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Rodniki powstające w DNA i jego nukleotydach
pod wpływem promieniowania jonizującego

Reakcje rodnikowe DNA stanowią pierwszy etap wielu procesów komórko-
wych, w następstwie których powstają uszkodzenia materiału genetycznego
organizmów. W przeprowadzonych badaniach modelowych tego typu prze-
miany inicjowano promieniowaniem jonizującym, które prowadzi do utraty
albo pozyskania elektronu przez substrat i powstania jonowych produktów
rodnikowych. Metodą niskotemperaturowej spektroskopii EPR stwierdzono,
że w nukleotydach stanowiących monomeryczne podjednostki DNA, po wy-
chwycie elektronu i utworzeniu anionorodnika, zachodzi w następstwie proto-
nowania separacja ładunku i niesparowanego spinu. Pierścienie purynowe
wykazują tendencję do przyłączania protonu do atomu węgla C8, co potwier-
dzono jednoznacznie dla guaniny wykorzystując efekt izotopowy. W ten sam
sposób po raz pierwszy zidentyfikowano produkt podwójnego protonowania
anionorodnika guaniny, nieodwracalnego przy C8 i odwracalnego przy endo-
cyklicznym atomie azotu N7 pierścienia imidazolowego. Udowodniono, że pro-
tonowanie grupy aminowej anionorodnika cytozyny zapobiega reakcjom pro-
tolizy z udziałem atomów węgla pierścienia pirymidyny. Kationorodniki, które
powstają w następstwie utraty elektronu przez cząsteczkę, są w 77 K trwałe
tylko dla nukleotydów guaniny i adeniny. Część z nich osiąga stabilizację
poprzez uwolnienie jednego z protonów deoksyrybozy. Natomiast w kationo-
rodniku tyminy grupa karbonylowa ułatwia oderwanie protonu z sąsiedniego
podstawnika metylowego prowadząc do powstania rodnika typu allilowego.

W zamrożonych roztworach wodnych DNA, w pierwszym etapie radio-
lizy, powstają anionorodniki pirymidyn i kationorodnik guaniny. Wykazano,
że elektrony zlokalizowane na cytozynie nie są przenoszone do tyminy w wy-
niku termicznej aktywacji, co stanowi pośredni dowód na szybkie protono-
wanie anionorodnika cytozyny w obrębie pary komplementarnej. Metodą di-
chroizmu kołowego i liniowego stwierdzono, że jony żelaza(lll) powodują sil-
ne zaburzenie helikalnej struktury DNA świadczące o koordynacji Fe(III)
z zasadami azotowymi. Taka lokalizacja akceptora elektronów ułatwia ich
dalekozasięgowe przeniesienie, nawet na odległość kilkudziesięciu par za-
sad. Natomiast przebieg procesów rodnikowych w DNA indukowanych pro-
mieniowaniem jonizującym w obecności tioalkoholi zależy od ich ładunku.
W 77 K międzycząsteczkowe przeniesienie dziury z DNA do tioalkoholu jest
możliwe wówczas, gdy dodatni ładunek tioalkoholu, np. cysteaminy, wiąże
go ściśle z polianionową biocząsteczką. Natomiast naprawy rodników po-
wstających w wyniku radiacyjnego utleniania DNA, tj. kationorodnika gua-
niny oraz rodnika tyminy typu allilowego, zachodzą z udziałem grup sulfa-
nylowych w wyższych temperaturach, a wpływ ładunku tioalkoholu nie jest
czynnikiem decydującym o procesie.



Radicals of DNA and DNA nucleotides generated
by ionising radiation

A first stage of many cell processes leading to DNA damage is initiated by
radical reactions. In a model system such transformations were generated
by ionising radiation which involves production of electron loss and electron
gain centres of the substrate and radical ion formation. Using cryogenic
EPR spectroscopy it was found that the DNA nucleotides, which convert to
radical anions upon electron capture undergo the separation of unpaired
spin and charge due to protonation. Purines show a tendency towards proton
attachment to carbon atom C8, which was unambiguously confirmed for the
guanine radical anion by the isotope effect. Its double-protonated product,
irreversibly at C8 and reversibly at endocyclic nitrogen N7 of imidazole,
were identified for the first time by replacing both protons with deuterons. It
has been proved that the protonation of the amino group protects cytosine
radical anions from the participation of their carbon atoms in protolytic reac-
tions. Radical cations formed in nucleotides from the electron loss centres
are stable at 77 K only for guanine and adeninę. Both intermediates partly
undergo deprotonation at deoxyribose moiety. Unlike purines, the thymine
radical cation loses proton exclusively from its methyl substituent as a re-
sult of influence of neighbouring carbonyl group.

The first stage of DNA radiolysis involves the generation of pyrimidine
radical anions and guanine radical cations in frozen aqueous solutions. It
has been confirmed that electron localised on cytosine is not transferred
upon thermal annealing to thymine, which gives indirect evidence of the
protonation of the cytosine radical anions in the complementary base pairs.
Circular and linear dichroism studies enabled to conclude that iron ions(lll)
induce strong changes in the DNA helical structure indicating their coordi-
nation with nitrogen bases. Such a binding facilitates long-distance electron
transfer even through a few dozen base pairs. On the other hand, processes
induced by ionising radiation in the presence of thioalcohols depend on the
charge of their molecules. The intermolecular hole transfer from DNA to
thioalcohol proceeds at 77 K, only if the positively charged thiol, e.g. cyste-
amine, is strongly bonded with polyanionic biomolecule. The repair of DNA
radicals produced via radiolytic oxidation, i.e. the guanine radical cation and
the allyl type radical of thymine, is possible at elevated temperatures due to
the involvement of sulphydryl groups. The influence of the thiol charge is
then limited.
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW, SYMBOLI,
JEDNOSTEK I OZNACZEŃ

Skróty związków chemicznych
CyaSH cysteamina
DNA kwas deoksyrybonukleinowy
DPPH aa'-difenylo-p-pikrylohydrazyl
dR deoksyryboza
DTT 1,4-ditiotreitol
EDTA kwas etylenodiaminotetraoctowy
Nukleotydy DNA:

A - 2'-deoksyadenozyno-5'-monofosforan
C - 2'-deoksycytydyno-5'-monofosforan
G - 2'-deoksyguanozyno-5'-monofosforan
T - tymidyno-5'-monofosforan

TAE bufor Tris-octan-EDTA
Tris tris(hydroksymetylo)aminometan

Symbole
A stała sprzężenia nadsubtelnego [mT]
Ą sprzężenie nadsubtelne równoległe do osi symetrii [mT]
Ax, Ay, Az składowe diagonalne tensora oddziaływań nadsubtelnych

niesparowanego elektronu z jądrem [mT]
g czynnik rozszczepienia spektroskopowego
g, składowa g równoległa do osi symetrii
gx, gy, g z składowe diagonalne tensora g
G wydajność radiacyjna [mol J"1]
F stopień hydratacji [liczba cząsteczek wody/nukleotyd]
ABpp szerokość linii rezonansowej EPR mierzona od maksimum

do minimum pierwszej pochodnej absorpcji [mT]
ssb, dsb pęknięcia pojedynczo- i podwójnoniciowe DNA
LET liniowe przekazywanie energii promieniowania jonizującego

Jednostki i oznaczenia
Wszystkie jednostki indukcji pola magnetycznego oraz stałej sprzężenia
nadsubtelnego podawano w militeslach [mT]. W przypadku, gdy w cytowa-
nych tekstach źródłowych wielkości te wyrażano w gaussach [G] albo po-
dawano w jednostkach częstości [MHz], to w niniejszej pracy zostały one
przytoczone po przeliczeniu na mT. Jeżeli zarejestrowane widmo EPR wska-
zywało na anizotropowy charakter oddziaływań, to stała sprzężenia nad-
subtelnego i wartość czynnika g przybierały formę trzech głównych składo-



wych tensora, zaś w przypadkach wątpliwych lub wykazujących symetrię
zakładano izotropię oddziaływań.

Nukleotydy przedstawiono za pomocą symboli G, A, C i T, natomiast
oznaczenia ich rodników w dalszej kolejności zawierają informację o zacho-
dzących zmianach chemicznych, a także o obecności niesparowanego
elektronu i ładunku. I tak, rodnik nukleotydu guaniny, w którym do atomu
węgla C8 przyłączony jest atom wodoru, ma symbol G(C8)H* niezależnie
od mechanizmu według którego został utworzony (mógł powstać np. wsku-
tek ataku H* na imidazolowy pierścień guaniny albo w wyniku protonowania
anionorodnika). Dla tego typu związków zamiennie używana jest zwycza-
jowa nazwa H-addukt, powszechnie stosowana w literaturze. Utrata atomu
wodoru przez cząsteczkę albo protonu przez kationorodnik jest sygnalizo-
wana znakiem minus, dlatego produkt abstrakcji wodoru z podstawnika
metylowego nukleotydu tyminy przyjmuje oznaczenie T(CH3)-H*, natomiast,
jeśli niesparowany spin zlokalizowany jest na deoksyrybozie, która stanowi
wspólną grupę dla wszystkich nukleotydów, rodnik tradycyjnie oznaczany
jest jedynie poprzez odpowiedni numer atomu węgla z indeksem prim, np.
C1'*. W nielicznych przypadkach rodniki charakteryzujące się złożoną struk-
turą oznaczano inaczej, stosując symbole przedstawione na zamieszczo-
nych w tekście schematach.
Stężenie molowe DNA podawano jako liczbę nukleotydów w dm3.
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1. WSTĘP

Procesy zachodzące z udziałem DNA mają decydujące znaczenie dla prze-
chowywania, powielania i przekazywania informacji genetycznej w komór-
kach. Badania reakcji rodnikowych w tego typu biocząsteczkach dają wiedzę
pozwalającą przewidywać nie tylko skutki oddziaływania promieniowania
jonizującego, lecz także dostarczają pośrednio informacji o endogennych,
rodnikowych procesach wewnątrzkomórkowych. Lokalizacja, a następnie
stabilizacja ładunków pojawiających się pod wpływem działania promienio-
wania jonizującego ma duże znaczenie dla stosowania skutecznej ochrony
przed promieniowaniem z jednej strony, i optymalizacji radioterapii przeciw-
nowotworowej z drugiej. Jednym z układów modelowych pozwalających na
śledzenie takich przemian są zamrożone roztwory biocząsteczek, które sta-
bilizując produkty przejściowe, umożliwiają ich detekcję metodami stacjo-
narnymi. Pierwotne produkty radiolizy mające charakter jonorodników ule-
gają zazwyczaj konwersji w rodniki obojętne w wyniku reakcji przyłączania
albo utraty protonu prowadzących do separacji ładunku i niesparowanego
spinu. Procesy te od wielu lat są przedmiotem zainteresowania, bowiem w
wielu przypadkach mechanizmy prowadzące do uszkodzeń ważnych biolo-
gicznie cząsteczek nie są do końca wyjaśnione. Problemem szczególnie
ważnym pozostaje znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób losowa
depozycja energii radiacyjnej w DNA prowadzi do powstania specyficznych
zmian w jego łańcuchach.

Dotychczasowe prace nad inicjowanymi radiacyjnie rodnikami DNA
koncentrowały się głównie na badaniu monokryształów nukleotydów lub ich
polikrystalicznych proszków oraz liofilizowanego DNA, w których to układach
otoczenie cząsteczki zdeterminowane jest strukturą sieci krystalicznej w
pierwszym przypadku albo formą biopolimeru charakterystyczną dla warun-
ków bezwodnych w drugim. Tymczasem w zamrożonych roztworach wod-
nych istotną rolę odgrywają cząsteczki wody hydratacyjnej, których udział w
reakcjach inicjowanych promieniowaniem jonizującym, tak jak w procesach
przebiegających in vivo, jest znaczący. Ponadto DNA przyjmuje w takich
warunkach formę B, konformację najczęściej występującą w jądrze komór-
kowym. Dlatego też zamrożone roztwory nukleotydów i DNA stanowią układ
modelowy przybliżający warunki panujące w bezpośrednim otoczeniu bio-
cząsteczek do występujących w środowisku natywnego DNA.

Badanie zmian DNA zachodzących w wyniku bezpośredniej depozycji
energii radiacyjnej ma duże znaczenie, gdyż w jądrach komórkowych mogą
one stanowić nawet do 70-90% wszystkich uszkodzeń powstających w tej
biocząsteczce, w zależności od LET promieniowania jonizującego [1]. Dla



promieniowania charakteryzującego się małymi wartościami LET dominują
skutki wynikające z procesów przebiegających z udziałem produktów radio-
lizy wody. Jednak prawie każda cząsteczka organiczna obecna w środowi-
sku reakcji zmniejsza następstwa efektu pośredniego promieniowania joni-
zującego w DNA. Śledzenie reakcji rodnikowych w roztworach wodnych nie
może więc w pełni odzwierciedlać procesów, jakim podlega DNA w silnie
niehomogenicznym środowisku komórki, gdyż w jądrach eukariotów wystę-
puje on w postaci nadcząsteczkowych, skondensowanych nukleoproteino-
wych struktur, których składnikami, poza DNA, są histony i białka niehisto-
nowe. Z tego powodu modele, w których przyjęto, że jedynymi czynnikami
naruszającymi strukturę DNA w komórce są produkty radiolizy wody, dyfun-
dujące do biocząsteczki, a następnie ją uszkadzające, okazały się dalekie
od rzeczywistości. Założenie, że DNA jest zanurzone w czystej wodzie,
a nie w niejednorodnej, ściśle upakowanej materii biologicznej może być
jedną z przyczyn niezgodności wyników badań DNA w roztworach i in vitro
[2]. Rodniki hydroksylowe powstające w wodzie z uwagi na swoją bardzo
dużą reaktywność są mało selektywne i często atakują pierwszą napot-
kaną cząsteczkę z szybkością kontrolowaną procesem dyfuzji. Ponieważ
ich partnerem mogą być nie tylko nukleotydy DNA, lecz również proteiny
obecne w jądrze, materiał genetyczny zawarty w chromatynie jest częścio-
wo chroniony przed efektem pośrednim promieniowania. Zachodzi zatem
potrzeba rozważenia również innych mechanizmów powstawania uszko-
dzeń, w tym na skutek bezpośredniego działania promieniowania jonizują-
cego.

Znaczna część wody znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie
biocząsteczek tworzy warstwy hydratacyjne, a więc pozostaje w postaci
związanej. Ich jonizacja nie musi prowadzić do utworzenia rodników hy-
droksylowych, gdyż powstały ubytek może zostać wypełniony elektronem
pochodzącym od sąsiadującego z cząsteczką wody nukleotydu [3]. W tym
przypadku obecność zmiataczy rodników czy innych biocząsteczek ma nie-
wielki wpływ na zapobieganie uszkodzeniom DNA. Efekt ten, choć pierwot-
nie przyczynia się do jonizacji cząsteczek wody, jest przenoszony wprost
na biocząsteczkę powodując wzrost uszkodzeń powstających na drodze
bezpośredniej. Zatem DNA i woda z nim związana stanowią wspólną tarczę
dla deponowanej energii radiacyjnej. Czynnik ten sprawia, że udział efektu
bezpośredniego w uszkodzeniach DNA może okazać się większy niż wcześ-
niej sądzono.

Powstawanie uszkodzeń w komórkowym DNA ma swoje źródło nie
tylko w czynnikach zewnętrznych, lecz głównie w działaniu endogennym re-
aktywnych form tlenu. Szacuje się, że liczba uszkodzeń DNA powstających
w przeciętnej komórce człowieka, których źródłem jest łańcuch oddechowy,
wynosi ok. 104 na dobę [4]. Tworzą się one w wyniku procesów rodnikowych,
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a utworzone produkty przejściowe nie różnią się od rodników DNA pojawia-
jących się pod wpływem pośredniego działania promieniowania jonizujące-
go [5]. Stwierdzono, że w reakcjach inicjowanych zarówno reaktywnymi for-
mami tlenu, jak i produktami radiolizy wody kluczowe znaczenie mają rodniki
hydroksylowe. Jednak w pierwszym przypadku procesy przebiegają miej-
scowo specyficznie i są związane z obecnością jonów metali przejściowych
(głównie jonów żelaza) katalizujących reakcję powstawania OH*. W drugim
natomiast utworzenie rodników hydroksylowych ma charakter stochastycz-
ny, a więc i reakcje przez nie inicjowane zachodzą losowo. Zagrożenie dla
struktury i funkcji komórek, jakie niosą ze sobą reaktywne formy tlenu, jest
w znacznym stopniu ograniczane działaniem enzymów - głównie dysmutazy
ponadtlenkowej, katalazy i peroksydazy glutationowej. Wszystkie te oksydo-
reduktazy eliminują prekursory rodnika hydroksylowego - anionorodnik ponad-
tlenkowy i nadtlenek wodoru. Istotną rolę odgrywają również niskocząstecz-
kowe przeciwutleniacze typu glutation, askorbinian, kwas moczowy, cysteina
itp. Pełnią one funkcje ochronne zmniejszając zagrożenie wynikające z obec-
ności reaktywnych form tlenu powstających spontanicznie w wyniku metabo-
lizmu tlenu w organizmie. Mogą również wchodzić w reakcje z rodnikami
hydroksylowymi tworzącymi się w wyniku radiolizy wody zawartej w komór-
ce. Natomiast nie są w stanie uchronić DNA przed uszkodzeniami bezpo-
średnimi, które są generowane bez udziału substancji zawierających tlen.

W następstwie depozycji energii radiacyjnej w DNA powstają uszko-
dzenia, których dystrybucja jest mniej równomierna niż dla efektu pośred-
niego. Najpoważniejsze konsekwencje biologiczne powodują lokalne wielo-
krotne uszkodzenia (Locally Multiply Damaged Sites, LMDS), szczególnie
jeśli występują jednocześnie w obu łańcuchach. Ward i in. [6] oraz Nikjoo i in.
[7] uważają, że duża gęstość depozycji energii radiacyjnej sprzyja powsta-
waniu trudno naprawialnych uszkodzeń, stanowiących poważne zagrożenie
dla funkcjonowania komórki. Jednak wg Goodheada nawet promieniowanie
charakteryzujące się małym LET inicjuje w jądrze komórkowym około 1000
ssb, 40 dsb, 30 wiązań krzyżowych DNA-DNA i 150 wiązań krzyżowych
DNA-białko dla dawki 1 Gy [8]. Powstawanie w efekcie bezpośrednim uszko-
dzeń typu dsb i LMDS stanowi poważne zagrożenie dla życia komórki, gdyż
utrata przez biocząsteczkę integralności jest trudna do naprawienia przez
układy enzymatyczne. W tej sytuacji odtworzenie właściwej struktury DNA
częściej przebiega nieprawidłowo, dając początek mutacjom.

Podsumowując, skondensowana budowa jądra komórkowego utrud-
nia kontakt jonów hydroksylowych z DNA, a obecność protein stwarza do-
godne warunki do przebiegu reakcji konkurencyjnych. Ponadto wydaje się,
że komórki lepiej są przygotowane do ochrony DNA przed uszkodzeniami
pośrednimi niż bezpośrednimi, jak również do efektywniejszej i prawidłowej
ich naprawy. Nie kwestionując dominującej roli efektu pośredniego, szcze-
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gólnie dla małych wartości LET promieniowania jonizującego, należy pod-
kreślić, że prace nad poszukiwaniem skutków depozycji energii bezpośred-
nio w biocząsteczce są ważnym, komplementarnym kierunkiem badań nad
uszkodzeniami radiacyjnymi DNA, uwzględniającym zarówno niejednorod-
ność układu, jak i rodnikowy charakter wielu procesów zachodzących w ją-
drach komórkowych. Przesłanki te stanowiły podstawę do podjęcia prac
badawczych przedstawionych w niniejszym raporcie.

2. CEL I ZAKRES PRACY

W początkowym stadium genotoksycznych uszkodzeń DNA zachodzą pro-
cesy chemiczne decydujące o późniejszych skutkach biologicznych. Ich
źródłem może być pozyskanie albo utrata elektronu, prowadząca do po-
wstania odpowiednio aniono- albo kationorodników. Zamierzeniem podję-
tych badań było w pierwszym etapie prac znalezienie mechanizmów, zgod-
nie z którymi pierwotne produkty radiolizy nukleotydów wchodzących w skład
DNA osiągają stabilizację. W szczególności skoncentrowano się na okre-
śleniu, które z anionorodników nukleotydów ulegają protonowniu odwracal-
nemu, a które nieodwracalnemu oraz na poszukiwaniu przyczyn, dla których
w warunkach kriogenicznych w procesach tych uczestniczą inne centra
reakcyjne niż w roztworach wodnych. Natomiast kationorodniki, które w świe-
tle teorii Bronsteda są wieloprotonowymi kwasami, mogą ulegać deproto-
nowaniu. Zatem w tym przypadku cel badań ukierunkowany był na zna-
lezienie dowodów, czy istotnie taka reakcja zachodzi oraz który z kationo-
rodników nukleotydów ulega reakcji konkurencyjnej, polegającej na przyłą-
czeniu jonu wodorotlenkowego. Zrealizowanie tych planów umożliwiło pełną
ocenę zjawisk zachodzących w dwuniciowym DNA, zbudowanym z czterech
przebadanych wcześniej nukleotydów. Założono bowiem, że helikalna, dwu-
niciowa struktura musi przyczyniać się do dużej selektywności procesów
zachodzących w DNA, zarówno na etapie lokalizacji ładunków, jak i reakcji
wtórnych. Zdeterminowane są one specyficzną budową cząsteczki i jej bez-
pośredniego otoczenia, które stanowi warstwa hydratacyjna. Cel badań
przedstawionych w drugiej części niniejszej pracy obejmuje:
• Wykazanie, że chociaż źródłem procesów rodnikowych w DNA jest joni-

zacja wszystkich obecnych w biocząsteczce nukleotydów, to skład pro-
duktów w znacznym stopniu odbiega od sumy indywiduów przejścio-
wych otrzymywanych w wyniku radiolizy poszczególnych nukleotydów
niezwiązanych w makrocząsteczkę.
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• Rozstrzygnięcie kontrowersyjnej kwestii, czy w DNA ostateczna lokali-
zacja elektronów na pierścieniach pirymidynowych ustala się już w 77 K,
czy też elektrony pod wpływem termicznej relaksacji układu migrują do
głębszych pułapek. Ocenę udziału protonowania w powyższych pro-
cesach.

• Oszacowanie zasięgu przenoszenia elektronów w nici DNA poprzez
modyfikację układu polegającą na zastosowaniu czynnika wychwytu-
jącego elektrony w postaci jonów żelaza(lll). Znalezienie miejsca wiąza-
nia Fe(lll) z helisą. Porównanie ruchliwości ładunku dodatniego i ujem-
nego.

• Dostarczenie dowodów na udział tioalkoholi w naprawie uszkodzeń DNA
powstających wskutek bezpośredniego działania promieniowania joni-
zującego. O ile bowiem w roztworach wodnych rola grup sulfanylowych
w ochronie biocząsteczek przed promieniowaniem i naprawie uszkodzeń
jest już w znacznej mierze poznana, to ich udział w procesach będą-
cych następstwem pojawienia się w DNA elektronów i dziur w wyniku
bezpośredniej absorpcji energii jest ciągle daleki od wyjaśnienia. Znale-
zienie mechanizmów, które stoją u podstaw tych reakcji oraz określenie
wpływu ładunku tioalkoholu na ich efektywność.

3. DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
W ROZTWORACH ZAMROŻONYCH

3.1. Układy dwufazowe

Zamrożone roztwory wodne nukleotydów i DNA reprezentują układ, w którym
rodniki powstają głównie wskutek bezpośredniego oddziaływania promienio-
wania jonizującego. Zamrożenie powoduje bowiem wyodrębnienie z homo-
genicznego wcześniej roztworu wodnego krystalicznej fazy rozpuszczalnika
w postaci lodu heksagonalnego oraz szkliwa składającego się z substancji
rozpuszczonej otoczonej cząsteczkami wody hydratacyjnej. W utworzonym
w ten sposób dwufazowym środowisku reakcji promieniowanie jonizujące
oddziałuje na nukleotydy oraz DNA w sposób bezpośredni, inicjując po-
wstawanie produktów pierwotnych w postaci kationo- oraz anionorodników.
Udział w procesach zachodzących w tej fazie mają również cząsteczki wo-
dy występujące w warstwie hydratacyjnej, w których nastąpiła depozycja
energii radiacyjnej. Zarówno elektrony, jak i dziury powstające w tej war-
stwie migrują do substancji rozpuszczonej, co przyczynia się do wzrostu
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ilości ich produktów rodnikowych. Zjawisko to nazywane jest efektem pseu-
dobezpośrednim promieniowania jonizującego, a jego pełną analizę prze-
prowadzono dotychczas tylko dla zamrożonego roztworu wodnego DNA
[9, 10]. Badania te ujawniły, że z pierwszych 9 cząsteczek wody hydrata-
cyjnej przypadających na jeden nukleotyd wszystkie elektrony i dziury są
wychwytywane przez DNA. Elektrony tworzące się w kolejnych cząstecz-
kach wody, aż do r = 14, również są pułapkowane przez DNA. Natomiast
dziury, charakteryzujące się mniejszą ruchliwością niż elektrony, w prze-
dziale 9 < r < 14 reagując z sąsiednią cząsteczką wody tworzą jon hydro-
niowy i rodnik wodorotlenowy: H2O

+ + H2O -> H3O
+ + 'OH. Szczegółowa

analiza parametrów widm EPR ujawniła, że w tym przedziale rodniki wodoro-
tlenowe wykazują cechy charakterystyczne dla *OH występującego w ma-
trycy szklistej [11]. Powyższe wyniki skłoniły Beckera i in. do stwierdzenia,
że dla r ^ 14 DNA wraz z warstwą hydratacyjną tworzy fazę szklistą, nato-
miast pozostałe cząsteczki wody występują w postaci mikrokryształów lodu,
a bariera międzyfazowa uniemożliwia przeniesienie ładunków pomiędzy
obydwoma środowiskami. Zatem radioliza przebiega w obu fazach równo-
legle i niezależnie, nie tylko podczas tworzenia i stabilizacji ładunków, lecz
również w dalszych etapach przekształcania pierwotnych jonorodników
w bardziej trwałe produkty wtórne. Odmienny pogląd prezentuje Lange i in.
[12], który w związku z obserwowaną podczas radiolizy DNA nadwyżką
produktów redukcji nad produktami utlenienia postulował możliwość prze-
kraczania przez elektrony bariery międzyfazowej. Jednak opinia ta nie zna-
lazła potwierdzenia ani w pracach innych grup badawczych, ani w wynikach
przedstawionych w niniejszym raporcie. Dla interpretacji widm EPR zamro-
żonych roztworów wodnych istotny jest fakt, że efekt pseudobezpośredni
sumuje się z efektem bezpośrednim, a oba mechanizmy prowadzą do po-
wstania tych samych produktów paramagnetycznych, podczas gdy produk-
ty radiolizy wody tworzące się w fazie mikrokrystalicznej nie wpływają na
przebieg procesów zachodzących w substancji rozpuszczonej. Mechanizm
pseudobezpośredniego działania promieniowania jonizującego na zamro-
żone roztwory wodne poszczególnych nukleotydów nie był szczegółowo
badany, lecz przy założeniu udziału nieznanej liczby cząsteczek wody hy-
dratacyjnej powszechnie przyjmuje się, że jest on zbliżony do mechanizmu
proponowanego dla radiolizy DNA.

3.2. Układy jednofazowe

Matryce szkliste sporządzone z zamrożonych roztworów soli nieorganicz-
nych są przykładem układu jednofazowego wykazującego pewne cechy
charakterystyczne zarówno dla procesów zachodzących w ciałach stałych,
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jak i w roztworach. Czasy życia produktów rodnikowych są porównywalne
z obserwowanymi w medium stałym, lecz powstają one według mechaniz-
mów charakterystycznych dla roztworów, tzn. wskutek ataku produktów
radiolizy rozpuszczalnika na substrat. Dzieje się tak dlatego, że szkliwa
tworzą amorficzny układ jednofazowy, a pierwotnymi produktami radiolizy
są elektrony oraz dziury powstające przede wszystkim w składniku głów-
nym, czyli wodzie. Elektrony mogą być pułapkowane przez substancję roz-
puszczoną, zaś dziury stają się źródłem jonów hydroniowych H3O

+ oraz
rodników hydroksylowych OH", które z uwagi na wysoki potencjał utlenia-
jący (1,91 V), często już w 77 K utleniają aniony wchodzące w skład sub-
stancji nieorganicznej użytej do sporządzenia szkliwa. Na przykład w szkli-
wie chlorku litu CV po utlenieniu łączy się z macierzystym anionem tworząc
dimer CC inicjujący procesy następcze [13]. W celu wyeliminowania moż-
liwości powstawania produktów utlenienia anionów, a tym samym stworze-
nia warunków do obserwacji reakcji rodników wodorotlenowych z substan-
cją rozpuszczoną, do sporządzania szkliw zastosowano sole, których anio-
ny charakteryzuje wysoki potencjał utleniający, tj. fluorki.

4. PRACE WŁASNE

4.1. Metodyka badań

Procesy inicjowane promieniowaniem jonizującym w kwasach nukleinowych
badano techniką elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), me-
todą dichroizmu kołowego (CD) i liniowego (LD) oraz elektroforezy agaro-
zowej.

Badania EPR prowadzono w następujących układach:
• w zamrożonych w 77 K roztworach wodnych nukleotydów o stężeniu

0,5 M oraz DNA o stężeniu 0,3 M;
• w szkliwach 7 M BeF2 lub 8 M LiCI, w których stężenie nukleotydów

wynosiło 0,05 M.
Do napromieniowania w temperaturze 77 K odtlenionych próbek nuk-

leotydów dawką ok. 10 kGy użyto lampy rentgenowskiej (Phillips PW2 184/00,
25 mA, 100 kV). DNA napromieniano dawką 10 kGy w źródle 60Co „Issledo-
vatel" (w okresie trwania prac badawczych moc dawki zmniejszała się z 4,1
do 1,9 kGy h~1). Wykonane wcześniej próby potwierdziły, że w warunkach
kriogenicznych promieniowanie X i y generuje takie same rodniki, a ich pro-
porcje pozostają zachowane. Pomiary widm EPR przeprowadzono w paś-
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mie X przy mocy mikrofalowej nie większej niż 20 |xW wykorzystując spek-
trometr Bruker ESP 300. Po absorpcji dawki ok. 10 kGy natężenie widm pro-
duktów paramagnetycznych było dostatecznie duże, aby w analizie ilościowej
rejestrowanych sygnałów udział szumów był do zaniedbania. Badany układ
stopniowo ogrzewano do temperatur kontrolowanych przez termoparę. Po
każdorazowym wzroście temperatury próbki ponownie zanurzano w ciekłym
azocie i rejestrowano kolejne widmo. Wszystkie serie widm analizowano przy
użyciu programu Apollo [14, 15]. Podwójne całkowanie sygnałów umożliwiało
śledzenie zmian stężeń rodników zachodzących wraz z termiczną relaksacją
układu. Odejmując wybrane widma doświadczalne, stanowiące w większości
przypadków superpozycję wielu składników, wyizolowano widma każdego z
rodników. Szczegółową procedurę dekonwolucji przedstawiono w załączni-
ku. Poprawność uzyskanego sygnału weryfikowano poprzez:
• porównanie z widmem danego składnika otrzymanym w warunkach jed-

noznacznie wskazujących na charakter produktu;
• porównanie z widmem symulowanym w oparciu o dane literaturowe za

pomocą programu SimFonia (Bruker);
• wykazanie, że wymiana protu na deuter w badanym rodniku prowadzi

do uzyskania komplementarnego widma EPR;
• znalezienie korelacji pomiędzy zanikiem widm produktów pierwotnych

i narastaniem sygnałów sukcesorów wraz ze stopniowym ogrzewaniem
próbki;

• rekonstrukcję serii widm doświadczalnych dobierając odpowiednią kom-
binację liniową widm wszystkich składników obecnych w układzie. Pro-
porcje pomiędzy poszczególnymi widmami produktów rodnikowych zmie-
niają się w funkcji temperatury. Udział widm składowych w widmie do-
świadczalnym wyznaczano za pomocą programu Apollo, w którym me-
todę najmniejszych kwadratów zastosowano w rozwiązaniu równań
Gaussa-Jordana [16]. Wartość współczynnika rekonstrukcji jest miarą
niepełnego dopasowania widma sumarycznego uzyskanego przez do-
danie składników do zarejestrowanego sygnału [17]. Widma ekspery-
mentalne w najwyższych temperaturach przeważnie nie wymagały re-
konstrukcji, gdyż reprezentowały jeden tylko składnik.

W metodzie CD i LD stężenie molowe DNA (z grasicy cielęcej) ozna-
czano spektrofotometrycznie przyjmując, że e257 = 6600 mol"1 dm3 cm"1. Roz-
twory zawierające FeCI3 przygotowywano 24 godziny przed pomiarem i prze-
chowywano w 4°C, natomiast roztwory, w skład których wchodziły jony żela-
zawi) wykonywano bezpośrednio przed rejestracją widm. Do pomiarów ab-
sorpcji CD i LD służył spektropolarymetr Jasco J-175 przystosowany do
badań LD.

W badaniach metodą elektroforezy agarozowej stosowano plazmid
pBR322. Rozpuszczano go w buforze TAE, pH = 8,2, a -następnie napro-
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mieniano w zakresie dawek 0-200 Gy (źródło 60Co Mineyola, moc dawki 90
Gy h"1) w temperaturze pokojowej i 0-10 kGy (źródło 60Co „Issledovatel",
moc dawki 2,2 kGy h"1) w temperaturze ciekłego azotu. Każda z próbek za-
wierała składniki w następujących stężeniach: 0,6 mM DNA, 0,4 mM EDTA,
4 mM Tris oraz FeCI3 o stężeniu mieszczącym się w zakresie 0-1 mM.
Proces rozdzielania trzech form plazmidu (superskręconej, kolistej i liniowej)
metodą elektroforezy horyzontalnej prowadzono przez 2 godziny, przy gra-
diencie napięcia 3,8 V/cm i napięciu całkowitym 100 V. Stężenie agarozy
wynosiło 1,1%, a do studzienek oprócz próbek dodawano roztwór 15% Fi-
collu (policukier) i 0,25% błękitu bromofenolowego (pierwszy ze składników
zabezpieczał próbki przed wypłynięciem ze studzienek, drugi umożliwiał ob-
serwację postępu elektroforezy). Jako wskaźnik fluorescencyjny umożliwia-
jący ilościowe oznaczenie trzech form plazmidu zastosowano bromek ety-
dyny. Uzyskany za pomocą lampy UV obraz rejestrowano kamerą cyfrową,
zapisywano w postaci bitmapy i analizowano przy użyciu programu DNAna-
lyser [18]. Przedstawione wyniki stanowią średnią arytmetyczną z trzech
niezależnych pomiarów, przeprowadzonych w identycznych warunkach.
Stosowano odczynniki o największej dostępnej klasie czystości oraz wodę
o oporności ok. 18 MQ cm. DNA z grasicy cielęcej (SIGMA) używano w po-
staci soli sodowej o zawartości 6,2% Na, zaś plazmid pBR322 o długości
łańcucha równej 4361 par zasad (MBI Fermentas) pochodził z bakterii Esche-
richia coli.

4.2. Niskotemperaturowa radioliza nukleotydów DNA

4.2.1. Nukleotyd guaniny

W obojętnych roztworach wodnych cząsteczka nukleotydu guaniny, 2'de-
oksyguanozyno-5'-monofosforanu (G), w przeciwieństwie do wchodzącej

Schemat 1.
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w jej skład guaniny, jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, a heteroatomy nie
ulegają protonowaniu. Zgodnie z powszechnie stosowanym systemem ozna-
czeń przyjęto sposób numerowania atomów przedstawiony na schemacie 1.

Oprócz zasady azotowej stanowiącej pochodną puryny, w skład cząs-
teczki wchodzi połączona wiązaniem glikozydowym deoksyryboza oraz
grupa fosforanowa. Uważa się powszechnie, że w jądrach komórkowych
jest to nukleotyd najbardziej podatny na działanie reaktywnych form tlenu
i dlatego jego produkty rodnikowe są ważnym źródłem uszkodzeń oksyda-
cyjnych DNA [19, 20].
Rodniki nukleotydu guaniny

W napromieniowanym zamrożonym roztworze wodnym G powstają
produkty paramagnetyczne, których widma EPR przedstawiono na rys.1.
Z porównania rys.1A i 1B wynika, że zmiana rozpuszczalnika z H2O na D2O
w istotny sposób wpływa na kształt otrzymanego sygnału, który składa się
z sumy widm EPR wszystkich produktów paramagnetycznych obecnych w

DPPH DPPH

77 K

140 K

180 K

77 K

140 K

180 K

210K

2.5 mT

210 K

260 K

Rys.1. Widma EPR 0,5 M zamrożonego roztworu wodnego nukleotydu G po napro-
mieniowaniu dawką 10 kGy w 77 K i po kontrolowanym ogrzaniu próbki do wska-
zanych temperatur. Dolna linia każdej pary widm stanowi rekonstrukcję umiesz-
czonego powyżej widma doświadczalnego (patrz tekst). Matrycę stanowi zamrożo-
ny roztwór wodny (A) H2O i (B) D2O.
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układzie. Zarejestrowane serie widm eksperymentalnych analizowano przy
użyciu programu Apollo [14]. Odejmując wybrane widma doświadczalne izo-
lowano widma poszczególnych rodników.

Widma produktów radiolizy G w matrycy szklistej sporządzonej z 7 M
BeF2 pokazano na rys.2. W tym przypadku całkowity zanik produktów para-
magnetycznych następuje już w przedziale temperatur 200-210 K, podczas
gdy w zamrożonym roztworze wodnym ostatnie widmo zarejestrowano po
ogrzaniu badanego układu aż do 260 K. Wiąże się to głównie z mniejszą
sztywnością szkliwa, innym przebiegiem procesów relaksacji matrycy, a
także z występowaniem innych produktów przejściowych.

W zamrożonych roztworach wodnych G powstają produkty pierwotne
w postaci jr-kationorodników oraz rc-anionorodników zasady azotowej. Po-
nadto w mniejszej ilości tworzą się również produkty rodnikowe, w których
niesparowany elektron jest zlokalizowany w części cukrowej. Widmo EPR
n-kationorodnika guaniny, G+*, wyizolowano z serii widm eksperymentalnych
zarejestrowanych po stopniowym ogrzaniu próbki, a następnie jego popraw-

DPPH DPPH

2,5 mT

Rys.2. Widma EPR 0,05 M nukleotydu G w szkliwie (A) 7 M BeF2/H2O i (B) 7 M
BeF2/D2O, po napromieniowaniu dawką 10 kGy i po ogrzaniu próbki do wskaza-
nych temperatur. Dolna linia każdej pary widm stanowi rekonstrukcję umieszczo-
nego powyżej widma doświadczalnego.
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ność zweryfikowano przez porównane z sygnałem uzyskanym w szkliwie
8 M LiCI (rys.3a,b). W tym bowiem przypadku powstające w wyniku radioli-
zy matrycy anionorodniki dimeru C\~2', wskutek termicznej relaksacji układu,
są w wyższych temperaturach zdolne do utlenienia cząsteczki nukleotydu:

G + CC -> G+* + 2CI"
Otrzymane sygnały porównano również z widmem symulowanym

w oparciu o parametry uzyskane przez Weiland i in. z badań przeprowa-
dzonych metodą spektroskopii EPR w paśmie 245 GHz [21].

Rys.3. Widma górne - sygnał EPR kationorodnika G+#: (a) w szkliwie LiCI/H2O; (b)
w zamrożonym roztworze H2O; (c) widmo symulowane, parametry EPR zamiesz-
czono w tabeli 1. Widma dolne - sygnał rodnika G(N1)-H*: (d) w zamrożonym roz-
tworze wodnym o pH = 12, (e) widmo symulowane (tabela 1).

Najbardziej prawdopodobną reakcją następczą kationu jest jego de-
protonowanie, lecz pozycja z której zachodzi uwolnienie H+ nie została
w pełni potwierdzona. Z badań EPR Hole'a i in. z użyciem monokryształów
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nukleotydu guaniny wynika, że proton traci atom azotu N1 pierścienia pu-
rynowego [22]. Inny rezultat uzyskano w badaniach prowadzonych przez
Rakvina i in. metodą ENDOR (Electron Nuclear Double Resonance), gdzie
deprotonowanie stwierdzono przy egzocyklicznej grupie aminowej [23]. Ba-
dania zamrożonych roztworów G również nie rozstrzygają jednoznacznie
tych kontrowersji. Wydaje się jednak, że deprotonowanemu w pozycji N1
produktowi, G(N1)-H*, można przypisać wąski singlet obserwowany w 250 K
dla próbki, której pH wyjściowego roztworu doprowadzono do 12 (rys.3d).
Zarówno kształt sygnału, jak i podwyższona wartość czynnika g = 2,0042,
zbieżne są z wynikami opublikowanymi przez Hiittermanna i Voita [24].
W związku z tym szeroki singlet przedstawiony na rys.3b należy przypisać
raczej pierwotnemu kationorodnikowi G+*. Z drugiej jednak strony taka po-
stać produktu nie jest zgodna z przedstawionymi poniżej równowagami kwa-
sowo-zasadowymi [25]:

pKk = 3,9

Utrata elektronu przez cząsteczkę obojętną prowadzi do powstania
kationorodnika, a przez cząsteczkę deprotonowaną - rodnika obojętnego.
Mała wartość pKk = 3,9 dla kationorodnika wskazuje, że jest on stosunkowo
silnym kwasem i powinien łatwo tracić proton przekształcając się w rodnik
pozbawiony ładunku. W istocie proces ten nie jest obserwowany, a G+* za-
nika głównie ulegając konwersji nie w indywiduum rodnikowe, lecz w pro-
dukt diamagnetyczny.

Należy oczekiwać, że stan sprotonowania substratów w roztworze zo-
staje zachowany po zamrożeniu układu. Natomiast kierunek protolizy pro-
duktów rodnikowych w temperaturach kriogenicznych może być różny od
wskazanego przez przytoczone powyżej wartości pKk odnoszące się do
warunków swobodnej dyfuzji w roztworach. W matrycach stałych macierzy-
sta cząsteczka pozostaje unieruchomiona, toteż o utracie lub pozyskaniu
protonu przez powstający z niej produkt rodnikowy decyduje nie ogólne
stężenie H+ (pH roztworu wyjściowego), lecz bezpośrednie otoczenie sub-
stancji i zdolność jego adaptacji wraz z postępującą termiczną relaksacją
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matrycy. Kluczowe znaczenie dla procesu ma odległość pomiędzy dono-
rem i akceptorem protonu, możliwość reorganizacji wewnętrznej polegają-
cej na osiągnięciu przez substancję ulegającą reakcji protolizy optymalnej,
równowagowej konfiguracji oraz reorganizacja cząsteczek wody hydratacyj-
nej. Wymienione czynniki sprawiają, że obowiązujące dla roztworów kierun-
ki zmian zgodne z wartościami pKk nie zawsze mają zastosowanie w matry-
cach stałych.

Inną reakcją kationorodnika guaniny, postulowaną przez Gregoli i in.,
jest zobojętnienie G+* jonem wodorotlenkowym, prowadzące do utworzenia
rodnika G(C8)OH* [26] (schemat 2). Jednak nawet znaczne zwiększenie
stężenia anionów wodorotlenkowych roztworu wyjściowego (pH = 12) nie
spowodowało pojawienia się widma OH-adduktu, które powinno składać się
z dwóch linii odległych od siebie o 3,30 mT świadczących o oddziaływaniu
niesparowanego elektronu z atomem wodoru przy C8 oraz z szerokiego
sygnału pochodzącego od anizotropowych oddziaływań nadsubtelnych ato-

G + *

R
G(C8)OHł

Guanina

O H/D

>-H I • P V H

G —

Schemat 2.

G(N7)H»
G(N7)D ł

H/D

H

G(C8)H«

G(C8)D*

H/D

k
G(N7)H(C8)H*'
G(N7)D(C8)D*»

mu azotu A(N7) = 0; 0; 2,40 mT. Wydaje się, że proponowana przez Gregoli
struktura mylnie została przypisana rodnikowi G(C8)OH*. Prawdopodobnie
obserwowany przez niego sygnał pochodził od innego produktu paramag-
netycznego, G(C8)CH2CONH*, powstającego wskutek ataku rodnika ace-
tamidu NH2COCH" na atom węgla C8 pierścienia imidazolowego. Jego
absorpcja nie powinna się istotnie różnić od absorpcji G(C8)OH*, gdyż tylko
wodór przyłączony bezpośrednio do pierścienia imidazolowego może mieć
zauważalny udział w oddziaływaniach z centrum rodnikowym. Jodoaceta-
mid dodawany był przez Gregoli do badanego układu w celu wykorzystania
jego zdolności do wychwytu elektronów, co miało prowadzić do wyelimino-
wania redukcji guaniny, a więc obserwacji wyłącznie produktów jej utlenie-
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nia [26]. W wyniku pęknięcia wiązania i oderwania atomu jodu od cząstecz-
ki NH2COCH2J tworzy się reaktywny prekursor przyłączający się do guaniny
w pozycji C8. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w żadnym innym laborato-
rium nie potwierdzono empirycznie istnienia G(C8)OH* w fazie stałej, choć
sygnał jaki przypisuje się temu rodnikowi był przez Wanga i Seville stoso-
wany do dekonwolucji wyników eksperymentalnych w postaci widma symu-
lowanego [27].

Rys.4. Widma EPR rodników deoksyrybozy G w różnych matrycach. Rodnik C 1 "
z niewielką domieszką C2": (a) w zamrożonym roztworze H2O, (b) w zamrożonym
roztworze D2O, (c) w szkliwie BeF2/H2O, (d) w szkliwie BeF2/D2O; (e) rodnik C2"
w szkliwie BeF2/D2O.

Poza kationorodnikami, inne produkty utlenienia G powstają w iloś-
ciach mniejszych lub zgoła nieznacznych, w zależności od matrycy. W szkli-
wie BeF2 zidentyfikowano dwa tego typu produkty z centrum paramagne-
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tycznym zlokalizowanym na deoksyrybozie w pozycjach CV i C2' (schemat
2). Ich sygnały składają się odpowiednio z kwartetu o słabym rozdzieleniu
linii i kwintetu (rys.4). Rodnik C 1 " jest odpowiedzialny za powstanie po obu
stronach widma eksperymentalnego dwóch linii, odległych od siebie o blisko
5,0 mT, charakterystycznych dla tego rodzaju produktu również w innych nu-
kleotydach i ich pochodnych badanych przez Malone'a i in. [28]. Natomiast
parametry kwintetu, o stosunku intensywności linii wynoszącym 1:2:2:2:1, są
zbieżne z proponowanymi przez Siebera i in. dla rodnika, którego spin zloka-
lizowany na atomie C2' deoksyrybozy wykazuje rozszczepienia nadsubtel-
ne: A(Ha) = 1,86, 2,86, 0,8 mT; A(HP1) = 4,07 mT; A(Hp2) = 2,1 mT [29].

2,5 mT

Rys.5. Widma górne - anionorodnik G~": (a) w zamrożonym roztworze H2O, (b) w za-
mrożonym roztworze D2O, (c) widmo symulowane (tabela 1). Widma dolne - rod-
nik G(N7)H*: (d) w szkliwie BeF2/H2O, (e) w szkliwie BeF2/D2O.
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W zamrożonych roztworach wodnych pułapkowanie elektronów przez
G prowadzi do powstawania n-anionorodnika, którego widmo, tak jak w przy-
padku kationorodnika, przyjmuje postać singletu (rys.5). Już Close, Hole i in.
badając monokryształy stwierdzili, że oba sprzężone pierścienie biorą udział
w dystrybucji niesparowanego elektronu, a niewielkie rozszczepienia pocho-
dzące od 3 atomów wodoru i 1 atomu azotu zidentyfikowane metodą ENDOR
w widmach EPR tworząjedną, szeroką linię-[30, 31]. Wśród różnych form pro-

Rys.6. Widma górne - rodnik G(C8)H*: (a) w zamrożonym roztworze H2O, (b)
w szkliwie 8 M LiCI/H2O zawierającym oprócz nukleotydu 0,05 M CyaSH, (c) wid-
mo symulowane (tabela 1). Widma dolne - rodnik G(C8)D*: (d) w zamrożonym roz-
tworze D2O, (e) w szkliwie 8 M LiCI/D2O zawierającym oprócz nukleotydu 0,05 M
CyaSH, (f) widmo symulowane (tabela 1).
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tonowanego anionorodnika najtrwalszy i najlepiej poznany jest rodnik G(C8)H*,
nazywany w literaturze H-adduktem, a powstający w wyniku przyłączenia
protonu pochodzącego z warstwy hydratacyjnej do atomu węgla C8 aniono-
rodnika (rys.6). Wykazuje on charakterystyczne widmo, trwałe nawet w tem-
peraturach powyżej 200 K. Stała sprzężenia nadsubtelnego dla dwóch rów-
nocennych atomów wodoru przy C8 wynosi 3,60 mT i waha się ±0,05 mT
w zależności od matrycy i temperatury wygrzewania. Dobrym potwierdze-
niem prawidłowości identyfikacji tego produktu oraz weryfikacji jego para-
metrów spektroskopowych jest zastosowanie w charakterze rozpuszczalni-
ka zamiast H2O wody ciężkiej, D2O. Obserwuje się wtedy, zamiast oddziały-
wania niesparowanego elektronu z 2 protonami związanymi z C8, rozszcze-
pienie pochodzące od 1 atomu protu i 1 atomu deuteru, co zasadniczo mo-
dyfikuje wynik pomiaru EPR, bowiem izotropowe sprzężenie nadsubtelne
dla deuteru jest 6,5 razy mniejsze niż dla protu, zaś spin magnetyczny jego
jądra wynosi 1, a nie Vz, jak dla 1H. Widmo tego składnika niezakłócone in-
nymi sygnałami zarejestrowano dla zamrożonego roztworu wodnego D2O po
ogrzaniu próbki do 260 K. Należy zauważyć, że uzyskane wyniki potwier-
dzają wcześniejsze doniesienia literaturowe, że proton C8-H macierzystej
cząsteczki nie ulega w ciężkiej wodzie wymianie na deuter [32]. Widma
G(C8)H* i G(C8)D" obserwowano również w szkliwie chlorku litu w obec-
ności cysteaminy (rys.6b,e), która redukując rodnik Cl~* hamuje wytwarza-
nie produktów utlenienia nukleotydu, co przyczynia się do wzrostu względ-
nego udziału rodników powstających na drodze redukcji.

Cl"' + CyaSH -> 2Cr + CyaS* + H+

W kwaśnych szkliwach fluorku berylu, gdy badany substrat częściowo
występuje w formie sprotonowanej, spodziewanym produktem pierwotnym
redukcji jest G(N7)H* (rys.5d,e). Powyższe stwierdzenie opiera się na zało-
żeniu, że szybkie zeszklenie roztworu zachowuje nie tylko stężenie proto-
nów w próbce, lecz także ich oddziaływanie z wolnymi parami elektronowy-
mi. Ponieważ pH roztworu Be2F wynosi ok. 2, należy oczekiwać, że część czą-
steczek nukleotydu pozostaje w wyjściowym roztworze w postaci kationu [25]:

pK„=1.9
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W takim przypadku elektron będzie wychwytywany przez cząsteczkę,
która wcześniej uległa protonowaniu, a obserwowany sygnał może różnić
się od rejestrowanego w matrycy obojętnej. Tak jest w istocie, szerokość
singletu wzrasta z ABpp = 0,90 mT w matrycy H2O do ABPP = 1,80 mT w szkli-
wie BeF2/H2O; zaznacza się również słabo rozdzielona struktura nadsubtel-
na. Konsekwencją faktu, że elektron przyłącza się do cząsteczki, która już
w roztworze zyskała H+ w pozycji N7 jest powstawanie innego niż w zamro-
żonym roztworze wodnym produktu niskotemperaturowego protonowania -
G(N7)H(C8)H* (rys.7, schemat 2). Indywiduum to można traktować jako
anionorodnik związany z dwoma protonami (lub deuteronami, jeśli rozpusz-
czalnikiem jest D2O). Charakteryzuje się on przesunięciem gęstości elektro-
nowej w kierunku N7, co przejawia się zmniejszeniem stałej sprzężenia wo-

Rys.7. Widma górne - rodnik G(N7)H(C8)H+t: (a) w szkliwie BeF2/H2O, (b) widmo
symulowane (tabela 1). Widma dolne - rodnik G(N7)D(C8)D+#: (c) w szkliwie
BeF2/D2O, (d) widmo symulowane (tabela 1).
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Tabela 1. Parametry EPR widm rodników nukleotydu

Rodnik

G* [20]

G(N1)-H*[30]

G - [30]

G(C8)H* [*]

G(C8)D* [*]

G(N7)H(C8)H+* [*]

G(N7)D(C8)D+* [*]

A [mT]; szerokość linii [mT];

N3
N10

H(C8)
szerokość linii

g

N3
szerokość linii

g

H
H
H
N

szerokość linii
g

H(C8)
H(C8)

N7
szerokość linii

g

H(C8)
D(C8)

N7
szerokość linii

g

H(C8)
H(C8)
H(N7)

N7
szerokość linii

g

H(C8)
D(C8)
D(N7)

N7
szerokość linii

g

guaniny.

g X

0,00
0,00
0,60
0,80

2,0044

0,00
0,60

2,0056

1,18
1,18
0,68
0,00
0,60

2,0028

3,65
3,65
0,00
0,80

2,0051

3,65
0,56
0,00
0,45

2,0051

3,10
3,10
0,00
0,00
0,90

2,0048

3,10
0,47
0,00
0,00
0,65

2,0048

y

0,20
0,10
0,76
0,80

2,0032

0,00
0,60

2,0040

0,37
0,37
0,12
0,00
0,60

2,0037

3,65
3,65
0,00
0,80

2,0032

3,65
0,56
0,00
0,45

2,0032

3,10
3,10
1,40
0,00
0,90

2,0031

3,10
0,47
0,21
0,00
0,65

2,0031

z

1,18
0,58
0,58
0,80

2,0023

1,23
1,20

2,0029

0,69
0,86
0,48
0,60
0,60

2,0026

3,65
3,65
0,24
0,90

2,0029

3,65
0,56
0,24
0,55

2,0029

3,10
3,10
1,00
2,20
1,10

2,0025

3,10
0,47
0,15
2,20
0,65

2,0025

[*] badania własne
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doru przy C8 oraz pojawieniem się oddziaływań z protonem przyłączonym
w pozycji N7 (tabela 1).
Reakcje rodników nukleotydu guaniny

W warunkach kriogenicznych stopniowe podwyższanie temperatury
próbki pociąga za sobą postępującą relaksację matrycy i uaktywnienie wy-
tworzonych w 77 K produktów paramagnetycznych, umożliwiając tym sa-
mym przebieg reakcji następczych polegających na ich konwersji w rodniki
wtórne lub produkty diamagnetyczne. Dekonwolucja przedstawionych na
rys.1 widm eksperymentalnych pozwoliła na rozdzielenie każdego z nich na
składowe, a następnie znalezienie przebiegu zmian stężeń wyizolowanych
komponentów w funkcji temperatury. Przykładowym wynikiem takiej proce-
dury jest rys.8 otrzymany dla zamrożonych roztworów wodnych nukleotydu
guaniny. Ponieważ w tych warunkach rodniki OH7OD* nie biorą udziału
w reakcjach nukleotydu, ich sygnały odjęto od widm eksperymentalnych i po-
minięto przy sporządzaniu wykresów. Po napromieniowaniu zamrożonego
roztworu wodnego G w 77 K tworzą się trzy indywidua paramagnetyczne:
kationorodnik G+", anionorodnik G~* oraz H-addukt. Pierwszy produkt powsta-
je w wyniku jednoelektronowego utleniania, dwa następne - redukcji. Suma
względnych stężeń G~* oraz jego produktu następczego, G(C8)H*, jest o kil-
ka procent większa niż kationorodnika. Efekt ten, jak podkreślono wcześ-
niej, wynika z większej ruchliwości elektronów niż pozostawionych przez nie
dziur w warstwie hydratacyjnej substratu. Po podwyższeniu temperatury
układu do 160 K ok. 2/3 anionów ulega protonowaniu, zaś reszta prze-
kształca się w produkt diamagnetyczny. Układ tracąc sztywność inicjuje
więc dwie reakcje konkurencyjne. Należy podkreślić, że proces przyłą-
czania H+ zachodzi ze stosunkowo dużą wydajnością już w 77 K, jeśli tylko
umożliwia to dogodne usytuowanie cząsteczek wody względem pierścienia
imidazolu. Stopniowa relaksacja matrycy z jednej strony zmienia położenie
cząsteczek H2O stwarzając dogodne warunki do powstawania kolejnych
wiązań protonu z C8, z drugiej zaś ułatwia konwersję anionorodnika w pro-
dukt nieparamagnetyczny. Porównując dane otrzymane dla zamrożonych
roztworów wodnych H2O i D2O stwierdzono znaczne różnice w dystrybucji
produktów. Maksymalne stężenie H-adduktu jest o ponad 10% większe niż
G(C8)D*, co świadczy o silnym rozpuszczalnikowym efekcie izotopowym.
Różnicę w migracji protonów i deuteronów w napromieniowanych zamrożo-
nych roztworach wcześniej zauważył Kawabata i in. m.in. w związku z szyb-
szym zanikiem elektronów w H2O niż D2O; ich okres połowicznego zaniku
wynosił odpowiednio 8 i 120 ns w 80 K [33]. Obserwowane zjawisko przy-
pisano znacznie większej efektywności przenoszenia przez wiązania wodo-
rowe protonu niż deuteronu do pułapek elektronowych.
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Rys.8. (A) Względny udział rodników G w zamrożonym roztworze H2O w funkcji
temperatury. (•) wszystkie rodniki G, (•) G+#, (A) G *, (T) G(C8)H*, (+) C1".
Założono, że w 77 K udział wszystkich rodników G wynosi 100%. (B) Względny
udział rodników G w zamrożonym roztworze D2O w funkcji temperatury: (•)
wszystkie rodniki G, (•) G+*. (A) G*, (T) G(C8)D#, (+) C1". Założono, że w 77 K
udział wszystkich rodników G wynosi 100%.

W przypadku zastosowania w charakterze rozpuszczalnika ciężkiej
wody, już w 77 K pojawia się 6% rodników deoksyrybozy. Ich widmo EPR
wyraźnie wskazuje, że w roztworze D2O w tej części cząsteczki nie nastę-
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puje wymiana izotopowa, gdyż wszystkie rozszczepienia pochodzą od ato-
mów protu. Wydaje się, że prekursorem rodników cukrowych jest kationo-
rodnik. Jak wskazują uzyskane wyniki, w zamrożonym roztworze wodnym
G+* nie ulega deprotonowaniu przy heteroatomach i dlatego powinien osią-
gać stabilizację wskutek innych procesów. Utrata protonu przy atomie wę-
gla deoksyrybozy przebiega łatwiej w matrycy D2O niż H2O. Różnice te
mogą być spowodowane osiągnięciem przez otaczające kation cząsteczki
H2O korzystniejszego rozkładu przestrzennego, co przyczynia się do zwięk-
szonej stabilizacji produktu pierwotnego. Wynik ten potwierdza jonowy me-
chanizm powstawania rodników deoksyrybozy. Gdyby bowiem tworzyły się
one wskutek homogenicznego pęknięcia wiązania węgiel-wodór, to należa-
łoby oczekiwać podobnych wydajności reakcji w obu matrycach. Kolejnym
argumentem świadczącym o konwersji kationorodnika w rodnik deoksyry-
bozy jest pojawianie się tego indywiduum (H2O), albo wzrost jego ilości
(D2O), po ogrzaniu badanych układów powyżej temperatury ciekłego azotu.
Gdyby rodnik C1" powstawał w wyniku homogenicznej dysocjacji wiązania
wzbudzonej cząsteczki, to jego stężenie osiągałoby maksymalną wielkość
już w 77 K.

W szkliwie BeF2 mechanizm powstawania produktów radiolizy jest
odmienny niż w zamrożonym roztworze wodnym, co znajduje odzwiercie-
dlenie w różnym przebiegu zarejestrowanych widm EPR (rys.2). Układ jed-
nofazowy sprawia, że nukleotyd jest zdolny do wychwytywania elektronów
generowanych nawet w odległych od cząsteczki miejscach, podczas gdy
zasięg migracji dziur jest znacznie krótszy i kończy się, tak jak w roztwo-
rach wodnych, utworzeniem OH7OD' (rys.9). Jak wcześniej sygnalizowano,
guanina występuje tu częściowo w formie protonowanej w pozycji N7. Stąd
początkowo główną frakcję pierwotnych produktów radiolizy nukleotydu
stanowi protonowany odwracalnie anionorodnik. Towarzyszy mu trzykrotnie
mniejsza ilość H-adduktu. Wraz z zanikiem G(N7)H" pojawia się, a następ-
nie sukcesywnie narasta sygnał rodnika G(N7)H(C8)H+* powstającego w wy-
niku przyłączenia drugiego protonu. Gwałtownemu wzrostowi stężenia tego
indywiduum towarzyszy umiarkowane, stopniowe zmniejszanie się zawar-
tości G(N7)H', co wskazuje, że w układzie obecne są dwa prekursory po-
dwójnie protonowanego anionu. Drugim musi być nieodwracalnie protono-
wany anion G(C8)H*. Tak więc oba produkty, zarówno indywidua protono-
wane odwracalnie przy N7, jak i nieodwracalnie przy C8 mogą ulegać prze-
kształceniu w rodnik G(N7)H(C8)H+*. Zinterpretowanie jego widma EPR było
możliwe dzięki porównawczym badaniom przeprowadzonym w H2O i D2O.
W analizie wyników wykorzystano właściwość zachowania geometrii roz-
kładu przestrzennego, a tym samym rozkładu gęstości elektronowej, w mo-
lekułach różniących się jedynie składem izotopowym (w przybliżeniu harmo-
nicznym, adiabatycznym). Stałe oddziaływań nadsubtelnych dwóch protonów
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znajdowały swoje odpowiedniki we wpływie pochodzącym od dwóch jąder
atomów deuteru w strukturze G(N7)D(C8)D+* (tabelal). Jest to pierwszy do-
wód na występowanie tego produktu w szkliwach.

100.
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Temperatura / K

100 H
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Temperatura / K

Rys.9. (A) Względny udział rodników nukleotydu G w szkliwie BeF2/H2O w funkcji
temperatury: (•) wszystkie rodniki, (•) OH*, (A) G(N7)H*, (T) G(C8)H', (•)
G(N7)H(C8)H+", (+) C1", (x) C2". Założono, że w 77 K udział wszystkich rodników
wynosi 100%. (B) Względny udział rodników nukleotydu G w szkliwie BeF2/D2O
w funkcji temperatury: (•) wszystkie rodniki, (•) OD*, (A) G(N7)D", (T) G(C8)D\
(•) G(N7)D(C8)D+*, (+) CV, (x) C2". Założono, że w 77 K udział wszystkich
rodników wynosi 100%.
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Reakcje utlenienia zachodzące w szkliwie BeF2 mają odmienny cha-
rakter niż w zamrożonych roztworach wodnych. Z powodu braku bariery mię-
dzyfazowej ogrzewanie układu prowadzące do jego termicznej relaksacji
z jednej strony inicjuje zanik OH' w wyniku rekombinacji i powstanie H2O2,
z drugiej umożliwia atak rodnika wodorotlenowego na cząsteczki nukleoty-
du. Według drugiego mechanizmu reaguje około 60% rodników hydroksylo-
wych przyczyniając się do abstrakcji wodoru z deoksyrybozy. Głównym pro-
duktem tej reakcji jest rodnik, którego spin jest zlokalizowany na C1'. Nie-
wielka ilość produktu paramagnetycznego, który utracił atom wodoru w po-
zycji C2\ powstaje prawdopodobnie w wyniku wewnątrzcząsteczkowego
przeniesienia centrum rodnikowego z C1' do C2'. Nie stwierdzono znaczą-
cego efektu izotopowego przy zmianie matrycy z H2O na D2O, co należy
wiązać z porównywalną ruchliwością i reaktywnością OH" i OD*.

4.2.2. Nukleotyd adeniny

W skład nukleotydu adeniny (schemat 3), tak jak w przypadku nukleotydu
guaniny, wchodzi zasada purynowa, co sprawia, że niektóre właściwości
chemiczne obu tych związków są zbliżone. W obojętnym roztworze wod-
nym cząsteczki nukleotydu adeniny nie ulegają reakcjom protolizy, nato-
miast w środowisku kwaśnym wykazują tendencję do protonowania w po-
zycji N1.

OH

Schemat 3.

Rodniki nukleotydu adeniny
W napromienionym w 77 K, zamrożonym roztworze wodnym począt-

kowo dominują indywidua, których widma przyjmują mało specyficzną po-
stać singletu (rys.10). Wyizolowano dwa sygnały o podobnym kształcie,
z których bardziej trwały przypisano produktowi powstającemu na drodze
utlenienia (rys.11a). Wykazuje on cechy charakterystyczne zarówno dla
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widma kationorodnika, jak i produktu powstającego w wyniku jego deproto-
nowania [34, 35], gdyż porównanie parametrów singletu z danymi literatu-
rowymi prowadzi do wniosku, że sygnał taki może świadczyć o obecności
zarówno kationorodnika, jak i jego produktu następczego powstającego
w wyniku utraty protonu przez grupę aminową. Drugi z wymienionych pro-
duktów zidentyfikował wcześniej Close i in. w matrycy krystalicznej w prze-
dziale temperatur 10-100 K [35]. Utrata protonu przez kationorodnik wykazu-
jący właściwości mocnego kwasu, pKk < 1 [25], jest wysoce prawdopodob-
na, choć jak zaznaczono wcześniej przy omawianiu radiolizy nukleotydu
guaniny, wielkość pKk nie musi wskazywać kierunku reakcji w fazie stałej.

DPPH

140 K

Rys.10. Widma EPR 0,5 M zamrożonego roztworu wodnego (H2O) nukleotydu A
po napromieniowaniu dawką 10 kGy w 77 K i po kontrolowanym ogrzaniu próbki do
wskazanych temperatur. Dolna linia każdej pary widm stanowi rekonstrukcję umiesz-
czonego powyżej widma doświadczalnego.
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Faktem przemawiającym przeciwko deprotonowaniu kationorodnika
jest zidentyfikowanie wśród produktów radiolizy OH-adduktu, A(C8)OH*.
W przeciwieństwie do nukleotydu guaniny, pierścień imidazolowy adeniny
w zamrożonych roztworach wodnych łatwo tworzy tego typu produkt (rys.11c).
Dublet o stałej rozszczepienia 3,30 mT wraz z charakterystycznym, anizo-
tropowym oddziaływaniem azotu N7 świadczy o przyłączeniu OH" do ato-
mu węgla C8 adeniny (schemat 4). Siłą napędową tego procesu muszą być

enina1*

Rys.11. Widma górne - izolowany sygnał EPR rodnika A+*: (a) w zamrożonym roz-
tworze H2O, (b) widmo symulowane (tabela 2). Widma środkowe - widmo rodnika
A(C8)OH': (c) w zamrożonym roztworze H2O, (d) widmo symulowane (tabela 2).
Widma dolne - widmo C 1 " nukleotydu A: (e) w zamrożonym roztworze H2O; (f)
widmo symulowane (tabela 2).
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wzajemne, elektrostatyczne oddziaływania jonów, dlatego wydaje się mało
prawdopodobne, aby kationorodnik uwalniał wcześniej proton z grupy amino-
wej. Jak donosi Hankiewicz, tego typu indywiduum powstaje także w roztwo-
rze wodnym w wyniku ataku rodników wodorotlenowych na kwas poliadeno-
zynomonofosforowy [36]. Jednak w tych warunkach produktem głównym jest
nie A(C8)OH\ lecz A(C4)OH*. Jak wcześniej wykazano, w zamrożonym roz-
tworze wodnym, w przeciwieństwie do układów ciekłych, OH-addukty nie mo-
gą powstawać według mechanizmu rodnikowego i są produktem procesów
jonowych.

Jedynym indywiduum przejściowym, którego niesparowany spin zlo-
kalizowany jest na deoksyrybozie jest rodnik C 1 " (rys.11e). Jego obecność
stanowi kolejny dowód, że kationorodnik A nie ulega w zamrożonym roz-
tworze deprotonowaniu przy hetoroatomach i może tracić H+ przy atomie
węgla pierścienia dR.

OH

A(C8)OH* r .

A(N3)Hł A(C8)H*

Schemat 4.

Drugi, mniej trwały singlet, pojawiający się tylko w zakresie niskich
temperatur, przypisano produktowi redukcji nukleotydu (rys.12a). Również
w tym przypadku brak charakterystycznych cech uniemożliwia jednoznaczne
stwierdzenie, czy jest to anionorodnik, czy też jego odwracalnie protono-
wany produkt następczy. Jednak na podstawie doniesień literaturowych na
temat badań metodą ENDOR, w których już w temperaturze 10 K stwier-
dzono w napromienionym jednowodnym monokrysztale adenozyny wystę-
powanie A(N3)H" [37, 38], należy sądzić, że także w zamrożonych roztwo-
rach wodnych w 77 K obserwuje się protonowany produkt. Skłonność anio-
norodnika do przyłączania H+ do endocyklicznego azotu jest związana
z podwyższoną gęstością niesparowanego spinu na tym atomie. Protono-
wanie atomu azotu w pierścieniach puryn przyczynia się jedynie do posze-
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rżenia linii EPR, toteż trudno znaleźć jednoznaczne dowody na przebieg
tego typu reakcji protolizy. Wraz z zanikiem singletu pojawia się w wyż-
szych temperaturach charakterystyczne widmo H-adduktu, A(C8)H*, o pa-
rametrach EPR zbliżonych do analogicznego rodnika guaniny (rys.12c, ta-
bela 2). Specyficzna cecha pochodnych purynowych do ulegania nieodwra-
calnemu protonowaniu w pozycji C8 posłużyła do identyfikacji sygnału, które-
go zarówno kształt, jak i położenie są zbieżne z wynikami badań Close'a nad

Rys.12. Widma górne - widma protonowanego anionorodnika A(N3)H': (a) w zamro-
żonym roztworze H2O, (b) widmo symulowne (tabela 2). Widma dolne - widma H-ad-
duktu A(C8)H#: (c) w zamrożonym roztworze H2O, (d) w zamrożonym roztworze
H2O zawierający 0,05 M CyaSH, (e) widmo symulowane (tabela 2).
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monokryształami nukleotydu adeniny [35]. Termin „nieodwracalne protono-
wanie" używany jest dla procesu przyłączenia H+ w miejscu, w którym proton
nie ulega wymianie w roztworze wodnym w temperaturze pokojowej. W obec-
ności cysteaminy, która w znacznym stopniu hamuje wytwarzanie produk-
tów utlenienia adeniny, H-addukt jest jedynym rodnikiem obserwowanym po
ogrzaniu układu do 250 K (rys.12d). Z doniesień literaturowych wynika, że
w szkliwach kwaśnych, a także w szkliwie glikolu polietylenowego może two-
rzyć się również inny produkt nieodwracalnego profanowania, A(C2)H*
[29, 34]; charakteryzuje się on większym o ok. 0,9 mT rozszczepieniem po-
między liniami zewnętrznymi i pojawia się jako produkt ataku wodoru ato-
mowego na pierścienie adeniny. W zamrożonym roztworze wodnym takiego
sygnału nie zidentyfikowano.

Tabela 2. Parametry EPR widm rodników nukleotydu adeniny.

Rodnik

A - [34]

1 ]

A(C8)OH* n

A(N3)H* [35]

A(C8)H* [*]

A [mT]; szerokość linii [mT]; g

Hi(NH2)
H2(NH2)
H(C8)

szerokość linii
g

Hi(C2')
H2(C2')

szerokość linii
g

N7
H(C8)

szerokość linii
g

H(C2)
H(C8)
H(N3)

szerokość linii
g

H,(C8)
H2(C8)

N7
szerokość linii

g

X

1,15
1,26
0,71
1,40

2,0032

1,70
2,80
0,80

2,0032

0,00
3,30
0,70

2,0052

1,64
0,65
0,68
1,20

2,0032

3,60
4,17
0,00
0,80

2,0050

y

0,83
0,84
0,53
1,40

2,0032

1,70
2,80
0,80

2,0032

0,00
3,30
0,70

2,0031

0,99
0,37
0,41
1,20

2,0032

3,60
4,17
0,00
0,80

2,0032

z

0,12
0,10
0,20
1,40

2,0032

1,70
2,80
0,80

2,0032

2,40
3,30
1,00

2,0024

0,56
0,20
0,05
1,20

2,0032

3,60
4,17
2,10
1,20

2,0029

[*] badania własne
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Reakcje rodników nukleotvdu adeniny
Przebieg procesów towarzyszących relaksacji termicznej matrycy po-

stępującej wraz z podwyższaniem temperatury układu przedstawia rys.13.
Stopniowemu zanikowi A"', prawdopodobnie protonowanemu przy endocy-
klicznym atomie azotu N3, towarzyszy wzrost stężenia produktu powstają-
cego wskutek nieodwracalnego protonowania przy C8. Jak stwierdzili Steen-
ken oraz Barnes i Bernhard, jest on bardziej termodynamicznie trwały niż
A(C2)H", zarówno w stanie stałym, jak też w roztworze [25, 39] i zanika do-
piero w zakresie temperatur 210-250 K. W zamrożonych roztworach wod-
nych zachodzące początkowo protonowanie przy N3 może być efektem do-
godnej, wstępnej orientacji cząsteczek wody w roztworze wyjściowym wzglę-
dem elektroujemnego atomu azotu, zachowanej po zamrożeniu. Tymczasem
przyłączenie protonu do C8 wymaga dostosowania otoczenia atomu węgla
już w warunkach kriogenicznych, bowiem proton musi zostać przeniesiony
do akceptora poprzez sieć wiązań wodorowych. Według Nelsona i in. możli-
we jest przegrupowanie protonu usytuowanego przy heteroatomie do atomu
węgla prowadzące do powstania stabilniejszego termodynamicznie produk-
tu [34]. Proces determinuje stopniowa termiczna relaksacja matrycy, w wyniku
której połowa A(N3)H* przechodzi w formę nieodwracalnie protonowanego
H-adduktu. Należy podkreślić, że przypisanie wyizolowanym z widm ekspe-
rymentalnych singletom właściwego indywiduum rodnikowego nie opiera się
na analizie parametrów EPR, które dają często niejednoznaczne przesłanki
do interpretacji wyników, lecz w głównej mierze na identyfikacji ich produktów
następczych wykazujących charakterystyczne widma.

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Temperatura/K

Rys.13. Profile stężeń rodników nukleotydu A w funkcji temperatury w zamrożonym
roztworze H2O: (•) wszystkie rodniki, (•) A+*, (A) A(N3)H*. (T) A(C8)H*, (•)
A(C8)OH\ (+) C1". Założono, że w 77 K udział rodników A wynosi 100%.
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Drugim, głównym produktem radiolizy jest kationorodnik, który w wyż-
szych temperaturach ulega w ok. 50% konwersji do OH-adduktu przez przy-
łączenie do C8 jonu wodorotlenkowego. Domieszka rodnika deoksyrybozy
CV nie przekraczająca 3% może powstawać na skutek stabilizacji kationo-
rodnika osiągniętej w wyniku utraty protonu z pozycji C1', jak to stwierdzili
wcześniej Close i Nelson dla kryształu jednowodnej deoksyadenozyny i nu-
kleotydu guaniny [35].

4.2.3. Nukleotyd cytozyny

Zawiera on, obok grupy fosforanowej i pentozy, pierścień pirymidyny z grupą
karbonylową sąsiadującą z wiązaniem glikozydowym oraz z podstawnikiem
aminowym w pozycji do niego przeciwległej (schemat 5).

o
II

O — P — O — C H

Schemat 5.

Rodniki nukleotydu cytozyny
W zamrożonych roztworach wodnych widma C zachowują podobny

kształt w całym badanym zakresie temperatur (rys.14A). W matrycy D2O
sygnał składa się z dubletu, po obu stronach którego znajdują się linie
o małej intensywności odległe o 5,0 mT. Dodatek cysteaminy prowadzi do
wyeliminowania produktu odpowiedzialnego za ich powstawanie (rys.15a),
co zgodnie z sugestiami Sevilli i in. stanowi dowód, że są one związane
z występowaniem produktów tworzących się w wyniku utlenienia [40]. Cha-
rakterystyczna odległość pomiędzy skrajnymi liniami świadczy o występo-
waniu rodnika cukrowego C1'*, wcześniej zidentyfikowanego w nukleo-
tydach purynowych. Dublet, którego rozszczepienie wynosi 1,5 mT, może
być sygnałem anionorodnika cytozyny, wielokrotnie opisanego w literaturze
[np. 41, 42]. Jednak widmo to radykalnie zmienia swój kształt, jeśli matryca
D2O zostanie zastąpiona zamrożonym roztworem H2O. Przybiera ono wów-
czas postać słabo rozdzielonego tripletu, który można wyizolować odejmując
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w odpowiedniej proporcji sygnał rodnika sulfanylowego od widma doświad-
czalnego uzyskanego w 160 K dla układu C/CyaSH (rys.15c). W wyniku tej
operacji uzyskuje się nie dublet, jak w matrycy D2O (rys.15a), lecz trfplet.
Przyczyną tak istotnej różnicy musi być oddziaływanie niesparowanego spi-
nu z jądrem deuteru w pierwszym przypadku, a protem w drugim. A zatem
dublet otrzymany w matrycy D2O w istocie reprezentuje nie anionorodnik,
lecz jego produkt następczy. Niewielkie rozszczepienie wnoszone przez
deuter mieści się w szerokości linii dubletu, natomiast wpływ protu jest sil-
niejszy i zasadniczo zmienia widmo EPR. Najbardziej prawdopodobnym
miejscem przyłączenia D7H+ jest grupa aminowa, a powstające produkty,
C(NH2)D7C(NH2)H' (schemat 6), charakteryzuje odpowiednio widmo duble-
tu i tripletu, co potwierdza symulacja (rys.15b,d) przeprowadzona z zasto-
sowaniem parametrów przedstawionych w tabeli 3. Prawdopodobnie w ma-

DPPH

140 K

B
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Rys. 14. (A) Widma EPR 0,5 M zamrożonego roztworu (D2O) nukleotydu C po na-
promieniowaniu dawką 10 kGy w 77 K i po kontrolowanym ogrzaniu próbki do
wskazanych temperatur. Dolna linia każdej pary widm stanowi rekonstrukcję umie-
szczonego powyżej widma doświadczalnego. (B) Profile stężeń rodników nukleoty-
du C w funkcji temperatury w zamrożonym roztworze D2O: (•) wszystkie rodniki C,
(A) C(NH2)D", (+) C1"\ (•) niezidentyfikowany triplet. Założono, że w 77 K udział
rodników C wynosi 100%.
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CytozynaN

2,5 mT

Rys. 15. (a) Widmo deuteronowanego anionorodnika C(NH2)D* w zamrożonym roz-
tworze D2O zawierającym 0,05 M CyaSH, 140 K; (b) widmo symulowane (tabela 3).
(c) Widmo protonowanego anionorodnika C(NH2)H" w zamrożonym roztworze H2O
zawierającym 0,05 M CyaSH, 140 K; (d) widmo symulowane (tabela 3). (e) Widmo
C 1 " nukleotydu C w zamrożonym roztworze H2O, (f) widmo symulowane (tabela 3).
(g) Widmo niezidentyfikowanego rodnika C w zamrożonym roztworze D2O.
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trycy D20 dwa proty grupy aminowej cytozyny zostają wymienione na deu-
tery; nie ma to jednak wpływu na widma EPR, gdyż atomy te pozostają w
płaszczyźnie pierścienia i nie są aktywne spektroskopowe

Cytozyna

Schemat 6.

We wcześniejszych pracach Hissunga i von Sonntaga oraz Hole'a i in.
stwierdzono, że uprzywilejowaną pozycją dla protonowania anionu jest N3
[43, 44], a addycja H+ do grupy aminowej następuje tylko w szkliwach, kiedy
to kation soli użytej do ich sporządzenia blokuje endocykliczny atom azotu
[45-47]. Jednak należy zgodzić się z Symonsem, że widmo C(N3)H* nie po-
winno istotnie różnić się od sygnału C", gdyż przyłączony do N3 proton
usytuowany jest w płaszczyźnie pierścienia, co wyklucza znaczące sprzę-
żenie ze spinem [48]. Ponadto brak rozszczepienia nadsubtelnego pocho-

Tabela 3. Parametry EPR widm rodników nukleotydu cytozyny.

Rodnik

C(NH2)H' [*]

C(NH2)D' H

ern

A [mT]; szerokość linii [mT]; g

H(C6)
H(NH2)

szerokość linii
g

D(C6)
D(NH2)

szerokość linii
g

Hi(C2')
H2(C2')

szerokość linii
g

x y z

1,50 1,50 1,50
0,85 0,85 0,85
1,00 1,00 1,00

2,0030 2,0030 2,0030

1,50 1,50 1,50
0,13 0,13 0,13
1,00 1,00 1,00

2,0030 2,0030 2,0030

3,00 2,60 2,60
1,80 1,50 1,50
0,70 0,70 0,70

2,0032 2,0032 2,0032

[*1 badania własne
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dzącego od atomu azotu N3 w anionorodniku wskazuje, że nie należy spo-
dziewać się rozszczepienia linii związanej z obecnością wodoru w tej pozycji.
Zatem triplet obserwowany w zamrożonym roztworze H2O musi wskazywać
na obecność innego produktu. Prezentowane wyniki po raz pierwszy jedno-
znacznie wskazują, że silna zasada jaką jest anionorodnik przyłącza do
grupy -NH2, ortogonalnie do płaszczyzny pierścienia, proton mający udział
w rozszczepieniu sygnału wielkości ok. 0,85 mT oraz że takiej lokalizacji
nie determinuje obecność w układzie kationów metali blokujących pozycję
N3 [49]. Zatem, chociaż w roztworach wodnych uprzywilejowanym miej-
scem dla protonowania jest N3 (dla sprzężonego kwasu pKk > 13), to w wa-
runkach kriogenicznych korzystne zorientowanie cząsteczek wody wokół
grupy aminowej umożliwia przeniesienie protonu w temperaturze ciekłego
azotu do tego właśnie podstawnika, nie zaś do N3.
Reakcje rodników nukleotydu cytozyny

Radioliza zamrożonych roztworów wodnych nukleotydu cytozyny,
w przeciwieństwie do puryn, nie prowadzi do powstawania trwałych w 77 K
kationorodników, a dominującym produktem jest protonowany/deuteronowa-
ny odwracalnie anionorodnik (rys.14B). W przedziale temperatur 140-220 K
zanika on stopniowo, w wyższych temperaturach gwałtownie, przekształca-
jąc się w produkt diamagnetyczny. Jedynym obserwowanym produktem
utlenienia jest rodnik C1' (rys.15e), którego stężenie w D2O nie przekracza
13%. Jest on stosunkowo trwały, a jego zanik rozpoczyna się dopiero po-
wyżej 200 K. Tak jak w przypadku innych nukleotydów, powstawanie rodni-
ka deoksyrybozy w zamrożonym roztworze wodnym można wiązać albo
z dysocjacją wiązania C-H wzbudzonej cząsteczki (tj. cząsteczki pierwotnie
wzbudzonej, powstającej w procesie rekombinacji bliźniaczej produktów jo-
nowych albo rekombinacji elektron-kationorodnik), albo, tak jak proponuje
Malinen, z deprotonowaniem kationorodnika [50]. Drugi z wymienionych pro-
cesów byłby reakcją uboczną, gdyż większość produktów utlenienia jest nie-
trwała i zanika już w trakcie napromieniowania układu. Prawdopodobnie nie-
wielka część produktów rodnikowych nukleotydu, ok. 2%, tworzy nowe indy-
widuum, charakteryzujące się widmem w postaci tripletu linii (rys.15g), lecz
tak mała jego zawartość wyklucza możliwość określenia prekursora, jak
również jednoznaczną identyfikację sygnału.

W szkliwie 7 M BeF2/D2O dominującym produktem radiolizy nukleo-
tydu cytozyny jest deuteronowany anionorodnik, którego udział sięga po-
czątkowo prawie 45% (rys.16). Natomiast stężenie rodnika deoksyrybozy,
C1", wzrasta z 10% w 77 K do 30% w 160 K, wraz ze stopniowym zanikiem
rodników hydroksylowych. W obecności cysteaminy zawartość C 1 " ulega
gwałtownej redukcji. Oba zjawiska świadczą jednoznacznie, że w szkliwie
wzrost stężenia rodnika ze spinem zlokalizowanym w pierścieniu pentozy
należy wiązać z abstrakcją wodoru w wyniku ataku OH', co jest zgodne z -
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Rys. 16. (A) Względny udział rodników nukleotydu C w szkliwie BeF2/D2O w funk-
cji temperatury: (•) wszystkie rodniki, (•) OH*, (T) C(NH2)D\ (+) C1". Założo-
no, że w 77 K udział wszystkich rodników wynosi 100%. (B) Względny udział
rodników nukleotydu C w szkliwie BeF2/D2O w funkcji temperatury w obecności
0,05 M CyaSH: (•) wszystkie rodniki, (•) OD', (T) C(NH2)D#, (+) C 1 " , (•)
CyaSVCyaSSCya"". Założono, że w 77 K udział wszystkich rodników wynosi
100%.

wcześniejszymi doniesieniami innych grup badawczych [51, 52]. Doświad-
czenie mające na celu określenie wpływu cysteaminy powtarzano 5-krotnie,
co umożliwiło oszacowanie względnego błędu wynikającego zarówno z me-
todyki, jak i ilościowej analizy widm eksperymentalnych. W zakresach, w któ-
rych stężenia rodników w funkcji temperatury zmieniały się wolno, odchyle-
nie standardowe wynosi ok. 2%, natomiast gwałtownym spadkom towarzy-
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szy ponad dwukrotny wzrost odchyleń. Wynika to z faktu, że ogrzewanych
próbek nie termostatowano we wskazanej temperaturze, lecz schładzano
ciekłym azotem natychmiast po jej osiągnięciu. Niewielkie różnice w tempe-
raturach, do których ogrzewano układ, przekładają się wtedy na większy cał-
kowity błąd pomiaru. Jednak nie ma on wpływu zarówno na kierunek obser-
wowanych zmian, jak i identyfikację poszczególnych składników widma.

4.2.4. Nukleotyd ty miny

W DNA drugim nukleotydem zawierającym w swojej strukturze zasadę pi-
rymidynowąjest nukleotyd tyminy, przedstawiony na schemacie 7.

OH

Schemat 7.

Rodniki nukleotydu tyminy
Rysunek 17 przedstawia dwie serie widm EPR zarejestrowanych dla

napromieniowanego nukleotydu tyminy w matrycach sporządzonych z H2O
albo z D2O. W zamrożonych roztworach wodnych dominującym produktem
pierwotnym w 77 K jest anionorodnik, którego sygnał EPR ma postać du-
bletu linii odległych o ok. 1,5 mT, powstałych, jak donosi np. Bernhard i in.,
wskutek oddziaływania niesparowanego spinu z atomem wodoru przy C6
[53]. Jego widmo wraz z innymi wyizolowanymi sygnałami poszczególnych
produktów rodnikowych przedstawiono na rys. 18. Symulację widm prze-
prowadzono korzystając z parametrów zamieszczonych w tabeli 4. Jedną
z konsekwencji wzrostu gęstości elektronowej anionorodnika w pozycji C6
jest zwiększenie protonoakceptorowych właściwości tego atomu, w wyniku
czego po ogrzaniu układu powstaje rodnik 5,6-dihydrotymidyny-5-ylowy,
T(C6)H* (schemat 8), identyfikowany na podstawie charakterystycznego okte-
tu, wielokrotnie opisywanego w literaturze [np. 53-55]. Zastąpienie protu deu-
terem pociąga za sobą gwałtowną zmianę kształtu widma, czego przeja-
wem jest znaczna różnica pomiędzy sygnałami uzyskanymi w H2O i D2O.
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Nie stwierdzono natomiast odwracalnego protonowania grupy karbonylowej
T(O4), dla której pKksprzężonego kwasu wynosi 6,9 [25].

DPPH DPPH

140 K

190 K

220 K

240 K

2,5 mT

Rys. 17. Widma EPR 0,5 M zamrożonego roztworu wodnego nukleotydu T po na-
promieniowaniu dawką 10 kGy w 77 K i po kontrolowanym ogrzaniu próbki do
wskazanych temperatur. Matrycę stanowi zamrożony roztwór wodny (A) H2O (dol-
na linia każdej pary widm stanowi rekonstrukcję umieszczonego powyżej widma
doświadczalnego), (B) D2O.

Nukleotyd tyminy, podobnie jak cytozyny, nie tworzy w 77 K trwałych
kationorodników, a jedynym przejściowym produktem utlenienia obserwo-
wanym w szerokim zakresie temperatur od 77 do 220 K jest względnie
trwały rodnik typu allilowego T(CH3)-H*. W monokryształach, w temperatu-

47



Rys. 18. Widma rodników nukleotydu T w zamrożonych roztworach wodnych: (a)
T - (H2O), (b) T(C6)H* (H2O), (c) T(C6)D* (D2O), (d) T(CH3)-H* (H2O), (e) Td*jm

(H2O). Dolne widma każdej z par otrzymano w wyniku symulacji przeprowadzonej
w oparciu o parametry przedstawione w tabeli 4.

rach bliskich helowym, udało się Close'owi zidentyfikować T*, którego jedyną
reakcją następczą było odszczepienie protonu nie w pozycji N3 (pKk = 3,6)
jak to ma miejsce w roztworach, lecz właśnie z grupy metylowej (pKk nie-
znane), której protony mają znacznie mniej kwasowy charakter [41]. Dla
związków tyminy badanych w postaci monokryształów ścieżka reakcji jest
zdeterminowana strukturą sieci krystalicznej. Natomiast w zamrożonych roz-
tworach wodnych przyczyną powstawania z katio no rodnika rodnika typu alli-
lowego może być silna delokalizacja dodatniego ładunku w kierunku grupy
metylowej prowadząca do zrywania wiązań wodorowych sąsiednich cząste-
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czek wody i solwatacji podstawnika ułatwiającej przeniesienie H+ do wolnej
pary elektronowej akceptora. Proponowany przez Malone'a i in. [56] me-
chanizm polegający na przejęciu protonu przez sąsiednią grupę karbonylo-
wą wymagałby unieruchomienia protonów grupy metylowej, co jest zgodne
z prezentowanymi wynikami badań EPR, które świadczą o nierównocenno-
ści wodorów (wykazują one różne sprzężenia nadsubtelne - tabela 4). Poza
mechanizmem jonowym, rodnik allilowy może powstawać także wskutek
homolitycznego pęknięcia wiązania CH2-H, którego energia jest niższa niż
innych wiązań C-H w nukleotydach i została oszacowana przez Colsona na
350-360 kJ/mol [57]. Jednak wg Malinena tego typu proces dominuje podczas
napromieniowania substratu promieniowaniem o dużym LET, np. cząstkami
a, natomiast dla promieniowania y charakterystyczna jest pierwsza ścieżka
reakcji [50].

Tabela 4. Parametry EPR widm rodników nukleotydu tyminy.

Rodnik

T- n

T(C6)H* [*]

T(C6)D" [ ł]

T(CH3)-H' [•]

Tj i m n

A [mT]; szerokość linii [mT]; g

H(C6)
szerokość linii

g

3xH(CH3)
H,(C6)
H2(C6)

szerokość linii
g

3xH(CH3)
D,(C6)
H2(C6)

szerokość linii
g

H,(C2)
H2(C2)
H(C6)

szerokość linii
g

4xH (H(C6); 3xH(CH3))
szerokość linii

g

X

1,50
0,90

2,0029

2,05
3,51
4,06
0,70

2,0048

2,05
0,54
4,06
0,60

2,0048

2,47
1,36
1,40
0,70

2,0031

2,05
0,70

2,0028

y

1,50
0,90

2,0029

2,05
3,77
3,81
0,70

2,0030

2,05
0,58
3,81
0,70

2,0030

0,77
1,88
0,69
0,70

2,0030

2,05
0,70

2,0028

z

1,50
0,90

2,0029

2,05
3,38
4,31
0,70

2,0028

2,05
0,52
4,31
0,42

2,0028

1,60
1,60
0,90
0,70

2,0025

2,05
0,70

2,0028

[*] badania własne
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Dla próbki ogrzanej powyżej 200 K można wyizolować kwintet linii
o rozszczepieniu linii ok. 2,0 mT i stosunku intensywności pików 1:4:6:4:1.
Jego pojawienie jest skorelowane z zanikiem widma rodnika allilowego, lecz
jednoznaczna identyfikacja produktu następczego, którego widmo przybiera
postać kwintetu, od wielu lat jest przedmiotem dyskusji pomiędzy różnymi
grupami badawczymi. Wynika to z faktu, że tego rodzaju sygnał można
przypisać każdemu rodnikowi T(C6)R", w którym funkcję R spełnia grupa
nieaktywna spektroskopowe czyli reprezentująca podstawnik nie oddziału-
jący znacząco z niesparowanym spinem. W literaturze proponowane są co
najmniej trzy rozwiązania: przyłączenie cząsteczki wody, cyklizacja i dime-
ryzacja [56]. Proces przyłączenia atomu wodoru odtwarzający grupę mety-
lową z jednoczesną addycją OH* do C6 jest najmniej prawdopodobny ener-

T(C6)OH*

Schemat 8.

1 cyklo 'dim

getycznie (schemat 8). Ponadto w matrycy D2O nie stwierdzono występowa-
nia deuterowanego analogu adduktu T(C6)OH\ Produkt ten powstaje pod-
czas radiolizy impulsowej roztworów wodnych pochodnych tyminy, lecz wy-
łącznie w wyniku reakcji kationorodnika z jonem wodorotlenkowym [57, 58].
Natomiast w badaniach niskotemperaturowych, nawet w wodzie zeszklonej
techniką hiperschładzania, w której należałoby oczekiwać przyłączenia grupy
wodorotlenowej do podwójnego wiązania, Staluszka i in. nie zidentyfikowali
OH-adduktu [59]. Innym produktem odpowiedzialnym za powstawanie sek-
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wencji pięciu linii mógłby być rodnik tworzący się wskutek wewnątrzcząstecz-
kowego przeniesienia wodoru z deoksyrybozy do grupy metylenowej z utwo-
rzeniem cyklicznego indywiduum T^,, którego trwały sukcesor, 5',6-cyk-
lo-5,6-dihydrotymidynę, Shaw wyizolował jako znaczący produkt radiolizy
roztworów tymidyny [60]. Geometria układu wskazuje jednak, że grupa CH'
jest zbyt odległa od węgla C5' i bardziej prawdopodobne byłoby przenie-
sienie wodoru z C5' do C6. Jednak ten alternatywny proces nie prowadziłby
do proponowanej cyklizacji cząsteczki. Czynnik steryczny utrudniający po-
wstanie wiązania C6-C5' ma szczególne znaczenie w sztywnej matrycy,
kiedy to cząsteczki posiadają ograniczone możliwości zmian konformacyj-
nych. Inni badacze również wiązali pojawianie się kwintetu z obecnością
w cząsteczce pierścienia pentozy, nie rozstrzygając jednak jednoznacznie
jaki rodnik jest bezpośrednio odpowiedzialny za jego powstawanie [15].
Trzecia opcja prowadząca do powstania dimeru, a polegająca na przyłą-
czeniu do grupy metylenowej rodnika allilowego macierzystej cząsteczki
nukleotydu, wydaje się najbardziej przekonująca. Przemawia za nią fakt, że
obecność kwintetu stwierdzono w widmach zamrożonych roztworów wod-
nych, w której to matrycy cząsteczki substratu występują w postaci zatężo-
nej w przestrzeniach pomiędzy kryształami lodu, sprzyjającej ich agregacji.
W szkliwach, gdzie rozkład molekuł pozostaje równomierny, a odległości
pomiędzy nukleotydami znacznie większe, obserwowano zwiększenie stęże-
nia dimeru wraz ze wzrostem stężenia substratu [12] (chociaż według au-
torów obserwowany przyrost nie był wystarczający do potwierdzenia me-
chanizmu). Co więcej, Shaw badając produkty stałe radiolizy stwierdził obec-
ność dimeru 6-tymidylo-5,6-dihydrotymidyny w napromieniowanych zamro-
żonych roztworach tymidyny [61]. Biorąc pod uwagę: przesłanki wynikające
z analizy danych literaturowych; pojawianie się kwintetu w widmach zamro-
żonych roztworów wodnych, w których następuje aglomeracja substratu;
brak takiego sygnału w szkliwie BeF2) w którym nukleotyd występował w ma-
łym stężeniu; brak efektu izotopowego oraz narastanie widma w postaci 5
linii dopiero powyżej 210 K, tj. w temperaturach, w których możliwe stają
się reakcje międzycząsteczkowe, należy stwierdzić, że obecność w widmie
kwintetu jest związana najprawdopodobniej z powstawaniem dimeru.
Reakcje rodnikowe nukleotydu tyminy

Jak wynika z porównania przebiegu zmian stężenia rodników wzglę-
dem temperatury (rys.19), produkt nieodwracalnego protonowania aniono-
rodnika, T(C6)H*, powstaje w ilości ponad dwukrotnie większej niż jego
deuterowany analog T(C6)D*. Jedną z przyczyn tak dużej różnicy w wydaj-
nościach obu procesów jest dwukrotnie większa masa deuteronu niż proto-
nu, co znacząco wpływa na możliwość ich przemieszczania się w matrycy.

W 77 K jedynym zidentyfikowanym produktem tworzącym się z cen-
trum rodnikowego powstającego po wybiciu elektronu jest rodnik typu alli-
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Rys.19. (A) Względny udział rodników T w zamrożonym roztworze H2O w funkcji
temperatury: (•) wszystkie rodniki T, (A) T, (T) T(C6)H', (x) T(CH3)-H", (•)
Td"im . Założono, że w 77 K udział wszystkich rodników T wynosi 100%. Linią prze-
rywaną zaznaczono zmiany stężenia T(C6)D* oznaczone w widmach rodników
powstających w zamrożonym roztworze D2O. (B) Względny udział rodników T w
szkliwie BeF2/D2O w funkcji temperatury: (•) wszystkie rodniki, (•) OD', (A) T*,
(T) T(C6)H', (x) T(CH3)-H'. Założono, że w 77 K udział wszystkich rodników wy-
nosi 100%.

Iowego T(CH3)-H\ Wcześniejsze rozważania dotyczące struktury jego suk-
cesora prowadzą do wniosku, że ulega on prawdopodobnie reakcji dime-
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ryzacji. Widmo tego indywiduum obecne jest w sygnale zarejestrowanym
w najwyższych temperaturach, zarówno w zamrożonych roztworach wod-
nych H2O, jak i D2O.

W kwaśnym szkliwie BeF2/D2O tylko ok. 1/3 populacji anionorodników
ulega deuteronowaniu. Pozostała część zanika tworząc produkt diamagne-
tyczny. Efektywnie przebiega proces abstrakcji wodoru z grupy metylowej
wskutek ataku OD*, w którym bierze udział blisko połowa obecnych w ukła-
dzie rodników wodorotlenowych. Jest to spowodowane stosunkowo małymi
energiami wiązania wodoru w podstawniku metylowym sąsiadującym z ato-
mem węgla zaangażowanym w tworzenie podwójnego wiązania. Nie zacho-
dzi natomiast obserwowane dla pozostałych nukleotydów oderwanie atomu
wodoru od węgla CV deoksyrybozy.

4.3. Porównanie procesów rodnikowych w nukleotydach DNA

4.3.1. Kationorodniki i ich produkty następcze

Potencjały jonizacji zasad azotowych oraz pozostałych składowych nukleo-
tydów znane są zarówno z obliczeń ab initio, jak i badań eksperymental-
nych. Źródła literaturowe zgodnie podają, że ich wielkość wzrasta w nastę-
pującej kolejności: guanina < adenina < cytozyna < tymina « deoksyryboza
< grupa fosforanowa. Według obliczeń Colsona, Sevilli i in. [62, 63] adiaba-
tyczny potencjał jonizacji, definiowany jako różnica pomiędzy energią katio-
norodnika i obojętnej zasady z uwzględnieniem ich optymalnych geometrii,
przyjmuje następujące wartości: guanina - 7,39x102 kJ mol"1, adenina -
7,89x102 kJ mol"1, cytozyna - 8,46x102 kJ mor1, tymina - 8,54x102 kJ mol"1.
Wysoki potencjał jonizacji pentozy i fosforanów w porównaniu z potencja-
łami jonizacji zasad azotowych, odpowiednio ok. 10,7x102 kJ mol"1 i 11,1x102

kJ mol"1, sprawia, że w żadnym z badanych układów nie obserwowano pro-
duktów powstających wskutek wybicia elektronu z tych części nukleotydów.
Jeśli takie zjawisko wystąpi, to zachodzi szybkie, wewnątrzcząsteczkowe
przeniesienie dziury do zasady azotowej i utworzenie kationorodnika, które-
go zarówno niesparowany spin, jak i ładunek zlokalizowane zostają w obrę-
bie pierścieni. Kationorodniki puryn łatwo powstają i są trwałe w tempera-
turze ciekłego azotu, podczas gdy kationorodniki pirymidyn wykazujące wyż-
szy potencjał jonizacji są w tych warunkach nietrwałe.

Utlenienie zasad azotowych indukowane promieniowaniem jonizu-
jącym wywiera silny wpływ na wzrost ich kwasowości wg Bronsteda. Tym
samym w roztworach wodnych należałoby rozważać uwolnienie z cząste-
czek nukleotydów następujących protonów: G(N1)-H* (pKk = 3,9), A(NH2)-H*
(pKk < 1), C(NH2)-H* (pKk -4) oraz T(N3)-H" (pKk = 3,6) [25]. Tymczasem
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w zamrożonych roztworach wodnych reakcje z udziałem protonów nie prze-
biegają zgodnie z przewidywaniami. Parametry EPR singletu przypisanego
cząsteczce G, z której wybity został elektron, oraz reakcja addycji OIT za-
chodząca w obecności produktu utlenienia adeniny wskazują, że począt-
kowo kationorodniki puryn nie ulegają prawdopodobnie deprotonowaniu
przy heteroatomach, jak ma to miejsce w środowisku roztworów wodnych
czy monokryształów. We wszystkich czterech badanych nukleotydach stwier-
dzono natomiast, że niewielka część kationorodników ulega deprotonowa-
niu, jednak nie w pozycjach charakteryzujących się niskimi wartościami pKk,
lecz przy węglu C1' pentozy (G, A, C) albo przy węglu grupy metylowej ty-
miny. We wszystkich tych przypadkach uwalniane są protony o stosunkowo
małej kwasowości. Na podkreślenie zasługuje selektywność tych procesów.
Utrata protonu grupy metylowej kationorodnika T skutecznie konkuruje z
oderwaniem H+ od C1' i w konsekwencji rodnik cukrowy w tym nukleotydzie
nie powstaje.

W świetle powyższych spostrzeżeń nasuwa się wniosek, że w fazie
stałej kationorodniki należy traktować jako wieloprotonowe kwasy w rozu-
mieniu Bransteda wykazujące jednak inne preferencje niż w roztworach.
W zamrożonych roztworach wodnych w niewielkim stopniu ulegają one de-
protonowaniu, choć małe wartości pKk wskazywałyby na łatwą eliminację
H+ z cząsteczki. Co więcej, utrata protonu, jeśli zachodzi, to nie w pozy-
cjach obserwowanych w roztworach. Wielkość pKk nie świadczy więc o nie-
uchronności uwolnienia H+, gdyż w warunkach braku dyfuzji swobodne two-
rzenie się sprzężonej pary kwas-zasada dla wymiany protonu zostaje zaha-
mowane. Kationorodniki ulegają wtedy nieodwracalnemu deprotonowaniu
przy ściśle określonych atomach węgla. Zjawisko odrywania protonu zwią-
zanego z C1' ma prawdopodobnie swoje źródło we wpływie grupy fosfora-
nowej posiadającej silne właściwości akceptorowe w stosunku do H+. We-
dług Barnesa i Bernharda parametrem determinującym ten proces jest roz-
kład konformacyjny nukleotydu, a szczególnie kąt torsyjny % wokół wiązania
glikozydowego, decydujący o przyjęciu przez nukleotyd konformacji syn,
w której wzrasta oddziaływanie reszty fosforanowej [39]. Z kolei dla V" do-
minującym procesem prowadzącym do utworzenia trwalszego produktu
paramagnetycznego może być autoprotoliza polegająca na przeniesieniu
H+ z grupy metylowej tyminy do sąsiedniej nukleofilowej grupy karbonylo-
wej.

Addycja jonu wodorotlenkowego do kationorodnika jest reakcją kon-
kurencyjną w stosunku do utraty protonu. Proces zachodzi tylko dla A+',
przyczyniając się do znacznej redukcji zawartości rodnika cukrowego. Utwo-
rzenie w tym przypadku OH-adduktu jest zdeterminowane silnie kwasowym
charakterem kationorodnika.
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W szkliwie BeF2 rodniki hydroksylowe odrywają atomy wodoru w tych
samych pozycjach, w których kationorodniki powstające w zamrożonych
roztworach wodnych ulegają deprotonowaniu, tj. przy grupie metylowej ty-
miny albo przy CV deoksyrybozy pozostałych nukleotydów. Obie reakcje
wymagają aktywacji termicznej i prowadzą do powstania tych samych pro-
duktów rodnikowych. Cechą charakterystyczną tych indywiduów jest duża
trwałość termodynamiczna przejawiająca się w ich stabilności, nawet w tem-
peraturach powyżej 200 K.

4.3.2. Anionorodniki i ich produkty następcze

Wszystkie badane nukleotydy lokalizują elektrony na zasadach azotowych,
chociaż ich adiabatyczne powinowactwa elektronowe, obliczone przez Col-
sona i Seville, wykazują znaczne różnice i wynoszą w fazie gazowej odpo-
wiednio: dla guaniny -0,7x102 kJ mol"1, dla adeniny -0,3x102 kJ mol"1, dla
cytozyny 0,2x102 kJ mor1 oraz dla tyminy 0,3x102 kJ mol"1 [62]. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że w purynach zachodzi silna delokalizacja spi-
nu w obu sprzężonych pierścieniach, natomiast w pirymidynach największa
gęstość spinu występuje na węglu C6. W zamrożonych roztworach wod-
nych protonowanie anionorodników zachodzi, tak jak w przypadku deproto-
nowania kationorodników, w pozycjach innych niż wskazywałyby następu-
jące wielkości pKk ich sprzężonych kwasów: T(O4)H* pKk = 6,9, C(N3)H*
pKk > 13, A(N1)H' pKk = 12,1 i G(O6)H* pKk nieznane [25]. Widma G(C8)H*
i A(C8)H* w postaci tripletu linii oraz T(C6)H* przyjmującego charaktery-
styczną formę oktetu są jednoznacznym dowodem na to, że protonowanie
zachodzi nie przy egzo- lub endocyklicznych heteroatomach, lecz przy ato-
mach węgla. Ważnym argumentem przemawiającym za taką interpretacją
było znalezienie, przy zmianie matrycy z H2O na D2O, deuterowanych ana-
logów tych związków. W serii badań przeprowadzonych nad nukleotydami
po raz pierwszy stwierdzono, że podstawnik aminowy anionorodnika cyto-
zyny ulega protonowaniu/deuteronowaniu w zamrożonym roztworze wodnym,
co wiąże się z powstawaniem odpowiednio tripletu i dubletu w widmach
EPR. Ponadto wykazano, że protonowanie heteroatomu zabezpiecza pier-
ścień cytozyny przed addycją H+ do węgla C6, jak to ma miejsce w przypad-
ku anionorodnika tyminy.

W każdym z omawianych procesów siłą napędową przyłączania pro-
tonu są skutki towarzyszące wychwytowi elektronu przez cząsteczkę: wzrost
gęstości elektronowej oraz pojawienie się ładunku ujemnego i jego dystry-
bucja. Jednak przyczyny, dla których w warunkach kriogenicznych protono-
wanie następuje w innych miejscach niż w fazie ciekłej, nie zostały w pełni
poznane. Wydaje się, że w roztworze wyjściowym zorientowanie cząsteczek
wody wokół heteroatomów posiadających wolne pary elektronowe powinno
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być silniejsze niż w sąsiedztwie atomów węgla. Jeśli szybkie schłodzenie
zachowuje powyższy układ, to utworzenie sprzężonej pary kwas-zasada
z udziałem nukleofilowych atomów azotu albo tlenu wydaje się uprzywilejo-
wane. Jednak brak jest danych o postępującej wraz podgrzewaniem zamro-
żonych roztworów relaksacji otoczenia nukleotydów na poziomie mikrosko-
powym oraz możliwości reorganizacji cząsteczek wody wynikającej z różnic
pomiędzy ich orientacją i polaryzacją w stosunku do substratu i produktu.
W roztworach cząsteczki wody mają swobodny dostęp do nukleotydu z do-
wolnego kierunku. Tymczasem w fazie stałej jest on ograniczony do istnie-
jących wcześniej mostków wodorowych, których kierunek jest zwykle zgod-
ny z płaszczyzną cząsteczek. Nelson i in. uważają, że zbliżenie protonu poza
płaszczyzną pierścienia, szczególnie w kierunku do niego prostopadłym, pro-
wadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa jego wychwytu, gdyż wzrasta
dostępność do większej gęstości elektronowej heteroatomu [64]. Z powodu
odmiennej tendencji do orientacji cząsteczek wody w zamrożonych roztwo-
rach wodnych przytaczane wartości pKk nie mogą być reprezentatywne dla
układów kriogenicznych. Niosą one natomiast ważne informacje o warun-
kach początkowych radiolizy prowadzonej w szkliwach, w tym w kwaśnym
szkliwie 7 M BeF2, które są całkowicie różne od panujących w dwufazowych
zamrożonych roztworach wodnych. Niskie pH wyjściowego roztworu (pH = 2)
sprawia, że przed zamrożeniem nukleotyd guaniny powinien ulegać częścio-
wemu protonowaniu tworząc G(N7)H+ (pKk = 1,9). Przyjmując, że taka forma
nukleotydu zostaje zachowana po szybkim schłodzeniu, należy oczekiwać,
że po wychwycie elektronów powstaje w tym przypadku rodnik pozbawiony
ładunku. Istotnie, choć widmo G(N7)H* tak jak sygnał G~* ma postać single-
tu, to jednak kształt i szerokość linii są różne. Rozstrzygającym dowodem
wskazującym na poprawność tej identyfikacji jest znalezienie produktu na-
stępczego w postaci G(C8)H(N7)H+*, powstającego w wyniku podwójnego
protonowania, odwracalnego przy atomie azotu N7 i nieodwracalnego przy
atomie węgla C8.

Stabilizowanie jonorodników poprzez redystrybuję protonu prowadzi
do separacji spinu i ładunku, a tym samym utworzenia bardziej stabilnego
produktu przejściowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nieodwracalne
protonowanie następuje przy tych atomach węgla, które, jak udowodnili Sie-
ber i Huttermann, są najbardziej narażone na atak atomowego wodoru [29].
Okazuje się, że w szkliwie kwasu siarkowego H* przytacza się z największą
wydajnością do tych samych miejsc, które w zamrożonych roztworach wod-
nych ulegają protonowaniu. W obu przypadkach powstają więc identyczne
produkty charakteryzujące się dużą trwałością termodynamiczną, obserwo-
wane w stałych matrycach w zakresie najwyższych temperatur. Z drugiej
jednak strony analizując przyłączenie protonów do cząsteczki należy wziąć
pod uwagę, że ich reakcja z heteroatomami przebiega z energią aktywacji
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bliską zera, podczas gdy utworzenie wiązania z węglem wymaga pokona-
nia bariery energetycznej. W warunkach kriogenicznych wolna para elektro-
nów atomu azotu czy tlenu okazuje się być czynnikiem niewystarczającym
do zainicjowania przeniesienia protonu z połączonych wiązaniami wodoro-
wymi cząsteczek wody, unieruchomionych w sztywnej matrycy. Taką rolę
spełnia raczej ładunek ujemny, którego nierównomierna dystrybucja w pier-
ścieniu sprawia, że miejsca o dużej jego gęstości oddziałując na sąsiednie
cząsteczki H2O ukierunkowują je i polaryzują. W kolejnym etapie następuje
przesunięcie protonu od donora do akceptora, jeśli tylko obie cząsteczki
osiągnęły wystarczającą energię konieczną do przebiegu reakcji. Fakt, że
wraz z ogrzewaniem badanych układów obserwuje się postęp w reakcji nie-
odwracalnego protonowania anionorodników świadczy o konieczności poko-
nywania barier energetycznych. Natomiast dla anionorodnika cytozyny, przy-
łączającego H+ do grupy aminowej, proces protonowania jest całkowicie za-
kończony już w 77 K, ponieważ odbywa się przy zerowej energii aktywacji.

4.3.3. Ocena poprawności przyjętego modelu działania promieniowania
jonizującego

Wstępnie przyjęto założenie, że wyniki otrzymane dla zamrożonych roztwo-
rów wodnych składających się z układu dwufazowego dają się opisać w ka-
tegoriach bezpośredniego oddziaływania promieniowania jonizującego, zaś
w matrycach szklistych jako oddziaływanie pośrednie. Wprawdzie nie wyko-
nywano odrębnych badań w celu potwierdzenia powyższego stwierdzenia,
lecz analiza uzyskanych wyników w pełni potwierdziła jego prawdziwość.
Świadczą o tym następujące przesłanki:
• Aby dla tej samej dawki promieniowania jonizującego uzyskać w 77 K

porównywalną populację produktów rodnikowych, należy w dwufazo-
wych zamrożonych roztworach wodnych stosować ok. dziesięciokrotnie
większe stężenie substratu niż w szkliwach. W pierwszym z układów nie
zachodzi przeniesienie ładunków lub centrów paramagnetycznych z fa-
zy krystalicznej wody do fazy zawierającej nukleotyd, co sprawia, że do
wytworzenia podobnego poziomu stężeń rodników nukleotydu niezbęd-
ne jest użycie roztworów wyjściowych o większej zawartości substratu.
W szkliwach natomiast, w inicjowaniu indywiduów rodnikowych dominu-
jącą rolę odgrywają produkty radiolizy matrycy, dlatego też stężenie
substratu może być znacznie mniejsze.

• Jeśli tylko produkty pierwotne nukleotydów są wystarczająco trwałe, to
w temperaturze ciekłego azotu w dwufazowych zamrożonych roztwo-
rach wodnych pojawiają się aniono- i kationorodniki, oczekiwane pier-
wotne produkty jonizacji. Tymczasem w homogenicznym szkliwie elek-
trony powstające w matrycy są wychwytywane przez nukleotydy i lokali-
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zowane na zasadach azotowych tworząc rc-anionorodniki, które stano-
wią jeden z dwóch głównych produktów radiolizy. Natomiast powstające
w wodzie dziury, jako cząstki mniej ruchliwe, stają się źródłem produktu
utlenienia w postaci OH' lub, w dalszej kolejności, rodników powstają-
cych w wyniku utlenienia substancji obecnych w układzie. W konse-
kwencji w 77 K kationorodniki nukleotydów w tych warunkach nie po-
wstają.

• Rodniki hydroksylowe tworzące się w mikrokryształach lodu zamrożo-
nych roztworów wodnych zanikają stopniowo w przedziale temperatur
77-140 K, przekształcając się w produkt diamagnetyczny (H2O2) we-
wnątrz własnej fazy i nie powodując wzrostu stężenia rodników nukleo-
tydów. Natomiast w homogenicznym szkliwie znaczna część OH* reagu-
je z nukleotydami, prowadząc do abstrakcji wodoru z deoksyrybozy albo
grupy metylowej tyminy.

• W dwufazowym zamrożonym roztworze wodnym powstająca w war-
stwie hydratacyjnej dziura (tj. pierwotny kation) może albo zanikać w re-
akcji z sąsiednią cząsteczką wody, albo pokonać dystans dzielący ją od
dodanej substancji znajdując tam miejsce lokalizacji. Pierwsza z wymie-
nionych opcji prowadzi do utworzenia reaktywnego rodnika hydroksylo-
wego, który wchodząc w reakcje z nukleotydami mógłby inicjować po-
wstawanie produktów utlenienia innych niż kationorodnik. Jednak w za-
kresie temperatur, w którym rodniki hydroksylowe zanikają, nie stwierdzo-
no powstawania takich indywiduów. Wydaje się więc, że w bezpośrednim
sąsiedztwie substratów nie tworzą się rodniki OH', a dziury tam powsta-
jące zwiększają deficyt elektronowy nukleotydów.

Powyższe obserwacje uprawniają do stwierdzenia, że interpretacja wy-
ników dokonana na podstawie założenia o różnych mechanizmach oddziały-
wania promieniowania jonizującego w dwufazowych zamrożonych roztwo-
rach wodnych i szkliwach znajduje w pełni potwierdzenie zarówno w cha-
rakterze powstających produktów pierwotnych i ich stężeniach, jak też w re-
akcjach następczych zidentyfikowanych rodników.

Chociaż w zamrożonych roztworach wodnych efekt pseudobezpośred-
ni może wnosić istotny wkład w radiolizę nukleotydu, to na podstawie prze-
prowadzonych badań jego oszacowanie nie jest możliwe, gdyż produkty
powstające wskutek tego oddziaływania nie różnią się od inicjowanych bez-
pośrednio promieniowaniem jonizującym.

4.3.4. Efekt izotopowy

W zamrożonych roztworach wodnych anionorodniki osiągają trwalszą termo-
dynamicznie postać ulegając przekształceniu w rodniki obojętne. Jeśli reak-
cja zobojętnienia polega na nieodwracalnym przyłączeniu protonu albo deu-
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teronu do atomu węgla, to oba tworzące się indywidua wykazują charakte-
rystyczne widma EPR, różniące się liczbą linii i wielkością rozszczepienia
nadsubtelnego. Porównanie addycji H+ i D+ do anionorodników wskazuje na
znaczne różnice w wydajnościach obu procesów. Jeśli pierścień imidazolowy
guaniny jest akceptorem protonu w pozycji C8, to maksymalne stężenie two-
rzącego się produktu wynosi 40%, natomiast przyłączenie deuteronu prowa-
dzi do powstania ok. 25% D-adduktu. Jeszcze większe różnice obserwowa-
no dla nukleotydu tyminy. Stężenie T(C6)H* wzrasta wraz ze stopniowym
ogrzewaniem układu do 45%, podczas gdy udział jego deuterowanego ana-
logu, T(C6)D#, nie przekracza 20%. Wyniki te wskazują na silny efekt izoto-
powy związany ze zmianą rozpuszczalnika. Masa protonu jest dwukrotnie
mniejsza niż deuteronu, co zgodnie z obserwacjami Kteevoy'a bezpośrednio
przekłada się na jego większą ruchliwość i dostępność [65]. W konsekwencji
proces protonowania anionorodników zachodzi znacznie łatwiej niż ich deu-
teronowania. Nie zaobserwowano natomiast istotnych różnic w reaktywności
rodników wodorotlenowych OH" i OD' w szkliwie BeF2 w stosunku do nukleo-
tydu guaniny.

Nieodwracalne deprotonowanie kationorodnika guaniny w matrycach
H2O i D2O prowadzi do powstania tego samego produktu i nie zależy od
użytego rozpuszczalnika. Wpływ matrycy na G+* przejawia się w tym przy-
padku w różnej wydajności przenoszenia protonów z deoksyrybozy przy
węglu C1' do cząsteczek wody. Wydajność reakcji w H2O jest trzykrotnie
mniejsza niż w D2O, co pozostaje w sprzeczności z ogólną tendencją do
spadku mocy większość kwasów w ciężkiej wodzie obserwowanej w roz-
tworach [66]. Jednak, jak wykazano wcześniej, właściwości protolityczne nie
zawsze determinują przebieg reakcji w fazie stałej. W tym przypadku istot-
ny wpływ mogą mieć różnice w relaksacji dipolowej decydującej zarówno
o rozkładzie przestrzennym produktów pierwotnych, jak i procesach solwa-
tacji. Zachowanie ładunku i struktury kationorodników w H2O kompensowa-
ne jest większym udziałem matrycy. Natomiast przeniesienie protonu po-
między reaktantami w D2O wynikać może ze słabszych właściwości stabili-
zujących tej matrycy w stosunku do G+*.

4.4. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na DNA

DNA jest biopolimerem składającym się z podjednostek w postaci deoksy-
rybonukleotydów, którego szkielet stanową deoksyrybozy połączone most-
kami fosfodiestrowymi. Zmiennym elementem cząsteczki jest sekwencja za-
sad purynowych i pirymidynowych. Dwuniciowe DNA, które stanowiło przed-
miot niniejszych badań, składa się z dwóch równoległych i przeciwbieżnych
łańcuchów polinukleotydowych o kierunkach 5'->3' oraz 3'-> 5'. Dwa łańcu-

59



chy tworzą parę prawoskrętnych helis zwiniętych wokół wspólnej osi. Szkielet
cukrowo-fosforanowy znajduje się na zewnątrz cząsteczki, natomiast równo-
legle ułożone pierścienie zasad azotowych skierowane są do środka helisy.

adenina

Stabilność helikalnej, dwuniciowej struktury zapewnia: specyficzna budowa
umożliwiająca występowanie wiązań wodorowych pomiędzy przeciwległymi
zasadami azotowymi (schemat 9), przyciąganie hydrofobowe typu Van der
Waalsa pomiędzy płaskimi aromatycznymi cząsteczkami zasad należącymi
do tego samego łańcucha oraz istnienie zewnętrznych wiązań wodorowych
pomiędzy różnymi składowymi cząsteczki DNA a wodą.

4.4.1. Rodniki DNA inicjowane promieniowaniem jonizującym
w dwufazowych zamrożonych roztworach wodnych

Rysunek 20 przedstawia sekwencję widm EPR zarejestrowanych dla DNA
w formie B po napromieniowaniu w 77 K i po kontrolowanym ogrzaniu ukła-
du do wskazanych temperatur. Głównymi składnikami pierwszego widma
są: singlet przypisywany kationorodnikowi guaniny oraz dublet linii charak-
terystyczny dla anionorodników pirymidyn (rys.21). Według Wanga i Sevilli
wysoce prawdopodobne jest przeniesienie do G+* protonu z grupy amino-
wej cytozyny połączonej z guaniną wiązaniem wodorowym [67]. Chociaż
należałoby oczekiwać, że stan sprotonowania cząsteczki wpływa na dystry-
bucję spinu i determinuje widmo EPR, to w przypadku przesunięcia protonu
w parze komplementarnej, zachodzącego w płaszczyźnie obu zasad, nie po-
winno ono wprowadzać istotnych zmian w widmie EPR. Dlatego też, na pod-
stawie zaprezentowanych wyników, nie można bezpośrednio wnioskować
o protonowaniu G+*.

Pierwotnymi produktami redukcji są C~* oraz T", których widma w for-
mie dubletu linii odległych o ok. 1,40 mT charakteryzują się podobnymi para-
metrami EPR i dlatego ich wyizolowanie, a w konsekwencji pełna dekonwo-
lucja widm eksperymentalnych DNA, nie prowadziłaby do uzyskania w pełni

60



160 K

2,5 mT

Rys.20. Widma EPR zamrożonego roztworu wodnego DNA (z grasicy cielęcej)
0 stężeniu 300 mM po napromieniowaniu dawką 10 kGy w 77 K i po kontrolowa-
nym ogrzaniu układu do wskazanych temperatur.

wiarygodnych wyników. Powstawanie tych właśnie pierwotnych produktów
rodnikowych w napromieniowanym DNA można wprost wiązać z podanymi
w rozdz. 4.3.1. i 4.3.2. wartościami potencjałów jonizacji i powinowactwa
elektronowego nukleotydów. Wprawdzie, jak wynika z obliczeń przeprowa-
dzonych przez Colsona i in. [62], tworzenie par komplementarnych zasad
wpływa na obie wielkości, to w dalszym ciągu najniższym adiabatycznym
potencjałem jonizacji charakteryzować się będzie guanina (7,2x102 kJ moP1).
Jest to czynnik decydujący o lokalizacji dziury powstającej po wybiciu elek-
tronu w łańcuchu albo w wodzie hydratacyjnej dla r < 9. Parowanie zasad
silnie wpływa na wzrost powinowactwa elektronowego cytozyny, podczas gdy
tymina zachowuje w parze komplementarnej podobne właściwości jak w
postaci niezwiązanej. Wynika to z faktu, że w parze AT każda z zasad jest
donorem jednego protonu dla zasady komplementarnej, natomiast w parze
GC guanina dostarcza dwóch protonów, a cytozyna tylko jednego. Colson
1 Sevilla oszacowali, że każdy proton wiązania wodorowego zwiększa powi-
nowactwo elektronowe zasady komplementarnej o ok. 50 kJ mor1 i zmniej-
sza je o tę samą wartość u jego donora [62]. Powyższe dane odnoszące się
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2,5 mT

Rys.21. Widma rodników DNA w zamrożonym roztworze wodnym: (a) G+*, (b) T*
i C-, (c) T(C6)H\

do fazy gazowej ulegają korekcie, jeśli w obliczeniach zostanie uwzględnio-
na hydratacja oraz oddziaływanie elektronów n pomiędzy płaskimi pierście-
niami zasad w helisie (stacked base pairs). Powinowactwo elektronowe za-
równo cytozyny, jak i tyminy wzrasta, a wpływ wody częściowo kompensuje
różnice wynikające z różnej liczby wiązań wodorowych pomiędzy parami
AT i GC. Po uwzględnieniu wszystkich czynników związanych z budową
podwójnej helisy i jej otoczenia, na podstawie badań ab initio, wnioskowano,
że powinowactwa tyminy i cytozyny powinny przyjmować podobną wielkość
z niewielką przewagą tej pierwszej, co potwierdziły doniesienia Richard-
sona i in. [68]. Zatem stwierdzona doświadczalnie obecność kationorodni-
ka guaniny oraz anionorodników cytozyny i tyminy jest zgodna z przewi-
dywaniami wynikającymi z wcześniejszych obliczeń kwantowo-mechanicz-
nych.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na miejsce lokalizacji dziu-
ry i elektronu jest możliwość separacji ładunku i niesparowanego spinu pro-
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wadząca w konsekwencji do stabilizacji centrum paramagnetycznego na
obojętnym fragmencie cząsteczki DNA. Tak jak w przypadku nukleotydów
nie połączonych w polinukleotyd, wiąże się to na ogół z utratą lub pozyska-
niem protonu. Jak wcześniej wspomniano, deprotonowanie G*+ jest teore-
tycznie prawdopodobne, lecz nie zostało dotychczas potwierdzone ekspery-
mentalnie. Podobny problem powstaje w przypadku protonowania aniono-
rodnika cytozyny. Jednoznacznie można jedynie stwierdzić, że kształt syg-
nału C"*, tj. dublet linii, wyklucza protonowanie jego grupy aminowej przez
cząsteczki wody, jak to miało miejsce w przypadku niezwiązanego nukleo-
tydu cytozyny [49] (widmo EPR przybiera wtedy postać trypletu). W przy-
padku DNA wiązaniami wodorowymi objęte są nie tylko przyległe molekuły
rozpuszczalnika, lecz przede wszystkim pary zasad komplementarnych, to-
też wysoce prawdopodobne staje się, sugerowane przez Symonsa, Wanga
i in., przeniesienie protonu na endocykliczny atom azotu N3 cytozyny z za-
sady dopełniającej, tj. guaniny, wzdłuż wiązania wodorowego z wytworze-
niem termodynamicznie uprzywilejowanego rodnika C(N3)H* [48, 67]. Rów-
nież w tym przypadku otrzymany produkt charakteryzuje widmo EPR zbliżo-
ne do sygnału jego prekursora i nie można bezpośrednio potwierdzić jego
obecności. Z kolei reakcja następcza drugiego z anionorodników, T*, nie
pozostawia żadnych wątpliwości interpretacyjnych, gdyż w wyższych tem-
peraturach następuje konwersja T* do T(C6)H" w wyniku nieodwracalnego
protonowania, co wiąże się, tak jak w przypadku izolowanego nukleotydu
tyminy, z narastaniem oktetu linii w widmach EPR. W DNA proces protono-
wania atomu węgla można rozważać jako konsekwencję wyjątkowo słabych
właściwości kwasowych zasady komplementarnej, tj. adeniny, której pKk > 14
[25]. Ponieważ nie może ona stanowić źródła protonów, partnerem dla anio-
norodnika tyminy staje się cząsteczka wody z warstwy hydratacyjnej, która,
mając dostęp do podwójnego wiązania C5-C6, staje się donorem protonu.

Poza głównymi produktami radiolizy, w napromieniowanym DNA obec-
na jest również niewielka domieszka rodnika typu allilowego T(CH3)-H*, któ-
ry, jak potwierdzają wyniki badań przedstawione w następnym rozdziale,
powstaje na drodze utlenienia. W tym przypadku proces eliminacji protonu
z grupy metylowej dominuje nad przeniesieniem protonu z T* do adeniny.
Wynika to ze zbliżonej wartości pKk obu reagentów, tj. kationorodnika tymi-
ny i cząsteczki adeniny [25], co sprawia, że pozostają one w równowadze.

Należy podkreślić, że składowe widm eksperymentalnych DNA nie
pokrywają się w pełni z komponentami otrzymanymi dla widm nukleotydów
pozostających w formie niezwiązanej. W przeciwieństwie do nukleotydów
występujących w postaci odrębnych cząsteczek, w DNA otoczenie każdego
z monomerów jest zdefiniowane z uwagi na jego helikalną, ściśle określoną
strukturę. Wnosi ona pewien udział w wielkość rozszczepienia linii widmo-
wych, ich szerokość i kształt.
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W widmach napromieniowanego DNA jednoznacznie zidentyfikowano
tylko rodniki zasad azotowych, choć szkielet biocząsteczki również musi ab-
sorbować znaczną część energii promieniowania. Rodniki grupy fosforano-
wej i deoksyrybozy znaleziono jedynie wśród produktów radiolizy prowadzo-
nej przez Beckera i in. z użyciem wiązki jonów argonu charakteryzujących
się wysokim LET [69]. Brak tego typu indywiduów generowanych promie-
niowaniem gamma tłumaczy się przenoszeniem ładunków do aromatycz-
nych, heterocyklicznych pierścieni, które je skutecznie stabilizują, lub też, jak
proponują inni badacze, efektywną rekombinacją rodników powstających
w składnikach DNA tworzących jego łańcuch [70]. Jak propnuje Close nie
można również wykluczyć, że choć rodniki cukrowe powstają, to ich detek-
cja jest niemożliwa z uwagi na zbyt małe stężenie lub występowanie kilku
różnych rodników deoksyrybozy, wykazujących w większości przypadków
widma w postaci wielu linii, co stanowi dodatkowy czynnik redukujący inten-
sywność ich sygnału EPR [71].

4.4.2. Wpływ jonów żelaza(l II) na radiolizę DNA

Oddziaływanie promieniowania jonizującego na DNA można modyfikować
stosując domieszki wpływające na przesunięcie równowagi pomiędzy pier-
wotnymi produktami utlenienia i redukcji. Dużą grupę takich związków sta-
nowią substancje wykazujące silne powinowactwo elektronowe, np. nitroimi-
dazole [72]. Z badań Razskazovskiego i in. wynika jednak, że niektóre tego
typu czynniki po wychwycie elektronu tworzą produkty zdolne do abstrakcji
wodoru z biocząsteczek, stając się tym samym źródłem wtórnych uszkodzeń
[73]. Takich problemów nie pociąga za sobą stosowanie w charakterze ak-
ceptorów elektronów jonów metali. Szczególne znaczenie przypisywane jest
wpływom jonów żelaza z uwagi na ich udział w reakcji Fentona, która odgry-
wa istotną rolę w uszkodzeniach oksydacyjnych biocząsteczek [np. 74, 75].
Obecność Fe(lll) w otoczeniu helisy sprawia, że zachodzą zmiany w prze-
biegu niskotemperaturowej radiolizy DNA. Na rys.22 przedstawiono cztery
serie widm rodników DNA powstających pod wpływem promieniowania jo-
nizującego w obecności różnych stężeń jonów żelaza(lll).

Dla analizy ilościowej wyników istotne znaczenie ma fakt, że chociaż
jony żelaza(lll) posiadają właściwości paramagnetyczne, to ich sygnał nie
zakłóca widm rodników organicznych, gdyż kompleksy żelaza(lll) wykazy-
wały absorpcję tylko w zakresie niskich wartości indukcji pola magnetycz-
nego (g = 4 dla struktur wysokospinowych, S = 5/2). Z tych powodów wid-
ma EPR w 77 K składają się wyłącznie z sygnałów pochodzących od rodni-
ków DNA oraz OH*. Wprowadzenie do układu jonów Fe(lll) w milimolowym
stężeniu nie może wpływać na ilość tworzących się w fazie krystalicznej
rodników wodorotlenowych. Dlatego ich absorpcja mogła posłużyć jako wew-
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Rys.22. Widma EPR 300 mM roztworu wodnego DNA z dodatkiem jonów żelaza(lll)
zamrożonego i napromieniowanego w 77 K dawką 10 kGy, a następnie ogrzanego
do wskazanych temperatur. Stężenie Fe(lll) wynosi odpowiednio: (A) 1 mM, (B) 2
mM, (C) 3 mM i (D) 5 mM. Stężenie rodników OH" pozostaje jednakowe i nie zale-
ży od obecności jonów żelaza. Dlatego względny wzrost sygnału OH" w seriach
widm od A do D obserwowany w 77 K wskazuje na stopniowy spadek stężenia rod-
ników DNA.

nętrzny wzorzec względnych stężeń pozostałych rodników. Przyjęto, że w
próbce DNA pozbawionej jonów ie\aza stężenie rodników tworzących się
w jego łańcuchach po napromieniowaniu wynosi 100%. Wszystkie inne wid-
ma rejestrowane w 77 K dla układów zawierających Fe(lll) normalizowano
porównując natężenia widm rodnika wodorotlenowego. Stwierdzono, że wraz
ze wzrostem stężenia jonów żelaza już w 77 K gwałtownie maleje całkowite
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stężenie rodników DNA (rys.23), co wiąże się ze stopniowo zanikającą skła-
dową widm w postaci dubletu. Ze zmieniającego się kształtu widm wynika,
że produkty pierwotne powstające w wyniku redukcji tworzą się w coraz
mniejszej ilości. Powyższe zjawisko musi być następstwem intensywnego
zmiatania elektronów przez jony żelaza(lll). Wraz ze wzrostem stężenia wy-
chwytują one coraz większą część elektronów wytworzonych w łańcuchach
DNA i ich bezpośrednim otoczeniu, a w związku z tym w biocząsteczce
wzrasta względny udział produktów utlenienia. Postępujący spadek całkowi-
tego stężenia rodników DNA w funkcji [Fe(lll)] wskazuje, że wprowadzone
jony nie hamują rekombinacji dziura-elektron, która zachodzi dla znacznej
liczby generowanych ładunków (wg Wanga i in. rekombinacji ulega w tych
warunkach około 75% wszystkich powstających dziur i elektronów [76]). W
takim bowiem przypadku należałoby oczekiwać wzrostu ogólnej liczby rod-
ników.

100

rodniki DNA

rodnik tymilowy

Rys.23. Stężenie wszystkich rodników DNA w 77 K i rodnika tymilowego T(C6)H"
w 203 K w zależności od stosunku stężeń molowych [Fe(lll)]/[DNA]. Strzałki T ilus-
trują zmniejszanie się stężenia anionorodnika tyminy równe spadkowi stężenia rod-
nika tymilowego. Strzałki C ilustrują redukcję stężenia anionorodnika cytozyny.

Zmniejszającemu się stężeniu anionorodników towarzyszy w wyższych
temperaturach spadek stężenia rodnika 5-tymilowego, T(C6)H\ czego do-
wodem jest stopniowy zanik oktetu w widmach EPR. Gdy stosunek stężeń
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[Fe(lll)]/[DNA] osiąga wartość 1/60, sygnał zostaje wyeliminowany w całym
badanym zakresie temperatur. Silny wpływ Fe(lll) na zmniejszanie się po-
pulacji T(C6)H* wiąże się ze stopniowym spadkiem zawartości rodnika T \
który jest jego prekursorem. Zatem elektrony przestają być wychwytywane
przez tyminę, gdyż są efektywnie zmiatane przez jony żelaza. Należy pod-
kreślić, że początkowy zanik wszystkich rodników w układzie jest skorelo-
wany z redukcją stężenia rodnika tyminowego (rys.23). Udział anionorodni-
ka cytozyny zmniejsza się znacząco dopiero wtedy, gdy Fe(lll) występuje
w większych stężeniach. W świetle powyższych obserwacji nasuwa się wnio-
sek, że cytozyna silniej wiąże elektrony niż tymina. W związku z tym pod-
czas kontrolowanego ogrzewania układu nie zachodzi przeniesienie elek-
tronu z anionorodnika cytozyny do anionorodnika tyminy C~* + T —» C + T",
o czym świadczy preferencyjny zanik oktetu w obecności jonów żelaza(lll)
[77]. Sugestie o aktywowanym termicznie przeskoku elektronu wysuwane
przez Beckera i in. nie zostały więc potwierdzone [78]. Powodem, dla które-
go cytozyna wiąże elektrony silniej niż tymina jest prawdopodobnie, wcześ-
niej rozpatrywana przez Faraggi i Klappera, szybka stabilizacja anionorod-
nika cytozyny w wyniku przeniesienia protonu w parze komplementarnej GC
wzdłuż wiązania wodorowego [79]. Utworzenie trwalszego, pozbawionego ła-
dunku rodnika hamuje przeniesienie elektronu na tyminę.

Fe(lll)
Fe(ll)

H (77 K)

H + (mate. 200 K)

C(N3)H*

T(C6)H"

Należy jednak podkreślić, że w przeciwieństwie do nukleotydów, które tracą
ładunek w wyniku reakcji protycznych, w DNA odwracalna reakcja z udzia-
łem wiązań wodorowych pozostawia ładunek na tej samej parze zasad. Jak
stwierdzono w poprzednim rozdziale, protonowanie T* w obrębie pary AT
nie jest możliwe, toteż w tym przypadku donorem H+ stają się otaczające
helisę cząsteczki wody. Tego typu proces stabilizacji rodnika wymaga re-
orientacji warstwy hydratacyjnej i nie może konkurować z przesunięciem
protonu wzdłuż wiązania wodorowego zachodzącym w czasie porównywal-
nym z częstotliwością drgań oscylacyjnych i charakteryzującym się zerową
energią aktywacji.

Zanikowi produktów redukcji DNA musi towarzyszyć zwiększony
względny udział przejściowych produktów utlenienia. Oprócz dominującego
singletu G "̂ obserwuje się narastanie sygnału innego indywiduum paramagne-
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Rys.24. Zawartość rodnika tymilowego T(C6)H" w zależności od stosunku stężeń
molowych [Fe(lll)]/[DNA] oraz [Cu(ll)]/[DNA]. Zamrożone roztwory wodne poddano
napromieniowaniu w 77 K i ogrzano do temperatury 203 K.

5,0 mT

Rys.25. Składowa równoległa widm EPR jonów miedzi(ll) w obecności DNA w za-
mrożonych roztworach wodnych: (a) przed napromieniowaniem, (b) po napromienio-
waniu dawką 10 kGy w 77 K, (c) po napromieniowaniu i ogrzaniu układu do 173 K,
(d) po napromieniowaniu i ogrzaniu do 243 K.
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tycznego, który został przez Lange i in. zidentyfikowany jako widmo rodnika
tyminy typu allilowego T(CH3)-H' [12]. Dwie skrajne jego linie dzieli taka
sama odległość jak we wcześniej zidentyfikowanym sygnale analogicznego
rodnika znalezionego w napromieniowanym nukleotydzie tyminy (rys.18).
Korelacja pomiędzy wzrostem stężenia jonów żelaza(lll) a stopniowym na-
rastaniem sygnału rodnika T(CH3)-H*, oznaczonego na rys.22 za pomocą
symbolu (*), świadczy, że powstaje on na drodze utlenienia. Tak jak to miało
miejsce w przypadku niezwiązanego nukleotydu, jego najbardziej prawdo-
podobnym prekursorem wydaje się być T*. W takim bowiem przypadku
eliminacja protonu z grupy metylowej jest oczekiwanym etapem, w wyniku
którego powstaje względnie trwały rodnik allilowy osiągający stabilizację
dzięki rezonansowi. W związku z zaangażowaniem sąsiadującej z podstaw-
nikiem metylowym grupy karbonylowej w wiązanie wodorowe z adeniną, jej
udział w oderwaniu protonu jest mało prawdopodobny.

Jeśli zamiast jonów żelaza(lll) wprowadzi się do roztworu DNA jony
miedzi(ll), to w zamrożonym roztworze powstaną te same produkty radiolizy,
lecz zmiatanie elektronów przez jon metalu będzie przebiegać mniej wydaj-
nie, a w związku z tym przewaga produktów utlenienia nad produktami re-
dukcji zostanie zmniejszona. Porównanie zawartości rodników tymilowych
T(C6)H* w zależności od stężenia jonów obu metali przedstawia rysunek 24.
Przyczyn odmiennego wpływu jonów obu metali na radiolizę DNA można
upatrywać w różnicach potencjałów redoks; dla układu Fe3+/Fe2+ potencjał
normalny E° wynosi -0,77 V, natomiast dla Cu27Cu1+ - -0,17 V. Jednak
zmiany obserwowane w widmach EPR mogą oznaczać, że przyczyna od-
miennego wpływu jonów miedzi(ll) może mieć również inne źródło. Analiza
składowych równoległych kompleksów miedzi w widmie EPR przed i po na-
promieniowaniu układu w 77 K, a następnie ogrzaniu do temperatury poko-
jowej wskazuje, że biorą one udział nie tylko w procesach pierwotnych. Po
radiolizie pojawiają się nowe linie, oznaczone na rys.25 symbolem (i), o na-
stępujących parametrach: Ąi =15,2 mT, gii = 2,280, podczas gdy dla pier-
wotnego sygnału An = 13,9 mT, gn = 2,354. Obserwowane zmiany mają
związek ze stwierdzonym przez Cullisa i in. tworzeniem przez część jonów
miedzi w obecności DNA dimerów sprzężonych antyferromagnetycznie, które
nie biorą udziału w powstawaniu widm EPR [80]. Po jednoelektronowej
redukcji dwurdzeniowego kompleksu tworzący się paramagnetyczny dimer
Cu(ll)-Cu(l) staje się źródłem widma innego niż powstający początkowo
sygnał związany z występowaniem monomerycznych jonów miedzi(ll). Jed-
nak taka struktura okazuje się nietrwała i rozpada się po ogrzaniu układu
do temperatury pokojowej, z czym wiąże się zanik pojawiającego się po
napromienieniu widma.
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4.4.3. Wiązanie pomiędzy DNA i jonami żelaza

W świetle stwierdzonego w obecności jonów żelaza(lll) dalekozasięgowego
przenoszenia elektronów istotne staje się pytanie o miejsce w łańcuchu DNA,
do którego są one przyłączane, gdyż ten właśnie czynnik może decydować o
efektywności wychwytu elektronów. Literatura dostarcza na ten temat roz-
bieżnych informacji - od doniesień, że jony łączą się wyłącznie poprzez wią-
zania elektrostatyczne z grupą fosforanową, przez sugestie, że oddziałują
tylko kowalencyjnie z purynami, po stwierdzenia, że tworzą one wiązania za-
równo z zasadami, jak i resztami kwasowymi [81, 82]. Wydaje się, że przyczy-
ną tych różnic są odmienne warunki doświadczeń podyktowane m.in. stoso-
waną metodą badawczą. Bloomfield i in. podają, że czynnikami wpływający-
mi na wynik pomiaru może być: siła jonowa i pH roztworu, temperatura,
obecność środków kompleksujących czy buforów, forma DNA oraz postać
w jakiej dodano do układu sól żelaza itp. [83]. Aby otrzymać jednoznaczną
informację o wpływie Fe(lll) na DNA, wykonano badania metodą dichroizmu
kołowego (CD) i liniowego (LD) używając wyłącznie składników stosowanych
wcześniej w spektroskopii EPR.

Zarejestrowane widma przedstawiono na rys.26A i B. Absorpcja obser-
wowana w metodzie dichroizmu kołowego jest wynikiem różnicy pomiędzy
absorpcją lewo- i prawoskrętnie kołowo spolaryzowanego światła. Źródłem
aktywności optycznej DNA są przejścia elektronów n zachodzące w oddzia-
łujących między sobą pierścieniach zasad nukleinowych. W roztworach
wodnych widmo B-DNA składa się z dwóch pasm o przeciwnym znaku,
położonych symetrycznie po obu stronach 260 nm, tj. rejonu, w którym wy-
stępuje maksimum absorpcji UV, oraz dodatniego pasma z maksimum przy
217 nm. Silna absorpcja jonów żelaza(lll) w zakresie fal krótszych niż 200
nm uniemożliwia rejestrację widm poniżej tej granicy.

Przyjmuje się, że jeśli odpowiedzialne za widmo CD dynamiczne sprzę-
ganie się dipoli przejść n-wt* zostanie zakłócone, to widmo chromoforu ule-
ga zmianie [84, 85]. Zjawisko to ma miejsce w przypadku oddziaływania jo-
nów żelaza na helisę, gdyż intensywność obu pasm dodatnich 217 i 277 nm,
jak również ujemnego z centrum przy 247 nm, ulega gwałtownemu zmniej-
szeniu wraz ze wzrostem stężenia Fe(lll). W widmach otrzymanych metodą
dichroizmu liniowego rejestrujących różnicę pomiędzy absorpcją równole-
gle i prostopadle liniowo spolaryzowanego światła w obecności jonów żela-
za(lll) zachodzi znaczne zmniejszenie intensywności ujemnego pasma 260
nm (rys.26B). Za opisane zmiany charakteru widma LD odpowiedzialne są
różnice pomiędzy orientacją momentów przejścia zasad a osią helisy, czyli
skręcenia, przesunięcia i nachylenia pierścieni zasad względem siebie zmie-
niające orientację liniowej cząsteczki.
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Rys.26. Widma 100 (iM roztworów wodnych DNA (pochodzącego z grasicy cie-
lęcej): (A) widma CD roztworów DNA z dodatkiem 0, 25, 50 i 75 ^M FeCI3; (B) wid-
ma LD roztworów DNA z dodatkiem 0, 25 i 50 |iM FeCI3; (C) widma CD roztworów
DNA o pH = 6,8 (w buforze kakodylanowym) z dodatkiem 25 mM NaCI oraz 0, 25,
50, 75, 100 i 200 ^M FeCI3; (D) widma CD roztworów DNA o pH = 6,9, 6,1, 5,7,
5,0; (kwasowość roztworów obniżono za pomocą dodatku rozcieńczonego roztwo-
ru kwasu solnego). Bufor kakodylanowy został sporządzony z C2H6As02Na i kwa-
su solnego zgodnie z procedurą Gomori [87].
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Wiadomym jest, że w kompleksach jonów żelaza(lll), w obecności
zwiększającej się ilości anionów kwasów nieorganicznych, coraz większa
liczba obojętnych akwa-ligandów wymieniana jest na aniony (np. Cl"), co w
konsekwencji prowadzi do uzyskania przez kompleksy ładunku ujemnego
[86]. W tej postaci są one odpychane siłami elektrostatycznymi od polianio-
nu DNA i nie zaburzają jego wewnętrznej budowy, co przedstawiono na
rys.26C.

Istotne znaczenie może mieć fakt, że chlorek żelaza(lll) ulegając hy-
drolizie zakwasza środowisko reakcji. W badanym zakresie stężeń jonów
żelaza(lll) pH roztworów ulegało zmniejszeniu z 6,9 do ok. 5,0 wskutek
hydrolizy tworzącego się po rozpuszczeniu chlorku żelaza(lll) kompleksu
heksakważelaza(lll):

[Fe(H2O)6]
3+ <=> [Fe(OH)(H2O)5]

2+ + H+

Wprawdzie ligandy ulegają częściowej wymianie na Cl , aż do osiąg-
nięcia stanu równowagi, jednak pozostaje faktem, jak stwierdzili Biruś i in.,
że całkowity efekt tworzenia się związku koordynacyjnego jest związany
z uwalnianiem protonów [86]. Zmiana kwasowości może z kolei wpływać na
strukturę helisy DNA, a w konsekwencji powodować obniżanie pasm ab-
sorpcji CD i LD.

Okazuje się jednak, że zmiana pH w zakresie 6,9-5 wywołana dodat-
kiem kwasu solnego nie powoduje znacznych zmian w widmach CD (rys.26D),
toteż duża wrażliwość DNA na obecność jonów żelaza(lll) świadczyć może
0 ich wiązaniu kowalencyjnym z zasadami azotowymi, w wyniku czego sys-
tem 7i pierścieni ulega zaburzeniu. Tworzenie wiązań jonowych z grupą fos-
foranową nie powodowałoby tak znacznych redukcji pasm w widmach CD
1 LD. Tego typu oddziaływania mogą występować pomiędzy DNA i jonami
żelaza(ll), gdyż w stężeniu ponad pięciokrotnie większym niż [Fe(lll)] indu-
kują one znacznie mniejsze zmiany w widmach, a co za tym idzie w struk-
turze helisy (rys.27).

Przedstawione wyniki uprawniają do stwierdzenia, że jony żelaza(lll)
oddziałują z zasadami azotowymi DNA. Skutkiem ubocznym dodatku FeCI3

jest obniżenie pH roztworu, co dla małych stężeń prowadzi do niewielkich
zmian w konformacji DNA. Zatem główną przyczyną utraty helikalnej struk-
tury biopolimeru pozostaje tworzenie się kowalencyjnych wiązań pomiędzy
zasadami azotowymi i Fe(lll) [88]. Takie usytuowanie sprzyja wychwytowi
elektronów przez jony metalu, co w konsekwencji prowadzi do znacznego
obniżenia populacji anionorodników podczas radiolizy DNA.

Jak ujawniły badania EPR, w obecności Fe(lll) pojawia się w znaczą-
cej ilości rodnik T(CH3)-H*, tworzący się w DNA pozbawionym dodatków
w ilościach śladowych. Może to wskazywać na powstawanie specyficznego
wiązania pomiędzy tyminą i jonami żelaza. Ponieważ wiadomo, że dodatni
ładunek jonu metalu stabilizuje sprzężoną zasadę protycznych ligandów,
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Rys.27. Widma 100 p.M roztworów wodnych DNA: (A) widma CD roztworów DNA
z dodatkiem 0, 50, 100, 200, 400 \iM FeCI2; (B) widma LD roztworów DNA z do-
datkiem 0, 25, 50, 75, 100, 200 i 400 nM FeCI2.

obecnych w jego sferze koordynacyjnej [89], więc wartość pKk ligandów ule-
ga obniżeniu. Zatem, jeśli w sferze koordynacyjnej jonu żelaza znajdzie się
tymina, to pojawienie się dziury w obrębie jej pierścienia prowadzi do uwol-
nienia protonu i powstania względnie trwałego rodnika typu allilowego, do-
datkowo stabilizowanego obecnością jonu centralnego. Usytuowanie Fe(lll)
przy tyminie nie wyklucza jednak możliwości wiązania jonów żelaza z inny-
mi zasadami azotowymi.

4.4.4. Pęknięcia pojedynczo- i podwójnoniciowe

Najważniejszym biologicznie skutkiem wynikającym z działania promienio-
wania jonizującego na DNA są pęknięcia pojedynczo- i podwójnoniciowe
[90, 91]. Uważa się, że w roztworach wodnych głównym źródłem pęknięć są
produkty powstające w wyniku ataku rodnika hydroksylowego (wśród nich
znajduje się kationorodnik guaniny), natomiast elektrony hydratowane nie po-
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wodują tak poważnych uszkodzeń, a stała szybkości ich reakcji z DNA z po-
wodu odpychania elektrostatycznego jest dwa rzędy wielkości mniejsza niż
dla innych reakcji z udziałem elektronów [91]. Z drugiej jednak strony w pra-
cach poświęconych badaniom efektu bezpośredniego działania promienio-
wania na DNA pojawiły się sugestie Cullisa i in., że przyczyną pęknięć mo-
gą być zarówno kationo-, jak i anionorodniki [92]. W takim przypadku w kon-
sekwencji jednego aktu jonizacji mogłyby powstać blisko siebie dwa uszko-
dzenia inicjowane elektronem i dziurą, oba prowadzące do utraty ciągłości
łańcucha. Według Warda jeśli pęknięcia znalazłyby się na przeciwległych
niciach w odległości nie większej niż 5-10 nm, powstawałoby trudne do na-
prawy, niszczące integralność makrocząsteczki DNA uszkodzenie [93]. W
związku z tym podjęto próbę oszacowania udziału produktów powstających
w reakcjach inicjowanych elektronami w generowaniu pęknięć łańcuchów
DNA. Otrzymane metodą spektroskopii EPR wyniki wskazują, że jony żela-
za(lll) zmieniają proporcje pomiędzy produktami utlenienia i redukcji DNA.
Z ich udziałem wykonano więc badania mające na celu określenie, jak tego
typu modyfikacje wpływają na tworzenie się ssb i dsb [94]. Rysunki 28 i 29
przedstawiają zestawienia wyników dwóch serii pomiarowych uzyskanych
metodą elektroforezy agarozowej, w których napromieniowanie plazmido-
wego DNA przeprowadzono w roztworze wodnym oraz w zamrożonym roz-
tworze wodnym, bez dodatku jonów żelaza(lll) i w ich obecności. W bada-
niach stosowano plazmid pBR 322 rozpuszczony w buforze TAE, pH = 8,2,
który następnie napromieniano w zakresie dawek 0-200 Gy w temperaturze
pokojowej i 0-10 kGy w temperaturze ciekłego azotu.

Po rozdzieleniu trzech form plazmidu metodą elektroforezy uzyskany
wynik rejestrowano kamerą cyfrową i analizowano za pomocą programu
DNAnalyser [18]. Udział formy nieuszkodzonej powiększano każdorazowo
1,5-krotnie z uwagi na niepełną interkalację użytego wskaźnika fluorescen-
cyjnego (bromku etydyny) w superskręconą postać plazmidu zaobserwowa-
ną przez Spotheim-Maurizot i in. [95, 96].

Jeżeli w radiolizie układów kriogenicznych zastosowana zostanie daw-
ka promieniowania jonizującego około stukrotnie większa niż w badaniach
roztworów wodnych, to w obu przypadkach generowany jest porównywalny
poziom uszkodzeń nici. Wynika to z odmiennego mechanizmu radiolizy - w
roztworze wodnym promieniowanie oddziałuje pośrednio, w układzie zamro-
żonym zaś bezpośrednio na domieszkowany substrat. W obu przypadkach
liczba pęknięć rośnie zarówno wraz ze wzrostem dawki, jak i stężenia jo-
nów żelaza. W roztworach główną ich przyczyną jest atak rodników OH*
powstających w następstwie radiolizy wody z wydajnością G = 2,8x10~7

mol J"1. Udział Fe(lll) we wzroście liczby pęknięć jest spowodowany reduk-
cją jonów wskutek wychwytu uwodnionych elektronów. W obecności Fe(ll)
oraz cząsteczek H2O2 tworzących się w wyniku radiolizy wody zachodzi
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Rys.28. Pęknięcia pojedynczo- i podwójnoniciowe plazmidu pBR 322 tworzące się
w temperaturze pokojowej pod wpływem promieniowania jonizującego w roztworach
wodnych w funkcji stężenia jonów żelaza(lll) dla: (•) 0 Gy, (•) 10 Gy, (A) 50 Gy,
(•) 100 Gy, (*) 200 Gy. Linią ciągłą oznaczono ssb, linią przerywaną - dsb.
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Rys.29. Pęknięcia pojedynczo- i podwójnoniciowe plazmidu pBR 322 tworzące się
pod wpływem promieniowania jonizującego w zamrożonych do 77 K roztworach
wodnych w funkcji stężenia jonów żelaza(lll) dla: (•) 0 kGy, (•) 1,0 kGy, (A) 5,0
kGy, (•) 10,0 kGy, (*) 20,0 kGy. Linią ciągłą oznaczono ssb, linią przerywaną-
dsb.
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reakcja Fentona: Fe(ll) + H2O2 -> Fe(lll) + OH + OH*, która staje się źród-
łem powstawania dodatkowej ilości rodników wodorotlenowych atakujących
helisę, przyczyniając się tym samym do wzrostu ssb i dsb. Niektórzy auto-
rzy proponują alternatywny mechanizm tworzenia silnie utleniających indy-
widuów, w których produktem pośrednim są kompleksy jonów żelaza(IV)
[np. 97]. Niezależnie jednak od późniejszych mechanizmów reakcji, poja-
wienie się jonów żelaza(ll) prowadzi w dalszych etapach procesu do gene-
rowania uszkodzeń biocząsteczki. Dodatkowo, w badanym układzie należy
wziąć pod uwagę, że istotnym czynnikiem modyfikującym przebieg reakcji
jest EDTA, który stanowi jeden ze składników buforu. W jego obecności za-
równo jony żelaza w formie utlenionej, jak i zredukowanej pozostają w pos-
taci chelatu, odpowiednio [Fe(EDTA)]" i [Fe(EDTA)]2". Z powodu elektro-
statycznego odpychania kompleks nie przebywa w pobliżu polianionowego
łańcucha DNA, lecz w głębi roztworu. Jak donosi Lambeth i in. [98] oraz
Seibig i van Eldik [99] w takim układzie obecność H2O2 nie jest warunkiem
koniecznym do wytworzenia przez [Fe(EDTA)]2" rodników wodorotlenowych,
ponieważ oprócz 6 ligandów pochodzących od EDTA jon centralny może
przyłączyć cząsteczkę O2 tworząc związek o liczbie koordynacyjnej 7 (słup
trygonalny z jedną centrowaną ścianą kwadratową [100]), który następnie,
w kilkuetapowym procesie obejmującym powstanie "OH, inicjuje uszkodzenia
DNA.

W zamrożonym roztworze wodnym należy oczekiwać uszkodzeń bez-
pośrednich DNA, jak również uszkodzeń powstających w trakcie ogrzewa-
nia układu do temperatury pokojowej w celu przeprowadzenia elekroforezy.
W warunkach swobodnej dyfuzji zachodzi bowiem reakcja Fentona lub inne
procesy prowadzące do utworzenia czynników utleniających, tak jak to miało
miejsce w przypadku radiolizy przeprowadzonej w temperaturze pokojowej.
Dla stężeń Fe(lll) przekraczających 0,4 mM stosunek [Fe(lll)]/[EDTA] > 1,
co oznacza, że część jonów żelaza(lll) występuje nie w postaci związków
chelatowych, lecz „wolnych jonów", zdolnych do tworzenia innych wiązań
koordynacyjnych, m.in. z zasadami azotowymi DNA. Jak wynika z badań
EPR, w temperaturach kriogenicznych należy oczekiwać znacznej redukcji
stężenia anionorodników wskutek wychwytu elektronów przez Fe(lll). Jeśli
elektrony inicjowałyby pęknięcia łańcuchów, to w ogólnym bilansie ssb i dsb
powinna wystąpić nieciągłość po przekroczeniu stężenia 0,4 mM Fe(lll)
(rys.29). Tymczasem przebieg funkcji ssb/dsb = f([Fe(lll)] nie wykazuje za-
łamań i w całym badanym zakresie stężeń brak gwałtownego spadku pęk-
nięć. Wyniki te stanowią dowód, że anionorodniki, a także ich produkty na-
stępcze, nie powodują istotnego wzrostu pęknięć łańcuchów DNA. Chociaż
jony żelaza na wyższym stopniu utlenienia wychwytując elektrony przyczy-
niają się do zmniejszenia liczby rodników DNA, to jednak w zredukowanej
formie inicjują one powstawanie reaktywnych form tlenu i dlatego w całko-
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witym bilansie liczba pęknięć w niciach DNA nie tylko nie maleje, lecz wyka-
zuje stopniowy wzrost. Należy przy tym zauważyć, że zaobserwowane zjawi-
sko zachodzi z udziałem zarówno elektronów hydratowanych tworzących
się w roztworach, jak i elektronów termalizowanych w zamrożonych roztwo-
rach wodnych.

Z porównania rys.28 i 29 wynika, że w niskich temperaturach wzrasta
udział dsb w ogólnym bilansie pęknięć w porównaniu z wynikami radiolizy
prowadzonej w temperaturze otoczenia. Bezpośrednie działanie promienio-
wania na DNA powoduje więc zwiększenie uszkodzeń podwójnoniciowych.
Przyczyny tego zjawiska zostaną omówione w rozdz. 4.5.

4.4.5. Wpływ tioalkoholi na radiolizę DNA

Tioalkohole łatwo wchodzą w reakcje z rodnikami hydroksylowymi, dlatego
też pełnią często rolę czynników zapobiegających skutkom pośredniego
działania promieniowania jonizującego w układach modelowych, a także in
vivo. W przypadku już powstałych uszkodzeń mogą przyczyniać się do na-
prawy cząsteczek, głównie poprzez przeniesienie wodoru z grupy sulfany-
lowej. Ta właśnie reakcja powinna mieć istotne znaczenie w uszkodzeniach
bezpośrednich DNA. Z doniesień literaturowych wiadomo, że ważny z biolo-
gicznego punktu widzenia proces naprawy, który ogólnie przedstawia rów-
nanie: DNA* + RSH —> DNA(H) + RS*, może również prowadzić do napraw
błędnych (gdy powstaje produkt inny niż cząsteczka wyjściowa) [101] albo do
wtórnych uszkodzeń biocząsteczki przez tworzący się rodnik sulfanylowy
lub jego produkty następcze [102-104]. W celu określenia udziału tioli w
ww. przemianach w warunkach kriogenicznych wybrano ditiotreitol, związek
scharakteryzowany przez Prutza jako łatwo rozpuszczalny w wodzie, o małej
cząsteczce, niskim potencjale redoks w środowisku obojętnym (-0,33 V), ma-
łej reaktywności z tlenem oraz łatwo tworzący wewnątrzcząsteczkowy disul-
fid [105].

Radioliza DTT w zamrożonym roztworze wodnym prowadzi do powsta-
nia następujących produktów zidentyfikowanych na podstawie widm EPR:
rodnika sulfanylowego RS*, anionorodnika disulfidu RSSR* oraz rodnika
disulfanylowego RSS* (rys.30). Dominujący początkowo rodnik sulfanylowy
o szerokiej niskopolowej składowej gz = 2,158 [106] i intensywnej absorpcji
gxy = 2,0127 przekształca się w dimer tworząc trójelektronowe wiązanie
pomiędzy dwoma atomami siarki -S.-.S-. Zbliżone parametry EPR obu rod-
ników sprawiają, że udział ich absorpcji w zarejestrowanych widmach do-
świadczalnych oznaczano łącznie. Pięcioczłonowa budowa badanego ditio-
treitolu pozwala na szybką i efektywną stabilizację rodnika sulfanylowego
poprzez koordynację z drugim atomem siarki w cząsteczce. Uzyskana po
konwersji cykliczna struktura wewnątrzcząsteczkowego dimeru jest stosun-
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Rys.30. Widma rodników DTT w zamrożonym roztworze wodnym (1000 mM DTT)
zarejestrowane po napromieniowaniu układu w 77 K dawką 10 kGy i ogrzaniu do:
(a) 153 K, (c) 173 K, (d) 213 K; (b) symulacja rodnika sulfanylowego; (e) symulacja
rodnika disulfanylowego (parametry EPR podano w tekście). Widma doświadczalne
są początkowo sumą sygnałów RS* i RSSR~", a w 213 K - RSSR"* i RSS*.

kowo trwała nawet w roztworach wodnych i ulega protonowaniu dopiero
w środowisku kwaśnym, pKk = 5,2 [107]. Tego typu produkty łatwo stają się
donorami elektronów przekształcając się w produkt diamagnetyczny. W tem-
peraturach powyżej 200 K obserwowano również charakterystyczne widmo
rodnika disulfanylowego, którego anizotropowe wartości czynnika g oraz roz-
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szczepienie nadsubtelne (g = 2,059, 2,026, 2,001; A(H) = 0,88 mT) odpo-
wiadają parametrom znalezionym przez Nelsona i in. dla tego typu indywi-
duów w innych napromieniowanych tiolach [106].

Próbki składające się ze 100 mg DNA w 1 ml zawierające 0, 10, 100
i 1000 mM DTT poddano napromieniowaniu dawką 10 kGy. Szeroki zakres
stężeń DTT stosowany w badaniach umożliwił z jednej strony ocenę jego
przydatności w zabezpieczaniu biocząsteczek przed promieniowaniem, z dru-
giej określenie zdolności rodników DTT do wchodzenia w reakcje z DNA.
Rysunek 31 przedstawia przykładowe widma EPR zarejestrowane dla za-
mrożonego roztworu wodnego DNA w obecności 10 i 1000 mM DTT. Przyj-
mując za punkt odniesienia intensywności widm rodników wodorotlenowych,
których stężenie jest stałe we wszystkich badanych układach, stwierdzono,
że w 77 K wraz ze wzrostem zawartości DTT w próbkach populacja rodni-
ków DNA nie ulega zmianie. Z drugiej strony ilościowa analiza czterech serii
widm przeprowadzona dla różnych stężeń DTT wskazuje, że jeśli w układzie
znajduje się DTT zanik produktów paramagnetycznych DNA następuje w niż-
szych temperaturach (rys.32). Efekt ten jest szczególnie wyraźny dla 1000
mM DTT, kiedy to w zakresie temperatur 77-193 K obserwuje się równo-
cześnie stopnioniowy zanik rodników z centrum zlokalizowanym na atomie
siarki. Taka korelacja świadczy o reakcji pomiędzy rodnikami DNA i DTT,
w wyniku której powstają produkty trwałe.

DPPH DPPH

153 K

193 K

213 K

50 mT

Rys.31. Widma EPR zamrożonego roztworu wodnego DNA z dodatkiem (A) 10 mM
i (B) 1000 mM DTT po napromieniowaniu układu dawką 10 kGy i ogrzaniu do wska-
zanych temperatur.
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W 213 K, w obecności DTT, stężenie wszystkich produktów para-
magnetycznych DNA wynosi ok. 10% ich początkowej zawartości, podczas
gdy bez dodatku tioalkoholu jest ono czterokrotnie większe. Różnica ta sta-
nowi miarę wydajności procesu przenoszenia centrum rodnikowego z DNA
na DTT. Aby ocenić udział anionorodników pirymidyn i ich produktów następ-
czych w reakcjach z tioalkoholem, oznaczono zawartość rodnika tymilowego,
T(C6)H*, we wszystkich badanych układach. Jego maksymalne stężenie
wynosi 20-23%, jeżeli próbka zawiera DTT i 22% dla układu bez dodatku
tioalkoholu. Wyniki te wskazują jednoznacznie, że ditiotreitol nie ma wpływu
na powstawanie anionorodnika tyminy, gdyż zawartość rodnika tymilowego,
który jest jego produktem następczym, nie ulega istotnej zmianie w obec-
ności DTT. Tymczasem, jak wykazały badania z udziałem jonów żelaza(lll)

150 160 180 190 200 210 220 230

Temperatura / K

Rys.32. Względny udział rodników DNA i DTT w zamrożonym roztworze H2O w funk-
cji temperatury po napromieniowaniu układu dawką 10 kGy. (•) wszystkie rodniki
DNA, (A) T(C6)H', (T) RS7RSSFT; (A) 0 mM DTT, (B) 10 mM DTT, (C) 100 mM
DTT, (D) 1000 mM DTT. Założono, że w 77 K udział wszystkich rodników DNA wy-
nosi 100%.
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przedstawione w rozdz. 4.4.2., tymina jest bardziej wrażliwa na obecność
substancji zdolnych do wychwytu elektronów niż cytozyna. Zatem również
zawartość anionorodnika cytozyny nie ulega zmianie w obecności DTT.
Uprawnionym jest więc wniosek, że rola DTT w procesach inicjowanych
elektronami jest do zaniedbania. Wynika to ze stosunkowo słabych właści-
wości elektronoakceptorowych DTT. Nie znaleziono również bezpośrednich
dowodów na przeniesienie atomu wodoru z cząsteczki tioalkoholu do rod-
nika tymilowego: T(C6)H* + RSH -> T(C6)H(C5)H + RS*. Jednak reakcji takiej
nie można wykluczyć, gdyż T(C6)H* w pozbawionej domieszek próbce DNA
zaczyna zanikać powyżej 213 K, natomiast w obecności DTT już od 203 K.
W tym zakresie temperatur stężenie produktów, których centrum rodnikowe
zlokalizowane jest na atomie siarki (RS7RSSFT*) jeszcze wzrasta, zatem
przeniesienie wodoru z grupy sulfanylowej do rodnika tymilowego jest praw-
dopodobne.

DPPH

193 K

Rys.33. Widma EPR zamrożonego roztworu wodnego DNA z dodatkiem 10 mM
Fe(lll) napromieniowanego dawką 10 kGy w 77 K i po ogrzaniu do wskazanych tem-
peratur. Dolne widmo każdej pary zarejestrowano dla układu zawierającego, oprócz
DNA i Fe(lll), lOmMDTT.

Nie stwierdzono wpływu DTT na powstawanie anionorodników, a za-
tem przyczyn zmian widm EPR należy upatrywać w jego oddziaływaniach
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z produktami utlenienia DNA. Aby zwiększyć udział indywiduów z deficytem
elektronów, zastosowano domieszkę jonów żelaza(lll) (rys.33). DTT reduku-
jąc Fe(lll) przekształca się w disulfid również zdolny do wychwytu elektro-
nów. Zastosowane domieszki sprawiają, że poza zwiększonym udziałem
kationorodnika guaniny obserwuje się występowanie rodnika typu allilowe-
go T(CH3)-H*, oznaczonego symbolem (*). Wyniki otrzymane dla układów za-
wierających DNA i Fe(lll), z dodatkiem DTT i bez dodatku, potwierdzają, że
produkty powstające w wyniku utlenienia DNA zanikają szybciej w obecności
tioalkoholu. Równoczesne narastanie widm rodników RS7RSSFT' świadczy
o przebiegu następujących reakcji:

T(CH3)-H* + RSH -> T + RS* (->RSSR~')
G+# + RSH -» G + I-T + RS* (-»RSSFT)

Jeśli DTT obecne jest w dużym nadmiarze, to już w temperaturach
niewiele przekraczających 77 K możliwa jest rekombinacja kationorodnika
DNA i anionorodnika dimeru DTT.

G+* + RSSR- -» G + RSSR
Podsumowując, badania wpływu DTT na radiolizę DNA prowadzą do

następujących wniosków [108]:
• Ditiotreitol nie uczestniczy w 77 K w redystrybucji dziur i elektronów inicjo-

wanych działaniem promieniowania jonizującego w DNA. W pierwszym
etapie proces radiolizy przebiega w obu składnikach równolegle, a pro-
porcje pomiędzy tworzącymi się produktami rodnikowymi nukleotydów
pozostają takie same jak w DNA pozbawionym dodatków.

• Wraz z postępującą relaksacją termiczną ditiotreitol odbudowuje zasady
azotowe, które uległy uszkodzeniu w wyniku utlenienia, natomiast nie
wpływa na pierwotne produkty redukcji, tj. anionorodniki.

• Nawet w obecności dużych stężeń tioalkoholu naprawie chemicznej ule-
ga nie więcej niż 30% rodników DNA. Wzrost stężenia DTT powyżej 10
mM nie zwiększa wydajności przenoszenia centrów paramagnetycznych
z DNA na atomy siarki. Wydaje się, że wystarczy obecność 1 cząsteczki
DTT na 24 nukleotydy, aby naprawa DNA osiągnęła maksimum wydaj-
ności.

Cząsteczka DTT w środowisku obojętnym nie przyłącza protonu, więc
jej usytuowanie względem łańcucha DNA nie jest zdeterminowane siłami
elektrostatycznego przyciągania. Podwyższanie stężenia grup tiolowych peł-
niących funkcję donorów wodoru, jak również możliwość tworzenia wiązań
wodorowych przez obecne w DTT grupy wodorotlenowe, ma na tym etapie
znaczenie drugorzędne dla oddziaływań z DNA. Tymczasem z badań Zhen-
ga i in. prowadzonych w roztworach wodnych wiadomo, że tioalkohole po-
siadające ładunek dodatni ulegają zagęszczeniu (tzw. kondensacji) w oto-
czeniu DNA, co intensyfikuje nie tylko zmiatanie rodników wodorotlenowych
powstających w sąsiedztwie helisy, lecz również procesy naprawy uszko-

82



dzeń DNA [109, 110]. Aby stwierdzić, czy czynnik ten ma istotne znaczenie
również dla zapobiegania skutkom bezpośredniego oddziaływania promie-
niowania jonizującego na biocząsteczki, zbadano udział w radiolizie DNA
cysteaminy, która w środowisku obojętnym występuje w postaci kationu
+NH3CH2CH2SH, pKk = 8,23 [27, 111]. Okazało się, że w obecności 100 mM
CyaSH już w 77 K stężenie rodników DNA zmniejszyło się o 22% (rys.34).
Spadkowi temu towarzyszy pojawienie się równoważnej ilości rodników
cysteaminy z centrum zlokalizowanym na atomie siarki. Zatem w przeci-
wieństwie do pozbawionego ładunku DTT, cysteamina wpływa na przebieg
procesu lokalizacji dziur powstających w DNA [111, 112]. Zakładając, że w
biocząsteczce liczba generowanych promieniowaniem jonizującym ładun-
ków dodatnich i ujemnych jest jednakowa, na tym etapie przenoszonych jest
na CyaSH ok. 44% wszystkich uszkodzeń oksydacyjnych. Należy przy tym
podkreślić, że rodniki obecne w cysteaminie w 77 K tworzą się wyłącznie
wskutek przeniesienia ładunków z DNA, nie zaś w wyniku bezpośredniej ra-

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

1 0 -

0 -

...T T

• • • • " '

• ' ! • ! • \ < \ >

\ .•

A
^ \Vf.

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Temperatura / K

Rys.34. Względny udział rodników DNA i CyaSH w zamrożonym roztworze H2O
w funkcji temperatury po napromieniowaniu układu dawką 10 kGy: (•) wszystkie
rodniki DNA, (A) T(C6)H*. (•) CyaSVCyaSSCya*. Stężenie CyaSH wynosi 100
mM. Założono, że w 77 K udział wszystkich rodników DNA i CyaSH wynosi 100%.

diolizy cząsteczek tioalkoholu, jak to miało miejsce w przypadku DTT, dla
którego w pierwszym etapie procesu radiolizy pojawianie się rodników sul-
fanylowych przebiega niezależnie i równolegle z powstawaniem produktów
paramagnetycznych DNA. Większa wrażliwość na promieniowanie DTT niż
CyaSH może być konsekwencją obecności dwóch grup tiolowych w czą-
steczce. W temperaturach wyższych niż 77 K przeniesienie centrów para-
magnetycznych z DNA na oba badane tioalkohole zachodzi z porównywal-
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ną wydajnością i sięga ok. 30%, pomimo że dla jednakowych stężeń molo-
wych liczba grup sulfanylowycłi w DTT jest dwukrotnie większa niż w CyaSH.
Wraz ze stopniowym ogrzewaniem układu, w którym obecna jest cysteamina,
stężenie centrów rodnikowych na atomach siarki osiąga w 190 K prawie 50%.
W świetle otrzymanych wyników należy stwierdzić, że cysteamina, w przeci-
wieństwie do DTT, może pełnić funkcję akceptora ładunków dodatnich na
etapie ich lokalizacji. Ponadto biorąc pod uwagę liczbę grup sulfanylowych,
w jej obecności wydajniej zachodzą procesy przenoszenia na atomy siarki
centrów paramagnetycznych powstających w DNA w wyniku utlenienia. Su-
marycznie cysteamina w stężeniu 100 mM eliminuje prawie wszystkie pro-
dukty powstające w następstwie pojawienia się w kwasach nukleinowych
dziur. Powyższe efekty wskazują, że ładunek dodatni tioalkoholu w znacz-
nym stopniu wpływa na skuteczność ochrony i naprawy DNA nie tylko w
procesach uszkadzania pośredniego inicjowanego produktami radiolizy wody,
lecz także bezpośredniego, powstającego wskutek depozycji energii promie-
niowania jonizującego w biocząsteczce.

4.4.6. Przeniesienie ładunków w DNA

Informacja biologiczna zawarta w DNA steruje życiem komórki. Aby mógł
on spełniać tak ważne funkcje w organizmie, jego uszkodzenia muszą być
skutecznie rozpoznawane i naprawiane. Zarówno w tworzeniu, jak i usuwa-
niu defektów, istotną rolę pełnią procesy przeniesienia ładunków w nici DNA.
0 przebiegu tych procesów oraz ich następstwach pośrednio dostarczyły
informacji badania metodą EPR. Okazało się, że procesy będące następ-
stwem bezpośredniego oddziaływania promieniowania jonizującego na DNA
są znacznie bardziej selektywne niż procesy będące efektem działania po-
średniego, w wyniku którego powstaje kilkadziesiąt różnych indywiduów
przejściowych [14, 113]. Jonizacja DNA w zamrożonych roztworach wod-
nych, w wyniku której generowane są dziury i elektrony, prowadzi do utwo-
rzenia tylko trzech pierwotnych produktów rodnikowych. Ponieważ akt joni-
zacji może nastąpić w dowolnym miejscu makrocząsteczki, zatem tak mała
liczba produktów musi wynikać z wydajnego przenoszenia obu ładunków
oraz ich pułapkowania w miejscach, w których w dalszej kolejności nastę-
puje stabilizacja niesparowanego spinu przez przyjęcie lub oddanie protonu.
Migracja w tym przypadku nie wymaga przenoszenia elektronów na znacz-
ne odległości i ogranicza się prawdopodobnie do pokonania przez elektron
dystansu dzielącego miejsce, w którym pozbył się on nadmiaru energii ki-
netycznej (elektron termalizowany) od sprzężonego układu n elektronów
zasad azotowych oraz pokonania najwyżej kilku zasad poprzedzających
osiągnięcie właściwej pułapki. Odległość dzieląca miejsce lokalizacji dziury
1 elektronu nie może być zbyt mała, w przeciwnym bowiem przypadku ła-
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dunki uległyby rekombinacji. Ponadto nie stwierdzono dotychczas występo-
wania w DNA par rodników, co wg Warda wskazuje, że oba centra rodniko-
we musi dzielić dystans co najmniej 4-5 nm [93]. Z drugiej jednak strony
sama obecność rodników w napromieniowanym DNA jednoznacznie syg-
nalizuje, że klasyfikowanie tej makrocząsteczki jako przewodnika moleku-
larnego jest błędem. Mroczka i Bernhard oszacowali, że wydajność G rod-
ników tworzących się w pełni hydratowanym DNA w warunkach kriogenicz-
nych wynosi ok. 3x10"7 mol J"1 [114]. Ponieważ dla organicznych substancji
typu DNA i RNA początkowa wartość G zwykle przekracza 10x10"7 mol J"1,
zakładają oni, że znaczna część powstających ładunków ulega rekombina-
cji. Reszta przekształca się w rodniki, pomiędzy którymi średnia odległość
dla dawki 7 kGy wynosi w przybliżeniu 8 nm.

Wyniki przedstawione w niniejszym raporcie dowodzą, że elektrony
mogą być przenoszone na znaczne odległości, a ich zasięg można osza-
cować modyfikując otoczenie łańcucha DNA przez dodanie zmiataczy elek-
tronów. Jony żelaza(lll) znajdujące się zamrożonym roztworze DNA wychwy-
tują elektrony powstające w biocząsteczce same ulegając redukcji. Wydaj-
ność tego procesu jest duża, bowiem jeśli proporcja jonów żelaza do liczby
nukleotydów wynosi 1:100, to w układzie takim tworzy się o 30% mniej rod-
ników. Przyjmując, zgodnie z zasadą zachowania ładunku, że początkowa
liczba powstających anionorodników i kationorodników jest jednakowa ozna-
cza to, że ubyło aż 60% elektronów (w rzeczywistości ilość anionorodników
jest nieco większa, gdyż elektrony powstające w warstwie hydratacyjnej łat-
wiej migrują do helisy niż dziury). Jeśli założymy losowy rozkład jonów
wzdłuż łańcucha, to na postawie przytoczonych wyników można oszacować,
że elektrony w temperaturze ciekłego azotu są w stanie pokonywać odle-
głość nawet do kilkudziesięciu par zasad przed ostatecznym ich wychwy-
tem przez dodany akceptor. Uzyskane wyniki są zbieżne z szacunkowymi
zakresami migracji podanymi przez Pezeshka i in. [115], którzy również pro-
wadzili badania w warunkach kriogenicznych. Inne źródła donoszą jednak,
że w łańcuchu DNA przerwa pomiędzy równolegle usytuowanymi zasadami
wynosząca dla B-DNA 3,4 A jest zbyt duża, żeby elektron mógł być przeno-
szony na odległości większe niż kilka par zasad [116, 117]. W ostatnich
latach dokonano istotnego postępu w ujawnianiu mechanizmów procesów
przenoszenia elektronów, jednak pomimo różnorodności stosowanych metod
i warunków prowadzenia eksperymentów ciągle budzi dyskusje pytanie, czy
DNA należy traktować jako molekularny przewodnik czy raczej izolator. Co-
raz więcej danych, w tym wyniki przedstawione w niniejszej pracy, świadczy o
tym, że w przypadku DNA mamy do czynienia z dalekozasięgowym prze-
niesieniem elektronu, który jest następnie lokalizowany w miejscach cha-
rakteryzujących się największym powinowactwem elektronowym. Należy
przy tym podkreślić, że chociaż głównym szlakiem, po którym odbywa się

85



przeniesienie ładunku, jest układ n zasad azotowych, to ruch pomiędzy łań-
cuchami, zarówno wewnątrz podwójnej helisy wzdłuż wiązań wodorowych
par komplementarnych, jak i poza nią, jest ważnym składnikiem migracji
elektronów, co stwierdzili Milano, Bernhard i in. badając wpływ upakowania
DNA na wydajność radiacyjną rodników [118, 119].

Tioalkohol DTT, posiadający właściwości redukujące, powinien wyka-
zywać tendencję do wychwytu uszkodzeń oksydacyjnych. Tymczasem w 77
K nie zachodzi zjawisko przenoszenia jakiegokolwiek ładunku na tiol. Ra-
dioliza DNA i DTT przebiega równolegle, a proporcje pomiędzy ich produk-
tami rodnikowymi zależą jedynie od stosunku stężeń substratów. Dopiero
dodatek cysteaminy, której usytuowanie względem DNA determinuje do-
datni ładunek cząsteczki sprawia, że 44% dziur zostaje zlokalizowanych na
grupie tiolowej. Taką wydajność procesu osiągnięto, gdy jedna grupa sulfa-
nylowa przypadała na 3 pary zasad azotowych, czyli, zakładając równo-
mierny rozkład tiolu wzdłuż łańcucha DNA, droga dziury ograniczona była
do zaledwie 1-2 par zasad.

W świetle powyższych obserwacji należy stwierdzić, że w warunkach
kriogenicznych ładunek dodatni wykazuje znacznie mniejszą mobilność niż
elektron, który porusza się wzdłuż łańcucha na stosunkowo duże odległości.
Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w szybkim protonowaniu centrum
lokalizacji dziury, porównywalnym z okresem drgań oscylacyjnych wiązań
chemicznych. Drugi istotny powód różnic pomiędzy zasięgiem elektronów
i dziur wynika z faktu, że elektrony poruszają się wzdłuż wysokoenerge-
tycznych, antywiążących orbitali molekularnych zasad ulegających dysper-
sji, podczas gdy deficyt elektronów dotyczy orbitali wiążących, charaktery-
zujących się niższą energią i ograniczonych przestrzennie do obszarów
międzyjądrowych.

4.5. Porównanie reakcji rodnikowych w nukleotydach i DNA

W zamrożonych roztworach wodnych promieniowanie gamma inicjuje za-
równo w DNA, jak i jego monomerycznych, nie związanych w łańcuch nu-
kleotydach, procesy zachodzące początkowo według mechanizmu jonowe-
go. Nie stwierdzono homogenicznego pękania wiązań, a rodniki obojętne
tworzyły się w wyniku protolizy (poza jednym wyjątkiem, którym było po-
wstawanie OH-adduktu adeniny, A(C8)OH ). Przebieg pierwotnych proce-
sów rodnikowych w DNA jest jednak inny niż w nukleotydach. Różnice wy-
nikają głównie ze ściśle zdefiniowanej struktury i otoczenia każdej z podjed-
nostek B-DNA, w których udział mają: przyjmowanie wyłącznie konfiguracji
anty każdego z nukleotydów; zajmowanie określonego, zdeterminowanego
kształtem helisy położenia względem sąsiednich cząsteczek; tworzenie się
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par komplementarnych zasad połączonych wiązaniami wodorowymi; oddzia-
ływanie hydrofobowe zasocjowanych zasad azotowych, itd. Wszystkie te
czynniki decydują o omówionej w poprzednim rozdziale lokalizacji ładun-
ków w DNA, podczas gdy w niezwiązanych nukleotydach oddziaływanie po-
między poszczególnymi cząsteczkami odgrywa istotną rolę tylko dla nukleo-
tydu tyminy, kiedy to po ogrzaniu układu do temperatur powyżej 200 K two-
rzą się rodniki o strukturze dimerów.

Znaczny wpływ na przebieg reakcji produktów pierwotnych z udzia-
łem protonów mają wiązania wodorowe pomiędzy parami komplementarnych
zasad w DNA. Jeśli bowiem elektron jest zmiatany przez C, to zasadowość
tego nukleotydu gwałtownie wzrasta (pKk sprzężonego kwasu wzrasta z 4,4
do 13). Ponieważ w DNA cytozyna jest związana z guaniną wykazującą
wśród zasad azotowych najsilniejsze właściwości kwasowe, postulowane
na podstawie badań EPR przeniesienie protonu w parze komplementarnej
G + C" -> G(N1)-f-T + C(N3)H* jest zgodne z przewidywaniami. W tym
przypadku reakcja zachodzi z udziałem już istniejących wiązań wodorowych,
a jej kierunek jest zgodny z odwracalnym protonowaniem zasad obserwowa-
nym w roztworach wodnych. Należy przy tym podkreślić, że powyższa zbież-
ność zostaje zachowana, pomimo że wartości pKk odnoszą się do układów,
w których funkcję donora albo akceptora protonu pełnią cząsteczki wody, a
nie obecne w środowisku reakcji inne indywidua o właściwościach amfoli-
tycznych. Anion guaniny powstający w wyniku utraty protonu może łatwo
stać się poszukiwanym miejscem lokalizacji dziury.

Natomiast dla niezwiązanego nukleotydu cytozyny brak wcześniej utwo-
rzonej sprzężonej pary kwas-zasada sprawia, że po przyłączeniu elektronu
w zamrożonym roztworze wodnym zachodzi protonowanie grupy aminowej,
tj. atomu azotu, na którym, wg Richardsona i in., skupia się największa gę-
stość ładunku ujemnego [68].

Protonowanie anionorodnika tyminy zachodzi zarówno w nukleoty-
dzie, jak i w DNA przy atomie C6. Chociaż nukleotyd T również jest zwią-
zany w parę z potencjalnym donorem protonu, adeniną, to jej bardzo słabe
właściwości kwasowe uniemożliwiają przesunięcie H+ wzdłuż istniejącego
wiązania wodorowego. Zatem źródłem protonu stają się cząsteczki wody
z warstwy hydratacyjnej. Proces nieodwracalnego protonowania przy ato-
mie węgla utrwala uszkodzenie biocząsteczek i nieuchronnie prowadzi do
zmian w jej budowie.

Kationorodnik guaniny jest mocnym kwasem, pKk = 3,9, co sprawia,
że w DNA w parach G-C protony wiązań wodorowych przesunięte są w kie-
runku cytozyny. Dodatni ładunek zwiększa już wcześniej wysokie powino-
wactwo elektronowe cytozyny, a tym samym prawdopodobieństwo wychwy-
tu elektronu. Zatem po utlenieniu guaniny wzrasta możliwość uszkodzenia
zasady komplementarnej na drodze redukcji i, co za tym idzie, utworzenia
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w bliskiej odległości dwóch rodników. Oddziaływania i procesy międzycząs-
teczkowe tego typu nie zachodzą oczywiście w nukleotydach niezwiązanych.

Przeniesienie wodoru w parze G-C po jednoelektronowym utlenieniu
i po jednoelektronowej redukcji, a w konsekwencji utworzenie dogodnego
miejsca lokalizacji następnego ładunku na zasadzie komplementarnej, jest
przyczyną większej promieniowrażliwości pary guanina-cytozyna niż adeni-
na-tymina. Usytuowane na G-C dwa centra rodnikowe są więc prawdopo-
dobnie odpowiedzialne za względny wzrost udziału pęknięć podwójnoni-
ciowych w uszkodzeniach bezpośrednich DNA w stosunku do uszkodzeń
powstających w wyniku pośredniego oddziaływania promieniowania jonizu-
jącego.

5. WNIOSKI

W zamrożonych roztworach wodnych promieniowanie jonizujące inicjuje
w nukleotydach jonorodniki, których zarówno niesparowny elektron, jak i ła-
dunek są zlokalizowane w obrębie zasad azotowych. Wykazują one ten-
dencję do ulegania reakcjom protycznym, w wyniku których tworzą się pro-
dukty rodnikowe termodynamicznie trwalsze niż te powstające wskutek pro-
tonowania/deprotonowania heteroatomów w roztworach wodnych. W DNA
o kierunku procesów radiacyjnych decyduje możliwość przenoszenia ładun-
ków wzdłuż łańcuchów oraz obecność wiązań wodorowych pomiędzy sprzę-
żonymi parami zasad. Dlatego, pomimo losowej depozycji energii promie-
niowania jonizującego, procesy rodnikowe w DNA charakteryzuje duża se-
lektywność.

Nukleotydy: Anionorodniki nukleotydów guaniny, adeniny i tyminy ule-
gają nieodwracalnemu protonowniu przy atomach węgla, odpowiednio C8,
C8 i C6. Przyłączenie H+ do anionorodnika guaniny przy węglu C8 jedno-
znacznie potwierdzono poprzez wykorzystanie efektu izotopowego. Nato-
miast anionorodnik nukleotydu cytozyny jest w zamrożonym roztworze wod-
nym protonowany przy egzocyklicznym atomie azotu, co zostało po raz
pierwszy stwierdzone i udowodnione. Na podstawie tych przesłanek sfor-
mułowano wniosek, że w matrycach obojętnych protonowanie heteroatomu
nukleotydów zabezpiecza pierścienie zasad azotowych przed przyłączaniem
H+ do atomów węgla. W matrycy szklistej fluorku berylu znaleziono dla anio-
norodnika guaniny produkt podwójnego protonowania pierścienia imidazo-
lowego w pozycjach C8 oraz N7, jak również jego nieznany wcześniej ana-
log powstający w wyniku deuteronowania.
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W 77 K trwałe są tylko kationorodniki puryn, a stabilizacja tego typu
indywiduów może zachodzić poprzez utratę protonu przy atomie węgla C1'
deoksyrybozy. Kationorodnik adeniny, w przeciwieństwie do kationorodnika
guaniny, w warunkach kriogenicznych przyłącza do pierścienia imidazo-
lowego jon wodorotlenkowy. Zidentyfikowano ponadto produkt następczy
kationorodnika tyminy powstający w wyniku deprotonowania podstawnika
metylowego. Na utratę protonu w tym położeniu wpływa sąsiedztwo nukleo-
filowej grupy karbonylowej.

DNA: Chociaż w poszczególnych nukleotydach stwierdzono występo-
wanie wielu rodników, to w zbudowanej z nich makrocząsteczce DNA pro-
mieniowanie jonizujące inicjuje powstawanie tylko trzech produktów pier-
wotnych: dwóch anionorodników pirymidyn i kationorodnika guaniny. Najwięk-
szy udział w tak znacznej redukcji liczby rodników ma migracja powstają-
cych w podwójnej helisie ładunków do pierścieni zasad azotowych, gdzie
następnie pokonują one dystans dzielący je od miejsca lokalizacji, charak-
teryzującego się albo najmniejszym potencjałem jonizacji, albo największym
powinowactwem elektronowym.

Elektrony są wychwytywane przez zasady pirymidynowe w 77 K i nie
ulegają przesunięciom wzdłuż łańcucha podczas termicznej relaksacji ukła-
du, co udowodniono stosując w charakterze zmiatacza elektronów jony że-
laza(lll). Chociaż powinowactwa elektronowe cytozyny i tyminy są zbliżone,
to elektron jest silniej pułapkowany przez pierścień cytozyny. Stanowi to po-
średni dowód na przesunięcie protonu wzdłuż wiązania wodorowego w pa-
rze komplementarnej guanina-cytozyna z guaniny do anionorodnika cytozy-
ny. Natomiast anionorodnik tyminy, który w 77 K takiemu procesowi nie ule-
ga, osiąga większą trwałość termodynamiczną przez przyłączenie w wyż-
szych temperaturach protonu do atomu węgla. Zatem procesy protolizy
w DNA korespondują z obserwowanymi w nukleotydach, gdyż w obu przy-
padkach stwierdzono protonowanie nieodwracalne wówczas, gdy wcześniej
nie nastąpiło odwracalne protonowanie jednego z heteroatomów zasad azo-
towych.

Wykazano, że jony żelaza(lll) powodują silne zaburzenie struktury heli-
kalnej DNA, co świadczy o ich koordynacji z zasadami azotowymi. Pojawie-
nie się w tych warunkach rodnika tyminy typu allilowego, T(CH3)-H*, jest
wynikiem stabilizacji tego typu ligandu przez jony żelaza i, co za tym idzie,
dowodem na tworzenie się pomiędzy nimi wiązania. Jeśli stosunek stężeń
[Fe(lll)]/[nukleotyd] jest mały, np. 1/100, to zmiany struktury łańcucha w nie-
wielkim stopniu wpływają na przeniesienie elektronów, które łatwo mogą po-
konywać odległość nawet do kilkudziesięciu par zasad. Stanowi to dowód
na dalekozasiegowe przeniesienie elektronów w DNA w warunkach krioge-
nicznych.
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W zamrożonych roztworach wodnych produkty inicjowane elektro-
nami nie przyczyniają się w znaczącym stopniu do powstawania pęknięć
DNA. Jest to obserwacja zbieżna z wynikami badań nad udziałem elektro-
nów uwodnionych w uszkodzeniach DNA w roztworze. Jednak względny
wzrost udziału pęknięć podwójnoniciowych stwierdzony dla bezpośrednie-
go efektu promieniowania jonizującego w stosunku do efektu pośredniego
stanowi dowód, że deprotonowanie kationorodnika guaniny i protonowanie
anionorodnika cytozyny stwarza dogodne warunki dla lokalizacji kolejnego
ładunku na przeciwległej nici DNA w tej samej parze komplementarnych
zasad. W ten sposób w parze guanina-cytozyna mogą powstać obok siebie
dwa centra rodnikowe, każde zlokalizowane na innym łańcuchu.

W obecności ditiotreitolu, tioalkoholu, którego cząsteczka w środowisku
obojętnym nie ulega reakcjom protycznym, następuje przeniesienie centrum
paramagnetycznego na grupę sulfanylowąz kationorodnika guaniny i rodni-
ka typu allilowego tyminy, lecz dopiero po termicznej aktywacji układu. DTT
naprawia nie więcej niż 30% uszkodzeń DNA; osiąga ten stopień przemiany
już wówczas, gdy na 12 par zasad przypada 1 cząsteczka tiolu. W obec-
ności obojętnej cząsteczki DTT nie zachodzi w 77 K międzycząsteczkowe
przeniesienie dziury z DNA na tioalkohol na etapie lokalizacji ładunków.
Proces taki obserwowano natomiast dla cysteaminy, której obdarzona ładun-
kiem dodatnim cząsteczka ma możliwość oddziaływania elektrostatycznego
z DNA. Znaczny udział cysteaminy w wychwycie dziur generowanych w łań-
cuchach DNA należy więc wiązać z kondensacją jej kationów w sąsiedz-
twie polianionowej helisy, co zwiększa wydajność naprawy uszkodzeń indu-
kowanych promieniowaniem jonizującym. Zatem tioalkohole naprawiają
uszkodzenia DNA indukowane bezpośrednio promieniowaniem jonizującym
w taki sam sposób jak w roztworach wodnych, czyli pełniąc funkcję donora
atomu wodoru. Jednak w uszkodzeniach bezpośrednich grupy sulfanylowe
tioalkoholi obdarzonych ładunkiem dodatnim mogą ponadto uczestniczyć
w redystrybucji dziur powstających w DNA, co stanowi specyficzną formę
ochrony łańcucha dla tego typu oddziaływań.

Implikacje biologiczne: W biologicznych skutkach wynikających z bez-
pośredniego działania promieniowania jonizującego na DNA duże znacze-
nie ma nieodwracalne przyłączanie protonu do atomu węgla anionorodnika
tyminy, gdyż prowadzi ono do utrwalenia radiacyjnego uszkodzenia, które
powinno zostać rozpoznane i naprawione przez układ enzymatyczny komór-
ki. Jednoelektronowym uszkodzeniom oksydacyjnym w komórce może za-
pobiegać obecność w bliskiej odległości substancji redukujących, tak jak to
ma miejsce w efekcie pośrednim. Dla procesów zachodzących in vivo istot-
ne znaczenie ma dalekozasięgowe przeniesienie elektronu, gdyż wskazuje
ono jednoznacznie, że pojawienie się elektronu na jednym z nukleotydów
może spowodować uszkodzenie w miejscu znacznie od niego odległym, co
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w środowisku natywnym wymaga uruchomienia działań prowadzących do
przywrócenia pierwotnego stanu materiału genetycznego. Jeden akt jonizacji
nie może być przyczyną powstania dsb, gdyż miejsce lokalizacji elektronów,
które uniknęły rekombinacji, dzieli znaczna odległość od miejsca, z którego
zostały wybite. Ponadto stwierdzono, że główną przyczyną pęknięć łańcucha
DNA są zmiany oksydacyjne. Uszkodzenia dwóch zasad połączonych wią-
zaniami wodorowymi mogą powstawać natomiast w następstwie reakcji pro-
tycznych jonorodników w parze komplementarnej guanina-cytozyna. Taki
model uszkodzeń wskazuje na większą wrażliwość radiacyjną tej właśnie pa-
ry zasad w porównaniu z parą adenina-tymina, co stanowi ważną przesłankę
dla poszukiwania przyczyn i miejsc modyfikacji łańcuchów DNA na poziomie
komórkowym.
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Załącznik

Rodnik
Widmo na
rysunku nr

Matryca Sposób izolowania widma

NUKLEOTYD GUANINY

G"

G"

G(N1)-H*

C V

C V

C V

C V

C 2 *

G*

G*

G(N7)H*

G(N7)D*

G(C8)H*

G(C8)H*

G(C8)D*

G(C8)D*

G(N7)H(C8)Hł*

G(N7)D(C8)D"

rys.3b

rys.3a

rys.3d

rys.4a

rys.4b

rys.4c

rys.4d

rys.4e

rys.5a

rys.5b

rys.5d

rys.5e

rys.6a

rys.6b

rys.6d

rys.6e

rys.7a

rys.7c

H2O

8 M LiCI/H2O

H2O, pH = 12

H2O

D2O

BeF2/H2O

BeF2/D2O

BeF2/D2O

H2O

D2O

BeF2/H2O

BeF2/D2O

H2O

8 M LiCI/H2O, 0,05 M CyaSH

D2O

8 M LiCI/D2O, 0,05 M CyaSH

BeF2/H2O

BeF2/D2O

170 K

1 6 0 K - 8 5 % 2 0 0 K

250 K

240 K - 95% 230 K

200 K - 50% G(C8)D" - 30% G+*

150 K - 75% (120 K - 30% OH*)

150K-8%G(C8)D*-28%
G(N7)D(C8)D+* - 35% G '

170 K - 45% C V - 55%
G(N7)D(C8)D" - 49% G"

77 K - 43% (140 K) - 70% OH"

120 K - 57% (140 K) - 64% OD"

100 K - 47% OH* - 27% G(C8)H*

77 K - 49% OD* - 27% G(C8)D*

160K-54%G + *

180 K

260 K

180 K

200 K

200 K

NUKLEOTYD ADENINY

A"

C V

A(C8)OH*

A(N3)H'

A(C8)H*

A(C8)H#

rys.11a

rys.11e

rys.11c

rys.12a

rys.12c

rys.12d

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O, 0,05 M CyaSH

200 K - 8 2 % (210 K)

220 K - 50% (230 K) - 95% (210 K)

240 K - 75% (220 K)

77 K - 40% A+* - 3% C V

200 K - 90% (180 K) - 2% C V

220 K

NUKLEOTYD CYTOZYNY

C(NH2)D#

C(NH2)H*

C V

Rodnik nieznany

rys. 15a

rys.15c

rys.15e

rys.15g

D2O, 0,05 M CyaSH

H2O, 0,05 M CyaSH

H2O

D2O

160K-52%CyaS*

160K-51%CyaS*

180K-12%C(NH2)H*

240 K - 94% C(NH2)D*

NUKLEOTYD TYMINY

T*

T(C6)H*

T(C6)D*

T(CH3)-H*

T d * i m

rys.18a

rys.18b

rys.18c

rys. 18d

rys.18e

H2O

H2O

BeF2/D2O, 0,05 M CyaSH

H2O

H2O

140 K -14,5% (200 K) - 5,5% T(CH3)-H*

230 K - 3 % T;m

190 K

220 K - 87% T(C6)H*

240 K - 97% (230 K)
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