w najprostszym układzie modelo-
wym, tj. Ac-Met-NH2, w pH 4, generowane radiacyjnie rodniki wodorotlenko-
we "OH reagują z siarką tioeterową. Prowadzi to do powstawania czterech
indywiduów przejściowych o absorpcji w zakresie UV/Vis: rodnika hydroksy-
sulfuranylowego (S'OH), dwóch różnych rodników a-(alkilotio)alkilowych (aS),
kationorodnika dimerowego z międzycząsteczkowym wiązaniem trójelektro-
nowym siarka-siarka (SS+) i kationorodnika z wewnątrzcząsteczkowym wią-
zaniem siarka-tlen (SO+) (rys.23).
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Rys.23. Widma absorpcyjne zarejestrowane (A) 2 i (B) 8 us po napromienianiu
impulsowym nasyconego N2O wodnego roztworu o pH 4,0, zawierającego 0,2 mM
Ac-Met-NH2. Okręgi (o) reprezentują widma otrzymane eksperymentalnie, a linia
ciągała (—) dopasowanie otrzymane poprzez sumowanie składników z rozdziału
widma eksperymentalnego.

Z drugiej strony, obserwowana zmiana netto przewodnictwa (przed-
stawiona na rys.24) jest rezultatem stechiometrycznego zobojętnienia proto-
nów przez powstające w procesie (schemat 2) aniony wodorotlenkowe OH"
(reakcja (21); /c21 = 1,4 x 1011 M~V) [247]:

H++ OH" -4 H2O (21)
i równoczesnego powstawania kationorodników tioeterowych (schemat 2).19

19 „Zastąpienie" jednego mola ruchliwych protonów (przewodnictwo równoważnikowe A = 315
S cm2 mor1 [248]) przez jeden mol znacznie mniej ruchliwych kationorodników tioeterowych
(A = 45 S cm2 mol"1 [120]) prowadzi do równoważnikowej zmiany przewodnictwa AA = 45 - 315
=-270 S cm2 mol"1.
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Rys.24. Zależność od czasu przewodnictwa równoważnikowego napromieniowane-
go impulsowo, nasyconego N2O wodnego roztworu o pH 4,0, zawierającego 0,2 mM
Ac-Met-NH2. Wstawka: Zależność od czasu wydajności chemoradiacyjnej składni-
ków widma z rys.23.

H,C

—CH-S—CH

Schemat 2.
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Najistotniejszym rezultatem badań nad Ac-Met-NH2 w pH 4, przedstawionych
w pracy [89], jest eksperymentalne potwierdzenie możliwości stabilizowania
kationorodnika tioeterowego poprzez tworzenie wiązania siarka-tlen amido-
wy wiązania peptydowego. Wskazuje na to suma wydajności chemoradia-
cyjnej kationorodników tioeterowych obliczona z sygnału przewodnictwa,
równa otrzymanej z rozdziału widm absorpcyjnych sumie wydajności katio-
norodników dimerowych z międzycząsteczkowym wiązaniem siarka-siarka
i kationorodników z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem siarka-tlen. W efek-
cie oznacza to, że zgodnie z naszymi przewidywaniami teoretycznymi nawet
przy braku „aktywnych" reszt aminokwasowych (takich jak Asp, Glu, Ser lub
Thr) w C-końcowym fragmencie (3-amyloidu (A30IIGLM35VGGVV40) utlenianie
Met do MetS"+ może być wspomagane przez wiązanie amidowe głównego
łańcucha peptydu. Potencjalną alternatywę dla struktury kationorodnika z we-
wnątrzcząsteczkowym wiązaniem S.-.O stanowi kationorodnik z wewnątrz-
cząsteczkowym wiązaniem S.-.N [129]. Jednak z obliczeń teoretycznych
przeprowadzonych dla amidów wynika, że zasadowość tlenu amidowego
jest większa od zasadowości azotu [228]. Okoliczność ta faworyzuje po-
wstawanie kationorodników z wiązaniem S.-.O, gdyż tlen powinien lepiej
oddziaływać z elektrofilami niż azot. Stąd też wyniki eksperymentów kon-
duktometrycznych i spektroskopowych przedstawione w pracy [90] potwier-

o

O"

6
o

00

O

Rys.25. (A) Zależność od czasu wydajności chemoradiacyjnej składników widma w na-
promieniowanym impulsowo, nasyconym N2O wodnym roztworze 0,2 mM Ac-Met-NH2

o pH 5,4. (B) Zależność od czasu przewodnictwa równoważnikowego napromienio-
wanych impulsowo, nasyconych N2O wodnych roztworów zawierających 0,2 mM
Ac-Met-NH2o pH: 4,0 (•), 4,6 (o) 5,0 (•) i 5,4 (n).

51



dziły powstawanie w pH 4,0 i 4,6 dla Ac-Met-NH2 i Ac-Met-OMe produktów
przejściowych z wiązaniem S.-.O. Z kolei w roztworach o pH > 4,6 dokładne
zbilansowanie wydajności chemoradiacyjnych uzyskanych z rozdziału widm
absorpcyjnych z wydajnościami dodatnio naładowanych produktów przejścio-
wych uzyskanymi w pomiarach konduktometrycznych sugeruje powstawanie
obojętnych elektrycznie rodników z wiązaniem S.-.N. Do takich wniosków
można dojść np. opierając się na wynikach przedstawionych na rys.25 i 26.
W całym analizowanym zakresie czasu obserwuje się udział pasma absorp-
cji z maksimum w około 370-390 nm, bez uwzględnienia którego nie można
uzyskać dobrego dopasowania widma sumy składników do widma ekspery-
mentalnego (rys.26). (Składnikowi temu na rys.25 zostało roboczo przypi-
sane oznaczenie SO7SN.) Gdyby owym indywiduum był kationorodnik z
wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem S.-.O, to z drugiej strony obserwowa-
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• eksperyment
dopasowanie
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Rys.26. Warianty rozdziału na składniki widma absorpcji przejściowej otrzymane-
go w napromieniowanym impulsowo, nasyconym N2O wodnym roztworze 0,2 mM
Ac-Met-NH2o pH 5,4, zebranego 10 |is po impulsie: (A) rozdział z uwzględnieniem
kationorodników z wiązaniem S.-.O, (B) rozdział z uwzględnieniem rodników z wią-
zaniem S.-.N.
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ny sygnał przewodnictwa równoważnikowego jest za mały, aby zawierać
przewodnictwo pochodzące równocześnie od kationorodników z wiązaniem
S.-.O oraz kationorodników dimerowych z międzycząsteczkowym wiąza-
niem s.-.s.
Obserwowana zmiana przewodnictwa jest zgodna ze zmianą przewodnictwa
wywołaną powstawaniem dimerowych kationorodników (S.\S)+ z wydajno-
ścią chemoradiacyjną wynikającą z rozdziału widma absorpcyjnego z jedno-
czesnym uwzględnieniem rodników z wiązaniem S.-.N, które charaktery-
zują się pasmem absorpcji zbliżonym do rodników z wiązaniem S.-.O, ale nie
wnoszą wkładu do sygnału przewodnictwa. Dokładna analiza danych przed-
stawionych na rys.25 i 26 sugeruje ponadto, że powstawanie rodników z wią-
zaniem S.-.N odbywa się kosztem kationorodników z wiązaniem S.-.O w pro-
cesie zależnym od pH. Podobny obraz zmian w widmach absorpcyjnych
i zmian przewodnictwa jest obserwowany dla peptydów metionyloglicylo-
wych. Dla peptydu Ac-GlyMetGIy w pH 5,4 kationorodniki z wiązaniem S.-.O,
obserwowane po 2 p.s od impulsu elektronów, w ciągu następnych 4 |is są
całkowicie zastępowane przez pozbawione ładunku rodniki z wiązaniem
S.-.N, podczas gdy w tym samym czasie wydajność dimerowych kationo-
rodników z wiązaniem S.-.S pozostaje praktycznie niezmienna.
Na podstawie tych obserwacji zaproponowano mechanizm, zgodnie z którym
w początkowo powstającym kationorodniku z wiązaniem S.-.O następuje
wewnątrzcząsteczkowe przegrupowanie O-»N poprzedzone deprotonacją
azotu amidowego. Reakcje przedstawione na schematach 3 i 4 pokazują
reprezentatywny mechanizm odpowiednio dla C- i N-końcowej grupy ami-
dowej w Ac-Met-NH2.

W obydwu, przedstawionych na schematach 3 i 4, procesach kluczowym eta-
pem reakcji jest deprotonacją azotu amidowego. Jest ona możliwa, bowiem

NH2
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NH"

CH
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CH3

CH

CH,
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CH,

Schemat 3.
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kompleksowanie tlenu amidowego przez kationorodnik tioeterowy może
obniżać pKa azotu, podobnie jak to ma miejsce dla amidów w kompleksach
z kationami metali [249]. Biorąc pod uwagę tendencję zmiany stałej asocja-
cji kationorodnika tioeterowego z kilkoma zasadami Lewisa (Cl" < Br" < I")
[250], powinien on zachowywać się tutaj jak „miękki" kwas Lewisa. Z drugiej
strony porównanie wartości pKa amidów kompleksowanych przez metale dwu-
wartościowe (3-4 (Pd") i 4-6 (Cu11)) [249] sugeruje, że oddziaływanie z bar-
dziej „miękkim" kationem wywołuje niższe pKa grupy amidowej. Potwierdze-
niem mechanizmu przegrupowania 0->N do C- i N-końcowej grupy amidowej
jest obserwacja powstawania rodników z wiązaniem S.-.N w Ac-Met-OMe,
w odróżnieniu od badanych peptydów, nieposiadającym C-końcowej grupy
amidowej.

H,C

H,C

Schemat 4.

Zarówno dla Ac-Met-NH2, jak i Ac-Met-OMe zostało potwierdzone po-
wstawanie niewielkich ilości rodników typu C", których obecność należało
uwzględnić dla prawidłowej dekonwolucji widm absorpcyjnych. W większo-
ści przypadków wydajności chemoradiacyjne zlokalizowanych na węglu a
reszty metionylowej rodników MetC* są większe niż te, których należało
oczekiwać biorąc pod uwagę tylko reakcje bezpośredniego oderwania ato-
mu wodoru wiązania Ca-H przez rodniki *OH i H*. Ponadto, w szczególności
dla Ac-Met-NH2 w pH 5,0, obserwuje się wyraźny wzrost wydajności rodni-
ków MetC*a w czasie od 6 do 20 \is po impulsie elektronów (od G = 0,7 do
G = 0,9). Fakt ten wskazuje na złożony mechanizm powstawania rodników
MetC^, których źródłem nie mogły być tutaj pierwotne reakcje odrywania
wodoru a przez rodniki *OH i H*.
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Reakcje przedstawione na schemacie 5 pokazują możliwą drogę po-
wstawania rodników MetC* poprzez otwarcie pierścienia „N-koricowego"
rodnika z wiązaniem S.-.N. Taka reakcja powinna prowadzić do powstawa-
nia rodników aminylowych, które reagują podobnie do izoelektronowych
rodników alkoksylowych, dość łatwo ulegających przeniesieniu wodoru ty-
pu-1,2 (1,2-H-shiff) i p-fragmentacji wiązania C-C.

c

c °
^ ^ N H — C -

Schemat 5.

Z tego też powodu rodniki MetC* mogą również powstawać w wyniku prze-
niesienia wodoru typu-1,2. Silnego wsparcia dla tej tezy dostarczają uzyska-
ne ostatnio eksperymentalne dowody przeniesienia wodoru typu 1,2 i P-frag-
mentacji wiązania C-C rodników aminylowych w prostych aminokwasach,
które zachodzą ze stałymi szybkości rzędu, odpowiednio, ~103 s"1 i ~104-105

s~1 [251-253]. Alternatywną drogą powstawania rodników MetC* może być,
przedstawione na schemacie 6, protonowanie azotu peptydowego z nastę-
pującym po nim deprotonowaniem węgla a i przeniesieniem elektronu z azo-
tu na węgiel.
Obydwa machanizmy łączy to, że powstające w nich zlokalizowane na wę-
glu a rodniki MetC* są stabilizowane przez tzw. efekt kaptodatywny [124]
i prawdopodobnie dlatego nie ulegają dalszej fragmentacji.

Przedstawione wyniki pozwalają zająć pewne stanowisko wobec pre-
zentowanej wcześniej hipotezy Rauka i wsp. [39], w której mechanizm po-
wstawania rodników zlokalizowanych na atomach węgla jest opisywany
równaniami (19) i (20). Gdyby wspomniana hipoteza była trafna, to ze wzglę-
du na zbliżone energie dysocjacji wiązań Ca-H (330-370 kJ mol"1 [39]) katio-
norodniki tioeterowe powinny odrywać atomy wodoru w peptydach metiony-
loglicylowych zarówno o strukturze antyrównoległej p-kartki, jak i o struktu-
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rze liniowej. Tymczasem wiemy już na pewno, że w liniowych peptydach
kationorodniki tioeterowe z reszty metionylowej nie odrywają atomów wodoru
od reszt glicylowych, pomimo spełnionego podstawowego warunku dostępu
kationorodnika tioeterowego do wiązania Ca-H w Gly. Wprawdzie obecnie
nie ma żadnych danych doświadczalnych na temat mechanizmu utleniania
peptydów metionyloglicylowych o strukturze antyrównoległej |3-kartki, jednak
rezultaty badań przeprowadzonych przez autora dla peptydów liniowych
dowiodły, że kationorodnik tioeterowy oraz jego S.\ O i S.-. N-związane
kompleksy mogą istnieć przez wiele mikrosekund po impulsie elektrono-
wym. Ponadto, przedstawiane w dalszej części tej pracy wyniki eksperymen-
talne i obliczeniowe pokazują, że nawet krótkożyjące (U/2 < 1 fis) rodniki
sulfuranylowe metioniny w liniowych peptydach Thr(Gly)„Met mogą w nano-
sekundowej skali czasowej praktycznie nieskrępowanie oddziaływać z ato-
mami oddalonymi nawet aż do pięciu reszt aminokwasowych (tj. n = 4) [94].
Z tego powodu w liniowych peptydach Ac-GlyMetGIy i Ac-(Gly)3Met(Gly)3

dla dowolnego produktu przejściowego w reszcie metionylowej, w ciągu jego
czasu życia, można by oczekiwać praktycznie nieograniczonego dostępu
do sąsiadujących, giętkich reszt glicylowych. Brak obserwacji wydajności
rodników GlyC* większej niż wynikająca z bezpośrednich reakcji *OH i H"
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z resztami glicylowymi wydaje się przekonującym dowodem na to, że me-
chanizm odrywania wodoru od Gly przez kationorodnik tioeterowy nie po-
winien mieć większego znaczenia dla utleniania peptydów metionylowych,
w tym p-amyloidu i białek prionowych.

Podsumowując: wyniki badań przedstawione w pracach [89,90] po
raz pierwszy zademonstrowały możliwość stabilizowania kationorodników
tioeterowych w Met poprzez tworzenie wiązań trójelektronowych z tlenem
lub azotem sąsiadującego wiązania peptydowego. Tworzenie wiązań trój-
elektronowych siarka-tlen jest preferowane kinetycznie, natomiast w dłuż-
szej skali czasowej kationorodniki te przegrupowują się w rodniki z wiąza-
niem siarka-azot w procesie zależnym od pH roztworu. Ostatecznie rodniki
z wiązaniem siarka-azot przekształcają się w procesie wewnątrzcząsteczko-
wym w rodniki alkilowe z miejscem rodnikowym zlokalizowanym na atomach
węgla Ca głównego łańcucha peptydowego. Reakcje pokazane na schema-
tach 4, 5 i 6 przedstawiają drogę powstawania rodników zlokalizowanych
na węglach C„. Wspólnie z rodnikami a-(alkilotio)alkilowymi (powstającymi
w reakcjach (2a) i (2b)) stanowią one większość zlokalizowanych na atomach
węgla rodników powstających na skutek jednoelektronowego utleniania resz-
ty metionylowej w peptydach.

3.2. Procesy zachodzące z udziałem utlenionego centrum siarkowego
kontrolowane przez swobodę konformacyjną głównego łańcucha
peptydowego oraz łańcuchów bocznych aminokwasów [94,95]

3.2.1. Przeniesienie protonu od N-końcowej grupy aminowej do rodnika
hydroksysulfuranylowego w C-końcowej reszcie metionylowej
peptydów treonylometionylowych jako test swobody konformacyjnej
łańcucha peptydowego

Jak już wspomniano we wprowadzeniu, w warunkach stresu oksydacyjne-
go grupy tioeterowe znajdujących się na powierzchni białek reszt metiony-
lowych są jednym z głównych celów ataku rodnikowego. Podobnie jak dla
prostych tioeterów, uważany za najbardziej agresywny utleniacz - rodnik
wodorotlenkowy (*OH) przyłącza się do grupy tioeterowej Met tworząc rod-
niki hydroksysulfuranylowe (>S*-OH), których reakcja z tlenem może prowa-
dzić do powstawania sulfotlenku metioniny [60]. Jak można się było przeko-
nać nie jest to jedyna, ani nawet główna, droga zaniku tego rodnika w pep-
tydach (vide supra). W wyniku tzw. wpływu sąsiadujących grup funkcyjnych
przebieg reakcji następczych z udziałem rodnika >S*-OH bardzo silnie za-
leży od jego bezpośredniego otoczenia chemicznego [185,254]. W amino-
kwasach i peptydach, oprócz protonów środowiska i atomów tlenu grup kar-
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boksylowych i amidowych, w procesach prowadzących do zaniku >S'-OH
mogą brać udział protony pochodzące z N-koricowej grupy aminowej (reak-
cja (22)).

NH3+ ^ O H • NH2+ yS + H2O (22)

Szybkość reakcji (22) silnie zależy od własności konformacyjnych
cząsteczki decydujących o dostępności protonów aminowych do rodnika
hydroksysulfuranylowego. Najprostsze przykłady stanowią tutaj aminokwasy
tioterowe różniące się długością łańcucha alifatycznego. I tak, w przypadku
wolnej metioniny stała szybkości reakcji k22 osiąga wartość rzędu 109 s"1,
bowiem reakcja ta zachodzi wewnątrz pierścienia sześcioczłonowego, na-
tomiast w S-alkilowych pochodnych cysteiny, gdzie może tworzyć się pier-
ścień pięcioczłonowy, k22 jest o prawie dwa rzędy wielkości niższa (107 s~1)
[185]. Również zwiększenie długości łańcucha o jedną grupę metylenową
w homometioninie sprawia, że w pierścieniu siedmioczłonowym k22 jest niż-

HO* + Thr-Met
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sza niż w metioninie i wynosi około 108 s 1 [185]. Obserwacje te sugerują,
że wydajność reakcji (22) może służyć jako miara swobody konformacyjnej
fragmentu cząsteczki separującego funkcję tioeterową w metioninie od naj-
bliższej grupy aminowej.
Dogodną miarą efektywności reakcji (22) w peptydach posiadających na
N-końcu resztę aminokwasu hydroksylowego treoniny (Thr) lub seryny (Ser)
jest wydajność powstającego podczas utleniania przez *OH aldehydu octo-
wego lub mrówkowego [255]. Schemat 7 przedstawia mechanizm reakcji
prowadzący do powstawania aldehydu dla Thr-Met oparty na wynikach uzys-
kanych przez Schóneicha i wsp. [255].
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Rys.27. Wydajność względna powstawania aldehydu octowego w procesie przedsta-
wionym na schemacie 7, w peptydach Thr(Pro)„Met (słupki szare) i Thr(Gly)nMet
(słupki białe) w zależności od ilości reszt aminokwasowych dzielących Thr od Met.
(Wydajność fAc = 0,21 zmierzona dla Thr-Met stanowi 100%.)

Opierając się na mechanizmie przedstawionym na schemacie 7, w pracy
[94] zbadano wpływ budowy modelowych peptydów treonylometionylowycn
(Thr(X)nMet) na przeniesienie protonu i zamykanie pierścienia pomiędzy
rodnikiem hydroksysulfuranylowym zlokalizowanym w reszcie metionylowej
a grupą aminową N-końcowej reszty treonylowej (Thr). W badanych pep-
tydach N-końcowa reszta Thr była rozdzielona od C-końcowej reszty Met
sekwencją zawierającą do czterech (n = 0-4) reszt glicylowych (X = Gly) lub
reszt prolinowych (X = Pro). Wydajność powstawania aldehydu octowego
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mierzono metodami chromatograficznymi (HPLC), a dynamikę peptydów
badano metodami modelowania molekularnego. Reakcja generowanego
fotochemicznie rodnika łOH z peptydami Thr(X)„Met w 1 mM buforze fosfo-
ranowym prowadzi do wytworzenia znaczących ilości aldehydu octowego
(rys.27).
Wydajność powstawania aldehydu, fAc, mierzona jako fAc = [CH3-CH=O]/[uby-
tek peptydu], dla Thr-Met wynosiła 0,21.20 Pozostała frakcja rodników hy-
droksysulfuranylowych bierze udział w reakcjach (2a) i (2b) prowadzących
do powstania rodników a-(alkilotio)alkilowych oraz niewielkiej ilości rodni-
ków oc-aminoalkilowych i CO2 powstających podczas dekarboksylacji C-koń-
cowej reszty Met [256]. Znacząco mniejsza fkc jest obserwowana kiedy resz-
ty Thr i Met są oddzielone przez pojedynczą resztę Pro (ThrProMet). Z ko-
lei fAc w ThrGlyMet jest nieco większa niż w Thr-Met. W granicach błędu
doświadczalnego nie ma różnic pomiędzy fAc w ThrProMet i Thr(Pro)2Met, a
dalsze zwiększanie liczby reszt Pro oddzielających reszty Thr i Met znajdu-
je odbicie w stopniowym zmniejszaniu się wartości fAc. Ostatecznie dla
Thr(Pro)4Met fAc przyjmuje wartość -0,03, co wyraźnie kontrastuje z wysoką
wydajnością aldehydu w Thr(Gly)4Met (fAc = 0,16).
Biorąc pod uwagę znane wartości stałych szybkości reakcji, które mogą
konkurować z reakcją (22), po przyjęciu pewnych założeń upraszczających,
udało się wyodrębnić proces zależny od odległości siarka tioeterowa-azot
aminowy oraz skorelować wydajność tej reakcji z dynamiką peptydu.

Najprostsze ujęcie wykładniczej zależności stałej szybkości procesu
X2t zależnej od odległości międzyatomowych kx jest opisywane równaniem
(23):

kx=koxe'px{r°A-ro) (23)
w którym kQ reprezentuje maksymalną stałą szybkości kx, gdy centra dono-
rowe i akceptorowe są w bezpośrednim kontakcie określonym odległością
międzyatomową r0, a /? [A'1] jest współczynnikiem określającym zależność
kx od odległości międzyatomowej donor-akceptor rDA-
Otrzymane na drodze symulacji (rys.28) rozkłady statystyczne odległości
siarka-azot w peptydach są dość szerokie. Z tego powodu wartości średnie
odległości </"{NS)> nie mogą poprawnie opisywać całkowitego rozkładu odle-
głości wewnątrzcząsteczkowych, co w konsekwencji powoduje, że stała szyb-
kości obliczona zgodnie z równaniem (23) i przy założeniu rDA = <A<N-S)> nie
odpowiada średniej wartości <kx(t)>. Formalizm matematyczny musi zatem
uwzględniać to, że średnia stała szybkości procesu jest wypadkową wielu

2 0 W r o z t w o r z e b e z b u f o r u f o s f o r a n o w e g o o t r z y m u j e s ię fAc = 0,5, c o jest z g o d n e z w c z e ś -
niejszymi rezultatami uzyskanymi metodami radiacyjnymi [255].
2 1 Formalizm ten może być użyty zarówno dla procesu przeniesienia protonu, jak i elektronu.
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procesów zależnych wykładniczo od odległości donor-akceptor [257]. Mając
to na uwadze względna średnia stała szybkości (k'x) zależna od odległo-
ści została obliczona dla każdego peptydu zgodnie z równaniem (24):

C 8 ) ) e - / h < * » (24)
w którym W{r^.S)) jest wagą statystyczną odpowiadającą r{N.S) w /-tej kon-
formacji y-tego peptydu, używając odległości r(N-s) dla każdego peptydu, dla (3
dobranego metodą iteracyjną z wartości w zakresie 0-1,0 A"1 (rys.28, wstaw-
ka).

21

Rys.28. Rozkład statystyczny odległości r(N.S) pomiędzy N-końcowym azotem Thr
a C-końcową siarką Met w konformerach peptydów Thr(Pro)„Met (n - 0-4) i
Thr(Gly)„Met (n = 0, 1, 4), otrzymany w symulacji umbrella sampling (LD, e = 80).
Wstawka pokazuje średnią stałą szybkości wewnątrzcząsteczkowego przeniesie-
nia protonu </fpT> względem współczynnika J3.

Uzyskane symulacje wyraźnie pokazują, że peptydy połączone most-
kiem -(Pro),,- nie przyjmują niskoenergetycznych konformacji, które pozwa-
lałyby końcowym grupom funkcyjnym (aminowej i tioeterowej) na zbliżenie
umożliwiające tworzenie produktu przejściowego z wiązaniem trójelektro-
nowym S.-.N. Nie należy także oczkiwać żadnej znaczącej zmiany konfor-
macyjnej w nanosekundowej skali czasowej odpowiadającej czasowi życia
rodników hydroksysulfuranylowych. Najszybsza zmiana konformacji łańcu-
cha oligoprolinowego, która mogłaby wpływać na znaczące skrócenie odle-
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głości r(N.S), wymagałaby co najmniej mikro- do milisekunowego czasu życia
rodnika hydroksysulfuranylowego. Opierając się na wynikach symulacji dy-
namiki molekularnej peptydów oligoprolinowych, przeprowadzonych przez
Sneddona i Brooksa [258] oraz Poznańskiego i wsp. [259,260], częstość
najszybszego przejścia konformacyjnego (P->a) w łańcuchu oligoprolino-
wym otrzymana z potencjału średniej siły mieści się w zakresie 103-106 s"1.
W przeciwieństwie do peptydów Thr(Pro)„Met giętkie peptydy Thr(Gly)nMet
(n = 0, 1, 4) przyjmują niskoenergetyczne konformacje, które ułatwiają cen-
trom reaktywnym kontakt van der Waalsowski. W skali nanosekundowej
w rodniku hydroksysulfuranylowym giętkich peptydów, który znajduje się
już i tak w dogodnej konformacji, odległość pomiędzy centrami reaktywny-
mi może ulegać dalszemu zmniejszeniu. Długookresowa (20 ns) swobod-
na symulacja LD rodników hydroksysulfuranylowych w Thr(Gly)„Met poka-
zuje znaczące przesunięcie rozkładu statystycznego do niższych wartości
r(N.s). Na rysunku 29A przedstawiono rozkład statystyczny odległości r(N.S)
w próbach ThrGlyMet wraz z wynikami długookresowej symulacji LD dla
odpowiedniego rodnika hydroksysulfuranylowego. Dla porównania analo-
giczne obliczenia dla ThrProMet pokazano na rys.29B. Pomimo faktu, że w
ThrProMet obserwuje się także znaczące przesunięcie r(N-s)> to jednak układ
ten nigdy nie osiąga odległości zbliżonych do sumy promieni van der Waalsa
obydwu atomów (około 3,3 A [198]).
Obserwowane, zależne od sekwencji, różnice swobody konformacyjnej pep-
tydów znalazły swoje odbicie w różnych wartościach współczynników J3 etapu
reakcji zależnego od odległości i jednocześnie limitującego szybkość powsta-
wania aldehydu octowego (j3= 0,66±0,02 A"1 dla X = Gly i /?= 0,12±0,1 A 1

dla X = Pro). Etapem tym jest, jak się wydaje, przeniesienie protonu. (Gdyby
szybkość powstawania aldehydu była limitowana przez przeniesienie elek-
tronu, to z porównania z danymi literaturowymi dla peptydów glicylowych i pro-
lylowych wynika, że współczynnik (3 musiałby przybierać wartości większe
od 0,9 A"1 [259,261-265].) Różne wartości współczynnika /? charaktery-
zującego przeniesienie protonu w peptydach wskazują na pośrednictwo róż-
nych ośrodków w tym procesie. W warunkach, gdy odległość donor-akcep-
tor jest krótsza lub porównywalna do grubości pojedynczej warstwy hydrata-
cyjnej (= 3,5 A [175]) i nie ma tam wystarczającego miejsca dla cząsteczek
wody (przypadek ThrMet, ThrGlyMet i Thr(Gly)4Met), przeniesienie protonu
będzie zachodzić poprzez przestrzeń lub poprzez bezpośredni kontakt do-
nora i akceptora. Z drugiej strony, gdy odległość donor-akceptor jest dosta-
tecznie duża, centra są rozdzielone przez jedną lub więcej warstw hydrata-
cyjnych. Przypadek Thr(Pro)nMet): przeniesienie protonu zachodzi najpraw-
dopodobniej za pośrednictwem cząsteczek wody na drodze tzw. mechaniz-
mu wahadłowego {proton shuttling) proponowanego wcześniej zarówno dla
ciekłej wody, jak i lodu [266-269].
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Rys.29. Przesunięcie rozkładu statystycznego r(N.S) w próbach trójpeptydów ThrGlyMet
(A) i ThrProMet (B) podczas 20 ns symulacji LD pochodzących od nich rodników
hydroksysulfuranylowych. (—) rozkład statystyczny dla nieutlenionego peptydu (z obli-
czeń umbrella sampling), (••••) i ( ) odpowiednie rozkłady dla konformacji cis i trans
pierwszego wiązania peptydowego w rodnikach hydroksysulfuranylowych.

Wyniki eksperymentu i modelowania molekularnego pokazują wyraźnie,
że wydajność tworzenia się aldehydu podczas indukowanego rodnikiem
*OH utleniania peptydów typu Thr-(X)n-Met w pierwszym rzędzie zależy od
swobody konformacyjnej łańcucha oligopeptydowego. Względnie duża wy-
dajność aldehydu octowego jest obserwowana dla peptydów (Thr(Gly)„Met),
które stosunkowo łatwo mogą przyjmować konformację zapewniającą bez-
pośredni kontakt pomiędzy centrami reaktywnymi: rodnikiem hydroksysulfu-
ranylowym i N-końcową grupą aminową reszty Thr. Z tego powodu wydaj-
ność przeniesienia protonu pomiędzy centrami, a stąd i powstawanie produk-
tów przejściowych z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem trójelektronowym
typu S.-.N, jest kontrolowana przez swobodę konformacyjną peptydów. Z dru-
giej strony powstawanie produktu przejściowego z wiązaniem S.-. N stwarza
optymalne warunki dla następującego po przeniesieniu protonu adiabatycz-
nego przeniesienia elektronu z azotu na siarkę. Jednocześnie zwiększenie
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sztywności układu w peptydach zawierających sekwencję oligoprolinową
(Thr(Pro)„Met) znajduje odbicie w bardzo wyraźnym spadku wydajności alde-
hydu octowego. W tym przypadku zarówno przeniesienie protonu, jak i elek-
tronu musi zachodzić na znacznie większe odległości, zapewne za pośred-
nictwem cząsteczek rozpuszczalnika (przeniesienie protonu i przeniesienie
elektronu) lub łańcucha peptydowego (przeniesienie elektronu). Nie należy
oczekiwać, że w sztywnym układzie przeniesienie protonu może doprowa-
dzić do powstawania produktu przejściowego z wiązaniem S.\ N, bowiem
dla peptydów zawierających Pro obliczenia nie pokazały żadnej konforma-
cji o niskiej energii, która umożliwiałaby jednoczesne przeniesienie protonu
i zamknięcie pierścienia. Dlatego następcze przeniesienie elektronu zacho-
dzące na duże odległości jest co najmniej trzykrotnie mniej wydajne niż
proces adiabatyczny w peptydach Thr(Gly)nMet.

Z pracy [94] wypływa prawie jednoznaczny wniosek, że nawet krótko-
żyjące rodniki (np. rodniki hydroksysulfuranylowe metioniny, tV2 < 1 ^s) w gięt-
kich peptydach glicylometionylowych mogą w nanosekundowej skali czaso-
wej praktycznie nieskrępowanie oddziaływać z atomami oddalonymi nawet
do pięciu reszt aminokwasowych, podczas gdy podobne rodniki w pepty-
dach prolylometionylowych nie są zdolne do takich oddziaływań z powodu
sztywności głównego łańcucha prolylowego.

3.2.2. Reakcje wymagające spotkania N- i C-końcowych reszt metionylowych
peptydów metionylometionylowych jako miara ich swobody
konformacyjnej

Efekt sztywności łańcucha prolylowego może być jednak w znacznym stop-
niu kompensowany przez giętkość i swobodę konformacyjną łańcuchów
bocznych końcowych aminokwasów. Do takiego wniosku prowadzą wyniki
badań przeprowadzonych dla modelowych peptydów Met(Pro)„Met [95].
Jako test swobody konformacyjnej peptydu została tu wykorzystana wy-
dajność powstawania sulfotlenku jednocześnie w N- i C-końcowych resz-
tach metionylowych peptydu, w wyniku reakcji z tlenem singletowym (1O2),
generowanym w procesie fotosensybilizacji z użyciem różu bengalskiego
[270,271].
Przedstawiona w uproszczeniu na schemacie 8 reakcja, prowadząca do po-
wstawania sulfotlenku w obydwu resztach metionylowych (Met(SO)(Pro)nMet(SO),
2(>S=O)), wymaga bezpośredniego kontaktu powstającego początkowo na
jednym z końców peptydu persulfotlenku (>S(+)-O-OH) (lub jego hydratowa-
nej formy hydroperoksysulfuranu (HO-(>)S-OOH)) ze znajdującą się na dru-
gim końcu peptydu nieutlenioną grupą tioeterową metioniny. Przedstawiona
na rys.30 zależność wydajności Met(SO)(Pro)„Met(SO) pokazuje, że nawet
w peptydzie, w którym reszty Met są rozseparowane przez cztery „sztywne"

64



Schemat 8.
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Rys.30. Wydajność względna powstawania Met(SO)(Pro)nMet(SO) w peptydach
Met(Pro)nMet w zależności od ilości reszt Pro dzielących końcowe reszty Met. (Wy-
dajność 2(>S=O) zmierzona dla Met-Met stanowi 100%.)
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reszty Pro, może dochodzić do bezpośredniego kontaktu grup tioeterowych
końcowych reszt Met w czasie krótszym od czasu życia persulfotlenku me-
tioniny. Tę szczególną cechę badanych peptydów można wytłumaczyć z jed-
nej strony efektami wynikającymi z dużej swobody konformacyjnej łańcu-
chów bocznych końcowych reszt Met, a z drugiej - przyjmowaniem przez
reszty Pro w łańcuchu oligoprolinowym konfiguracji cis, której populacja wzra-
sta ze wzrostem pH roztworu wodnego, a której występowanie zdecydowa-
nie skraca odległość pomiędzy końcowymi aminokwasami [258,259,272-274],
co rzutuje na przebieg procesów zależnych od odległości, takich jak np.
daleko-zasięgowe przeniesienie elektronu pomiędzy zlokalizowanymi na
nich centrami reaktywnymi [260,275,276].
Na rysunku 31 przedstawiono wpływ konfiguracji pierwszego wiązania pep-
tydowego na rozkład statystyczny odległości siarka-siarka w peptydach
MetProMet, z którego widać, że dla nieutlenionego peptydu Met(c,s)ProMet
dostępne są konformacje, w których odległość siarka-siarka jest mniejsza
niż suma ich promieni van der Waalsa (około 3,6 A [198]).
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Rys.31. Otrzymany w symulacji umbrella sampling (LD, e= 80) rozkład statystycz-
ny odległości r(S-s) pomiędzy atomami siarki N- i C-końcowych reszt Met w konfor-
merach peptydów MetMet i MetProMet różniących się konfiguracją pierwszego wią-
zania peptydowego (cis/trans, c/f).

Na podstawie tych obliczeń można wytłumaczyć wyższą wydajność po-
wstawania 2(>S=0) w MetProMet niż w MetMet, gdyż pochodzące z badań
strukturalnych dane pokazują, że około połowa cząsteczek MetProMet, istnie-
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jących w formie jonu obojnaczego, może znajdować się w konfiguracji cis
pierwszego wiązania peptydowego [258,259], umożliwiającej bezpośredni
kontakt centrów reaktywnych.

•OH + Met-X-Met

CH CH-CO-f CH CH-CO2

X /
CH CH-CO,

Schemat 9.

Ostatnio Bobrowski i wsp. [277], podczas utleniania peptydów
Met(Pro)„Met generowanymi radiacyjnie rodnikami *OH w środowisku silnie
kwaśnym (pH 1), zaobserwowali zależność wydajności tworzenia kationo-
rodników z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem trójelektronowym S.-.S22

niemal identyczną z zależnością wydajności powstawania 2(>S=O) (rys.30).
Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ reakcja prowadząca do powstawania
kationorodników z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem S.-.S (schemat 9)
wymaga praktycznie identycznych, jak powstawanie 2(>S=O), warunków
przestrzennych, tj. bezpośredniego kontaktu monomerycznego kationorod-
nika >S#+ i drugiej grupy tioeterowej.

2 2 Kationorodniki z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem typu S.-.S* obserwowano wcześniej
w giętkich dwu- i trójpeptydach metionylowych [168].

67



3.3. Próby przewidywania konsekwencji badanych mechanizmów
reakcji rodnikowych z udziałem reszt metionylowych na przebieg
procesów utleniania-redukcji w białkach prionowych i amyloidowym
p-peptydzie [94,95,99,100]

3.3.1. Możliwości stabilizacji kationorodników tioeterowych
w białkach prionowych poprzez oddziaływanie siarka-siarka

Powyższe dowody eksperymentalne i dane obliczeniowe pokazujące wysoką
wydajność procesów przedstawionych na schematach 8 i 9, w cząsteczkach
peptydów o stosunkowo sztywnym łańcuchu głównym, pozwalają postawić
hipotezę, że zachodzenie tego rodzaju reakcji powinno być również możliwe
w bogatych w reszty metionylowe białkach prionowych (rys.32). Konsekwen-
cją takiej sytuacji mogłoby być wspomaganie utleniania reszt Met w tym
białku poprzez oddziaływanie utlenionych centrów siarkowych z nukleofilo-
wymi atomami siarki grup tioeterowych pozostałych reszt metionylowych.

M e t 1 6 6

Rys.32. Model wstęgowy struktury fragmentu 121-230 ludzkiego białka prionowe-
go hPrPc otrzymany na podstawie współrzędnych uzyskanych w eksperymencie
2D-NMR, zdeponowanych pod symbolem 1QM2 w bazie danych Protein Data Bank
(http://www.rcsb.org/pdb/) przez autorów pracy [51].

Obliczenia wykonane metodą umbrella sampling dla fragmentów ludzkiego
białka prionowego hPrP108-113 i hPrP121-230 (rys.33) pokazują, że w biał-
ku hPrP może także dochodzić do zbliżenia łańcuchów bocznych reszt me-
tionylowych, które pozwalałoby na występowanie oddziaływań typu siar-
ka-siarka.
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Rys.33. Otrzymany w symulacji umbrella sampling (LD, t = 80) rozkład statystycz-
ny odległości r(S-s) pomiędzy atomami siarki reszt Met w konformerach fragmentów
108-113 i 121-230 ludzkiego białka prionowego hPrP.

Tak więc, oprócz stabilizujących utlenione centra siarkowe oddziaływań
S.-.O typu-1,16 (podobnie jak na rys.19), pomiędzy znajdującymi się we
fragmencie a-helikalnym resztami Met206 i Met213 a tlenami amidowymi wią-
zań peptydowych w aminokwasach Asp202 i Val209 może dochodzić także
do oddziaływań typu siarka-siarka pomiędzy grupami tioeterowymi Met109

i Met112 oraz Met134 i Met213. Co ciekawe obliczenia umbrella sampling poka-
zują, że mimo bliskości znajdujących się we fragmencie a-helikalnym reszt
Met205 i Met206, reszty te nie powinny oddziaływać ze sobą; prawdopodob-
nie dlatego, że reszta Met206 może być już zaangażowana w oddziaływanie
niewiążące S-0 z resztą Asp202. Jak pokazały badania woltamperometrii
cyklicznej stabilizacja kationorodników tioeterowych poprzez tworzenie wią-
zań typu S.-.S może, podobnie jak w przypadku S.-.O, prowadzić do obni-
żenia potencjału redukcji siarki tioeterowej o wartość dochodzącą do 1,1 V
[278,279]. Takie obniżenie potencjału redukcji którejkolwiek z reszt Met mo-
że czynić białko prionowe hPrP znacznie bardziej podatnym na utlenienie
ze strony utleniaczy obecnych w płynach komórkowych [52,68].

3.3.2. Postulowana ścieżka dalekozasięgowego przeniesienia elektronu
od siarki tioeterowej reszty Me?5 w amyloidowym (3-peptydzie
do kompleksowanego przez ten peptydjonu miedzi(ll)

W zasygnalizowanej na wstępie koncepcji wolnorodnikowej cytotoksycz-
ności p-amyloidu sugerowano, że ulokowana w C-końcowym fragmencie
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PA reszta Met35 jest źródłem elektronu dla katalizowanej przez Cu" redukcji
tlenu cząsteczkowego do nadtlenku wodoru [28,39,40,102,103,108,117,280].
Obserwowany nadtlenek wodoru w obecności tlenu cząsteczkowego mógłby
powstawać w procesie cyklicznym typu Fentona, w którym powstają cyto-
toksyczne rodniki wodorotlenkowe (*OH) oraz anionorodniki ponadtlenkowe
(OJ-) (reakcje (25)-(28)):

O2 + Cu1 -» Cu" + O;" (25)
O;- + O*" + 2H+ -> H2O2 (26)

O;" + Cu" -> O2 + Cu1 (27)
H2O2 + Cu1 -> POH + Cu" + OH" (28)

Zauważono też, że w p-amyloidzie z pełną liczbą reszt aminokwasowych
(42) reszty histydylowe aminokwasowe His6, His13, His14 wspólnie z resztą
tyrozylową Tyr10 silnie wiążą kation miedziowy zapewniając jednocześnie
stosunkowo wysoki potencjał redukcji pary Cu"/Cu' (0,5-0,55 V, Ag/AgCI)
[104,281]. Jeśli zatem przyjąć, że grupa tioeterowa Met35, dzięki omawianym
wcześniej reakcjom (1)-(4) przesuwającym równowagę reakcji (1) w prawo
[90,97,99,110,111,114,282] może być donorem elektronu w reakcji redukcji
kationu miedzi (Cu2+), to wewnątrzcząsteczkowa reakcja (1) wymagałaby
dalekozasięgowego przeniesienia elektronu, które powinno zachodzić za
pośrednictwem atomów łańcucha peptydowego.23

Próba wskazania ścieżki na jakiej mogłoby odbywać się dalekozasię-
gowe przeniesienie elektronu Met-»Cu2+ w pA została podjęta w pracy
[100]. Korzystając z modeli dalekozasięgowego przeniesienia elektronu,
półklasycznego modelu PATHWAYS [284,285] i fenomenologicznego mo-
delu Duttona [107,286], poddano analizie zbiór konformerów PA1-42 otrzy-
manych podczas 6 ns dynamiki Langevina przeprowadzonej dla pojedyn-
czej cząsteczki pA w warunkach symulujących własności otoczenia wodnego
bądź lipidowego. Opierając się na wcześniej przedstawionych wynikach
[97,99], przy wyborze analizowanych struktur przyjęto założenie, że w prze-
niesieniu elektronu uczestniczą tylko konformery p-amyloidu o a-helikalnej
konformacji C-końcowego fragmentu peptydu, która umożliwia wspoma-
ganie utleniania siarki tioeterowej Met35 przez sąsiadujące grupy peptydowe
[97,99,102,280,287].
Analiza za pomocą obydwu modeli dalekozasięgowego przeniesienia elek-
tronu wskazuje na rodzinę konformerów natywnego PA1-42, w fazie wodnej,
w których może zachodzić najszybsze przeniesienie elektronu. (Reprezen-

2 3 Z obszernego przeglądu białek przenoszących elektrony wykonanego przez Duttona i wsp.
[107] wynika, że znane są przypadki przenoszenia elektronów w białkach na odegłości do-
nor-akceptor rzędu 17-19 A, zbliżone do odległości w a-helikalnych konformacjach p-amyloidu
[283].
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tatywny dla tej grupy konformer przedstawiono na rys.34.) Przeniesienie
elektronu miałoby tutaj zachodzić na odcinku około 18 A, poprzez następu-
jące reszty aminokwasowe: Met35, Phe20, Lys16, Gin15 i His14. Wyniki obli-
czeń sugerują ponadto, że optymalna ścieżka przeniesienia elektronu dla
tych konformerów zawiera przeskok poprzez przestrzeń pomiędzy, zazna-
czonymi na rys.34, resztami aminokwasowymi Met35 i Phe20, a także po-
średnictwo wiązania wodorowego w przeniesieniu elektronu pomiędzy resz-
tami Phe20 i Lys16. Co istotne, etap przeskoku elektronu poprzez przestrzeń

Rys.34. Optymalna ścieżka przeniesienia elektronu w reprezentatywnym konforme-
rze peptydu PA1-42. Kule przedstawiają atomy biorące udział w przenoszeniu elek-
tronu.

pomiędzy resztami Met35 i Phe20 występuje we wszystkich efektywnych
ścieżkach transferu znalezionych dla badanych konformerów PA. Z tego
powodu należy zatem przypuszczać, że reszta Phe20 w PA może odgrywać
istotną rolę w dalekozasięgowym przeniesieniu elektronu. Najprawdopo-
dobniej aromatyczny łańcuch boczny Phe20 może służyć tutaj jako skrót
pomiędzy dwoma a-helikalnymi odcinkami PA (reszty 15-24 i 28-36) ponad
zagięciem złożonym z reszt 25-27 [49,50,288]. W celu sprawdzenia tej hi-
potezy procedura obliczeniowa została powtórzona dla pA1-42(Phe20Ala) -
peptydu, w którym aromatyczną resztę aminokwasową Phe20 zastąpiono
przez alifatyczną resztę Ala. Jak się okazało, nawet dla optymalnej konfor-
macji peptydu obliczona maksymalna szybkość przeniesienia elektronu
uległa obniżeniu o prawie sześć rzędów wielkości w porównaniu do natyw-
nego PA1-42. Ze względu na brak reszty Phe20, w konformerach peptydu
PA1-42(Phe20Ala) elektron musiałby pokonać dystans około 25 A poprzez
następujące reszty aminokwasowe: Met35, Lys28, Asn27, Glu22, Val18 i His14.
Ścieżka ta wymagałaby co najmniej trzech przeskoków elektronu poprzez
przestrzeń (pomiędzy resztami 35-28, 27-22 i 22-18), co powoduje, że war-
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tość elementu macierzowego nakładania orbitali donora i akceptora spada
o trzy rzędy wielkości.

W warunkach symulujących fazę lipidową różnice pomiędzy własno-
ściami konformerów (3A1-42 i PA1-42(Phe20Ala) są znacznie mniejsze. W oby-
dwu peptydach elektron musiałby pokonać odległość donor-akceptor około
21-22 A, znacznie większą niż dla 0A1-42 w fazie wodnej (-18 A), co wy-
daje się w sposób zasadniczy rzutować na znacznie niższą oczekiwaną
szybkość przeniesienia elektronu. W fazie lipidowej dla konformerów PA1-42
zwykle osiem reszt aminokwasowych stanowi ścieżkę przeniesienia elektro-
nu: Met35, Val24, Phe20, Ala21, Leu17, Lys16, Gin15 i His14. W (3A1-42(Phe20Ala)
jest to zwykle siedem reszt: Met35, Gly25, Val24, Asp23, Phe19, Gin15 i His14.

Rys.35. Optymalna ścieżka przeniesienia elektronu w reprezentatywnym konfor-
merze peptydu (3A1-42(Phe20Ala). Kule przedstawiają atomy biorące udział w prze-
noszeniu elektronu.

Porównanie danych uzyskanych dla fazy wodnej i lipidowej sugeruje,
że obserwowane różnice w oczekiwanej szybkości przeniesienia elektronu
pomiędzy analizowanymi mutantami p*A są wywołane głównie różnicami
odległości donor-akceptor, wynikającymi z efektów hydrofobowych. Wydaje
się, że przyciąganie hydrofobowe pomiędzy resztami Phe20 i Met35 pełni
istotną funkcję w stabilizacji drugorzędowej struktury natywnego PA w fazie
wodnej. W odróżnieniu od mutanta Phe20Ala, w natywnym pA tego rodzaju
oddziaływanie zmniejsza odpychanie pomiędzy oc-helikalnymi odcinkami
peptydu (rys.34 i 35). Powoduje to zwiększoną ekspozycję hydrofilowych ami-
nokwasów w zgięciu 25-27 (Ser26 i Asn27) do otoczenia wodnego z jedno-
czesnym zmniejszeniem odległości donor-akceptor. W fazie lipidowej oddzia-
ływania hydrofobowe odgrywają mniejszą rolę, a reszty Phe20 i Met35 (po-
dobnie jak oc-helikalne odcinki peptydu) znajdują się w większej odległości.

Podsumowując: mutacja Phe20Ala w pA może prowadzić do zmniej-
szenia wydajności spontanicznej redukcji kationu miedziowego i obniżenia
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wydajności powstawania wolnych rodników. Powinno to znaleźć odbicie w
zmniejszeniu toksyczności p-amyloidu in vitro. Hipoteza ta jednak wymaga
weryfikacji eksperymentalnej, w której reszta Phe20 pA1-42 zostałaby zastą-
piona przez resztę Ala.

4. PODSUMOWANIE

Wewnątrzcząsteczkowe przemiany rodnikowe zachodzące z udziałem utle-
nionego centrum siarkowego w reszcie metionylowej peptydów odgrywają
bardzo ważną rolę w warunkach stresu oksydacyjnego, na jaki narażone są
peptydy i białka, szczególnie te, które związane są z patogenezą chorób
Alzheimera (amyloidowy p-peptyd) i Jakoba-Creutzfeldta (ludzkie białko prio-
nowe). Bezpośrednim skutkiem jednoelektronowego utleniania centrum siar-
kowego jest powstawanie reaktywnych produktów pośrednich, jakimi są katio-
norodniki oraz rodniki, zlokalizowane na atomach siarki tioeterowej i atomach
węgla reszty metionylowej. Ich identyfikacja i scharakteryzowanie wymagały
zastosowania szybkich, rozdzielczych w czasie, technik pomiarowych w po-
łączeniu z metodami modelowania molekularnego opartymi na mechanice
molekularnej i mechanice kwantowej.

Wykorzystując wspomniane metody badawcze zbadano mechanizmy
utleniania siarki tioeterowej w wybranych modelowych związkach tioetero-
wych o znaczeniu biologicznym. W referowanych pracach eksperymental-
nych przedstawiono, otrzymane podczas jednoelektronowego utleniania,
dowody oddziaływania pomiędzy kationorodnikiem tioeterowym a tlenem,
znajdującym się w wiązaniach peptydowych w modelowym amidzie N-ace-
tylometioniny, estrze metylowym /V-acetylometioniny oraz A/-acetylowanych
oligopeptydach zawierających reszty Met i Gly, a także w grupach karboksy-
lowych kwasów (alkilotio)propionowych i karboksylowych pochodnych tia-
zolidyny [93]. Opracowano również mechanizm prowadzący do powstawa-
nia długożyciowych rodników zlokalizowanych na atomach węgla głównego
łańcucha peptydowego w wyniku utleniania reszt Met w oligopeptydach me-
tionyloglicylowych. Przeanalizowano wpływ swobody konformacyjnej cząs-
teczki tioeteru na efektywność stabilizacji utlenionego centrum siarkowego
oraz na mechanizm przenoszenia uszkodzenia rodnikowego wewnątrz bio-
cząsteczki [92,94,95].

Wyniki prac eksperymentalnych ze związkami modelowymi oraz re-
zultaty modelowania molekularnego wybranych fragmentów białek sugeru-
ją, że zarówno amyloidowy p-amyloid (PA), jak i białko prionowe (hPrP)
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mogą być szczególnie podatne na utlenianie, a dzięki łatwości utleniania
reszt Met stanowią one potencjalne źródło wolnych rodników w procesach
katalizowanych przez metale. Własności oksydacyjno-redukcyjne pA i hPrP
silnie zależą od lokalnego otoczenia Met, które jest determinowane przez
drugo- i trzeciorzędową strukturę łańcucha peptydowego oraz jego swobodę
konformacyjną. Przyjmowanie przez fragmenty łańcucha, zawierające resztę
Met (np. C-końcowy fragment p-amyloidu), konformacji a-helikalnej sprzyja
procesom prowadzącym do powstawania wolnych rodników, a także proce-
som dalekozasięgowego przeniesienia elektronu od reszt metionylowych
do kompleksowanych przez łańcuchy peptydowe jonów metali przejścio-
wych.

5. WYKAZ ARTYKUŁÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ ROZPRAWY

W nawiasach kwadratowych podano numery pod jakimi prace znajdują się
w spisie literatury.

Prace opublikowane
1. Bobrowski K., Pogocki D., Schóneich Ch.: Oxidation of (carboxyl)thio-

propionic acid derivatives by hydroxyl radicals. Mechanism and kinetics
of competitive inter- and intramolecular formation of o- and a*-type sulfu-
ranyl radicals. J. Phys. Chem. A, 102, 10512-10521 (1998). [91]

2. Pogocki D., Sadło J.: Radiation-induced oxidation of thiaproline deriva-
tives in frozen acidic aqueous solutions: theoretical and electron spin res-
onance study. Nukleonika, 45, 101-108 (2000). [93]

3. Schóneich Ch., Pogocki D., Wiśniowski P., Hug G.L., Bobrowski K.: Intra-
molecular sulfur-oxygen bond formation in radical cations of A/-acetyl-
methionine amide. J. Am. Chem. Soc, 122,10224-10225 (2000). [89]

4. Pogocki D., Ghezzo-Schóneich E., Schóneich Ch.: Conformational flexi-
bility controls proton transfer between the methionine hydroxy sulfuranyl
radical and the N-terminal amino group in Thr-(X)n-Met peptides. J. Phys.
Chem. B, 105, 1250-1259 (2001). [94]

5. Pogocki D., Schóneich Ch.: Computational characterization of sulfur-oxy-
gen bonded sulfuranyl radicals derived from alkyl- and (carboxyalkyl)thio-
propionic acids: evidence for o*-type radicals. J. Org. Chem., 67,1526-1535
(2002). [96]

6. Pogocki D., Schóneich Ch.: Redox properties of Met35 in neurotoxic p-amy-
loid peptide. A molecular modeling study. Chem. Res. Toxicol., 15, 408-418
(2002). [99]
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duction potential of methionine residues in the a-helical peptides. [98]
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