Wydział Chemii
Zakład Fizyki Chemicznej
Zespół Obrazowania Ramanowskiego

ROZPRAWA DOKTORSKA
Badania strukturalne kompleksów wybranych
hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych
metodami spektroskopii molekularnej
Mgr Jakub Dybaś
Promotor:
Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Promotor pomocniczy:
Dr Katarzyna M. Marzec
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Uniwersytet Jagielloński
Kraków, 2018

Podziękowania

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania:
Pani Prof. dr hab. Małgorzacie Barańskiej, za opiekę naukową
oraz czas poświęcony podczas realizacji celów postawionych w niniejszej
rozprawie doktorskiej;
Pani Dr Katarzynie Marzec, za pomoc merytoryczną, cierpliwość
oraz inspiracje do zgłębiania nowych tematów badawczych;
Panu Prof. dr hab. n. med. Stefanowi Chłopickiemu, za niezliczone,
zawsze cenne, rozmowy naukowe;
oraz całemu Zespołowi Obrazowania Ramanowskiego, jak również byłym
i obecnym pracownikom Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków,
za wsparcie, życzliwość i fantastyczną atmosferę – nie tylko w czasie pracy.

Wsparcie finansowe – podziękowania
Niniejsza rozprawa doktorska została wykonana przy wsparciu finansowym
następujących Projektów:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Projekt LIDER (LIDER/13/0076/L8/16/NCBR/2017), Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach
krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej.
Narodowe Centrum Nauki, Projekt Preludium 12 (UMO-2016/23/N/ST4/00929),
Spektroskopia rezonansowego rozproszenia ramanowskiego w badaniach in vitro
i ex vivo adduktów hemoglobiny z gazotransmiterami.
Narodowe Centrum Nauki, Projekt Etiuda 5 (UMO-2016/23/N/ST4/00929), Badania
kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych
metodami spektroskopii molekularnej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt Iuventus Plus (IP2015 048474),
Spektroskopowe obrazowanie biomarkerów wczesnych zmian biochemicznych
w przerzutowości nowotworowej do płuc.
Narodowe Centrum Nauki, Projekt Harmonia 4 (UMO-2013/08/M/NZ7/01034),
Badania przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego działania związków uwalniających
tlenek węgla.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Projekt POIG 1.1.2 (POIG.01.01.02-00-069/0900), Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do
oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym.

“Without porphyrins and their relatives, life as we know,
it would be impossible.”
“Bez porfiryn i ich pochodnych, życie, jakie znamy,
byłoby niemożliwe.”
Lionel R. Milgrom

Spis treści
Streszczenie ________________________________________________3
Abstract ___________________________________________________4
Wykaz skrótów i zwrotów ____________________________________5
CZĘŚĆ TEORETYCZNA ____________________________________6
1. Hemoproteiny i ich kompleksy _______________________________7
1.1. Geometria hemu ________________________________________________ 7
1.2. Hemoglobina (Hb) _______________________________________________ 9
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Podstawowe kompleksy hemoglobiny ________________________________
Dysfunkcyjne formy hemoprotein oraz ich metabolity ___________________
Kompleksy Hb o działaniu potencjalnie toksycznym ____________________
Kompleksy hemoprotein o działaniu naczyniowym _____________________

10
11
13
13

1.3. Mioglobina (Mb) _______________________________________________ 16
1.3.1. Karboksymioglobina _____________________________________________ 16

1.4. Cytochrom c (Cc) ______________________________________________ 17

2. Metody spektroskopii molekularnej stosowane w badaniach
hemoprotein _______________________________________________18
2.1. Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego (RS) ___________________ 18
2.1.1. Spektroskopia rezonansowego rozpraszania ramanowskiego (RR) __________ 20
2.1.2. Obrazowanie ramanowskie ________________________________________ 23
2.1.2.1. Analiza widm po pasmach charakterystycznych ___________________________ 24
2.1.2.2. Analiza skupień ____________________________________________________ 24

2.2. Spektroskopia absorpcyjna UV–Vis _______________________________ 25
2.3. Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) ____ 26
2.4. Spektroskopia mössbauerowska __________________________________ 27

3. Cel pracy _______________________________________________29
CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA______________________________30
4. Metodyka pomiarowa _____________________________________31
4.1. Badania standardów ____________________________________________ 31
4.1.1. Związki standardowe _____________________________________________ 31
4.1.2. Spektroskopia absorpcyjna UV–Vis__________________________________ 31
4.1.3. Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego ___________________________ 31

4.2. Badania komórek ______________________________________________ 32
4.2.1. Badania krwinek czerwonych_______________________________________ 32
4.2.1.1. Izolacja krwinek czerwonych z krwi ludzkiej _____________________________ 32
4.2.1.2. Przygotowanie komórek śródbłonka aortalnego ___________________________ 34
4.2.1.3. Morfologia i gazometria ______________________________________________ 35

Strona 1

4.2.1.4.
4.2.1.5.
4.2.1.6.
4.2.1.7.

Spektroskopia absorpcyjna UV–Vis_____________________________________
Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego ______________________________
Spektroskopia EPR __________________________________________________
Spektroskopia mössbauerowska ________________________________________

35
35
37
38

4.2.2. Badania komórek Kupffera oraz makrofagów __________________________ 38
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.4.
4.2.2.5.

Izolacja komórek Kupffera ____________________________________________
Przygotowanie postarzonych krwinek czerwonych _________________________
Cytometria przepływowa _____________________________________________
Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego ______________________________

38
38
39
40

4.3. Badania tkanek ________________________________________________ 40
4.3.1. Przygotowanie tkanek ____________________________________________ 40
4.3.1.1. Pełna krew ________________________________________________________ 40
4.3.1.2. Tkanka mózgu _____________________________________________________ 40
4.3.1.3. Tkanka serca_______________________________________________________ 40

4.3.2. Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego ___________________________ 41

5. Wyniki i dyskusja ________________________________________42
5.1. Analiza widm ramanowskich i absorpcyjnych UV–Vis kompleksów
hemoprotein ______________________________________________________ 42
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

Hemoglobina ___________________________________________________
Mioglobina _____________________________________________________
Cytochrom c ____________________________________________________
Formy dysfunkcyjne oraz metabolity Hb ______________________________
Wpływ mocy lasera na pomiary ramanowskie hemoprotein _______________

46
52
56
60
65

5.2. Badania izolowanych krwinek czerwonych (RBCs) __________________ 67
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Podstawowe kompleksy ___________________________________________ 67
Kompleksy potencjalnie toksyczne – interakcja Hb z CN– ________________ 70
Kompleksy o działaniu naczyniowym – interakcja Hb z NO2– _____________ 84
Kompleksy o działaniu naczyniowym – interakcja Hb z NO______________ 100

5.3. Kompleksy Mb z tlenkiem węgla (CO) ____________________________ 118
5.4. Dyshemoglobiny oraz metabolity Hb w komórkach Kupffera oraz
makrofagach _____________________________________________________ 122
5.4.1. Cytochrom c w makrofagach ______________________________________ 136

5.5. Obrazowanie ramanowskie tkanek _______________________________ 137
5.5.1. Pełna krew ____________________________________________________ 138
5.5.2. Mózg _________________________________________________________ 140
5.5.3. Serce _________________________________________________________ 143

6. Podsumowanie __________________________________________147
7. Wnioski _______________________________________________150
8. Bibliografia ____________________________________________152
9. Wykaz publikacji i osiągnięć autora ________________________163
Strona 2

Streszczenie
W niniejszej rozprawie doktorskiej przedstawiono wyniki badań nad kompleksami
hemoprotein uzyskane za pomocą metod spektroskopii molekularnej. Opisane dotąd
badania kompleksów hemoprotein, które można znaleźć w literaturze, były w głównej
mierze wykonywane z wykorzystaniem związków standardowych bądź izolowanych
białek. Takie podejście, choć niezwykle istotne, nie pozwala jednak w pełni zrozumieć
procesów zachodzących w układach funkcjonalnych. Założeniem niniejszej rozprawy
było więc zbadanie struktury i właściwości kompleksów hemoprotein bezpośrednio
w miejscu ich występowania tj. w wybranych układach biologicznych.
Rozprawa doktorska została podzielona na część teoretyczną oraz eksperymentalną.
W tej pierwszej skupiono się na wyjaśnieniu idei kompleksów hemoprotein,
przedstawieniu ich podstawowych i dysfunkcyjnych form oraz zwrócono uwagę
na kompleksy hemoprotein o znaczeniu naczyniowym. W części eksperymentalnej
przedstawiono

komplementarne

spektroskopii

molekularnej

podejście,
oraz

oparte

referencyjnych

na

wykorzystaniu
metod

technik

biochemicznych,

do przeprowadzenia analizy strukturalnej i jakościowej, jak również dystrybucji
przestrzennej kompleksów wybranych hemoprotein. Główną metodą badawczą,
wykorzystaną do tego celu, była spektroskopia rezonansowego rozpraszania
ramanowskiego, która jest potężnym narzędziem w analizie układów porfirynowych.
Badania prowadzono na układach biologicznych ex vivo (izolowane czerwone krwinki,
komórki Kupffera, mysie tkanki – serca i mózgu) oraz in vitro (linie komórkowe
makrofagów mysich i ludzkich).
Zastosowana metodologia umożliwiła dokonanie spektroskopowej charakterystyki
podstawowych kompleksów hemoglobiny oraz pozwoliła na lepsze zrozumienie
wpływu czynników na tworzenie się adduktów hemoglobiny z tlenkiem azotu, jonem
azotanowym(III) oraz cyjankowym. Zbadano ponadto kompleksy mioglobiny
z tlenkiem węgla, jak również podjęto próbę detekcji cytochromu c obecnego
w mitochondriach komórkowych. Metody analizy chemometrycznej pozwoliły z kolei
na wizualizację dystrybucji przestrzennej kompleksów hemoglobiny oraz jej
metabolitów w badanych komórkach i tkankach.
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Abstract
In this dissertation the results of studies on hemoprotein adducts with the use of the
molecular spectroscopy techniques were presented. The hemoprotein adducts described
so far in the literature, were mainly studied using standard compounds or isolated
proteins. This approach, although extremely important, does not allow for full
understanding of the processes occurring in functional systems. The aim of this
dissertation was thus to examine the structure and spectroscopic properties
of hemoprotein complexes directly at the place of their occurrence i.e. in selected
biological systems.
The doctoral dissertation was divided into the theoretical and experimental part.
The former one is focused on explaining the idea of hemoprotein adducts, presenting
their basic and dysfunctional forms and hemoprotein adducts with vascular significance.
In the experimental part, the complementary approach was presented, based on the use
of molecular spectroscopy techniques and reference biochemical methods, to conduct
structural and qualitative analysis as well as spatial distribution of selected hemoprotein
adducts. The main research method was resonance Raman spectroscopy, which
is a powerful tool in the structural analysis of porphyrin systems. The studies were
carried out in biological systems ex vivo (isolated red blood cells, Kupffer cells, murine
tissues – heart and brain) and in vitro (murine and human macrophage cell lines).
The applied methodology enabled the spectroscopic characterization of basic
hemoglobin adducts and allowed for a better understanding of the influence of factors
on the formation of hemoglobin adducts with nitric oxide, nitrate(III) ions and cyanide
ions. Moreover, myoglobin-carbon monoxide adducts were studied, and an attempt was
made to detect cytochrome c present in cell mitochondria. Methods of chemometric
analysis allowed for visualization of the spatial distribution of hemoglobin adducts
and theirs metabolites in the studied cells and tissues.
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Wykaz skrótów i zwrotów


Hb – hemoglobina;



Mb – mioglobina;



Cc – cytochrom c;



RBCs – czerwone krwinki, erytrocyty;



FeII – kation żelaza(II);



FeIII – kation żelaza(III);



LS – stan niskospinowy;



HS – stan wysokospinowy;



His E7 – histydyna dystalna;



His E8 – histydyna proksymalna;



oksyHb – LSHbIII–O2–, oksyhemoglobina;



deoksyHb – HSHbII, deoksyhemoglobina;



metHb – HS/LSHbIII–OH2, methemoglobina;



5C – pięciokoordynacyjny (5-koordynacyjny);



6C – sześciokoordynacyjny (6-koordynacyjny);



Hct – hematokryt;



RS – spektroskopia rozpraszania ramanowskiego;



RR – rezonansowa spektroskopia rozpraszania ramanowskiego;



EPR – spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego;



RT – temperatura pokojowa.
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CZĘŚĆ TEORETYCZNA
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1. Hemoproteiny i ich kompleksy
Hemoproteiny to białka, których cechą wspólną jest obecność hemu – grupy
prostetycznej, złożonej z pierścienia tetrapirolowego (protoporfiryny IX), połączonego
z

centralnie

umiejscowionym,

(ferroprotoporfiryna

IX).1,2

sześciokoordynacyjnym

Najbardziej

rozpowszechnioną

żelaza

kationem
hemoproteiną

jest

hemoglobina (Hb), która znajduje się w krwinkach czerwonych (RBCs) i pełni funkcję
przenośnika gazów oddechowych (O2 i CO2) oraz uczestniczy w utrzymaniu równowagi
kwasowo-zasadowej.3,4 Kolejnymi ważnymi przykładami hemoprotein są mioglobina
(Mb), która występuje w mięśniach szkieletowych, pełniąc rolę magazynu O2,
oraz cytochrom c (Cc), będący przenośnikiem elektronów w łańcuchu oddechowym
zachodzącym w mitochondriach. Do hemoprotein należą ponadto białka enzymatyczne,
m. in. katalazy, oksydazy i peroksydazy.
Cztery z sześciu dostępnych miejsc koordynacyjnych kationu żelaza w hemie,
są związane z atomami azotu pierścieni pirolowych (Fe–N), zlokalizowanych
w płaszczyźnie pierścienia protoporfiryny IX. Dwa pozostałe są skierowane prostopadle
i mogą być miejscem wiązania ligandów osiowych (z ang. axial ligands). Jedno z nich
jest najczęściej zajęte przez atom azotu pierścienia imidazolowego histydyny (Fe–NHis –
nazywany w przypadku Hb i Mb histydyną proksymalną). Szóste miejsce pozostaje
wolne i w zależności od rodzaju hemoproteiny może stać się miejscem wiązania
podstawnika, np. O2, H2O, CO, NO, CN–, NO2–, H2S, histydyny lub innego
aminokwasu, dając początek kompleksowi hemoproteiny.

1.1. Geometria hemu
Istotną rolę w interpretacji struktury molekularnej hemoprotein odgrywa geometria
hemu. Kation żelaza w hemie posiada najczęściej 23 (FeIII) lub 24 (FeII) elektrony,
z których odpowiednio 5 lub 6, to elektrony walencyjne rozmieszone na orbitalach 3d,
trzech wiążących 𝑡2𝑔 i dwóch antywiążących 𝑒𝑔∗ .5 W zależności od sposobu ich
rozmieszczenia,

wyróżnia

się

niskospinowy,

LS

(z

ang.

low-spin),

oraz

wysokospinowy, HS (z ang. high-spin), stan żelaza. W przypadku stanów LS elektrony
są sparowane w sposób antyrównoległy, a wartość spinu dla FeII wynosi S = 0,
natomiast dla FeIII przyjmuje wartość S = 1/2. W stanach HS elektrony są ułożone
równolegle, a spin dla FeII przyjmuje wartość S = 2, natomiast dla Fe III wartość S = 5/2.
Schematyczny rozkład elektronów na orbitalach 3d przedstawiono na Rysunku 1A.
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Stan spinowy kationu żelaza zależy między innymi od obecności i rodzaju liganda
w szóstym miejscu koordynacyjnym. Nieobecność ligandu, jak również ligandy słabego
pola, takie jak OH– czy Cl–, faworyzują występowanie stanu HS. W takim układzie,
energia parowania (z ang. pairing energy) przewyższa energię rozszczepienia (z ang.
splitting energy), co powoduje obecność niesparowanych elektronów na orbitalach 3d.
Ligandy silnego pola, takie jak O2, CO, CN– i NO, będą wpływać na powstanie stanu
LS, ponieważ elektrony będą dążyły, w pierwszej kolejności, do zapełnienia orbitali d
o niższej energii.6–8
Od stanu utlenienia oraz stanu spinowego zależy rozmiar kationu żelaza i jego
położenie względem płaszczyzny protoporfiryny IX. Kation FeII jest większy od kationu
FeIII, który zawiera o jeden elektron mniej na powłoce walencyjnej. Analogicznie,
w przypadku stanu LS, chmura elektronowa pozostaje skoncentrowana, co przekłada się
na większy rozmiar kationu żelaza w porównaniu do stanu HS. W efekcie,

HSFe

II

jest

zbyt duży, żeby mógł wpasować się we wnękę (z ang. cavity) pierścienia protoporfiryny
IX, pozostając w efekcie lekko wysunięty nad jego płaszczyznę, w odróżnieniu od
znacznie mniejszego

LSFe

, który mieści się we wnękę protoporfiryny IX i pozostaje

III

w płaszczyźnie układu (Rysunek 1B).

Rysunek 1. Rozkład elektronów na orbitalach 3d w stanie niskospinowym (LS)
i wysokospinowym (HS) dla kationów FeIII i FeII; oznaczenia symboli: S – spinowa
liczba kwantowa (A); schematyczne przedstawienie położenia atomu żelaza
w płaszczyźnie hemu w przypadku różnego typu kompleksów hemoprotein (B).
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1.2. Hemoglobina (Hb)
Hb

to

Powstaje

białko

czwartorzędowe
erytroblastach,

w

zbudowane
komórkach

z

globiny

oraz

macierzystych

hemu

b.

erytrocytów,

oraz w retikulocytach, które po osiągnięciu dojrzałości tracą jądro komórkowe
i mitochondria, stając się „workiem” do przechowywania Hb. Stężenie Hb w krwi
wynosi średnio 140 – 180 g/dm3 (2 – 3 mM) natomiast w erytrocytach 320 – 360 g/dm3
(5 – 6 mM).9
Globina, białkowa część Hb, jest tetramerem (ściślej: heterotetramerem) złożonym
z dwóch par podjednostek. Łańcuch polipeptydowy każdej z nich zawiera po 8 α-helis
i jest załamany w siedmiu miejscach, co umożliwia globinie przyjęcie niemal kulistego
kształtu. W ludzkiej Hb występuję kilka form tych podjednostek: α, β, γ, δ oraz ε.
U dorosłych w znaczącej przewadze występuje hemoglobina A, złożona z podjednostek
α i β (struktura α2β2) oraz niewielka ilość hemoglobiny A2 o strukturze α2δ2. Każdą parę
podjednostek

można

traktować

jak

dimery,

którym

stabilność

zapewniają

oddziaływania hydrofobowe, natomiast pomiędzy dimerami występują słabsze
oddziaływania jonowe i wiązania wodorowe.10
Grupą prostetyczną każdej białkowej podjednostki Hb jest hem b, w którym do
atomów węgla Cβ pierścieni pirolowych protoporfiryny IX przyłączone są cztery grupy
metylowe oraz po dwie propionowe i winylowe (Rysunek 2A).7 W centrum hemu b
ulokowany jest kation żelaza, w którym cztery miejsca koordynacyjne zajęte są
atomami azotu pierścieni pirolowych (Fe-N), piąte histydyną proksymalną, His F8 (Fe–
NHis), natomiast szóste pozostaje wolne. W pobliżu szóstego miejsca koordynacyjnego
w Hb znajduje się histydyna dystalna, His E7, której zadaniem jest ochrona kationu FeII
przed kontaktem z innymi cząsteczkami Hb oraz zmniejszania powinowactwa hemu do
innych, niż tlen, cząsteczek (Rysunek 2B).
Podstawowymi funkcjami Hb są przenoszenie O2 i CO2 oraz udział w regulacji
gospodarki kwasowo-zasadowej organizmu – na białko to przypada 82% pojemności
buforowej krwi.3 Ostatnie badania wskazują jednak, że Hb odgrywa znacznie większą
rolę, uczestnicząc w biodostępności takich cząsteczek jak NO, CO, H2S czy NO2–.4,11,12
Wszystkie z nich odznaczają się powinowactwem do hemu i z łatwością mogą zostać
przyłączone do kationu żelaza w miejscu, w którym zazwyczaj występuje
cząsteczka tlenu.
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Rysunek 2. Struktura hemu b; oznaczenia literowe zostały wykorzystane przy opisie
drgań w spektroskopii rezonansowego rozpraszania ramanowskiego (A); rzut na
płaszczyznę hemu b i umiejscowienie histydyny proksymalnej (His F8) oraz dystalnej
(His E7) (B).

1.2.1. Podstawowe kompleksy hemoglobiny
Jak wspomniano w Rozdziale 1, za kompleks (addukt) hemoproteiny można uznać
jej dowolne połączenie z ligandem typu O2, H2O, CO, NO, CN–, NO2– czy H2S.
Na Rysunku 3 zawarto schemat ideowy przedstawiający ścieżkę wybranych interakcji
pomiędzy hemoproteinami a ligandami różnego typu, które mogą prowadzić do
utworzenia kompleksów hemoprotein.
Najprostszym, a jednocześnie najważniejszym, kompleksem hemoproteiny, jest
oksyhemoglobina (oksyHb), w której szóste miejsce koordynacyjne kationu żelaza jest
zajęte przez tlen.

Pomimo wielu źródeł z pogranicza biologii i biochemii,3,13,14

które podają, że sercem oksyHb jest kation FeII, prace bardziej skoncentrowane na
zgłębieniu struktury tego kompleksu pokazują, że podczas wiązania tlenu następuje
przesunięcie gęstości elektronowej z kationu żelaza w kierunku O2, przez co na ditlenie
pojawia się ujemny ładunek.7,15,16 W rzeczywistości bardziej poprawne jest zatem
rozważanie układu oksyHb jako połączenia niskospinowego kationu FeIII z anionem
ponadtlenkowym (LSHbIII–O2–).7,16 Nieutlenowana forma Hb jest pięciokoordynacyjna
i nazywana deoksyhemoglobiną (deoksyHb). Jak zostało wspomniane w Rozdziale 1.1,
brak podłączonego ligandu będzie faworyzował stan wysokospinowy. W dalszej części
niniejszej rozprawy deoksyHb będzie często oznaczana jako HSFeII.
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Rysunek 3. Schemat ideowy wybranych interakcji hemoprotein i powstałych w ten
sposób kompleksów. Wyróżniono (kolorem inny niż czarny) te kompleksy, które
badano w obrębie niniejszej dysertacji.

1.2.2. Dysfunkcyjne formy hemoprotein oraz ich metabolity
Formy dysfunkcyjne hemoprotein są nazywane dyshemoproteinami. Największą ich
grupę stanowią kompleksy Hb (dyshemoglobiny), które utraciły swoje fizjologiczne
właściwości, np. zdolność przenoszenia tlenu. Najlepszym przykładem dyshemoglobiny
jest methemoglobina (metHb), która może powstać poprzez autooksydację Hb
(w tempie około 3% na dzień)4, ale również na skutek kontaktu z różnego rodzaju
czynnikami zewnętrznymi lub lekami (pochodne azotanów, sulfonamidów, aniliny)1.
W fizjologicznych warunkach, poziom metHb nie przekracza 1%, a jej ewentualny
nadmiar

jest

łatwo

usuwany

poprzez

obecną

w

erytrocytach

reduktazę

methemoglobiny.1,17 W tym kompleksie, szóste miejsce koordynacyjne zostaje zajęte
przez H2O, molekułę słabego pola, faworyzującą stan HS (w przewadze nawet do 90%
w stosunku do LS).4,7,18,19 W efekcie, metHb powinna być definiowana jako kompleks,
którego grupą prostetyczną jest hematyna – odpowiednik hemu zawierający kation FeIII
– natomiast ligandami aksjalnymi są histydyna oraz cząsteczka wody.4,20,21 Prawidłowo
rozumiany kompleks metHb, to zatem

HS/LSHb

–OH2. Jeżeli nie zostanie wspomniane

III
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inaczej, w obrębie całej niniejszej dysertacji zapis skrócony metHb, odwołuje się
właśnie do wyżej zdefiniowanej formy.
Opisując metHb warto wspomnieć, że na drodze laboratoryjnej kompleks ten jest
najczęściej otrzymywany poprzez potraktowanie oksyHb nadmiarem azotanu(III) sodu
(NaNO2) lub heksacyjanożelazianu(III) potasu (K3Fe(CN)6).22–25 Pomimo, że zostało
już udowodnione, że produkty obydwu tych rekcji są nieco różne, jak również
w znacznym stopniu zależą od stężenia zastosowanego reagenta,24 wiele prac wciąż
definiuje tak otrzymany produkt jako czystą metHb, nie wspominając o możliwości
tworzenia się innych kompleksów hemoprotein jako produktów ubocznych.22,23,25–27
Istnieją, co prawda, metody oczyszczania tak otrzymanej metHb, na przykład za
pomocą dializy, co wykorzystywano do badań krystalograficznych,28,29 jednak nie mogą
one zostać zastosowane do funkcjonalnych RBCs.
Kolejną formą uszkodzonej Hb jest hemichrom, produkt autooksydacji Hb
w którym FeIII (lub FeII w przypadku hemochromu) jest skoordynowany w obydwu
pozycjach aksjalnych przez ligandy histydyny.30 Wolny hem jest najczęściej obecny
w krążeniu jako hematyna, połączenie FeIII z molekułą wody (lub jonem
wodorotlenkowym), która jest grupą prostetyczną metHb i produktem jej rozpadu.31
Metabolizm

Hb

prowadzi

do

powstania

biliwerdyny

oraz

bilirubiny,

tetrapiroli o otwartych łańcuchach, które często nazywa się barwnikami żółciowymi.32
Biliwerdyna, zielonkawy barwnik rozpuszczalny w wodzie, jest pierwszym produktem,
katalizowanego przez oksygenazę hemową, rozpadu hemu, utworzonym poprzez
utlenienie mostku α-metinowego w pierścieniu tetrapirolowym. Ten proces prowadzi do
uwolnienia jonu żelaza, który jest następnie przechwytywany przez ferrytynę oraz
transportowany do szpiku, gdzie zostanie wykorzystany do syntezy nowego hemu, oraz
utraty atomu węgla położonego w pozycji meso, który jest odłączany w postaci CO.1,32
Bilirubina

jest

z

kolei

hydrofobowym,

żółtawym

barwnikiem,

produktem

enzymatycznej redukcji biliwerdyny, która wykazuje znaczną toksyczność i jest szybko
usuwana przez białka osocza, głównie albuminę.1,33
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1.2.3. Kompleksy Hb o działaniu potencjalnie toksycznym
Cyjanomethemoglobina (metHbCN) jest niskospinowym adduktem Hb, w którym
kation żelaza znajduje się na trzecim stopniu utlenienia (LSHbIII–CN)16,34,35. Cyjanki od
dawna otoczone są mityczną sławą jednej z najgroźniejszych trucizn, powodującej
natychmiastową śmierć na skutek związania i zablokowania dostępnej w erytrocytach
Hb.36,37 W wyniku takiej interakcji miałoby dochodzić do uniemożliwiania Hb
przenoszenia tlenu, co w konsekwencji prowadziłoby do poważnego niedotleniania
i śmierci. W rzeczywistości jednak, wyłącznie wysokospinowe formy Hb z kationem
żelaza na trzecim stopniu utleniania są w stanie stworzyć stabilny addukt z anionem
cyjankowym (CN–).8,38,39 Żadna z dwóch podstawowych form Hb występujących
naturalnie w erytrocytach, oksyHb oraz deoksyHb, nie są w stanie zareagować z CN–
w sposób prowadzący do powstania stabilnego kompleksu.
W rzeczywistości, śmierć spowodowana zatruciem CN– jest następstwem inhibicji
głównego enzymu łańcucha oddechowego, oksydazy cytochromowej a3, która w swoim
centrum zawiera FeIII.40 Prowadzi to do upośledzenia fosforylacji oksydacyjnej
zachodzącej w mitochondriach i w konsekwencji do cytotoksycznej anoksji.40–42 Idąc
tym tropem, jedyną formą Hb zdolną do utworzenia stabilnego kompleksu z CN– jest
metHb (HSFeIII), w której może dojść do wymiany związanej w szóstej pozycji
koordynacyjnej cząsteczki H2O (lub OH–).41 Utworzony w ten sposób kompleks
metHbCN jest toksyczny w równej mierze co sama metHb – to „tylko” kolejna
z dysfunkcyjnych form Hb, niezdolna do wiązania tlenu.41 Jedną z terapii zatruć
cyjankami jest wręcz celowa konwersja Hb do formy metHb poprzez podanie NaNO2,
która następnie zwiąże obecne w organizmie CN–, prowadząc do przywrócenia
oddychania komórkowego.40,41,43,44

1.2.4. Kompleksy hemoprotein o działaniu naczyniowym
Tlenek azotu(II) (NO) jest jednym z trzech gazotransimiterów, którego sława
zaczęła wzrastać od roku 1987, kiedy Louis Ignarro odkrył, że ta niepozorna molekuła
to w rzeczywistości tajemnicza cząsteczka EDRF (śródbłonkowy czynnik rozszerzający
naczynia, z ang. endothelium-derived relaxing factor).45 Kolejne lata badań wyjaśniły,
że NO bierze udział w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, prowadzi do rozkurczu
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mięśni gładkich, hamuje aktywność i agregację płytek krwi oraz uczestniczy
w procesie zapamiętywania.46,47
W odróżnieniu do O2 czy CO, tlenek azotu(II) może łączyć się zarówno z kationem
FeII jak i FeIII, prowadząc odpowiednio do powstania kompleksów
LSFe

LSFe

–NO oraz

II

–NO.48,49 Kation FeII jest jednak znacznie bardziej preferowany przez cząsteczkę

III

NO, ze stałą dysocjacji na poziomie 10–10 – 10–11 M, która dla FeIII wynosi
2,5 ∙ 10–4 M.17 Szybkość reakcji pomiędzy NO a FeII ustalono z kolei na 107 M–1s–1,
zaś pomiędzy NO a FeIII na 103 – 104 M–1s–1.17,48,50 Tlenek azotu(II) jest cząsteczką
niezwykłą również dlatego, że jest przykładem swoistego paradoksu – z jednej strony
pełni liczne funkcje przekaźnikowe, a z drugiej wykazuje na tyle silne powinowactwo
do wolnej Hb, że całe krążące NO powinno być natychmiast wiązane w kompleksy
Fe–NO lub utlenione do NO2– lub NO3–.17,48,51 Dlatego też, RBCs musiały wykształcić
mechanizmy zapobiegające interakcji Hb z NO, do których zaliczyć można
wewnątrznaczyniową strefę wolną od RBCs, obecność „martwej strefy” wokół krwinek
oraz samą barierę błonową RBCs.51
NO jest syntetyzowany w organizmie z L-argininy przy udziale syntaz tlenku
azotu(II), NOS (z ang. nitric oxide synthase) oraz z wykorzystaniem cząsteczek
O2 i NADPH.52 Z uwagi jednak na fakt, że biologiczny okres półtrwania NO
(0,1 – 2 s)53, jak również jego przynaczyniowe stężenie we krwi (< 300 nM)54, są zbyt
niskie by wywoływać efekt fizjologiczny zasugerowano, że niezbędny jest “przenośnik”
NO, który mógłby dostarczać i uwalniać tę cząsteczkę wedle zapotrzebowania.
Jedną z takich funkcji mogłyby spełniać RBCs, a dokładniej Hb w nich zawarta.55
Interakcja Hb (oraz innych hemoprotein) z NO silnie zależy od panujących
warunków tlenowych, co można przenieść bezpośrednio do zawartości oksyHb
wewnątrz RBCs (ściślej: do poziomu wysycenia Hb tlenem). Dwie najlepiej
scharakteryzowane ścieżki, to reakcja NO z deoksyHb (czyli sytuacja najbardziej
prawdopodobna w momencie, kiedy poziom oksyHb jest niski), prowadząca do
utworzenia kompleksu nitrozylhemoglobiny (LSHbII–NO), oraz odziaływanie z oksyHb
(czyli sytuacja najbardziej prawdopodobna w momencie, kiedy poziom wysycenia Hb
tlenem

jest

wysoki)

prowadzące

do

powstania

metHb

oraz

jonu

azotanowego(V).48,51,56,57 Kolejną możliwością jest przyłączenie NO do cysteiny
łańcucha globiny w pozycji β–93, czyli powstanie S-nitrozohemoglobiny (Hb–SNO),
która według Stamlera i współpracowników mogła służyć jako przenośnik NO.51,57–59
Do dziś wywołuje to jednak wątpliwości w kontekście fizjologicznej roli takiego
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adduktu, jak i warunków, jakie musiałyby panować, by taki kompleks powstał.37,48,57,60
Hb–SNO zostało oznaczone jedynie w krwi tętniczej, podczas gdy w krwi żylnej nie
odnotowano jego wykrywalnych stężeń.61,62 Ponadto, nie zauważono wzrostu poziomu
Hb–SNO u pacjentów, którzy wdychali NO37 co prowadzi do konkluzji, że nie ma
wyraźnego połączenia pomiędzy poziomem tego kompleksu a właściwą bioaktywnością
NO63. Powyższe informacje, jak również niedostępność rzetelnej metody, która
umożliwiłaby pomiar tego kompleksu sprawiły, że nie został poddany analizie
w niniejszej dysertacji.
Nagabubu

i

współpracownicy

zaproponowali

odpowiedzialnym za przenoszenie NO mógłby być

LSHb

więc,

że

adduktem

Hb

–NO.60 Już wcześniej zostało

III

zauważone, że tylko kation FeIII wykazuje odpowiednie właściwości, by w sposób
odwracalny wiązać i uwalniać NO.15,64,65 Dla szerszego spojrzenia oraz zrozumienia
trudności interpretacyjnej kompleksów hemoprotein z NO należy jeszcze wspomnieć,
że zgłaszano istnienie takich form jak: HbIII–N2O3–, HbIII–NO2•, HbII–NO+
oraz HbIII–NO2 i HbIII–ONO–.17,66–69
Właśnie te dwa ostatnie addukty, będące wynikiem interakcji Hb z NO2–,
również zgłoszono jako potencjalne kompleksy o działaniu korzystnym dla śródbłonka
naczyniowego.60,70–73 Należy pamiętać, że Hb zawarta wewnątrz RBCs przez
przeważającą ilość czasu dominuje w formie oksyHb. Interakcja tego kompleksu
z jonami NO2– prowadzi z kolei w głównej mierze do powstania metHb oraz NO3–,
jednakże zgłaszano również tworzenie się hemichromu oraz kompleksów
i HbIII–ONO,

LSHb

–NO czy

III

LSHb

LSHb

–NO2

III

–NO.60,71,73–75 Badania z wykorzystaniem

II

izolowanej Hb pokazały, że NO2– może w sposób odwracalny łączyć się z FeIII.72
Ponadto, reakcja pomiędzy oksyHb a jonami azotanowymi(III) wydaje się kluczowa
w kontekście uwolnienia NO z adduktów Hb–NO.70 Wspomniane powyżej kwestie były
przyczyną, dla której podjęto się próby scharakteryzowania adduktów powstałych po
interakcji Hb z jonami NO2–.
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1.3. Mioglobina (Mb)
Kolejnym

ważnym

przedstawicielem

hemoprotein

jest

Mb,

występująca

w mięśniach poprzecznie prążkowanych szkieletowych i serca, gdzie pełni rolę
krótkoterminowego magazynu dla tlenu.76,77 Makromolekuła Mb jest monomerem,
złożonym z pojedynczego łańcucha polipeptydowego oraz hemu b.78 Jej budowa
drugorzędowa i trzeciorzędowa jest podobna do podjednostki β znajdującej się w Hb.1
Mimo podobieństwa w budowie, Mb cechuje się znacznie wyższym powinowactwem
tlenu w odniesieniu do Hb, co jest zrozumiałe ze względu na pełnioną funkcję –
magazynu O2.79 W pobliżu ostatniego, wolnego miejsca koordynacyjnego, znajduje się
histydyna dystalna, His E7, której łańcuch boczny tworzy silne wiązanie wodorowe,
stabilizujące związany tlen.79
W organizmie, Mb występuje najczęściej w formach deoksy-, oksy- oraz met-,
tworząc kompleksy, odpowiednio,

HSMb

II

,

LSMb

–O2– oraz

III

HS/LSMb

–OH2. Podobnie

III

jak Hb, wykazuje również podobne właściwości do tworzenia kompleksów z CO oraz
NO.78,80

1.3.1. Karboksymioglobina
Jednym z bardziej kontrowersyjnych ligandów kompleksów hemoprotein jest tlenek
węgla(II) (CO). Wykazuje on bardzo silne powinowactwo do
jednak

w przeciwieństwie

do

formy

oksy-,

HSFe

powstały

II

, podobnie jak tlen,

kompleks

karboksy-

hemoproteinowy jest praktycznie nieodwracalny.13,48 Jest to szczególnie niebezpieczne
dla Hb, gdyż

LSHb

–CO blokuje miejsce dla tlenu, który nie jest w stanie zastąpić

II

podstawnika CO, powodując wystąpienie anoksji. Z drugiej strony, CO jest wytwarzany
endogennie, przy udziale oksygenazy hemowej-2 (HO-2)81, i pełni liczne funkcje
przekaźnikowe, między innymi otwiera kanały potasowe oraz aktywuje cyklazę
guanylową, co w efekcie prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich82. Dlatego niezbędne
stało się wykształcenie mechanizmów zabezpieczających Hb przed kontaktem z CO,
które to zadanie spełnia His E7, stanowiąc zawadę steryczną i uniemożliwiając
przyjęcie najbardziej trwałej, liniowej konfiguracji kompleksu Fe–CO.13 Dodatkowo, do
atomu azotu histydyny (NHis) jest przyłączona cząsteczka H2O, którą tlen jest w stanie
z łatwością zastąpić, tworząc silniejsze wiązanie wodorowe z NHis w porównaniu do
słabych oddziaływań elektrostatycznych występujących pomiędzy CO a histydyną.83
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1.4. Cytochrom c (Cc)
Cytochromy są zaangażowane w transport elektronów w mitochondrialnym
łańcuchu oddechowym.76 Cytochrom c (Cc) jest jedną z najmniejszych hemoprotein
o znikomym powinowactwie do tlenu. Łańcuch polipeptydowy Cc jest połączony
z hemem c za pośrednictwem dwóch mostków tioeterowych (pomiędzy grupami
tiolowymi reszt cysteiny a grupami winylowymi protoporfiryny IX) (Rysunek 4).
Stanowi to znaczącą różnicę w porównaniu do Hb i Mb, w których hem b jest związany
z globiną wiązaniem koordynacyjnym poprzez kation żelaza. Unikatową cechą
cytochromów, jest zdolność do łatwej zmiany stopnia utlenienia z LSFeIII, zawierającego
jeden niesparowany elektron, do

LSFe

, nie zawierającego niesparowanych elektronów,

II

oraz niskospinowość mimo braku związanych ligandów silnego pola, co znacznie
ułatwia pełnioną przez nie funkcję – przenoszenie elektronów.7 Z uwagi na łatwość
izolacji, Cc został najlepiej scharakteryzowany.

Rysunek 4. Struktura hemu c.
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2. Metody spektroskopii molekularnej stosowane w badaniach hemoprotein
2.1. Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego (RS)
Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego zaliczana jest do metod spektroskopii
molekularnej, i bazuje na efekcie nieelastycznego rozpraszania światła, efekcie
opisanym przez A. Smekala w 1923 roku, a pokazanego doświadczalnie przez C. V.
Ramana w 1928 roku.84,85 Podstawą wspomnianego efektu jest wzbudzenie oscylacji
molekuły światłem o częstości ν0 z zakresu UV, Vis lub NIR. Fotony, które nie przeszły
przez próbkę nierozproszone lub nie zostały przez nią zaabsorbowane (podstawa
spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni IR), mogą ulec zjawisku rozpraszania
(Rysunek 5A). Światło rozpraszane jest złożeniem dwóch składowych, rozpraszania
Rayleigha o częstości równej światłu wzbudzającemu (ν0) oraz rozpraszania
ramanowskiego o zmienionej częstości (ν0 ± νosc), która to różnica odpowiada energii
przejścia pomiędzy poziomami oscylacyjnymi molekuły (Rysunek 5B).84,85 Widmo
ramanowskie składa się zatem z rozlokowanych symetrycznie względem pasma
Rayleigha pasm ramanowskich o częstościach ν0 + νosc oraz ν0 – νosc, nazwanych
odpowiednio pasmami antystokesowskimi oraz stokesowskimi. Ze względu jednak na
niższą intensywność pasm antystokesowskich, wynikającą z niewielkiego obsadzenia
oscylacyjnych stanów wzbudzonych (zgodnie z rozkładem Boltzmanna), rozpatruje się
zazwyczaj wyłącznie pasma stokesowskie.
Wyjaśnienie zjawiska rozpraszania ramanowskiego można odnaleźć w teorii
Placzka. Światło rozpraszane jest następstwem indukowanego elektrycznego momentu
dipolowego (Równanie 3.1.1) powstającego pod wpływem oddziaływania ze światłem
wzbudzającym:
𝑃 = 𝛼𝐸,

(3.1.1)

gdzie α jest tensorem polaryzowalności, natomiast E natężeniem pola elektrycznego.
Natężenie to fluktuuje w czasie (t) zgodnie z Równaniem 3.1.2:
𝐸 = 𝐸0 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜐0 𝑡,

(3.1.2)

w którym E0 oznacza amplitudę oscylacji a ν0 jest częstością światła padającego.
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Rysunek 5. Schemat ideowy (A) oraz uproszczony diagram energetyczny (B),
ilustrujące zjawisko rozpraszania ramanowskiego. Oznaczenia na rysunku: ν – światło
wzbudzające o częstości ν0; ν’ – światło rozpraszane; νosc – częstość odpowiadająca
różnicy pomiędzy poziomami oscylacyjnymi; v – poziomy oscylacyjne elektronowego
stanu podstawowego; v’ – poziomy oscylacyjne elektronowego stanu wzbudzonego;
RS – normalny efekt ramanowski; RR – rezonansowy efekt ramanowski

Oscylacje

wewnątrz

molekuły

(νm)

pociągają

za

sobą

również

zmianę

polaryzowalności, którą można potraktować jako funkcję przemieszczenia jądrowego q
(z ang. nuclear displacement). Wówczas Równanie 3.1.2 przyjmie poniższą postać
(Równanie 3.1.3):
𝑞 = 𝑞0 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜐𝑚 𝑡,

(3.1.3)

gdzie q0 jest amplitudą oscylacji. Dla niewielkich wartości q0 polaryzowalność jest
liniową funkcją q, co można zapisać (Równanie 3.1.4):
𝜕𝛼

𝛼 = 𝛼0 + ( ) 𝑞0 + ⋯ ,

(3.1.4)

𝜕𝑞 0

gdzie α0 jest polaryzowalnością w położeniu równowagi, natomiast (∂α/∂q)0 jest
tempem zmiany α uwzględniającą zmianę q, rozważanej w położeniu równowagi.
Łącząc powyższe Równania (3.1.2 – 3.1.4), otrzymujemy:
1 𝜕𝛼

𝑃 = 𝛼0 𝐸0 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜐0 𝑡 + 2 (𝜕𝑞 ) 𝑞0 𝐸0 {𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝜐0 + 𝜐𝑚 )𝑡] + 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝜐0 − 𝜐𝑚 )𝑡]}. (3.1.5)
0

Zgodnie z klasyczną teorią, pierwszy człon odpowiada oscylującemu dipolowi
emitującemu światło o częstościach ν0 (rozpraszanie Rayleigha), podczas gdy drugi
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dotyczy rozpraszania ramanowskiego o częstościach ν0 + νosc (antystokesowskie
rozpraszanie ramanowskie) oraz ν0 – νosc (stokesowskie rozpraszanie ramanowskie).
Jeżeli wyrażenie (∂α/∂q)0 przyjmuje wartość 0, to drganie jest nieaktywne
w spektroskopii ramanowskiej. Innymi słowy, żeby drganie było widoczne na widmie
ramanowskim musi nastąpić zmiana polaryzowalności α w czasie drgania.
Dzięki obecności pierścienia porfirynowego, który absorbuje światło w zakresie
widzialnym, widma ramanowskie hemoprotein uzyskane z wykorzystaniem linii lasera
o długości fali dopasowanej do energii jego przejść elektronowych, wykazują silne
wzmocnienie rezonansowe, którego mechanizm opisano w kolejnym podrozdziale.
Podsumowując: w spektroskopii rozpraszania ramanowskiego mierzy się częstość
oscylacyjną (νosc) jako przesunięcie (przesunięcie ramanowskie) w odniesieniu do
częstości promieniowania wzbudzającego (ν0), wyrażane najczęściej w liczbach
falowych [cm–1].85

2.1.1. Spektroskopia rezonansowego rozpraszania ramanowskiego (RR)
Światło rozpraszane nieelastycznie odznacza się bardzo niską intensywnością.
Większość fotonów przechodzi przez próbkę, jest absorbowana lub rozpraszana
elastycznie. Tylko jeden na około 105 – 107 fotonów ulega rozpraszaniu
nieelastycznemu.84 Jednym ze sposobów wzmocnienia intensywności tego efektu jest
wzbudzenie oscylacji światłem o energii dopasowanej do energii przejścia
elektronowego molekuły.85 W takim przypadku dostarczona energia pozwala na
przejście fotonu do stanu wirtualnego, położonego powyżej wzbudzonego stanu
elektronowego,

a

intensywność

pasm

ramanowskich

zostaje

wzmocniona

o kilka rzędów wielkości.
Wyjaśnienie

rezonansowego

wzmocnienia

rozpraszania

ramanowskiego

zaproponował A. C. Albrecht stosując formalizm sprzężenia wibronowego opracowany
przez Heisenberga-Tellera.86 Podzielił on możliwe mechanizmy wzmocnienia na trzy
typy: A, B oraz C w zależności od tego, który człon równania (Równanie 3.1.5)
jest dominujący (Rysunek 6). Wzmocnienie typu A dominuje dla przejść elektronowych
o wysokim prawdopodobieństwie, czyli odznaczających się wysokimi wartościami
czynników Francka-Condona.87 Co ważne, czynniki nakrywania przyjmują wartość
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różną od zera tylko wtedy, gdy stan wzbudzony ulegnie przesunięciu wzdłuż
współrzędnej normalnej względem stanu podstawowego, co ma miejsce dla drgań
całkowicie symetrycznych (Rysunek 6B). Wzmocnienie intensywności oparte na
mechanizmie typu A jest proporcjonalne do kwadratu momentu przejścia dipola
elektrycznego, stąd jest on dominujący podczas przejść elektronowych w zakresie
pasma Soreta.88 Warto zaznaczyć, że w przypadku widm z intensywnym, dominującym
przejściem elektronowym, takim jak pasmo Soreta, wzmocnienie może zajść nawet
w przypadku zastosowania wzbudzenia linią oddaloną od maksimum pasma absorpcji –
mówi się wtedy o zjawisku pre-rezonansu.87

Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie wzmocnień rezonansowych typów A, B
oraz C. Do wystąpienia wzmocnienia typu A niezbędne jest przesunięcie funkcji
potencjału stanu wzbudzonego (Δ ≠ 0) (A, B). Sprzężenie typów B oraz C zachodzi
poprzez sprzężenie wibronowe (C).

Mechanizm wzmocnienia typu B opiera się na sprzężeniu wibronowym pomiędzy
dwoma dozwolonymi przejściami elektronowymi (Rysunek 6C).84,87 Prowadzi do
wzmocnienia zarówno symetrycznych jak i asymetrycznych drgań, chociaż z przewagą
tych drugich, i dominuje w przypadku widm rezonansowych uzyskanych linią
wzbudzającą o długości fali z zakresu pasm Q.84,87,89 Rezonansowe wzmocnienie
intensywności, obserwowane w zakresie zabronionych przejść elektronowych, nie może
być oparte na mechanizmach typu A i B. W takiej sytuacji A. C. Albrecht zaproponował
mechanizm typu C, który prowadzi do wzmocnienia nadtonów oraz drgań
kombinacyjnych a występuje w przypadku zastosowania wzbudzenia w zakresie pasm
QIV i Qv widm absorpcyjnych hemoprotein.87,88,90,91
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𝐴 + 𝐵 + 𝐶, gdzie:

𝐴=∑
𝑒𝜐

〈𝑔|𝐫𝝆 |𝑒〉〈𝑔|𝐫𝝈 |𝑒〉
𝜈𝑒𝜐 − 𝜈0 − 𝑖Γ𝑒𝜐

(3.1.5)

(𝑓|𝜐)(𝜐|𝑖)

𝜕〈𝑔|𝐫𝝆 |𝑒〉
〈𝑒|𝐫𝝈 |𝑔〉
𝐵 = ∑ {[
]
} (𝑓⌈𝑄𝑎 ⌉𝜐)(𝜐|𝑖)
𝜕𝑄𝑎
𝜈
−
𝜈
−
𝑖Γ
𝑒𝜐
0
𝑒𝜐
0
𝑒𝜐

+{

〈𝑔|𝐫𝝆 |𝑒〉
𝜈𝑒𝜐 − 𝜈0 − 𝑖Γ𝑒𝜐

[

𝜕〈𝑒|𝐫𝝈 |𝑔〉
] } (𝑓|𝜐)(𝜐⌈𝑄𝑎 ⌉𝑖)
𝜕𝑄𝑎
0

𝜕〈𝑔|𝐫𝝆 |𝑒〉 𝜕〈𝑒|𝐫𝝈 |𝑔〉
𝐶 = ∑ ∑ ∑ {[
] [
] } (𝑓⌈𝑄𝑎 ⌉𝜐)(𝜐⌈𝑄𝑏 ⌉𝑖)
𝜕𝑄𝑎
𝜕𝑄𝑏
0
0
𝑒𝜐

𝑎

𝑏

gdzie: 𝑔 – stan podstawowy (z ang. ground state); e – stan wzbudzony (z ang.
excited state);

Podsumowując: wzbudzenie oscylacji molekuły światłem o częstości dopasowanej do
energii

przejścia

elektronowego

powoduje

rezonansowe

wzmocnienie

pasm

ramanowskich. Pozwala to na prowadzenie badań z zastosowaniem niskich mocy
promieniowania wzbudzającego oraz niewielkich stężeń białka, a ze względu na
zależność mechanizmu wzmocnienia od wybranej częstości światła wzbudzającego, na
selektywne wzmacnianie danej grupy drgań. Ta technika umożliwia rozróżnienie
stanów utleniania i spinowych kompleksów hemoprotein, jak również identyfikację
podłączonych ligandów, zarówno do atomu centralnego jak i pierścienia protoporfiryny
IX. Szczegółową charakterystykę badań układów hemoproteinowych z wykorzystaniem
spektroskopii RR przedstawiono w Rozdziale 5.
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2.1.2. Obrazowanie ramanowskie
Obrazowanie ramanowskie polega na zbieraniu pojedynczych widm, punkt po
punkcie, z obszaru zaznaczonego czworokątem. Otrzymany zbiór widm można
następnie przekształcić w formę obrazu ramanowskiego uzyskanego po integracji
wybranego pasma lub na podstawie analizy skupień (CA, z ang. cluster analysis).
Ideowy schemat obrazowania zawarto na Rysunku 7, podczas gdy schemat
przedstawiania wyników otrzymanych z obrazowania na Rysunku 8.

Rysunek 7. Ideowy schemat obrazowania ramanowskiego – zbieranie widm punkt po
punkcie z zaznaczonego obszaru (A), analiza otrzymanego zbioru widm (B), utworzenie
obrazów ramanowskich na podstawie integracji wybranego pasma (C).
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Rysunek 8. Idea pomiarów rozpraszania ramanowskiego, według której
przedstawionych zostało większość wyników zawartych w niniejszej dysertacji: zdjęcie
z mikroskopu konfokalnego w świetle widzialnym – ustawienie odpowiedniej
płaszczyzny pomiarowej (A); obrazy ramanowskie uzyskane po integracji pasma
charakterystycznego (B) oraz na podstawie analizy skupień (C).

2.1.2.1.

Analiza widm po pasmach charakterystycznych

Obrazy ramanowskie, to najogólniej obrazy rozpraszania ramanowskiego, uzyskane
po wykonaniu integracji pola powierzchni pod wybranym pasmem (dla ułatwienia
nazywane w dalszej części obrazami ramanowskimi). Takie obrazy są kodowane, na
przykład za pomocą żółto-brązowej skali kolorystycznej, którą odczytuje się w ten
sposób, że obszary najjaśniejsze (intensywny żółty kolor) odpowiadają miejscom
o najwyższej intensywności integralnej wybranego pasma, co odpowiada najczęściej
najwyższemu

stężeniu

obserwowanego

składnika.

Analogicznie,

obszary

najciemniejsze (brązowe, przechodzące w czarny) odpowiadają miejscom, w których
intensywność integralna wybranego pasma jest najniższa, co świadczy o niskiej
zawartości,

bądź

nieobecności,

obserwowanego

składnika

w danym

miejscu.

Parametrem decydującym o dokładności wykonanego obrazu jest rozdzielczość
przestrzenna (odległość pomiędzy sąsiednimi punktami, z których zebrane widma są
reprezentatywne i odróżnialne od siebie).

2.1.2.2.

Analiza skupień

Analizą chemometryczną, którą wykorzystano w niniejszej dysertacji była analiza
skupień (CA, z ang. cluster analysis). Jest to metoda organizacji obiektów (w tym
przypadku widm) podobnych do siebie w grupy (klasy) w oparciu o ich podobieństwo
do centroidu – losowo wybranego centralnego wektora, który stanowi najbardziej
reprezentatywny element danej grupy. Ponieważ centroidy są wybierane losowo, jest
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praktycznie

niemożliwie

przeprowadzenie

dwóch,

identycznych

analiz

CA,

zawierających w obrębie grupy dokładnie te same obiekty. Dodatkowo, wykonanie
analizy CA wymaga najczęściej podania ilości klas, na które ma zostać podzielony
zbiór obiektów. Powoduje to, że często granice klas są nieprecyzyjne (nie wiadomo, czy
dany obiekt powinien znaleźć się jeszcze w obrębie pierwszej, czy już kolejnej klasy,
ponieważ podział wymuszony jest na ich określoną z góry ilość). Tak przygotowane
klasy można następnie przestawić w formie graficznej – w formie obrazów
ramanowskich uzyskanych na podstawie analizy skupień, które dla ułatwienia,
w dalszej części rozprawy doktorskiej będą nazywane obrazami CA. Niemniej jednak,
z uwagi na ograniczenia podane wyżej, głównie nieprecyzyjność definicji granic
w obrębie klasy, zdecydowano się nigdy nie przedstawiać wyłącznie obrazów CA, lecz
zawsze zestawiać je razem z otrzymanymi obrazami ramanowskimi uzyskanymi po
integracji pasm charakterystycznych. Dzięki temu zabiegowi, analiza CA nie była
wyłącznym wyznacznikiem opisywanych zmian, a jedynie uzupełnieniem informacji
niesionej przez obrazy ramanowskie.

2.2. Spektroskopia absorpcyjna UV–Vis
Spektroskopia absorpcyjna UV–Vis zajmuje się analizą oddziaływania materii
z promieniowaniem o długości fali około 10 – 780 nm. U jej podstaw leży przejście
elektronowe ze stanu podstawowego o niższej energii, do stanu wzbudzonego o wyższej
energii, wywołanego absorbcją promieniowania elektromagnetycznego. Widma
absorpcyjne często są nazywane elektronowymi widmami absorpcyjnymi, jednak ze
względu na wysoką energię potrzebną do wywołania przejścia elektronowego,
widma te mają w rzeczywistości charakter elektronowo-oscylacyjno-rotacyjny.92
Przeniesienie elektronów może zachodzić z wiązań pojedynczych (σ), wielokrotnych
(π) oraz wolnych par elektronowych (n) na orbitale antywiążące σ* lub π*.
Widma absorpcyjne hemoprotein charakteryzują się obecnością pasm pochodzących
głównie od przejść elektronowych typu π-π*. Najsilniejsze pasmo, nazwane od
nazwiska swojego odkrywcy pasmem Soreta (lub pasmem B), powstaje na skutek
sumowania się przejść π-π*: a2u → eg oraz a1u → e, i występuje najczęściej w zakresie
390 – 450 nm.5,32,93 W zakresie 480 – 650 nm pojawia się od dwóch do czterech
pasm Q, natomiast w zakresie 620 – 640 nm pasmo pochodzące od przejścia
z przeniesieniem ładunku (CT, z ang. charge transfer), pojawiające się wyłącznie dla
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układów

HSFe

III 2,5

.

Najczęściej jednak, w zakresie 525 – 575 nm występuje jedno bądź

dwa pasma Q, odpowiednio dla kationów FeII i FeIII, które są oznaczane jako pasma α
(lub Q0) i β (lub Qv). Pasmo α jest położone przy wyższych długościach fali i pochodzi
od odejmowania się przejść π-π*, natomiast pasmo β od sprzężenia wibronowego.2
Wzajemny stosunek intensywności tych pasm daje wskazówkę na temat stabilności
danego kompleksu hemoproteiny. Im mniejsza wartość stosunku intensywności
pasma α do intensywności pasma β, tym układ jest uważany za stabilniejszy.32
Podsumowując: w spektroskopii absorpcyjnej UV–Vis mierzy się różnicę energii
promieniowania po przejściu przez próbkę względem energii wiązki padającej. W ten
sposób uzyskuje się informację o pochłonięciu (absorpcji) promieniowania przy danej
długości fali. Widmo UV–Vis najczęściej charakteryzuje się podając długość fali,
przy której pojawia się maksimum absorpcji padającego promieniowania.

2.3. Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)
Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR, z ang. electron
paramagnetic
czyli

resonance)

cechujących

się

umożliwia
dodatnią

badanie

podatnością

substancji

paramagnetycznych,

magnetyczną.

Pojawienie

się

paramagnetyzmu jest wynikiem ustawiania się spinów elektronów zgodnie z liniami
zewnętrznego pola magnetycznego i dotyczy substancji posiadających niesparowane
elektrony. Wśród hemoprotein paramagnetyzm przejawia się główne w formach methemoprotein oraz np. w kompleksie FeII–NO. Jedną z największych zalet tej techniki
jest bardzo wysoka czułość oraz zdolność do rozróżniania konformacji hemoprotein.94
Warunkiem niezbędnym do obserwacji zjawiska EPR jest przyłożenie zewnętrznego
pola

magnetycznego,

które

powoduje

rozszczepienie

spinowych

poziomów

energetycznych elektronu (rozszczepienie Zeemana). Zależność tego rozszczepienia od
indukcji przyłożonego pola opisuje zależność (Równanie 3.4.1):
ℎ

𝐸 = −𝜇𝑠 𝐵 = 𝛾𝑒 2𝜋 𝐵𝑚𝑠 = 𝑔𝑒 𝜇𝐵 𝐵𝑚𝑠 ,

(3.4.1)

gdzie: 𝜇𝑠 – spinowy moment magnetyczny elektronu; 𝐵 – indukcja pola
magnetycznego;

𝛾𝑒

–

współczynnik

giromagnetyczny;

ℎ

–

stała

Plancka;
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𝑚𝑠 – magnetyczna spinowa liczba kwantowa; 𝑔𝑒 – czynnik 𝑔, czyli czynnik
rozszczepienia spektroskopowego; 𝜇𝐵 – elektronowy magneton Bohra.
Rozszczepione poziomy umożliwiają w konsekwencji absorpcję promieniowania
o częstości rezonansowej dopasowanej do przerwy energetycznej pomiędzy poziomami
spinowymi. Warunek rezonansu określony jest Równaniem 3.4.2:
Δ𝐸 = ℎ𝜈 = 𝑔𝑒 𝜇𝐵 𝐵,

(3.4.2)

Z powyższego równania wynika, że warunek rezonansu może zostać spełniony
zarówno poprzez manipulowanie częstością promieniowania jak i indukcją pola.
Mając jednak na uwadze względy aparaturowe, pomiaru EPR dokonuje się przy zadanej
częstości, przemiatając próbkę indukcją pola magnetycznego. Wówczas warunek
rezonansu można zapisać Równaniem: 3.4.3:
ℎ𝜈

𝐵=𝑔

𝑒 𝜇𝐵

,

(3.4.3)

Podsumowując: w spektroskopii EPR bada się przejścia absorpcyjne pomiędzy
poziomami

spinowymi

niesparowanych

elektronów.

Umożliwia

detekcję

paramagnetycznych kompleksów hemoprotein z bardzo wysoką czułością.

2.4. Spektroskopia mössbauerowska
Efekt Mössbauera odkryto w 1957 roku a jego pierwsze zastosowanie do próbek
biologicznych przypadło na rok 1961.95 U jego podstaw leży bezodrzutowa emisja
i absorpcja jądrowego promieniowania gamma (γ).96 Podobnie jak w spektroskopii
jądrowego rezonansu magnetycznego, również w tej technice bada się niewielkie
zmiany w poziomach energetycznych jąder, wywołane oddziaływaniem z najbliższym
środowiskiem – powłoką elektronową lub sąsiadującymi jądrami. Sercem spektrometru
mössbauerowskiego jest źródło emitujące promieniowanie γ, które podczas pomiaru jest
wprawiane w ruch. Podobnie jak w efekcie Dopplera, energia emitowanych kwantów γ
ulega wówczas modulacji, sprawiając, że do próbki badanej dociera szereg fotonów
o różnych energiach. W momencie, gdy ich energia dopasuje się do rozszczepionych
przez otoczenie poziomów energetycznych badanych jąder, dojdzie do rezonansowej
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absorpcji promieniowania γ. W konsekwencji, przy danej prędkości poruszającego się
źródła, detektor zarejestruje intensywność obniżoną o zaabsorbowaną porcję energii.
Widma mössbauerowskie opisuje się zatem najczęściej za pomocą trzech parametrów:
przesunięcia izomerycznego (prędkości poruszającego się źródła), rozszczepiania
kwadrupolowego i zeemanowskiego. Pierwsze dwa wyraża się w [mm/s], natomiast
rozszczepienie zeemanowskie w [T].
Efekt Mössbauera został do tej pory zaobserwowany w ponad 40 pierwiastkach.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych, również dzięki względnie wysokiej
abundancji, wynoszącej około 2,2%, jest izotop

57

Fe. Za źródło wzbudzonych

emitujących następnie kwanty γ, wykorzystuje się
rodowej

lub

chromowej.

Dzięki

temu,

57

57

Fe,

Co, umieszczony w matrycy

spektroskopii

mössbauerowska

jest

z powodzeniem wykorzystywana do detekcji atomów żelaza, a co za tym idzie do
badania i rozróżnienia kompleksów hemoprotein. Tylko nieliczne wyjątki, podobne
strukturalnie, jak na przykład układy FeII–NO a FeIII–NO, prowadzą do otrzymania
widm nie pozwalających na ich identyfikację w sposób jednoznaczny.95,97 Ze względu
jednak na niską intensywność sygnałów – wynikającą wprost z niskiej zawartości
izotopów dających efekt Mössbauera – niezbędne jest nawet kilkudniowe zbieranie
sygnału, co niewątpliwie stanowi jedną z największych wad tej techniki.
Podsumowując: w spektroskopii mössbauerowskiej rejestruje się różnicę energii
pomiędzy źródłem promieniowania a badanym materiałem. Pozwala na rozróżnienie
stanu spinowego i stanu utlenienia w kompleksach hemoprotein oraz dostarcza
informacji o ich otoczeniu chemicznym.
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3. Cel pracy
Celem pracy było przeprowadzenie analizy strukturalnej, jakościowej oraz
dystrybucji

przestrzennej

kompleksów

wybranych

hemoprotein

w

układach

biologicznych ex vivo (izolowane RBCs, komórki Kupffera, mysie tkanki – serca
i mózgu) oraz in vitro (linie komórkowe makrofagów mysich i ludzkich).
W

szczególności,

skupiono

się

na

zbadaniu

wpływu

różnych

czynników,

determinujących powstanie kompleksów hemoprotein w układach biologicznych oraz
przemian, jakim ulegają.
Założeniem rozprawy doktorskiej, było uzupełnienie dostępnych w literaturze
informacji o kompleksach hemoprotein, uzyskanych w głównej mierze podczas badań
z wykorzystaniem izolowanych białek oraz związków standardowych, o układy bliższe
fizjologii. Wedle wiedzy Autora, niniejsza praca jest komplementarnym zestawieniem
badań nad kompleksami wybranych hemoprotein, prowadzonych na układach
biologicznych z zastosowaniem spektroskopii rozpraszania ramanowskiego oraz
innych, komplementarnych technik spektroskopii molekularnej i referencyjnych metod
biochemicznych
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4. Metodyka pomiarowa
4.1. Badania standardów
4.1.1. Związki standardowe
Większość

odczynników,

z

których

korzystano

podczas

wykonywanych

doświadczeń, zakupiono w Sigma-Aldrich. Jako standardy wykorzystano:
 metHb – methemoglobinę z krwi wołowej (CAS 9008-02-0);
 metMb – metmioglobinę z serca konia (CAS 100684-32-0);
 Cc – cytochrom c w formie utlenionej z serca konia (CAS 9007-43-6);
 Hematynę – hematynę wieprzową (CAS 15489-90-4);
 Biliwerdynę – chlorowodorek biliwerdyny (CAS 55482-27-4);
 Bilirubinę (CAS 635-65-4).
Hemichrom otrzymano poprzez wystawienie Hb na działanie 0,2 mM roztworu
laurylosiarczanu sodu (CAS 151-21-3).98

4.1.2. Spektroskopia absorpcyjna UV–Vis
Pomiary metodą spektroskopii absorpcyjnej UV–Vis wykonano na dwuwiązkowym
spektrofotometrze Perkin Elmer Lambda 950 z zastosowaniem kuwet kwarcowych
o drodze optycznej wynoszącej 1 cm. Większość pomiarów wykonywano równolegle
do pomiarów z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej. Stężenie dla wodnych
roztworów mierzonych standardów wynosiło około 0,1 mM.

4.1.3. Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego
Pomiary związków standardowych z zastosowaniem spektroskopii rozpraszania
ramanowskiego zostały wykonane na konfokalnym mikroskopie ramanowskim WITec
alpha300 R wyposażonym w detektor CCD chłodzony do –60 ºC. Jako źródeł
promieniowania wzbudzającego, użyto laserów o długościach fali 488, 532 oraz 633
nm, które były doprowadzane do układu za pomocą światłowodów o średnicy 50 µm
lub 100 µm (w przypadku linii promieniowania wzbudzającego 633 nm).
Pomiary przeprowadzono z zastosowaniem obiektywu powietrznego Olympus MPLAN
(100×/NA = 0,9). Rozdzielczość spektralna uzyskanych widm wynosiła 3 cm–1.
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Monochromator był kalibrowany przy użyciu dedykowanej lampy ksenonowej (źródło
światła UV firmy WITec). Dodatkowo, przed pierwszym pomiarem danego dnia
przeprowadzano standardową procedurę kalibracji w oparciu o pasmo rozpraszania
ramanowskiego pochodzące od płytki krzemowej (przy 520,5 cm–1).
Próbki standardów mierzono w trybie pojedynczych pomiarów, umieszczając
kryształki bezpośrednio na szkiełku wykonanym z fluorku wapnia (CaF2).
Rozwinięciem, a zarazem formą mechanizacji pomiarów było wykorzystanie trybu
liniowego, który polegał na zbieraniu pojedynczych widm, punkt po punkcie, z obszaru
zaznaczonego linią.
Stosowana moc laserów była tak dobierana, by nie wywoływać termicznych ani
fotochemicznych zmian w obrębie badanych układów spowodowanych interakcją
z padającym światłem, co zostało udowodnione poprzednio90. Moce stosowane
w badaniu standardów zestawiono w Tabeli 1:

Tabela 1. Wartości mocy promieniowania wzbudzającego dla wybranych długości fali,
które stosowano do badań kompleksów hemoprotein.
Linia lasera [nm]

Moc [µW]

Moc [W/cm2]

488

20

58

532

100

245

633

500

865

4.2. Badania komórek
4.2.1. Badania krwinek czerwonych
4.2.1.1.

Izolacja krwinek czerwonych z krwi ludzkiej

Pełną krew, wykorzystywaną do przygotowywania izolowanych RBCs (z ang. red
blood cells), otrzymano z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(RCKiK) w Krakowie. Próbki krwi były pobierane do probówek próżniowych
pokrytych heparyną, wyłącznie od przebadanych mężczyzn, których było to drugie lub
kolejne oddanie krwi do banku RCKiK. Izolacji RBCs dokonano poprzez wirowanie
w gradiencie gęstości. Parametry wirowania oraz procedura przemywania RBCs zostały
tak dobrane, by nie spowodować mechanicznego uszkodzenia błon krwinek
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czerwonych. Do krwi ludzkiej stosowano trzykrotne wirowanie z następującymi
parametrami:


500 g;



10 minut;



temperatura pokojowa;



brak mechanicznego hamowania.

Po pierwszym wirowaniu odciągano osocze oraz utworzony kożuszek leukocytarnopłytkowy. Do otrzymanego osadu krwinek czerwonych dodawano buforu do
przemywania w podwójnej ilości w stosunku do ich objętości, a następnie powtarzano
wirowanie za każdym razem odciągając uzyskany supernatant i dodając nową porcję
buforu. Jako bufor do przemywania krwinek zastosowano roztwór Ringer-Tris,
suplementowany albuminą i glukozą, zgodnie z protokołem zaproponowanym w pracy
Hanson i współpracowników.99 Skład buforu (przygotowywany ex tempore):


0,25 g albuminy wołowej (76 μM);



0,05 g glukozy (5,5 mM);



2,5 cm3 roztworu Ringera (140,5 mM NaCl; 2,0 mM CaCl2; 4,7 mM KCl;
1,2 mM MgSO4);



2,5 cm3 roztworu-zasady Tris (21 mM Tris Base);



45 cm3 wody destylowanej.

Przygotowywany bufor sączono przez 0,22 μm sączek karbowany, a następnie
doprowadzano do wartości pH mieszczącej się w zakresie 7,35 – 7,45.
Izolację mysich RBCs prowadzono analogicznie z tą różnicą, że przeprowadzano
cztery wirowania z parametrami:


800 g;



15 minut;



temperatura pokojowa;



brak mechanicznego hamowania.

Parametrem decydującym o czystości uzyskanej frakcji RBCs, była ilość białych
krwinek (WBC, z ang. white blood cells), które pozostały w próbce po trzecim
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(lub czwartym) wirowaniu. Jeżeli ilość WBC przekraczała 200/mm3, próbkę
poddawano kolejnemu wirowaniu.
RBCs z przewagą formy deoksyHb, przygotowano przez dodanie około 10 mM
roztworu ditionianu sodu do próbki RBCs z przewagą formy oksyHb. Przewagę formy
metHb, jeżeli nie wspomniano inaczej, otrzymywano traktując RBCs z przewagą formy
oksyHb 5 mM roztworu azotanu(III) sodu.

4.2.1.2.

Przygotowanie komórek śródbłonka aortalnego

W jednym z doświadczeń zaplanowano inkubację izolowanych, funkcjonalnych
RBCs z przewagą formy oksyHb, z komórkami śródbłonka aortalnego, HAEC
(z ang. Human Aortic Enodthelial Cells). Komórki pozyskano z banku komórek
American Type Culture Collection (ATCC). W celu otrzymania powtarzalnych
wyników, wykorzystywano wyłącznie komórki przygotowane pomiędzy 3 a 6 pasażem
od momentu rozpoczęcia hodowli. Komórki hodowano w medium EBM-2 (Lonza)
suplementowanym EGM-2 BulletKit (Lonza), w optymalnych warunkach 37°C, 5%
CO2 oraz 95% wilgotności. Komórki śródbłonka aortalnego wysiewano w ilości 3×105
komórek na dołek na płytkach 6-dołkowych i hodowano do momentu osiągnięcia
monowarstwy. Następnie, w celu pobudzenia uwalniania NO przez komórki
śródbłonka, potraktowano je jonoforem wapnia (10 µg/ml). Jako negatywną kontrolę
wykorzystano komórki, w których wytwarzanie NO zostało zablokowano przez
2-godzinną inkubację z L–NAME (inhibitor syntazy NO100) o stężeniu 300 µM.
Po inkubacji z jonoforem wapnia, bądź z L–NAME i jonoforem wapnia (kontrola
negatywna), wymieniono medium na świeże, a następnie dodano zawiesinę
izolowanych RBCs w takiej ilości, by otrzymać Hct wynoszący około 1%. Inkubację
prowadzono przez 6 godzin, zbierając próbki do badań UV–Vis oraz RRS w 1, 2 oraz
6 godzinie inkubacji. Podczas całego okresu prowadzenia doświadczenia, układ HAECs
i RBCs był wprawiony w ruch, zapewniając warunki poł-przepływowe.
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4.2.1.3.

Morfologia i gazometria

Oznaczenia gazometrii w badanych próbkach krwi prowadzono na aparacie Stat
Profile pHOx Ultra, natomiast morfologii na urządzeniu Horiba ABX Micros 60.
Obydwa oznaczenia miały charakter kontrolny i były wykonywane równolegle do
prowadzonych eksperymentów i pomiarów innymi technikami.

4.2.1.4.

Spektroskopia absorpcyjna UV–Vis

Próbki RBCs mierzono podobnie, jak w przypadku związków standardowych,
co opisano w Rozdziale 4.1.2. Izolowane RBCs mierzono najczęściej przy Hct
wynoszącym 0,1%. W niektórych przypadkach, szczególnie podczas pomiarów form
zredukowanych oraz prowadzonych w warunkach beztlenowych, roztwory w kuwetach
były dodatkowo zabezpieczone warstwą oleju mineralnego oraz parafilmem, celem
uniknięcia kontaktu z powietrzem.

4.2.1.5.

Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego

Pomiary spektroskopii rozpraszania ramanowskiego dla izolowanych RBCs zostały
w większości

wykonane

na

konfokalnym

mikroskopie

ramanowskim

WITec

alpha300 R. W tych badaniach, jako źródeł promieniowania wzbudzającego, używano
laserów o długościach fali 488, 532, 633 oraz 785 nm, które były doprowadzane do
układu za pomocą światłowodów o średnicy 50 lub 100 µm (w przypadku linii
promieniowania wzbudzającego 633 oraz 785 nm). W zależności od eksperymentu,
pomiary prowadzono z zastosowaniem obiektywu powietrznego Olympus MPLAN
(100×/NA = 0,9) lub immersyjnego wodnego Nikon Fluor (60×/NA = 1,00). Pozostałe
procedury były analogiczne do opisanych w Rozdziale 4.1.3.
Próbki izolowanych RBCs mierzono przy Hct wynoszącym około 0,1% na
szkiełkach z fluorku wapnia (CaF2). Do pomiarów wymagających precyzyjnej kontroli
atmosfery, jak również prowadzonych w warunkach beztlenowych, stosowano
specjalną

przystawkę

firmy

OKOlab

(H101–UP)

z

doprowadzeniem

N2,

którym przemywano próbki. Zastosowana przystawka uniemożliwiała kontakt próbki
z powietrzem, jak również umożliwiła kontrolowanie temperatury w której prowadzono
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pomiar. System WITec alpha300 R oraz przystawkę OKOlab zaprezentowano na
Rysunku 9.

Rysunek 9. Spektrometr ramanowski WITec alpha300 R (po lewej) oraz przystawka
OKOlab H101–UP (po prawej).

Dodatkowo, pojedyncze pomiary, które przedstawiono w Rozdziale 5, wykonano na
urządzeniu Renishaw System 2000, wyposażonym w detektor CCD, z wykorzystaniem
laserów o długościach fali wynoszących 413,1 nm oraz 514,5 nm oraz z zastosowaniem
obiektywu immersyjnego wodnego Olympus (60×/NA = 0,9). Rozdzielczość spektralna
uzyskanych widm wynosiła 1 cm–1. Również w Rozdziale 5, zaprezentowano widmo
ramanowskie RBCs uzyskane na urządzeniu MultiRAM FT-Raman wyposażonym
w detektor germanowy oraz laser o długości fali 1064 nm. Rozdzielczość spektralna
w przypadku tego urządzenia wynosiła 4 cm–1. Zaprezentowane widmo jest średnią
z trzech widm (1024 pojedynczych akumulacji na każde widmo), zarejestrowanych dla
trzech różnych próbek, zbieranych z mocą ustawioną na 100 mW.
Próbki izolowanych RBCs zmierzono z wykorzystaniem trybów pojedynczego
pomiaru, liniowego oraz obrazowania, w zależności od doświadczenia. Ideowe
przedstawienie stosowanych trybów do pomiarów RBCs przedstawiono na Rysunku 10.
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Rysunek 10. Zdjęcie z mikroskopu w świetle widzialnym (60x) monowarstwy RBCs,
na którym zaznaczono stosowane tryby pomiaru – pojedynczy pomiar (czarny krzyżyk),
pomiar liniowy (czerwona linia), obrazowanie (niebieski prostokąt).

Podobnie jak przy pomiarach związków standardowych, stosowana moc laserów
w trybie pomiarów pojedynczych oraz liniowych była tak dobierana, by nie wywoływać
termicznych ani fotochemicznych zmian w obrębie badanych układów.90 Najczęściej
stosowane moce w badaniu kompleksów hemoprotein wewnątrz izolowanych RBCs
przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Wartości mocy promieniowania wzbudzającego dla wybranych długości fali,
które stosowano do badań kompleksów hemoprotein.

Linia lasera [nm]

Moc [µW]

Moc [W/cm2]

488

9

26

532

50

122

633

150

260

Do pomiarów w trybie obrazowania wykorzystywano najmniejszą możliwą moc,
która pozwalała uzyskać reprezentatywne obrazy.

4.2.1.6.

Spektroskopia EPR

Pomiarów EPR dokonywano na urządzaniu EMX EPR firmy Bruker, operującego
z częstotliwością 9,45 GHz, mocą 15,98 mW, amplitudą modulacji 5 G, stałą czasową
81,92 s oraz czasem przemiatania 20,48 s w zakresie 200 G. Liczba skanów dla
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większości próbek wynosiła 30. Przygotowane próbki były zamrażane, przechowywane
i mierzone w temperaturze ciekłego azotu. Objętość próbek wynosiła zazwyczaj
300 mm3.

4.2.1.7.

Spektroskopia mössbauerowska

Pomiarów dokonywano w trybie transmisyjnym na urządzeniu firmy WissEL
z zastosowaniem źródła 57Co na matrycy rodowej o aktywności 50 mCi. Przyśpieszenie
w spektrometrze zostało skalibrowane z zastosowaniem folii Fe w temperaturze
pokojowej. Przygotowane próbki zamrażano i przechowywano w ciekłym azocie.
Pomiary prowadzono w temperaturze –93°C.

4.2.2. Badania komórek Kupffera oraz makrofagów
4.2.2.1.

Izolacja komórek Kupffera

Komórki Kupffera otrzymano z wątroby pobranej od myszy C57BL/6J
(samiec, zdrowy osobnik). Proces izolacji polegał na uwolnieniu komórek z torebek
Glissona, w wyniku przeprowadzonego trawienia wątroby.101 Otrzymane komórki
przepłukano czterokrotnie buforem PBS (z ang. phosphate buffer saline), a osad
komórkowy, złożony w głównej mierze z hepatocytów, komórek Kupffera, komórek
gwieździstych oraz śródbłonkowych, zawieszono w medium komórkowym RPMI1640
(Sigma-Aldrich).

Medium

wzbogacono

1%

roztworu

L-glutaminy/penicyliny/

streptomycyny. Tak przygotowane komórki wysiano na szkiełko CaF2 oraz inkubowano
w 37°C oraz przy 5% CO2 do osiągnięcia monowarstwy.

4.2.2.2.

Przygotowanie postarzonych krwinek czerwonych

Ludzkie oraz mysie RBCs przygotowano analogicznie jak opisano w Rozdziale
4.2.1.1. W celu przygotowania postarzonych RBCs, czyli sRBCs (z ang. senescent
RBCs), izolowane RBCs inkubowano z jonoforem wapnia w obecności jonów wapnia
(0,5 μM oraz 2,5 mM, odpowiednio) przez 30 minut (37°C), co prowadziło do
wywołania na powierzchni ich błon ekspresji fosfatydyloseryny (PS).
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4.2.2.3.

Przygotowanie makrofagów

Badania prowadzono na dwóch liniach komórkowych, linii mysich makrofagów
RAW 264.7 (ATCC) oraz linii ludzkich makrofagów MonoMac-6 (Thermo Fisher
Scientific). Komórki RAW 264.7 hodowano w medium DMEM (Gibco) wzbogaconym
10% płodową surowicą bydlęcą (FBS, z ang. fetal bowine serum), a komórki
MonoMac-6 hodowano w pożywce RPMI1640 GlutaMAX (Gibco) suplementowanej
10% FBS, pirogronianem sodu (1 mM) oraz ludzką insuliną (10 µg/mL).
W celu uniknięcia zakażenia hodowli, do medium DMEM oraz RPMI1640
dodawano

mieszaninę

antybiotyków

o

właściwościach

przeciwgrzybicznych

i przeciwbakteryjnych (Antibiotic antymycotic solution, Sigma-Aldrich) w skład
którego wchodziło: 20 jednostek penicyliny, 20 μg streptomycyny oraz 0,05 μg
amfoterycyny B. Komórki hodowano w standardowych warunkach: 37°C, 5% CO2 oraz
95% wilgotności. Komórki były regularnie badane pod kątem zanieczyszczenia
Mycoplasma za pomocą MycoAlert Mycoplasma DetectionKit (Lonza).
Komórki wysiano na szkiełka CaF2 w ilości 5×104 i hodowano w optymalnych
warunkach przez 24 godziny (37°C, 5% CO2, 95% wilgotność), a następnie
inkubowano, odpowiednio, z mysimi bądź ludzkimi sRBCs, przez jedna godzinę.
Po tym czasie komórki przepłukano dwukrotnie roztworem PBS, w celu usunięcia
sRBCs, które nie uległy fagocytozie, a następnie, tuż przed pomiarami, utrwalono
0,5% roztworem glutaraldehydu przez 10 minut.

4.2.2.4.

Cytometria przepływowa

Przy pomocy cytometrii przepływowej sprawdzono obecność PS na powierzchni
błon sRBCs. W tym celu skorzystano z barwnika fluorescencyjnego Alexa Fluor 488
sprzężonego z Aneksyną V i postępowano zgodnie z instrukcją zapewnioną przez
producenta (Thermo Fisher Scientific). W skrócie, próbki RBCs oraz sRBCs
(nietraktowane oraz traktowane jonoforem wapnia), przepłukano w PBS a następnie
zawieszono w buforze wiążącym (z ang. binding buffer) Aneksynę V. Do próbek
dodano barwnika Alexa Fluor 488–Aneksyna V i inkubowano przez 15 min (RT).
Po tym czasie próbki rozcieńczono 5x buforem wiążącym Aneksynę V a następnie
poddano analizie na cytometrze przepływowym BD LSRII. Fenotyp apoptotyczny był
odczytywany jako intensywność fluorescencji przy 530 nm.
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4.2.2.5.

Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego

Wszystkie pomiary spektroskopii rozpraszania ramanowskiego zostały wykonane na
konfokalnym mikroskopie ramanowskim WITec alpha300 R, który opisano
w Rozdziałach 4.1.3 oraz 4.2.1.5. Jako źródeł promieniowania wzbudzającego,
używano laserów o długościach fali 488 oraz 532 nm, które były doprowadzane do
układu za pomocą światłowodu o średnicy 50. Pomiary prowadzono z zastosowaniem
obiektywu immersyjnego wodnego Nikon Fluor (60×/NA = 1,00).
Pomiary prowadzono z wykorzystaniem trybu obrazowania ramanowskiego.
Informacje o rozdzielczości przestrzennej zostały opisane pod poszczególnymi
rysunkami, na których przedstawiono uzyskane wyniki. Do pomiarów w trybie
obrazowania wykorzystywano najmniejszą możliwą moc, która pozwalała uzyskać
reprezentatywne obrazy.

4.3. Badania tkanek
4.3.1. Przygotowanie tkanek
4.3.1.1.

Pełna krew

Pełną krew pobrano z prawej komory serca 3-miesięcznej zdrowej myszy (szczep
C57BL/6J), stosując heparynę drobnocząsteczkową jako antykoagulant. Po pobraniu
naniesiono 10 mm3 krwi na szkiełko z CaF2, na którym następnie wykonano rozmaz.
Próbkę mierzono natychmiast po wyschnięciu (około 10 minut).

4.3.1.2.

Tkanka mózgu

Tkankę mózgu wyizolowano od 6-miesięcznej, zdrowej myszy (szczep C57BL/6J).
Po pobraniu ze zwierzęcia, tkanka była utrwalana w 4% formalinie przez 12h. Po tym
procesie, utrwaloną tkankę zawieszono w żelu mrożeniowym OCT, schłodzono do
–80°C i pokrojono na skrawki o grubości 10 μm, które umieszczono na szkiełku z CaF2.

4.3.1.3.

Tkanka serca

Tkankę serca wyizolowano od 3-miesięcznej, zdrowej myszy (szczep C57BL/6J).
Po pobraniu ze zwierzęcia, tkanka była utrwalana w 4% formalinie przez 48h. Po tym
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procesie, utrwaloną tkankę zawieszono w żelu mrożeniowym OCT, schłodzono do
–80°C i pokrojono na skrawki o grubości 10 μm, które umieszczono na szkiełku z CaF2.

4.3.2. Spektroskopia rozpraszania ramanowskiego
Wszystkie pomiary spektroskopii rozpraszania ramanowskiego zostały wykonane na
konfokalnym mikroskopie ramanowskim WITec alpha300 R, który opisano
w Rozdziałach 4.1.3 oraz 4.2.1.5. Jako źródeł promieniowania wzbudzającego,
używano laserów o długościach fali 488 nm oraz 532 nm, które były doprowadzane do
układu za pomocą światłowodu o średnicy 50 μm. Pomiary prowadzono
z zastosowaniem obiektywu powietrznego Olympus MPLAN (100×/NA = 0,9).
Pomiary prowadzono z wykorzystaniem trybu obrazowania ramanowskiego.
Informacje o rozdzielczości przestrzennej zostały opisane pod poszczególnymi
Rysunkami na których przedstawiono uzyskane wyniki. Do pomiarów w trybie
obrazowania wykorzystywano najmniejszą możliwą moc, która pozwalała uzyskać
reprezentatywne obrazy.
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5. Wyniki i dyskusja
5.1. Analiza widm ramanowskich i absorpcyjnych UV–Vis kompleksów
hemoprotein
W Rozdziale 2.1.1 wyjaśniono podstawową ideę spektroskopii rozpraszania
ramanowskiego. Wspomniano, ze mechanizmy wzmocnienia rezonansowego można
podzielić na trzy typy: A, B oraz C. W przypadku mechanizmu typu A, wzmocnione
zostają drgania całkowicie symetryczne, a mechanizm ten jest dominujący podczas
zastosowania linii wzbudzającej o długości fali znajdującej się w pobliżu pasma Soreta
(380 – 500 nm).87–89,91 Mechanizm wzmocnienia typu B opiera się na sprzężeniu
wibronowym pomiędzy dwoma dozwolonymi przejściami elektronowymi, prowadzi do
wzmocnienia zarówno symetrycznych jak i asymetrycznych drgań i przeważa
w przypadku widm rezonansowych uzyskanych linią wzbudzającą o długości fali
z zakresu pasm Q oraz CT (530 – 650 nm).84,87,89 Rezonansowe wzmocnienie
intensywności, obserwowane w zakresie zabronionych przejść elektronowych, które nie
może być oparte na mechanizmach typu A i B, zostało przypisane do mechanizmu typu
C,

prowadzącego

do

wzmocnienia

nadtonów

oraz

drgań

kombinacyjnych

i dominującego w przypadku zastosowania wzbudzenia w zakresie pasm Q IV oraz,
przede wszystkim, Qv widm absorpcyjnych hemoprotein (480 – 550 nm).87,88,90
Drgania w hemie opisuje się bazując na założeniu, że wszystkie atomy, łącznie
z kationem żelaza, znajdują się w jednej płaszczyźnie, natomiast podstawniki traktuje
się jako masy punktowe.89,102 Tak zdefiniowany model hemu charakteryzuje się
obecnością jednej czterokrotnej osi symetrii, prostopadłej do płaszczyzny pierścienia
tetrapirolowego, czterech dwukrotnych osi symetrii w płaszczyźnie pierścienia oraz
czterech

płaszczyzn

symetrii

prostopadłych

do

płaszczyzny

pierścienia

tetrapirolowego.2 Oznacza to, że hemoproteiny można zaklasyfikować do punktowej
grupy symetrii D4h, a zgodnie z teorią grup, należy się spodziewać 71 drgań
w płaszczyźnie (2N – 3, gdzie N = 37 i jest liczbą atomów wchodzących w skład
pierścienia tetrapirolowego) oraz 34 drgania poza płaszczyznę, z czego, odpowiednio,
53 oraz 26 są aktywne w RR:2,89,102–104
Γ𝑤 𝑝ł𝑎𝑠𝑧𝑐𝑧𝑦ź𝑛𝑖𝑒 = 9A1g + 8A2g + B1g + 9B2g + 18Eu
Γ𝑝𝑜𝑧𝑎 𝑝ł𝑎𝑠𝑧𝑐𝑧𝑦𝑧𝑛ę = 3A1u + 6A2u + 5B1u + 4B2u + 8Eg
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Drania rozciągające w płaszczyźnie oznacza się symbolem νx, natomiast drgania
poza płaszczyznę, symbolem γx, gdzie x, zapisane indeksem dolnym, jest numeracją
drgań we wzrastającej kolejności do zmniejszającej się symetrii oraz liczby falowej
przy której dane drganie występuje; to znaczy drgania całkowicie symetryczne, A 1g, są
oznaczone ν1 – ν9, gdzie ν1 znajduje się przy najwyższej liczbie falowej, natomiast
drgania niecałkowicie symetryczne, A2g, B1g, B2g oraz Eu, symbolami ν10 – ν53.89,103
Drgania o symetrii typu A1g są wzmacniane podczas zastosowania linii
wzbudzającej o długości fali bliskiej pasma Soreta, czyli w przypadku dominującego
mechanizmu wzmocnienia typu A; drgania o symetriach typu A2g, B1g oraz B2g są
wzmacnianie podczas wzbudzenia długością fali z zakresu pasm Q, a drgania zarówno
całkowicie jak i niecałkowicie symetryczne (selektywnie), podczas wzbudzenia
długością fali z zakresu pasma CT, czyli w przypadku dominującego mechanizmu
wzmocnienia typu B.2,26,90,105–107 W przypadku wzbudzenia długością fali z zakresu
pasm QIV oraz Qv należy się natomiast spodziewać najsilniejszego wzmocnienia
nadtonów i drgań kombinacyjnych.89,90
W celu uzyskania selektywnego wzmocnienia drgań o różnej symetrii, wykonano
badanie modelowe, w którym próbką były izolowane RBCs z przewagą formy oksyHb,
a do wzbudzenia wykorzystano szereg linii o różnych długościach fali: 413 nm (zakres
pasma Soreta), 488 nm (niedaleko pasma Soreta i w zakresie pasma QIV), 514 nm
(blisko pasma QIV oraz Qv), 532 nm (w zakresie pasma Qv), 633 nm (w zakresie pasma
CT), 785 oraz 1064 nm (poza rezonansem). Efekty doświadczenia zestawiono na
Rysunku 11.
Zastosowanie linii 413 nm, która niemal idealnie dopasowuje się do energii
przejścia elektronowego π-π*, odpowiedzialnego za powstanie pasma Soreta, pozwala
na uzyskanie największego wzmocnienia drgań całkowicie symetrycznych, przede
wszystkim ν2, ν4 oraz ν7. Wzbudzenie linią 488 nm prowadzi do otrzymania podobnego
widma, z wyjątkowo wzmocnionymi drganiami ν2 oraz ν4, natomiast nieco mniejszym
wzmocnieniem drgania ν7, co jednak wciąż pozwala na wyciągniecie wniosku, że linia
ta jest wystarczająco zbliżona energetycznie do pasma Soreta by mechanizm typu A był
dla niej dominujący. Warto zauważyć, że w przypadku wzbudzenia linią 488 nm
pojawiają się nadtony oraz drgania kombinacyjne, które jeszcze bardziej zyskują na
intensywności w przypadku wzbudzenia linią 514 nm. W tym właśnie zakresie swój
udział zaznacza mechanizm wzmocnienia typu C, natomiast mechanizm typu A słabnie
od linii 514 nm, co widać poprzez spadek intensywności drgań całkowicie
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symetrycznych, np. drgania ν4. Interesujące jest ponadto zachowanie drgania ν10, które
tylko dla tej linii wykazuje tak duże rezonansowe wzmocnienie. Draganie całkowicie
symetryczne ν2 jest stopniowo zastępowane przez drganie asymetryczne ν37, które dla
linii 532 nm osiąga najwyższą intensywność. Nadtony oraz drgania kombinacyjne
zaczynają stopniowo zanikać – przy 532 nm są jeszcze słabo widoczne, natomiast
całkowicie nieobecne są od widma uzyskanego wzbudzeniem o długości fali 633 nm.
Od tej właśnie linii, zaczyna być widoczny tzw. wysoki zakres, 2800 – 3050 cm–1,
w którym pojawiają się pasma pochodzące od drgań ν(CH), typowe dla materii
organicznej (białka i lipidy), nie wykazujące efektu rezonansywego.108 Widmo
uzyskane wzbudzeniem o długości fali 633 nm, a więc w zakresie gdzie występuje
pasmo CT, dobrze ukazuje, wspomniane wyżej, anomalne zachowanie tego
wzbudzenia, jako że wzmocnieniu ulegają drgania ν2 (całkowicie symetryczne), ν10
(asymetryczne), ν13/ν42 (niecałkowicie symetryczne) oraz ν15 (oddychające pierścienia
pirolu). Wzbudzenie linią 785 nm wykazuje już praktycznie szczątkowe wzmocnienie
rezonansowe, jednak o podobnej charakterystyce jak widziane dla linii 633 nm. Linia
1064 nm znajduje się już całkowicie poza rezonansem, co odzwierciedlone jest dużą
różnicą intensywności wysokiego zakresu spektralnego (2800 – 3050 cm–1), w stosunku
do niskiego zakresu spektralnego (350 – 1750 cm–1).
Do dalszych badań wybrano trzy linie wzbudzające o długościach fali: – 488 nm
(niedaleko pasma Soreta i w zakresie pasma QIV), 532 nm (w zakresie pasma Qv) oraz
633 nm (w zakresie pasma CT). Przy wyborze uwzględniono możliwość obserwacji
pasm uważanych za charakterystyczne dla stanów utlenienia i spinowego (488 nm),
optymalne warunki do wykonania obrazowania ramanowskiego – odpowiednia
rozdzielczość przestrzenna przy braku uszkodzeń badanych obiektów (488 i 532 nm),
oraz selektywne wzmocnienie drgań zarówno symetrycznych jak i asymetrycznych przy
zastosowaniu linii wzbudzającej o niższej energii (633 nm).
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Rysunek 11. Zestawienie widm RR dla izolowanych RBCs, uzyskanych
z wykorzystaniem linii wzbudzających o różnych długościach fali: 413 (413,1) nm,
488 nm, 514 (514,5) nm, 532 nm, 633 (632,8) nm, 785 oraz 1064 nm. Na Rysunku
zaznaczono najważniejsze drgania oraz umieszczono widmo absorpcyjne UV–Vis, na
którym naniesiono zastosowane linie wzbudzające, jak również ideowy schemat,
prezentujący zależność wzmacnianych drgań od zastosowanej linii wzbudzającej.
Literą B oznaczono pasmo Soreta.
5.1.1. Hemoglobina
Badania modelowe powinny leżeć u podstaw każdego doświadczenia, dlatego
w niniejszych podrozdziałach (5.1 – 5.5) przedstawiono widma RR zarejestrowane dla
standardów hemoprotein w postaci ciała stałego. W takiej postaci, występuje najczęściej
przewaga jednej formy danej hemoproteiny, co umożliwiło przeprowadzenie
precyzyjnej analizy oscylacyjnej obserwowanych drgań. Ponadto, ze względu na
stosowany do badań układ konfokalny, jak również zbyt niskie stężenie, jakie można
otrzymać w roztworze (przykładowo rozpuszczalność Hb to około 20 mg/ml –
informacja ze strony producenta, Sigma-Aldrich), niemożliwe było otrzymanie widma
ramanowskiego o dobrym stosunku sygnału do szumu z roztworów hemoprotein. Warto
również wspomnieć, że gęsto upakowana Hb (oraz Mb), szczególnie w tkankach,
wykazuje pół-krystaliczny charakter przybliżając ją do zachowania charakterystycznego
dla ciała stałego.27
Zmierzony standard Hb występuje w przewadze formy metHb, co jest potwierdzone
charakterystycznym dla takiego adduktu widmem UV–Vis (Rysunek 12A), z pasmem
Soreta położonym przy 406 nm, pasmami QIV przy 498 nm, Qv przy 539 nm, Q0 przy
575 nm oraz pasmem CT przy 632 nm.25 Zestawienie widm RR dla tego standardu
zestawiono na Rysunku 12B.
Jak zostało wspomniane wcześniej, linia 488 nm jest wystarczająco zbliżona
energetycznie do pasma Soreta, żeby pozwolić na silne wzmocnienie całkowicie
symetrycznych drgań A1g109, wliczając w to drgania uznawane za charakterystyczne dla
stanu utlenienia oraz stanu spinowego107. Za to pierwsze, uznawane jest pasmo ν4,
pochodzące od symetrycznego drgania rozciągającego połowy pierścienia porfiryny
(z ang. half-ring stretching vibration), które jest utożsamiane z drganiem rozciągającym
cały pierścień protoporfiryny IX oraz często nazywane drganiem „oddychającym”. 2,107
W przypadku kompleksów zawierających kation FeII, pasmo ν4 jest położone przy
niższych wartościach liczb falowych (około 1360 cm–1), podczas gdy w kompleksach
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z kationem FeIII jest przesunięte ku wyższej liczbie falowej (do około 1380 cm–1).107
W zmierzonym standardzie Hb, pasmo ν4 znajduje się przy 1369 cm–1, wskazując na
obecność kationu FeIII w pierścieniu protoporfiryny IX.25
Pasma wrażliwe na wielkość rdzenia porfiryny (z ang. core size sensitivie), uważane
jako pasma charakterystyczne stanu spinowego, są związane z drganiami pierścienia
porfiryny (nazywanymi również drganiami szkieletowymi). Są one zlokalizowane
w rejonie 1450 – 1650 cm–1 i oznaczone, w kolejności wzrastających liczb falowych,
jako drgania ν3, ν2 oraz ν10.19,107,110–112 Wszystkie wymienione pasma przesuwają się ku
wyższym liczbom falowym w przypadku kompleksów LS. Ich przesunięcie jest
spowodowane wsunięciem kationu żelaza we wnękę porfiryny, dzięki czemu pozostaje
on w płaszczyźnie hemu a rdzeń porfiryny nie jest poszerzony, jak w przypadku
kompleksów HS. W konsekwencji, wiązania Cα–Cm są wzmocnione a pasma
pochodzące od drgań ν(CαCm) położone przy wyższych wartościach liczb falowych.112
Dodatkowo, położenie drgania ν3 zostało uznane jako wskaźnik odległości pomiędzy
azotem pirolu a centrum hemu, co umożliwia rozróżnienie pomiędzy 5- i 6koordynacyjnymi formami hemoprotien110, natomiast położenie drgania ν10 jako
wskazówka do obecności ligandu w szóstej pozycji koordynacyjnej, gdyż związany
z kationem żelaza ligand silnego pola wyjaśnia powstanie LS kompleksów
hemoprotein.110
W wymienionym zakresie, na widmie standardu Hb, dominuje jednak inne pasmo,
ν37, położone przy 1588 cm–1, pochodzące od asymetrycznego drgania ν(CαCm)
w płaszczyźnie.25,26,110 Jest to drganie o symetrii Eu, które jest rezonansowo
wzmocnione w kompleksach HS podczas wzbudzenia liniami o długościach zarówno
488 nm jak i 532 nm.89 Drganie ν37 podawano również, jako wskazówkę do
rozpatrywania kompleksu jako 5-koordynacyjny (5C).110 Do podobnych wniosków
prowadzi z resztą położenie pasma ν3, pochodzącego od asymetrycznego drgania
ν(CαCm), przy 1500 cm–1 – Morikis i współpracownicy wymieniają zakresy lokalizacji
drgania ν3 wraz z przyporządkowaniem do stanu spinowego oraz liczby koordynacyjnej
w następujący sposób: 1477 – 1488 cm–1 (6C, HS), 1490 – 1500 cm–1 (5C, HS) oraz
1500 – 1511 cm–1 (6C, LS).110 Drganie ν10, pochodzące od asymetrycznego drgania
ν(CαCm), pojawia się jako przegięcie przy dwóch położeniach – 1606 oraz 1638 cm–1,
podkreślając mieszaninę stanów HS i LS, typową dla form met- hemoprotein.19,22 Inne
z drgań szkieletowych, ν2, pochodzące od drgania ν(CβCβ), jest widoczne tylko
w pozycji typowej dla HS, jako przegięcie przy 1568 cm–1. Nieobecność w pozycji
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wskazującej na LS wynika z przykrycia drganiem ν37. Ostatnim drganiem widocznym
w tym zakresie, jest położone przy 1623 cm–1 pasmo pochodzące od drgań ν(C=C)
grupy winylowej, typowe dla form met- hemoprotein.25
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w zbadanym standardzie Hb mamy
do czynienia z 5C formą HS/LSFeIII, w którym, ze względu na stan skupienia (ciało stałe)
nie ma obecnego podstawnika H2O w szóstej pozycji koordynacyjnej. Potwierdza to
również brak drgania ν(Fe–OH2), które powinno być zlokalizowane około 500 cm–1, do
czego będzie nawiązane w dalszej części dysertacji.18
W zakresie liczb falowych 1000 – 1350 cm–1 przypisano cztery pasma. Pierwsze
w kolejności malejących liczb falowych, położone przy 1309 cm–1 jest słabym pasmem
pochodzącym od asymetrycznego drgania δ(CmH), oznaczonego drganiem ν21.26
Kolejnym, jest poszerzone pasmo przy 1241 cm–1, które jest nałożeniem dwóch drgań
o różnych symetriach – ν13 o symetrii B1g oraz ν42 o symetrii Eu, pochodzącymi od
drgania δ(CmH).26 Pasmo położone przy 1132 cm–1 pochodzi od asymetrycznego
drgania rozciągającego połowy pierścienia porfiryny (ν22), natomiast przy 1004 cm–1 od
asymetrycznego drgania rozciągającego pomiędzy atomem Cβ a atomem C1 grupy
winylowej (ν45).26,103
W niskim zakresie liczb falowych, 600 – 1000 cm–1, dominują dwa pasma,
pochodzące od drgań ν15 oraz ν7. Pierwsze z nich jest zlokalizowane przy 753 cm–1
i pochodzi od drgania oddychającego pirolu, natomiast drugie przy 679 cm–1 i pochodzi
od symetrycznego drgania deformującego pierścień pirolu.107
Zastosowanie linii wzbudzającej, o długości fali wynoszącej 532 nm, diametralnie
zmienia widmo ramanowskie standardu Hb, co wynika z innego, dominującego
mechanizmu rezonansu (A  B). Drgania całkowicie symetryczne, ν2, ν3, ν4 oraz ν7
ulegają zanikowi, bądź znacznemu osłabieniu. Na widmie pojawiają się za to trzy
intensywne pasma, pochodzące od niecałkowicie symetrycznych drgań ν37, ν22 oraz ν15,
położonych, odpowiednio, przy 1586, 1132 oraz 751 cm–1. W momencie nieobecności
drgania ν15, mogło uwidocznić się drganie ν41, położone przy 1340 cm–1 a pochodzące
od symetrycznego drgania rozciągającego połowy pierścienia porfiryny. Podobnie jak
w przypadku linii 488 nm, również tutaj widoczne jest dranie ν21, położone przy 1303
cm–1 i pochodzące od asymetrycznego drgania δ(CmH). Pasmo, będące złożeniem drgań
ν13 oraz ν42, jest położone przy 1229 cm–1, co jest znaczącą różnicą wobec położenia
tego pasma podczas wzbudzenia linią 488 nm (1241 cm–1). Dodatkowo, uwidacznia się
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również pasmo położone przy 1173 cm–1, a przypisane do drgania ν30, innego z drgań
rozciągających połowy pierścienia porfiryny.
Podczas wzbudzenia linią o długości fali 633 nm są selektywnie wzmacniane pasma
zarówno całkowicie jak i niecałkowicie symetryczne. Dobrze jest to widoczne na
przykładzie pary drgań ν7 i ν4 – pierwsze z nich pojawia się jako intensywne pasmo
przy 665 cm–1, podczas gdy drugie odznacza się bardzo niską intensywnością
i położeniem przy 1361 cm–1. W zakresie pasm wrażliwych na wielkość rdzenia
dominuje pasmo pochodzące od drgania ν2, położone przy 1565 cm–1. Widoczne tylko
jako przegięcie przy 1606 cm–1, jest również drganie ν10. Przy 1390 oraz 1338 cm–1
pojawiają się słabe pasma pochodzące od drgań ν20 oraz ν41. Podczas wzbudzenia linią
czerwoną intensywne jest również pasmo pochodzące od drgań ν13/ν42 z maksimum
zlokalizowanym przy 1246 cm–1. Zgłaszano poprzednio, że jest ono dobrze wzmacniane
podczas wykorzystania wzbudzenia 633 nm oraz że w tym położeniu może wskazywać
na agregację Hb.89 Pasma przy 1170 oraz 1125 cm–1, pochodzące od drgań ν30 oraz ν22,
pojawiają się podobnie jak w przypadku wzbudzenia linią 532 nm z tą różnicą, że
drganie ν22 odznacza się niższą intensywnością. Wzbudzenie 633 nm również wzmacnia
część drgań o symetrii Eu, na co wskazuje pojawienie się pasm przy 970 oraz 996 cm–1,
a pochodzących od asymetrycznego drgania deformującego pierścień pirolu (ν46) oraz
asymetrycznego drgania rozciągającego pomiędzy atomem Cβ a atomem C1 grupy
winylowej (ν45). Drganie ν15 jest położone przy 749 cm–1 i na przestrzeni omówionych
drgań wykazuje względnie małą zmienność w zależności od zastosowanej linii
wzbudzającej.
Szczegółowe zestawienie omówionych powyżej drgań umieszczono w Tabeli 3.
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Rysunek 12. Widmo absorpcyjne UV–Vis standardu Hb w formie metHb (A); widma
rozpraszania ramanowskiego standardu Hb w zakresie 200 – 1700 cm–1 (B) uzyskane
z zastosowaniem linii wzbudzających 488, 532 oraz 633 nm. Wybrane długości fali linii
wzbudzających zostały zaznaczone poglądowo na widmie absorpcyjnym UV–Vis.
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Tabela 3. Położenia najważniejszych drgań ramanowskich, wyrażone w liczbach
falowych [cm–1], dla standardu Hb, zmierzonego z zastosowaniem linii wzbudzających
o różnych długościach fali, wraz z przypasaniami oraz symetrią.22,26,27,103,104,107,111
Liczba falowa [cm–1]
Drganie
Przypisanie
Symetria
488 nm
532 nm
633 nm
ν7

δ(pyr def)sym

A1g

678m

–

665s

ν15

ν(pyr br)

B1g

753m

751s

749s

ν46

δ(pyr def)as

Eu

–

–

970m
995m

ν45

ν(CβC1)as

Eu

1004w

–

ν22

ν(pyr hr)as

A2g

1132w

1132s

1125m

ν30

ν(pyr hr)as

B2g

–

1173m

1170w

ν13/ν42

δ(CmH)

B1g/Eu

1241m

1229m

1246s

ν21

δ(CmH)as

A2g

1309w

1303m

–

ν41

ν(pyr hr)sym

Eu

–

1340m

1338m

ν4

ν(pyr hr)sym

A1g

1369s

–

1361m

ν20

ν(pyr qr)sym

A2g

–

–

1390w

ν3

ν(CαCm)sym

A1g

1500m

–

–

ν2

ν(CβCβ)

A1g

1568sh

–

1565s

ν37

ν(CαCm)as

Eu

1588s

1586s

–

ν(C=C)
ν10

ν(CαCm)as

–

1623sh
B1g

1606/1638sh

1636m

1605sh

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang. scissoring),
def – drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające” całego pierścienia
(z ang. breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring), qr – drganie jednej
czwartej pierścienia (z ang. quarter-ring), as – asymetryczne, sym – symetryczne, pyr – pirol;
sh – przegięcie (z ang. shoulder), w – słabo intensywne (z ang. weak), m – średnio intensywne
(z ang. medium), s – silnie intensywne (z ang. strong). Symbole przy atomach węgla zostały
zaznaczone na Rysunku 2.
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5.1.2. Mioglobina
Pasmo Soreta na widmie absorpcyjnym standardu Mb (Rysunek 13A) jest położone
przy 409 nm, natomiast w zakresie pasm Q jest widoczne jedynie pasmo Q IV, położone
przy 503 nm. Przy wyższych wartościach liczb falowych znajduje się jeszcze pasmo
CT, z maksimum absorpcji przy 633 nm, co ponownie potwierdza występowanie tego
standardu w przewadze formy metMb.
Zastosowanie linii 488 nm do wzbudzenia drgań w standardzie Mb (Rysunek 13B),
ponownie pozwala na śledzenie zarówno drgania uznawanego za charakterystyczne dla
staniu utlenienia, jak i drgań wskazujących stan spinowy. Drganie ν4 znajduje się przy
1376 cm–1, jednoznacznie potwierdzając obecność kationu FeIII. Interpretacja zakresu
drgań wrażliwych na wielkość rdzenia, w przypadku tego standardu, może prowadzić
do mylnych wniosków. Badania krystalograficzne wykazały, że metMb z serca konia,
odznacza się niemal całkowicie płaską strukturą hemu, z kationem FeIII tylko
nieznacznie wysuniętym ponad płaszczyznę pierścienia tetrapirolowego.113 Przekłada
się to na bardzo niewielkie drgania kopułowe (z ang. doming) i w efekcie przesunięcie
pasm wrażliwych na wielkość rdzenia w położenia wskazujące na LS. Stąd właśnie
pozycja drgania ν10 przy 1634 cm–1, mimo, że udział HS w metMb jest określany na
około 70%.111 Podobnie jak dla standardu Hb, również dla Mb pojawia się silne drganie
ν37, położone przy 1584 cm–1, pochodzące od asymetrycznego drgania ν(CαCm)
w płaszczyźnie. Przy trochę niższej liczbie falowej, 1567 cm–1, widoczne jest przegięcie
od pasma ν2, który w sposób bardziej obiektywny wskazuje udział HS w tym
standardzie. Drganie ν3 położone przy 1503 cm–1, ponownie można uznać
za wskazówkę do interpretacji standardu Mb jako układ 5C – nawet pomimo położenia
pasma trochę poza zakresem zaproponowanym przez Morikisa i współpracowników110,
jednak należy pamiętać o unikatowej budowie Mb i większej wnęce pierścienia
tetrapirolowego113, mogącej pomieścić kation

HSFe

. Ponownie należy w tym miejscu

III

podkreślić fakt, że nie zaobserwowanego żadnego drgania rozciągającego Fe–ligand
w zakresie 400 – 600 cm–1, które wskazywałoby na obecność ligandu, czy to cząsteczki
wody czy tlenu. W przypadku pozostałych drgań w zakresie 600 – 1300 cm–1, można
się dopatrzyć podobnego schematu jak omówiono powyżej dla standardu Hb.
Również zastosowanie wzbudzenia linią 532 nm przynosi efekty podobne, jak
obserwowane dla standardu Hb. Niewielkiej różnicy można dopatrzyć się w przypadku
drgania ν4, które nie znikło z widma, lecz pojawia się ze znacznie zmniejszoną
Strona 52

intensywnością przy około 1372 cm–1. W zakresie pasm wrażliwych na wielkość
rdzenia, dominuje drganie ν37 z maksimum położonym przy 1586 cm–1. Drganie ν10
pojawia się z mniejsza intensywnością, jednak w podobnym położeniu co w przypadku
wzbudzenia linią 488 nm – przy 1634 cm–1. Ponownie charakterystycznie zachowuje się
para drgań ν15 oraz ν7, z których pierwsze, zlokalizowane przy 753 cm–1 zyskuje na
intensywności, natomiast drugie, położone przy 677 cm–1, staje się praktycznie
niewidoczne. Ciekawą obserwację można jednak wyciągnąć zestawiając ze sobą
stosunek intensywności integralnych drgań ν37, ν22 oraz ν15, który w przypadku
standardu Hb zmierzonego wzbudzeniem linią 532 nm wynosi około 1:1:1, podczas gdy
dla Mb 2:1:1.
Wzbudzenie linią 633 nm powoduje silne wzmocnienie drgań ν2 oraz ν(C=C) grupy
winylowej, położonych, odpowiednio przy 1557 cm–1 oraz 1621 cm–1, co zostało już
poprzednio zauważone.25,26 W zakresie liczb falowych 1300 – 1400 cm–1, pojawiają się
tym razem cztery pasma (w odróżnieniu od trzech dla standardu Hb wzbudzonego tą
samą linią), z wyróżniającym się drganiem ν21, pochodzącym od asymetrycznych drgań
zginających grupy metylowej i położonym przy 1306 cm–1. Drganie ν13/ν42 z maksimum
przy 1238 cm–1, wykazuje względnie wysoką intensywność. W porównaniu do Hb,
drganie ν30 jest właściwie niewidoczne, podczas gdy drganie ν22 położone przy
1126 cm–1 jest widoczne dla obydwu standardów. Jeszcze większa różnica uwidacznia
się przy parze drgań ν15 oraz ν7 – to pierwsze jest wyjątkowo wzmocnione, natomiast
symetryczne drgania deformujące pierścień pirolu jest właściwie niewidoczne, co obok
wzmocnienia drgania ν(C=C) grupy winylowej stanowi największe różnice pomiędzy
widmami standardów Hb i Mb, uzyskanymi po wzbudzeniu linią o długości fali
633 nm.
Szczegółowe zestawienie omówionych powyżej drgań umieszczono w Tabeli 4.
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Rysunek 13. Widmo absorpcyjne UV–Vis standardu Mb (A); widma rozpraszania
ramanowskiego standardu Mb w zakresie 200 – 1700 cm–1 (B) uzyskane
z zastosowaniem linii wzbudzających 488, 532 oraz 633 nm. Wybrane długości fali linii
wzbudzających zostały zaznaczone poglądowo na widmie absorpcyjnym UV–Vis.
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Tabela 4. Położenia najważniejszych drgań ramanowskich, wyrażone w liczbach
falowych [cm–1], dla standardu Mb, zmierzonego z zastosowaniem linii wzbudzających
o różnych długościach fali, wraz z przypasaniami oraz symetrią.22,27,103,104,107,111
Liczba falowa [cm–1]
Drganie

Przypisanie

Symetria
488 nm

532 nm

633 nm

ν7

δ(pyr def)sym

A1g

677m

–

674m

ν15

ν(pyr br)

B1g

753m

751s

753vs
997m

ν45

ν(CβC1)as

Eu

1001w

–

ν22

ν(pyr hr)as

A2g

1130m

1132s

1126m

ν30

ν(pyr hr)as

B2g

1173w

1173m

–

ν13/ν42

δ(CmH)

B1g/Eu

1235m

1232m

1238s

ν21

δ(CmH)as

A2g

1309w

1308m

1306m

ν41

ν(pyr hr)sym

Eu

–

1343m

1340m

ν4

ν(pyr hr)sym

1374s

1372w

1367m

ν20

ν(pyr qr)sym

–

–

1393w

A2g

1433w
ν3

ν(CαCm)sym

A1g

1503m

–

–

ν2

ν(CβCβ)

A1g

1567sh

–

1557s

ν37

ν(CαCm)as

Eu

1584s

1586s

–

ν(C=C)
ν10

ν(CαCm)as

1621s
B1g

1634s

1634m

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang. scissoring),
def – drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające” całego pierścienia
(z ang. breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring), qr – drganie jednej
czwartej pierścienia (z ang. quarter-ring), as – asymetryczne, sym – symetryczne, pyr – pirol;
sh – przegięcie (z ang. shoulder), w – słabo intensywne (z ang. weak), m – średnio intensywne
(z ang. medium), s – silnie intensywne (z ang. strong). Symbole przy atomach węgla zostały
zaznaczone na Rysunku 2.
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5.1.3. Cytochrom c
Widmo absorpcyjne utlenionej formy standardu Cc (LSFeIII) odznacza się obecnością
jedynie dwóch pasm – Soreta, z maksimum zlokalizowanym przy 409 nm, oraz
szerokim pasmem Q przy 531 nm (Rysunek 13A).
Cc, w odróżnieniu od poprzednio omawianych standardów Hb oraz Mb, posiada
w swojej strukturze hem c, w którym dwie grupy winylowe są połączone z grupami
tiolowymi reszt cysteiny łańcucha polipeptydowego, za pośrednictwem dwóch mostków
tioeterowych. Ponadto, Cc nie jest zazwyczaj miejscem wiązania ligandów i pozostaje
5C, czego wymaga pełniona przez niego funkcja transportu elektronów.
Na widmie ramanowskim Cc uzyskanym podczas wzbudzenia linią 488 nm
(Rysunek 13B), dominują trzy pasma, pochodzące od drgań ν10 (1642 cm–1) i ν2 (1590
cm–1), oraz drgania ν4 (1374 cm–1). Położenie pierwszych dwóch potwierdza LS
charakter standardu Cc, podczas gdy drgania ν4 obecność kationu FeIII. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że choć Cc jest układem 5C (w nielicznych przypadkach szósta
pozycja koordynacyjna jest zajęta przez metioninę lub histydynę)114, to jego widmo
ramanowskie wciąż odznacza się obecnością drgania ν10 pomimo, że zostało
wspomniane wyżej, iż położenie tego pasma przy tak wysokich wartościach liczb
falowych, może wskazywać obecność związanego ligandu111 – tego typu sugestie
należy traktować wyłącznie w ramach wskazówki.
Przy drganiu ν4 jest widoczne wyraźnie przegięcie przy 1406 cm–1. Pochodzi ono od
drgania ν29, które powstaje na skutek symetrycznego drgania ν(pyr qr), które można
przetłumaczyć jako drganie czwartej części pierścienia pirolu.115 Pasmo o średniej
intensywności integralnej, położone przy 1316 cm–1, pochodzi z kolei od drgania ν21,
które jest wynikiem drgań zginających grupy metylowej. Pozostałe pasma w zakresie
1100 – 1300 cm–1 odznaczają się podobnym schematem jak opisano powyżej dla
standardu Mb, z drganiami ν13/ν42, ν30 oraz ν22 położonymi, odpowiednio, przy 1238,
1177 oraz 1132 cm–1. Słabe drganie ν45, pochodzące od asymetrycznego drgania
ν(CβC1), jest z kolei przesunięte ku niższej liczbie falowej w stosunku do tego samego
pasma dla standardów Hb oraz Mb, i jest położone przy 977 cm–1. Unikatowo
przedstawia się również wzajemny stosunek intensywności drgań ν7 oraz ν15, gdyż tylko
w Cc drganie deformujące pierścień pirolu położone przy 692 cm–1 wykazuje tak
znaczną różnicę w odniesieniu do niskiej intensywności drgania ν15 położonego przy
751 cm–1.
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Zastosowanie linii wzbudzającej o długości fali 532 nm idealnie dopasowuje się do
energii przejścia elektronowego odpowiedzialnego za powstanie pasma Q na widmie
absorpcyjnym Cc (531 nm). Skutkuje to pojawieniem się czterech dominujących drgań
na widmie ramanowskim: ν37, ν21, ν22 oraz ν15, położonymi kolejno przy 1587, 1316,
1130 oraz 751 cm–1. Na szczególną uwagę zasługuje się wyjaśnienie przypisania pasma
przy 1587 cm–1. Drganie to, nie było widoczne przy wzbudzeniu linią 488 nm, gdzie
najprawdopodobniej było nakryte intensywnym drganiem ν2, które odznacza się
symetrią A1g. Jak należy wnioskować po znacznym wzmocnieniu również drgania ν7 ¸
w przypadku Cc zastosowanie linii 488 nm powoduje wyjątkowo wysokie rezonansowe
wzmocnienie drgań o symetrii A1g (mechanizm wzmocnienia typu A). Z powodu, że
wzbudzenie linią 532 nm prowadzi do rezonansowego wzmocnienia typu B, drganie
przy 1587 cm–1 musi zostać przypisane do drgania ν37 (jako, że wszystkie pasma
całkowicie symetryczne są praktycznie niewidoczne przy wzbudzeniu tą linią). Warto
również dodać, że wzajemne stosunki intensywności dominujących pasm na widmie Cc
(ν37, ν21, ν22 oraz ν15), wynoszą około 1:1:1:1. Ta obserwacja pozwala na łatwe
odróżnienie Cc od Hb czy Mb, których widma uzyskane wzbudzeniem linią 532 nm
odznaczają się pojawieniem jedynie trzech dominujących pasm (ν37, ν22 oraz ν15)
o wzajemnych stosunkach, odpowiednio, 1:1:1 oraz 2:1:1.
Na widmie ramanowskim uzyskanym wzbudzeniem linią 633 nm ponownie daje się
zaobserwować przesunięte ku niższej liczbie falowej drganie ν2, z maksimum
położonym przy 1564 cm–1, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Mb. Położone
przy wyższych liczbach falowych znajdują się dwa przegięcia, przy 1604 oraz 1634 cm –
1

, pochodzące odpowiednio od drgań ν19 oraz ν10. Należy nadmienić, że w odróżnieniu

od formy metMb oraz metHb nie obserwowano drgania ν(C=C) grup winylowych, które
nie jest widoczne ze względu na utworzone mostki tioeterowe. Zakres liczb falowych
1300 – 1400 cm–1 wykazuje podobieństwo do opisanego wyżej dla widma standardu
Mb otrzymanego przy wzbudzeni tą samą linią z tą różnicą, że nie widoczne jest
drganie ν41, natomiast drgania ν20, ν4 oraz ν21 pojawiają się, odpowiednio, przy 1931,
1365 oraz 1315 cm–1. Drganie ν13/ν42, silnie wzmocnione jak w przypadku wszystkich
opisanych dotąd standardów, jest położone przy 1239 cm–1. wykazuje względnie
wysoką intensywność. Pasma pochodzące od drgań ν30 oraz ν22 są położone
odpowiednio przy 1172 oraz 1131 cm–1. Asymetryczne drgania ν(CβC1), opisane jako
drgania ν31 oraz ν45, są widoczne przy 1018 oraz 971 cm–1. W zakresie 600 – 750 cm–1
jest widoczne charakterystyczne dla widma Cc uzyskanego tą linią podniesienie tła.
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Wybija się na nim drganie ν15, położone przy 749 cm–1, podczas gdy ν7 jest
obserwowane wyłącznie jako słabe przegięcie przy 689 cm–1.
Szczegółowe zestawienie omówionych powyżej drgań umieszczono w Tabeli 5.

Rysunek 14. Widmo absorpcyjne UV–Vis standardu Cc (A); widma rozpraszania
ramanowskiego standardu Cc w zakresie 200 – 1700 cm–1 (B) uzyskane
z zastosowaniem linii wzbudzających 488, 532 oraz 633 nm. Wybrane długości fali linii
wzbudzających zostały zaznaczone poglądowo na widmie absorpcyjnym UV–Vis.
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Tabela 5. Położenia najważniejszych drgań ramanowskich, wyrażone w liczbach
falowych [cm–1], dla standardu Cc, zmierzonego z zastosowaniem linii wzbudzających
o różnych długościach fali, wraz z przypasaniami oraz symetrią.22,27,103,104,107,111,115
Liczba falowa [cm–1]
Drganie

Przypisanie

Symetria
488 nm

532 nm

633 nm

ν7

δ(pyr def)sym

A1g

692m

690w

689sh

ν15

ν(pyr br)

B1g

751w

751s

749s

ν46

δ(pyr def)as

Eu

ν45

ν(CβC1)as

Eu

923w
977w

–

971m
1018m

ν31

ν(CβC1)as

B2g

–

–

ν22

ν(pyr hr)as

A2g

1132w

1130s

1131m

ν30

ν(pyr hr)as

B2g

1177w

–

1172m

ν13/ν42

δ(CmH)

B1g/Eu

1238m

–

1239s

ν21

δ(CmH)as

A2g

1316m

1316s

1315m

ν4

ν(pyr hr)sym

A1g

1374vs

1367w

1365m

ν20

ν(pyr qr)sym

A2g

–

1398w

1391m

ν29

ν(pyr qr)sym

A2g

1406sh

ν3

ν(CαCm)sym

A1g

1503m

–

–

ν11

ν(CβCβ)

B1g

1568sh

ν37

ν(CαCm)as

Eu

–

1587s

–

ν2

ν(CβCβ)

A1g

1590s

–

1564s

ν19

ν(CαCm)as

B1g

–

–

1604sh

ν10

ν(CαCm)as

B1g

1642s

1637w

1634sh

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang. scissoring),
def – drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające” całego pierścienia
(z ang. breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring), qr – drganie jednej
czwartej pierścienia (z ang. quarter-ring), as – asymetryczne, sym – symetryczne, pyr – pirol;
sh – przegięcie (z ang. shoulder), w – słabo intensywne (z ang. weak), m – średnio intensywne
(z ang. medium), s – silnie intensywne (z ang. strong). Symbole przy atomach węgla zostały
zaznaczone na Rysunku 2.
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5.1.4. Formy dysfunkcyjne oraz metabolity Hb
Jednym z założeń niniejszej dysertacji było zlokalizowanie oraz scharakteryzowanie
hemoprotein oraz ich form dysfunkcyjnych i metabolitów, które można znaleźć
wewnątrz komórek i tkanek. Do tych badań wyjątkowo ważne było wykorzystanie jako
punktu odniesienia związków standardowych w postaci ciała stałego, gdyż jak już
wspomniano, gęsto upakowana Hb wykazuje pół-krystaliczny charakter.27 Ponadto przy
dużych mocach, które są często wykorzystywane do obrazowania komórek bądź tkanek,
może dojść do odłączenie ligandu z szóstej pozycji koordynacyjnej i powstania form
5C, które, jak omówiono powyżej, są również charakterystyczne dla zbadanych
standardów Mb, Hb oraz Cc w ciele stałym.
Na

Rysunku

15

zestawiono

widma

ramanowskie,

opisanych

powyżej

dysfunkcyjnych form Hb oraz jej metabolitów, zarejestrowanych z użyciem linii
wzbudzających 488 oraz 532 nm.
Widmo ramanowskie standardu metHb zostało szczegółowo opisane w Rozdziale
5.1. W skrócie, w przypadku wzbudzenia linią 488 nm, w zakresie pasm wrażliwych na
wielkość rdzenia dominuje drganie ν37, które jest na tyle intensywne, że przesłania
pasmo ν2, występujące tutaj jedynie jako przegięcie zlokalizowane przy 1556 cm–1.
Również jako przegięcie występuje drganie ν10, zlokalizowane przy 1607 (HS) oraz
1639 (LS) cm–1. W przypadku wzbudzenia linią 532 nm na widmie standardu metHb
dominują trzy pasma, pochodzące od drgań ν15 położone przy 751 cm–1, ν22 przy 1131
cm–1 oraz ν37 przy 1585 cm–1. Drobne różnice w położeniach drgań w porównaniu
z widmem opisanym w Rozdziale 5.1 wynikają z zastosowania wyższych mocy lasera
w punkcie skupienia.
Hemichrom jest kompleksem Hb, w którym centrum porfiryny zajmuje kation FeIII
w stanie LS. Na widmach ramanowskich jest to potwierdzone położeniem drgania ν4
przy około 1380 cm–1, oraz ν10 przy około 1640 cm–1, w przypadku zastosowania
obydwu linii wzbudzających. Podobnie prezentuje się widmo hematyny, z tą różnicą, że
zarówno drganie ν3 jak i ν10 jest przesunięte ku niższej liczbie falowej, do około 1494
oraz 1627 cm–1, co sugeruje wyższy udział populacji HS w tym układzie. W przypadku
standardu hematyny ujawnia się drganie ν2, zlokalizowane przy 1571 cm–1.
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Rysunek 15. Widma ramanowskie otrzymane ze związków standardowych mierzonych
w ciele stałym dla metHb, hemichromu, hematyny, biliwerdyny oraz bilirubiny
z wykorzystaniem linii 488 nm (bladoniebieska linia) oraz 532 nm (zielona linia).
Przedstawione widma ramanowskie stanowią średnią z co najmniej 100 pojedynczych
widm zarejestrowanych z mocą lasera w punkcie skupienia wynoszącą 100 oraz
200 µW, odpowiednio dla linii 488 oraz 532 nm.
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Widma standardów biliwerdyny oraz bilirubiny otrzymane z wykorzystaniem linii
wzbudzających 488 i 532 nm są bliźniaczo podobne. Ta obserwacja, jak również ich
otwarty pierścień tetrapirolowy, wskazują, że otrzymane widma ramanowskie
pozbawione są rezonansowego wzmocnienia, które prowadziłoby do wzmocnienia
różnych drgań w zależności od linii wzbudzającej. Nie mniej jednak, poprzednio
zgłaszano widma RR zarówno dla bilirubiny116 jak i biliwerdyny117, wykonane
z zastosowaniem, odpowiednio, linii wzbudzającej 514,5116 oraz 532 nm117, wobec
czego nie można wykluczyć zjawiska pre-rezonansu.
Na widmie biliwerdyny dominuje bardzo silne pasmo położone przy 1608 cm–1.
Jego pochodzenie przypisuje się jako pochodzące od różnych drgań rozciągających
pierścień tetrapirolowy, takich jak ν(C=C), ν(C=O) oraz ν(C=N).118 Pozostałe pasma są
położone przy 1269 oraz 687 cm–1 i są przypisane, odpowiednio, jako pochodzące od
drgania ν(C–N) sprzężonego z drganiem δ(N–H) oraz drgania deformującego pierścień
pirolu.118 Bilirubina odznacza się podobnym widmem ramanowskim z najsilniejszym
pasmem zlokalizowanym przy 1616 cm–1, które ponownie pochodzi od różnych drgań
rozciągających pierścienie pirolowe.119 W odróżnieniu do biliwerdyny, na widmie
bilirubiny pojawia się ponadto słabe pasmo przy 1577 cm–1, które jest przypisywane do
asymetrycznych drgań ν(C–N).119 Pasmo przy 692 cm–1 ponownie pochodzi od drgania
deformującego pierścień pirolu.
Szczegółowe zestawienie opisanych drgań umieszczono w Tabelach 6 oraz 7.
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Tabela 6. Położenia najważniejszych pasm ramanowskich zarejestrowanych
z wykorzystaniem linii 488 nm, wyrażone w liczbach falowych [cm –1], dla związków
standardowych,
będących
pochodnymi
Hb,
wraz
z
proponowanymi
przypasaniami.26,103,104,118,119
Drganie

Przypisanie

ν7
ν15

Liczba falowa [cm–1]
metHb

hemichrom

hematyna

biliwerdyna

bilirubina

δ(pyr def)sym

679m

682m

681w

687m

697m

ν(pyr br)

753m

751w

759m

–

–

–

–

–

–

995m

1131w

–

–

–

–

–

–

–

–

–

σ(–CH)

–

–

–

1269m

1294m

ν4

ν(pyr hr)sym

1365vs

1379vs

1374vs

–

–

ν3

ν(CαCm)sym

1470w/1500m

1506m

1494m

–

–

ν11

ν(CβCβ)

1540w,sh

–

-

–

–

ν2

ν(CβCβ)

1556w,sh

1569w,sh

1571vs

–

–

ν(C–N)as

–

–

–

–

1571m

ν(CαCm)as

1587vs

1593vs

–

–

–

ν(C=C)
ν(C=C)/
ν(C=N)

1624m, sh

–

–

–

–

–

–

–

1608vs

1616vs

ν(CαCm)as

1607w,sh/
1639w,sh

1641s

1627vs

–

–

ν22

ν37

ν10

ν(pyr hr)as

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang. scissoring), def
– drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające” całego pierścienia (z ang.
breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring), as – asymetryczne,
sym – symetryczne, pyr – pirol; sh – przegięcie (z ang. shoulder), w – słabo intensywne (z ang.
weak), m – średnio intensywne (z ang. medium), s – silnie intensywne (z ang. strong), vs – bardzo
silnie intensywne (z ang. very strong). Symbole przy atomach węgla zostały zaznaczone
na Rysunku 2.

Strona 63

Tabela 7. Położenia najważniejszych pasm ramanowskich zarejestrowanych
z wykorzystaniem linii 532 nm, wyrażone w liczbach falowych [cm –1], dla związków
standardowych,
będących
pochodnymi
Hb,
wraz
z
proponowanymi
przypasaniami.26,103,104,118,119
Drganie

Przypisanie

ν7
ν15

Liczba falowa [cm–1]
metHb

hemichrom

hematyna

biliwerdyna

bilirubina

δ(pyr def)sym

–

–

–

687m

692m

ν(pyr br)

751s

755m

757m

–

–

–

–

–

–

995m

1131s

1131m

–

–

–

–

1170m

–

–

–

σ(–CH)

–

–

–

1269m

1294m

ν4

ν(pyr hr)sym

–

1375m

1370s

–

–

ν3

ν(CαCm)sym

–

–

–

–

–

ν11

ν(CβCβ)

1544w,sh

1543w/sh

–

–

ν2

ν(CβCβ)

1560w,sh

1561w,sh

1567vs

–

–

ν(C–N)as

–

–

–

–

1571m

ν(CαCm)as
ν(C=C)/
ν(C=N)
ν(CαCm)as

1585vs

1587vs

–

–

–

–

–

–

1608vs

1616vs

1639m

1637s

1627vs

–

–

ν22

ν37

ν10

ν(pyr hr)as

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang. scissoring), def
– drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające” całego pierścienia (z ang.
breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring), as – asymetryczne,
sym – symetryczne, pyr – pirol; sh – przegięcie (z ang. shoulder), w – słabo intensywne (z ang.
weak), m – średnio intensywne (z ang. medium), s – silnie intensywne (z ang. strong), vs – bardzo
silnie intensywne (z ang. very strong). Symbole przy atomach węgla zostały zaznaczone
na Rysunku 2.
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5.1.5. Wpływ mocy lasera na pomiary ramanowskie hemoprotein
W kontekście badań hemoprotein niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiednio
dobranej mocy lasera (mocy w punkcie skupienia wiązki laserowej na próbce). Zostało
to pokazane na przykładzie Cc, który zmierzono z zastosowaniem 4 różnych mocy
w punkcie skupienia – 20, 50, 100 oraz 1000 μW – linią lasera o długości fali 488 nm.
Jak pokazano na Rysunku 16, widmo Cc zarejestrowane z mocą 20 μW (linia
niebieska), jest charakteryzowane przez położenie pasma ν4 przy 1374 cm–1, natomiast
pasm ν2 i ν10, odpowiednio, przy 1590 oraz 1642 cm–1, wskazując na ewidentny
charakter

LSFe

. Wraz ze zwiększającą się mocą, pasmo charakterystyczne dla stanu

III

utlenienia przesuwa się z położenia przy 1374 cm–1 do 1366 cm–1 już przy mocy
wynoszącej 200 μW (linia czerwona). Przy mocy wynoszącej 1000 μW (linia czarna)
jest już położone przy 1361 cm–1, wskazując zmianę stopnia utleniania kationu żelaza
(FeIII  FeII). W zakresie pasm wrażliwych na wielkość rdzenia obserwuje się
stopniowy zanik pasma pochodzącego od drgania ν10, oraz niewielkie przesunięcie ku
niższej liczbie falowej drgania ν2 (1590  1584 cm–1). Tak niewielka zmiana położenia
drgania ν2 nie sugeruje jeszcze zmiany stanu spinowego kationu żelaza, ale może
wskazywać, że stosowanie jeszcze wyższych mocy taką zmianę już może wywołać.
Również w zakresie niższych liczb falowych, drganie ν7 ulega przesunięciu z 692 do
686 cm–1 w przypadku najwyższej zaprezentowanej mocy w punkcie skupienia.
Do ciekawych wniosków prowadzi również obserwacja zachowania pasm
w zakresie nadtonów i drgań kombinacyjnych. Chociaż raportowano, że dopiero
mechanizm wzmocnienia typu C, obserwowany podczas wzbudzenia w zakresie pasma
QIV na widmie absorpcyjnym, powoduje rezonansowe wzmocnienie nadtonów i drgań
kombinacyjnych90, to jednak forma utleniona Cc, wzbudzona linią 488 nm również
odznacza się obecnością intensywnych nadtonów. Wraz ze zmianą formy utlenionej
(LSFeIII) na zredukowaną (LSFeII), dochodzi również do zmiany profilu spektralnego oraz
spadku intensywności pasm w tym zakresie (2600 – 3400 cm–1).
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Rysunek 16. Widma rozpraszania ramanowskiego standardu Cc w zakresie 500 – 3400
cm–1 uzyskane z zastosowaniem linii wzbudzającej 488 nm, zarejestrowane przy różnej
mocy lasera w punkcie skupienia (20 – 1000 μW).
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5.2. Badania izolowanych krwinek czerwonych (RBCs)
5.2.1. Podstawowe kompleksy
Na Rysunku 17 przedstawiono widma RR dla RBCs, w których zdefiniowano
przewagą form oksyHb (niebieska linia), deoksyHb (czerwona linia) oraz metHb
(czarna linia). Przewagę formy deoksyHb otrzymano poprzez potraktowanie RBCs 10
mM ditionianu sodu; RBCs z przewagą metHb, otrzymano traktując RBCs 5 mM
NaNO2.
OksyHb jest przedstawicielem

LSHb

, co potwierdza obecność drgania ν4 przy

III

1379 cm–1, oraz położenie drgań ν3, ν2 oraz ν10 odpowiednio przy 1508, 1587 oraz
1640 cm–1.22,30,110 Jednym z najbardziej charakterystycznych pasm dla oksyHb, jest
również drganie rozciągające ν(Fe–O2) położone przy 571 cm–1. W odróżnieniu do
oksyHb, forma odtlenowana, deoksyHb (czerwona linia), posiada w swoim centrum
porfiryny

HSHb

, co można rozpoznać po przesuniętych ku niższej liczbie falowej:

II

drganiu ν4, zlokalizowanemu przy 1356 cm–1, oraz drganiom ν3, ν2 i ν10 położonym,
odpowiednio, przy 1469 cm–1, 1567 cm–1 i 1606 cm–1.22 W tym addukcie nie widoczne
jest ponadto drganie ν(Fe–O2), co potwierdza brak związanego tlenu oraz wyklucza
obecność formy oksyHb w intepretowanym widmie. MetHb jest kompleksem,
w którym zdefiniowano mieszaninę stanów HS oraz LS, o stosunku zależnym od
dokładnej formy metHb (o implikacjach związanych z definicją metHb, jak również
interpretacją ligandów obecnych w szóstej pozycji koordynacyjnej tego kompleksu
będzie szerzej opisane w Rozdziale 6.3), o czym świadczy położenie pasm w pozycjach
typowych dla obydwu stanów spinowych.19,22 Drgania ν3 oraz ν2 mogą być zauważone,
odpowiednio, przy 1479/1506 cm–1 oraz 1564/1582 cm–1, natomiast przegięcie od
drgania ν10 przy 1640 cm–1. W widmie metHb jest również obecne pasmo pochodzące
od symetrycznego drgania ν(C=C), uznawane za typowe dla tego kompleksu, i położone
przy 1612 cm–1.18,22,103 W szóstej pozycji koordynacyjnej metHb, najczęściej jest
dołączona cząsteczka wody.4,18,58 Drganie ν(Fe–OH2), którego obecność to potwierdza,
jest widoczne przy 508 cm–1. Najważniejsze pasma dla tych trzech podstawowych form
kompleksów Hb, zostały zebrane i przedstawione w Tabeli 8.
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Rysunek 17. Widma RR zarejestrowane dla RBCs z przewagą zawartości formy
oksyHb (niebieska linia), deoksyHb (czerwona linia) oraz metHb (czarna linia)
z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm. Najważniejsze pasma, będące pasmami
charakterystycznymi wskazującymi stan utlenienia (ν4) oraz stan spinowy (ν3, ν2 oraz
ν10) zostały podpisane na Rysunku. Gwiazdkami zaznaczono pasmo związane ze
szkiełkiem CaF2. Wszystkie widma uśredniono z przynajmniej 1200 pojedynczych
pomiarów zarejestrowanych dla osobnych RBCs.
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Tabela 8. Położenia najważniejszych pasm ramanowskich, wyrażone w liczbach
falowych
[cm–1],
dla
najważniejszych
kompleksów
Hb,
wraz
22,27,103,104,107,111
z przypasaniami.
Liczba falowa [cm–1]
Drganie

Przypisanie
oksyHb

deoksyHb

ν(Fe–OH2)

metHb
508w/524sh

ν(Fe–O2)sym

571w

ν7

δ(pyr def)sym

679m

674m

680w

ν15

ν(pyr br)

756m

756m

757m
794w
829w

ν46

δ(pyr def)as

ν45

ν(CβC1)as

ν22

ν(pyr hr)as

1139m

1120m

ν30

ν(pyr hr)as

1174m

1174w

ν5/ν13/ν18/ν42

δ(CmH)

1227m

1218m

1215w/1249w

ν4

ν(pyr hr)sym

1379vs

1356vs

1373vs

ν28

ν(CαCm)sym

1428w

ν3

ν(CαCm)sym

1508m

ν11

ν(CβCβ)

ν2

ν(CβCβ)

979w

1002m

1587s

1430w
1469m

1479w/1506sh

1549s

1552s

1567s

1564s/1582sh

ν(C=C)
ν10

ν(CαCm)as

953m/977m

1612s
1640s

1604s

1640sh

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang.
scissoring), def – drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające”
całego pierścienia (z ang. breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring),
as – asymetryczne, sym – symetryczne, pyr – pirol; sh – przegięcie (z ang. shoulder),
w – słabo intensywne (z ang. weak), m – średnio intensywne (z ang. medium), s – silnie
intensywne (z ang. strong). Symbole przy atomach węgla zostały zaznaczone na Rysunku 2.
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5.2.2. Kompleksy potencjalnie toksyczne – interakcja Hb z CN–
W celu zweryfikowania twierdzeń zawartych w Rozdziale 1.2.3, gdzie napisano, że
zarówno oksyHb jak i deoksyHb nie są w stanie zareagować z CN– w sposób
prowadzący

do

powstania

stabilnego

kompleksu

Hb–CN,

przeprowadzono

eksperyment, w którym poddano RBCs zawierające, odpowiednio, przewagę oksyHb
(>90%) oraz deoksyHb (>90%), działaniu CN– w różnych stężeniach (2 – 30 mM).
Próbkę bogatą w oksyHb przygotowano poprzez wystawienie zawiesiny izolowanych
erytrocytów w buforze R-T na kontakt z powietrzem przez 15 minut. Przewagę
deoksyHb osiągnięto dodając ditionian sodu (10 mM) do próbki bogatej w oksyHb
w atmosferze azotu. W celu zapobiegnięcia kontaktu z tlenem, przygotowaną próbkę
z przewagą deoksyHb przykryto dodatkowo warstwą oleju mineralnego. Jako źródła
CN– zastosowano cyjanek potasu (KCN) a otrzymane wyniki przedstawiono na
Rysunku 18.

Rysunek 18. Widma absorpcyjne UV–Vis dla RBCs z przewagą zawartości formy
oksyHb (>90%, A) oraz deoksyHb (>90%, B) inkubowanych z KCN w różnych
stężeniach (2 – 30 mM). Gwiazdką oznaczano widma zmierzone po całonocnej
inkubacji RBCs z 30 mM KCN (linie zielone).

Jak można zauważyć, widma absorpcyjne UV–Vis pozostały charakterystyczne dla
oksyHb (pasmo Soreta przy 420 nm, natomiast pasma Qv oraz Q0, odpowiednio, przy
544 oraz 578 nm) i deoksyHb (pasmo Soreta przy 434 nm oraz pasmo Q przy 560 nm)
nawet po całonocnej inkubacji erytrocytów z 30 mM KCN (linia zielona, Rysunek 19A,
B). Oznacza to, że interakcja CN– z Hb nie może być przyczyną poważnego
Strona 70

niedotleniania, które pojawia się w przypadku zatruć tą trucizną, ponieważ ligand ten
nie jest w stanie zastąpić tlenu w formie oksyHb, ani też dołączyć do wolnej, szóstej
pozycji koordynacyjnej kationu żelaza w deoksyHb, czyli formach hemoprotein
w których obecna jest większość Hb zawartej w RBCs.
Aby dokonać spektroskopowej charakterystyki adduktu Hb–CN, niezbędne było
zatem doprowadzenie do interakcji formy metHb z jonami CN–, czyli do powstania
kompleksu cyjanomethemoglobiny (metHbCN). Dotychczasowe badania nad metHbCN
z zastosowaniem RR były prowadzone głównie na izolowanych hemoproteinach.34,35,120
W poniższym doświadczeniu zaplanowano wykorzystanie izolowanych, funkcjonalnych
RBCs, które wystawiono na działanie podstawionych izotopowo CN–:

13

CN– oraz

C N–. Otrzymane w ten sposób wyniki umożliwiły jednoznaczne potwierdzenie

13 15

identyfikacji

utworzonych

kompleksów

metHbCN

wewnątrz

izolowanych,

funkcjonalnych RBCs.
Pracę rozpoczęto od wybrania optymalnej dawki jonów, która z jednej strony nie
okaże się toksyczna dla RBCs, a z drugiej spowoduje utworzenie zdecydowanej
przewagi kompleksu metHbCN. Jak zostało wspomniane, jedyną formą Hb do której
mogą dołączyć się jony CN–, jest metHb. Do konwersji znajdującej się w RBCs
oksyHb, zdecydowano się użyć azotanu(III) sodu (NaNO2) w stężeniu 5 mM, które
wcześniej zostało sprawdzone jako optymalne dla tego procesu, jako powodujące
całkowitą przemianę oksyHb w metHb, przy niskiej ilości uformowanych adduktów
ubocznych (np.

LSHb

–NO2 czy

III

LSHb

–NO).18 Do RBCs, w których utworzono w ten

III

sposób przewagę zawartości metHb, dodawano następnie różne stężenia KCN
(2 – 20 mM). Tak przygotowane próbki poddano pomiarom spektroskopii absorpcyjnej
UV–Vis a wyniki przedstawiono na Rysunku 19A.
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Rysunek 19. Widma absorpcyjne UV–Vis dla RBCs z przewagą zawartości formy
metHb (czarna linia, A), które potraktowano różnymi stężeniami jonów CN–
(2 – 20 mM, A) oraz widma RBCs w których otrzymano kompleksy metHbCN przez
potraktowanie RBCs z przewagą formy metHb izotopowymi pochodnymi CN– (13CN–
oraz 13C15N–) w stężeniu 20 mM (B).

Podanie 5 mM NaNO2 spowodowało uzyskanie RBCs z przewagą zawartości formy
metHb (Rysunek 20A, linia czarna), jak wynika z interpretacji położeń pasma Soreta
przy 412 nm, pasm Q przy 500, 542 oraz 576 nm i pasma CT przy 634 nm. 18 Wysokie
powinowactwo CN–

do metHb znalazło swoje odzwierciedlenie w niemal

natychmiastowej konwersji metHb do metHbCN już po podaniu 2 mM KCN. Świadczą
o tym zmiany na widmie UV–Vis (Rysunek 20A, linia czerwona) – przesunięcie pasma
Soreta na 424 nm oraz utworzenie silnego pasma Q z maksimum absorpcji przy 550
nm. Podobny profil widma był wcześniej raportowany właśnie dla adduktu
metHbCN.39,121,122 Niemniej jednak, z uwagi na obecność przegięcia pasma Q przy 576
nm, świadczącym o pozostałości nieprzereagowanej formy metHb, niezbędne było
zastosowanie wyższych stężeń. Zarówno podanie 10 jak i 20 mM KCN zaowocowało
otrzymaniem podobnych widm jak poprzednio, z tą różnicą że pasmo Q straciło
obserwowane poprzednio przegięcie i uległo przesunięciu do 552 nm oraz uwidoczniło
się bardzo słabe pasmo QIV zlokalizowane przy 483 nm. Z uwagi na to, że nawet
stężenie 20 mM okazało się nie naruszać integralności błon RBCs, zdecydowano się na
aplikację takich stężeń w kolejnych doświadczeniach.
W celu szczegółowej charakteryzacji kompleksu metHbCN zdecydowano się na
badania izotopowe z wykorzystaniem K13CN oraz K13C15N. Ponownie rozpoczęto od
analizy spektroskopii absorpcyjnej UV–Vis, a otrzymane kompleksy metHb13CN
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i metHb13C15N odznaczyły się niewielkimi, 2 – 3 nm, przesunięciami pasm Soreta
i Q względem kompleksu metHbCN (Rysunek 20B). Położenia pasm zebrano
w Tabeli 9.
Tabela 9. Położenia maksimów pasm absorpcyjnych [nm] różnych kompleksów
hemoprotein wewnątrz izolowanych RBCs.
Soret
QIV
Qv
Q0
CT
oksyHb
deoksyHb
metHb
metHbCN
metHb13CN
metHb13C15N

419
434
412
423
424
425

–
–
500
483
485
486

544

578
560

542

576
552
554
554

–
–
634
–
–
–

Na koniec analizy otrzymanych widm absorpcyjnych UV–Vis warto wspomnieć, że
pasmo przy 357 nm, pochodzące od wolnych jonów NO2– obecnych w roztworze,
zyskiwało na intensywności integralnej ze wzrostem stężenia KCN (Rysunek 20A).18
Ten efekt może być wyjaśniony przez podstawienie NO2–, związanego z kationem
żelaza w utworzonych podczas konwersji oksyHb w metHb adduktach ubocznych (np.
LSHb

–NO2), przez ligand CN–.

III

Analogicznie jak poprzednio, przygotowano próbki RBCs, zawierających przewagę
zawartości metHb lub metHbCN, które następnie poddano analizie RR. Jak zostało już
omówione wcześniej (Rozdział 5.1), widmo RR metHb (Rysunek 21, czarna linia)
odznacza się położeniem pasm charakterystycznych dla stanu spinowego w pozycjach
typowych zarówno dla HS, jak i LS. Dodatek CN– do układu spowodował niemal
natychmiastową konwersję obecnej w RBCs Hb do formy metHbCN, co zostało
zaobserwowane jako bardzo wyraźna zmiana profilu spektralnego (Rysunek 21,
czerwona linia), szczególnie w zakresie pasm wrażliwych na wielkość rdzenia, 1450 –
1650 cm–1. Pasma ν3, ν2 i ν10 znalazły się w położeniach przy 1510 cm–1, 1588 cm–1
oraz 1645 cm–1, typowych dla układu LS. Pozostaje to w zgodnie z wiedzą, że CN– jest
ligandem silnego pola8,39 o wysokim powinowactwie do FeIII, powodującym powstanie
kompleksów hemoprotein o charakterystyce LS, jak również pozostaje w zgodzie
z poprzednimi pracami RR nad tym metHbCN34,35,123. Z powodu bliskiego położenia
pasma Soreta (424 nm) w stosunku do zastosowanej linii wzbudzającej (488 nm), efekt
rezonansowy jest silniejszy dla drgań całkowicie symetrycznych (wzmocnienie typu A),
co jest dobrze odzwierciedlone przez wyjątkowo wysoką intensywność drgania ν4,
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położonego przy 1378 cm–1. Podsumowując powyższe informacje można uzyskać
potwierdzenie, że kompleks metHbCN jest adduktem LS zawierającym kation Fe III,
co można zapisać jako LSHbIII–CN.
Inne z drgań całkowicie symetrycznych, ν7, pochodzące od drgania deformacyjnego
pirolu i położone przy 680 cm–1, również zyskało na intensywności, w odróżnieniu do
pasma ν15, zlokalizowanego przy 765 cm–1, powstającego na skutek drgań
oddychających pirolu.26
CN– wiążę się do FeIII z liniową geometrią, stąd też drganie zginające Fe–C–N
powinno być nieaktywne w RR,124 w przeciwieństwie do drgania rozciągającego
Fe–CN, zlokalizowanego najczęściej w rejonie 440 – 460 cm–1 w zależności od rodzaju
hemoproteiny z którą CN– utworzył kompleks.103,120,124 Dla izolowanej Hb to pasmo
było poprzednio opisywane przy położeniu 452 cm–1.34,120 Dla zmierzonych
izolowanych, funkcjonalnych RBCs z przewagą formy metHbCN zostało natomiast
zaobserwowane przy 454 cm–1. W celu potwierdzenia poprawności przypisania pasma
454 cm–1, jako pochodzącego od drgania ν(Fe–CN), zdecydowano się na
przeprowadzenie pomiarów z zastosowaniem podstawianych izotopowo ligandów:
13

CN oraz 13C15N.
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Rysunek 20. Zestawienie widm RR, zarejestrowanych dla RBCs z przewagą zawartości
formy metHb (czarna linia) oraz metHbCN (czerwona linia) wraz z widmem
różnicowym (metHb – metHbCN, przerywana linia czerwona) z wykorzystaniem linii
wzbudzającej 488 nm. Na Rysunku zaznaczono pasma charakterystyczne wskazujące
stan utlenienia (ν4) oraz stan spinowy (ν3, ν2 oraz ν10). Gwiazdkami zaznaczono pasmo
związane ze szkiełkiem CaF2. Wszystkie widma uśredniono z przynajmniej 600
pojedynczych pomiarów zarejestrowanych dla osobnych RBCs. Przedstawione widma
zostały zarejestrowane w obrębie tej samej próbki – najpierw frakcję metHb uzyskano
inkubując RBCs z 5 mM NaNO2, natomiast następnie do układu dodano 20 mM KCN,
uzyskując frakcję metHbCN. Widma w zakresie 200 – 900 cm–1 pokazano
w pięciokrotnym przybliżeniu (metHb, metHbCN) lub dziesięciokrotnym (widmo
różnicowe).
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Widma RR dla RBCs w których znajdowała się przewaga form metHbCN,
metHb13CN oraz metHb13C15N podzielono na trzy zakresy liczb falowych
i przedstawiono na Rysunkach 21 oraz 22. W zakresie niskich liczb falowych (200 –
900 cm–1) najważniejszą zmianą jest przesunięcie pasma przypisywanego do drgania
ν(Fe–CN) z 454 cm–1 (metHbCN, czarna linia) do 451 cm–1 (metHb13CN, czerwona
linia) oraz 444 cm–1 (metHb13C15N, granatowa linia). Podobne przesunięcia były
poprzednio obserwowane dla izolowanych hemoprotein, a w związku z przesuwaniem
się tego pasma ku czerwieni wraz ze wzrastającą masą grupy cyjankowej, zostało
uzyskane potwierdzenie, że w rzeczywistości pochodzi ono od drgania ν(Fe–CN).120,125
Dodatkową zmianą, zauważoną w tym zakresie, jest wzrost intensywności drgania ν7
wraz ze wzrostem masy dołączonej grupy cyjankowej, co może być wyjaśnione
bliższością pasma Soreta (423 nm  425 nm) względem zastosowanej linii
wzbudzającej (488 nm), co w konsekwencji przekłada się na większe rezonansowe
wzmocnienie całkowicie symetrycznych drgań. Pasma położone przy 509 oraz 494 cm–1
zostały poprzednio przypisane do drgań, odpowiednio, ν(Fe–OH2) oraz ν(Fe–N–)
i opisane jako charakterystyczne dla kompleksów metHb i pochodnych.18 Ich obecność
może świadczyć o niewielkiej, nieprzereagowanej frakcji metHb, lub o utworzeniu
nowych, niezidentyfikowanych kompleksów hemoprotein. Co ciekawe, drganie
ν(Fe–N–) przesuwa się ku niższej liczbie falowej dla kompleksu metHb13C15N
(494 cm–1  484 cm–1), podczas gdy w kompleksie metHb13CN pozostaje
w niezmienionym położeniu (494 cm–1), sugerując możliwość częściowej interakcji
przez azot w kompleksie metHbCN lub utworzenie innych kompleksów.
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Rysunek 21. Zestawienie widm RR w zakresie 200 – 900 cm–1, zarejestrowanych dla
RBCs z przewagą zawartości form: metHbCN (czarna linia), metHb13CN (czerwona
linia) oraz metHb13C15N (niebieska linia) wraz z odpowiednimi dla nich widmami
różnicowymi (metHbCN – metHb13CN oraz metHbCN – metHb13C15N)
z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm. Na Rysunku zaznaczono pasma związane
z drganiami Fe-ligand aksjalny. Gwiazdkami zaznaczono pasmo związane ze
szkiełkiem CaF2. Wszystkie widma uśredniono z przynajmniej 1800 pojedynczych
pomiarów zarejestrowanych dla osobnych RBCs z trzech niezależnych eksperymentów.
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W zakresie średnich liczb falowych (900 – 1700 cm–1) obserwowane zmiany są
wynikiem drobnych różnic w sile rezonansowego wzmocnienia oraz w zakresie pasm
wrażliwych na wielkość rdzenia. Podobnie jak drganie ν7, również kolejne z drgań
całkowicie symetrycznych, ν4, zyskuje na intensywności wraz ze wzrostem masy grupy
cyjankowej. W przypadku zarówno metHb13CN jak i metHb13C15N, pasma
charakterystyczne dla stanu LS (ν2 oraz ν10) charakteryzują się większymi
intensywnościami, na co wskazują dodatnie pasma na odpowiadających tych
kompleksom widmach różnicowych (linie przerywane, odpowiednio, czerwona
i niebieska). Jak zostało już wspomniane, ligand CN– będący ligandem silnego pola,
faworyzuje powstawanie kompleksów LS, stąd cięższe izotopy grupy cyjankowej,
CN– oraz 13C15N–, mogą wywoływać jeszcze silniejsze pole, skutkując w zwiększeniu

13

charakteru LS. Na widmie różnicowym metHb13C15N (granatowa linia przerywana)
wybija się ponadto niewielkie dodatnie pasmo przy 1610 cm–1, które było poprzednio
przepisywane, jako wskazujące na kompleks hemoproteiny z ligandem koordynowanym
przez azot.18 Podobnie zatem, jak interpretacja pasma 494 cm–1 w zakresie niskich liczb
falowych, również tutaj pojawia się wskazówka o prawdopodobieństwie utworzenia
innych kompleksów hemoprotein, w którym szósty ligand byłby związany przez atom
azotu.
W zakresie wysokich liczb falowych (2600 – 3400 cm–1) widma różnicowe nie
wykazały żadnych dodatkowych zmian ani przesunięć. Dokonano jednakże przypisania
widocznych na widmach nadtonów oraz drgań kombinacyjnych. Do analizy adduktów
metHbCN wykorzystano również linię wzbudzającą 633 nm, jednak ze względu na brak
pasma absorpcyjnego w tym zakresie, jak również znaczną odległość od pasm Q,
uzyskane widma nie przyniosły żadnej dodatkowej informacji (Rysunek 23).
Położenia najważniejszych pasm, obserwowanych dla kompleksów metHbCN i jego
izotopowych pochodnych, zebrano i zestawiono w Tabeli 10.
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Rysunek 22. Zestawienie widm RR w zakresach 900 – 1700 cm–1 oraz
2600 – 3400 cm–1, zarejestrowanych dla RBCs z przewagą zawartości form: metHbCN
(czarna linia), metHb13CN (czerwona linia) oraz metHb13C15N (niebieska linia) wraz
z odpowiednimi dla nich widmami różnicowymi (metHbCN – metHb13CN oraz
metHbCN – metHb13C15N) z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm. Na Rysunku
zaznaczono pasma charakterystyczne wskazujące stan utlenienia (ν4) oraz stan spinowy
(ν3, ν2 oraz ν10), jak również najważniejsze przypisania nadtonów. Wszystkie widma
uśredniono z przynajmniej 1800 pojedynczych pomiarów zarejestrowanych dla
osobnych RBCs z trzech niezależnych eksperymentów.
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Tabela 10. Położenia najważniejszych pasm ramanowskich dla kompleksów metHbCN
oraz jego izotopowych pochodnych, wyrażone w liczbach falowych [cm–1], wraz
z przypasaniami.22,27,103,104,107,111,126
Liczba falowa [cm–1]
Drganie

Przypisanie
metHbCN

metHb13CN

metHb13C15N

350w

350w

347w

380w

377w

379w

ν(Fe–CN)

454w

451w

444w

ν(Fe–N–)

494sh

494sh

484sh

ν(Fe–OH2)

506vw

507vw

517vw

ν7

δ(pyr def)sym

680m

680m

680m

ν15

ν(pyr br)

765m

765m

765m

798w

798w

800w

ν45

ν(CβC1)as

1004w

1000w

1002w

ν22

ν(pyr hr)as

1134m

1134m

1134m

ν30

ν(pyr hr)as

1178m

1178m

1178m

ν5/ν13/ν18/ν42

δ(CmH)

1238m

1238m

1240m

ν4

ν(pyr hr)sym

1378vs

1378vs

1378vs

ν3

ν(CαCm)sym

1510m

1510m

1510m

ν2

ν(CβCβ)

1567m/1588s

1567m/1858s

1567m/1858s

1606sh

1606sh

1645s

1645s

ν10

ν(CαCm)as

1645s

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang.
scissoring), def – drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające”
całego pierścienia (z ang. breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring),
as – asymetryczne, sym – symetryczne, pyr – pirol; sh – przegięcie (z ang. shoulder),
w – słabo intensywne (z ang. weak), m – średnio intensywne (z ang. medium), s – silnie
intensywne (z ang. strong). Symbole przy atomach węgla zostały zaznaczone na Rysunku 2.
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Rysunek 23. Zestawienie widm RR w zakresach 900 – 1700 cm–1 oraz
2600 – 3400 cm–1, zarejestrowanych dla RBCs z przewagą zawartości form: metHbCN
(czarna linia), metHb13CN (czerwona linia) oraz metHb13C15N (niebieska linia) wraz
z odpowiednimi dla nich widmami różnicowymi (metHbCN – metHb13CN oraz
metHbCN – metHb13C15N) z wykorzystaniem linii wzbudzającej 633 nm. Wszystkie
widma uśredniono z przynajmniej 600 pojedynczych pomiarów zarejestrowanych dla
osobnych RBCs.
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W ostatnim etapie prowadzonego badania, zdecydowano się na zastosowanie
obrazowania ramanowskiego, w celu potwierdzenia, że obserwowane addukty istotnie
znajdują się wewnątrz RBCs. Przy okazji pozwoliło to ocenić, podczas obserwacji
RBCs pod mikroskopem widzialnym, kondycję oraz zachowanie RBCs inkubowanych
z CN–. Przykład obrazowania ramanowskiego pojedynczego RBC został przedstawiony
na Rysunku 24. Jak można zobaczyć na obrazie widzialnym (Rysunek 24A), RBC
zachował swój kształt i wielkość, pomimo teoretycznie toksycznego środowiska
(obecność 20 mM CN– w buforze, w którym prowadzono pomiar). Ponadto, nie
zaobserwowano obecności ciałek Heinza ani innych zdenaturowanych, zagregowanych
form Hb, które mogłyby świadczyć o złej kondycji krwinki. Zgodnie z tym, co napisano
we wstępie do tego rozdziału, kompleks metHbCN jest równie toksyczny co metHb – to
„tylko” dysfunkcyjna forma Hb niezdolna do przenoszenia tlenu. Uzyskane obrazy
ramanowskie (Rysunek 24B – D) pozwoliły skorelować najwyższe stężenie metHbCN
z najwyższym stężeniem Hb. Na potwierdzenie informacji z obrazów ramanowskich,
wykonano analizę CA (Rysunek 24E), z której wyciągnięto widma średnie (Rysunek
24F). Otrzymane dane jasno wskazują, że utworzony kompleks metHbCN
w rzeczywistości znajduje się wewnątrz mierzonego RBC, a jest nieobecny w buforze,
co również wskazuje na zachowanie integralności błony mierzonego RBC.
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Rysunek 24. Wynik obrazowania ramanowskiego pojedynczego RBC z przewagą
zawartości formy metHbCN; obraz widzialny (60x) pojedynczego RBC (A) wraz
z obrazami ramanowskimi uzyskanymi integrując pasmo charakterystyczne stanu
utlenienia – ν4 (B), stanu spinowego – ν10 (C), autofluorescencji, która odzwierciedla
bufor w którym przeprowadzany był pomiar (D), oraz z obrazem CA (E). Do rysunku
dołączono również widma średnie uzyskane z przeprowadzonej analizy CA; kolory
widm odpowiadają kolorom obrazu CA. Obrazowanie zostało wykonane
z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm z mocą w punkcie skupienia wynoszącą
około 9 μW.
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5.2.3. Kompleksy o działaniu naczyniowym – interakcja Hb z NO2–
Do identyfikacji układów powstałych po interakcji izolowanych, funkcjonalnych
RBCs z jonami NO2–, wykorzystano spektroskopię absorpcyjną UV–Vis oraz RR.
Sprawdzono wpływ różnych stężeń (0,3 – 100 mM) oraz sposobu podania NaNO2
(dawka pojedyncza bądź łączona – co wyjaśniono niżej) do próbek RBCs z przewagą
formy oksyHb. Cały czas zachowywano kontrolę nad temperaturą oraz pH, co
umożliwiło prowadzenie doświadczeń w sposób pozwalający zachować funkcjonalność
RBCs. W celu dokładniejszej analizy spektroskopowej obserwowanych zmian,
zdecydowano się na wykorzystanie podstawienia izotopowego (Na14NO2 oraz
Na15NO2) oraz dwóch różnych linii promieniowana wzbudzającego w przypadku
spektroskopii RR – 488 oraz 633 nm.

Rysunek 25. Widma absorpcyjne UV–Vis dla RBCs z przewagą zawartości formy
oksyHb (niebieska linia) lub deoksyHb (czerwona linia) oraz dla standardów hematyny
(morska linia) i metHb (czarna linia). Widma w zakresie 475 – 700 nm zostały
przeskalowane przez czynnik x3.

Na Rysunku 25 przedstawiono widma absorpcyjne UV–Vis, zarejestrowane dla
standardów hematyny i metHb oraz funkcjonalnych RBCs, w których wywołano
przewagę odpowiednich, podstawowych form kompleksów Hb – oksyHb, deoksyHb.
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Widmo RBCs bogatych w formę oksyHb, które uzyskano poprzez wystawienie próbki
na kontakt z powietrzem (15 min), charakteryzuje się położeniem pasma Soreta przy
419 nm, natomiast pasm Qv oraz Q0, odpowiednio, przy 544 oraz 578 nm. Przewagę
formy deoksyHb otrzymano poprzez potraktowanie RBCs, bogatych w oksyHb,
ditionianem sodu (10 mM). Zmiana kompleksu Hb na formę nieutlenowaną
spowodowała przesunięcie się pasma Soreta ku wyższej długości fali (434 nm) oraz
powstanie jednego, szerokiego pasma Q z maksimum absorpcji przy 559 nm.
Hematyna, jest grupą prostetyczną metHb, pozbawioną części białkowej. Jej widmo
absorpcyjne odznacza się pasmem Q w położeniu typowym dla układów
pięciokoordynacyjnych (podobnie jak deoksyHb) – 558 nm, oraz silnym pasmem CT,
typowym dla układów HS położonym przy 657 nm. Widmo UV–Vis standardu metHb
posiada aż trzy pasma Q: QIV, Qv oraz Q0, położone, odpowiednio, przy 498, 539 oraz
575 nm. Podobnie jak hematyna, również metHb wykazuje pasmo CT, jednak
przesunięte w kierunku niższych długości fali oraz o niższej intensywności.
Szczegółowe położenia pasm zestawiono w Tabeli 11.
Reakcję konwersji oksyHb w metHb za pomocą NaNO2 poprowadzono na dwa
sposoby – poprzez stopniowe, kumulatywne (łączone) dodawanie porcji NaNO2
w odstępach co 60 minut w obrębie jednej próbki RBCs (Rysunek 26) oraz przez
pojedyncze podanie ustalonych stężeń do osobnych próbek (Rysunek 27). W obydwu
przypadkach pracowano na stężeniach NaNO2 w zakresie 300 μM – 100 mM.
Jak wynika z interpretacji widm UV–Vis, dodawanie łączone prowadziło do
stopniowych, powolnych zmian struktury Hb. Dopiero przy 15 mM NaNO2, oraz po
240 minutach od dodania pierwszej porcji NO2–, można było dostrzec wyraźne ślady
metHb, co intepretowano przez wzrost intensywności pasma CT, położonego przy
około 634 nm. Maksymalne stężenie metHb, otrzymanej w ten sposób, zostało
zaobserwowane przy 60 mM, natomiast przy 100 mM doszło do zaniku pasma Q IV,
zmniejszenia się intensywności oraz przesunięcia ku niższym długościom fal pasma CT
oraz pasm Qv i Q0. Zmiany tego typu były poprzednio raportowane dla kompleksu
metHb–NO2.127
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Rysunek 26. Widma absorpcyjne UV–Vis dla RBCs z przewagą zawartości formy
oksyHb (>90%), które wystawiono na działanie różnych stężeń NaNO2
(300 μM – 100 mM – dodawanych w sposób łączony, co 60 minut). Widma mierzono
po czasie inkubacji od 5 do 240 minut (A) lub tylko po 60 minutach (B). Widma zostały
znormalizowane w całym zakresie, natomiast w zakresie 475 – 700 nm dodatkowo
przeskalowane przez czynnik x5.

W odróżnieniu od kumulatywnej administracji NaNO2, jego podanie w formie
pojedynczej jest z jednej strony efektywniejsze, a z drugiej znacznie drastyczniejsze.
Już po 60 minutach inkubacji RBCs z 2 mM NO2– doszło do niemal całkowitej
konwersji oksyHb w metHb (Rysunek 27A). Pasmo Soreta przesunęło się do 411 nm,
pojawiły się pasma QIV przy 497 nm oraz CT przy 635 nm, jak również zmniejszeniu
uległa intensywność pasm Qv oraz Q0, dokładnie jak na widmie standardu metHb
(Rysunek 12). Jednakże już stężenie 15 mM okazało się bardziej toksyczne dla RBCs,
niż to samo stężenie otrzymane w sposób dodawania łączonego. Dawki 60 mM oraz
100 mM doprowadziły wręcz do zniszczenia pierścienia porfiryny, co objawiło się
zanikiem pasm Soreta i Q (Rysunek 27B). Szczegółowe położenia pasm zestawiono
w Tabeli 11.
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Rysunek 27. Widma absorpcyjne UV–Vis dla RBCs z przewagą zawartości formy
oksyHb (>90%), które wystawiono na działanie różnych stężeń NaNO2
(300 μM – 2 mM, A, oraz 300 μM – 100 mM, B – sposób podawania w pojedynczej
dawce). Widma mierzono po czasie inkubacji od 5 do 240 minut (A) lub tylko po 60
minutach (B). Widma zostały znormalizowane w całym zakresie, natomiast w zakresie
475 – 700 nm dodatkowo przeskalowane przez czynnik x5 (lub x30 w przypadku stężeń
60 oraz 100 mM, B).
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Tabela 11. Położenia maksimów pasm absorpcyjnych [nm] różnych kompleksów
hemoprotein wewnątrz izolowanych RBCs oraz utworzonych po interakcji z NaNO2.

oksyHb
deoksyHb
hematyna
metHb

Soret

QIV

Qv

Q0

CT

419
434
398
406

–
–
–
498

544

578

–
–
657
629

Stężenie [mM]
0,6
2
15
60
100

559
558
539

575

NaNO2 – dodawanie łączone
416
416
409
411
414

494
494
495
496
–

544
544
544
543
542

578
578
578
574
568

–
633
634
633
629

NaNO2 – dodawanie w dawce pojedynczej
0,6
2
15
60
100

416
412
419
422
–

493
497
493
497
500

545
544
547
549

579
578
574
571
564*

636
635
632
631
631*

* pasma poszerzone o bardzo słabej intensywności

W celu dalszej analizy interakcji Hb z NO2– zastosowano spektroskopię RR. Na
Rysunku 28 przedstawiono widma RR dla próbek, które otrzymano w podobny sposób,
jak te zaprezentowane na Rysunku 26. Pominięto stężenia 300 μM oraz 1 mM, z uwagi
na bardzo niewielkie różnice, które można było dostrzec na ich widmach UV–Vis,
a w ich miejsce zastosowano stężenie będące ich wypadkową – 600 μM. Dołożono
ponadto wynik uzyskany z próbek RBCs inkubowanych z 100 mM NaNO2 przez całą
noc (12h) oraz z wykorzystaniem podstawionego izotopowo azotanu(III) sodu (100 mM
Na15NO2). Ze względów metodologicznych konieczna była również modyfikacja
czasów inkubacji (co wyjaśniono poniżej). Zastosowano wzbudzenie z wykorzystaniem
linii 488 oraz 633 nm, a moc w punkcie skupienia wiązki lasera ustalono na,
odpowiednio, 9 lub 500 μW, gdyż wyższe wartości mogłyby doprowadzić do
odłączenia się ligandu z szóstej pozycji koordynacyjnej, na skutek oddziaływania ze
światłem.30
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Interakcja z NO2– prowadzi do powstania kompleksów Hb posiadających w swoim
centrum FeIII, zgodnie z interpretacją położenia drgania ν4 w zakresie 1372 – 1376 cm–1
dla widm zarejestrowanych dla wszystkich stężeń. Dalsze zmiany można podzielić na
charakterystyczne dla dwóch grup stężeń – niskich (600 μM oraz 2 mM) i wysokich (od
15 do 100 mM). Widma w tej pierwszej grupie odznaczają się względnie niską
intensywnością pasm charakterystycznych dla LS – drgań ν3, ν2 oraz ν10, położonych,
odpowiednio, przy 1507, 1582 oraz 1642 cm–1. Tak duży spadek intensywności pasma
ν10, jak również brak pasma pochodzącego od drgania ν(Fe–O2–), świadczą o braku, lub
bardzo niewielkim udziale, pozostałości oksyHb. Pojawienie się z kolei pasma przy
około 510 cm–1, pochodzącego od drgania ν(Fe–OH2), ostatecznie potwierdzenia
konwersję oksyHb w metHb już w przypadku stężenia 600 μM. W tym miejscu należy
zwrócić uwagę, że pomiar rozpoczęto po 60 minutach od dodania pierwszej porcji
NO2–, a pojedyncze widma wchodzące w skład widm średnich pokazanych na Rysunku
28, zbierano przez 180 min (w przypadku stężeń 600 μM oraz 2 mM) lub 60 min
(stężenia 15 – 100 mM). Dlatego też nie powinno dziwić, że widmo średnie zbierane
w okresie 60 – 240 min dla stężenia 600 μM NaNO2 przedstawia już przewagę metHb.
Dla jasności, wspomniane powyżej czasy, zebrano w Tabeli 12.
Tabela 12. Zestawienie czasu inkubacji RBCs z NaNO2 oraz zakresy czasów w jakich
zbierano widma RR liczone od momentu dodatku pierwszej porcji NaNO2.
Łączne stężenie
NaNO2 [mM]

Czas
dodania
[min]

Czas
zbierania
widm [min]

0,6
2
15
60
100
100*

0
240
420
480
540
540

60 – 240
240 – 420
420 – 480
480 – 540
540 – 600
1440 – 1500

Co ciekawe, na kolejnym z serii widm, uśrednionym z pomiarów zbieranych czasie
240 – 420 min, przedstawiającym inkubację RBCs z łącznie 2 mM NO2–, pojawiły się
dwa nowe pasma, zlokalizowane przy 450 oraz 530 cm–1. Podobne pasma były
poprzednio przypisywane jako pochodzące od drgań skręcających pierścieni
pirolowych.103 Takie drgania poza płaszczyznę hemu wskazują na jego zwiększone
zniekształcanie, co z kolei było raportowane dla kompleksów hemoprotein z rodziny
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H–NOX i było interpretowane, jako pochodzące od związanego w szóstej pozycji
koordynacyjnej ligandu NO.128,129 Oznaczałoby, że przy 2 mM NaNO2 głównym
adduktem poza metHb, jest

LSHb

–NO, co potwierdza również wzrost intensywności

III

pasm LS: ν3 – 1507 cm–1, ν2 – 1586 cm–1, oraz ν10 – 1642 cm–1.
Przy wyższych stężeniach NO2– (15 – 100 mM) pojawia się, oraz zyskuje na
intensywności ze wzrostem stężenia jonów azotanowych(III), pasmo zlokalizowane
przy 1322 cm–1, pochodzące od symetrycznych drgań ν(NO2).73 Poprzednio zgłaszano,
że to pasmo jest dobrze widoczne wtedy, gdy grupa NO2 jest dołączona do podstawnika
winylowego pierścienia porfiryny w kompleksie .73,130 Dodatkowym potwierdzeniem
przypisania tego pasma, jest jego przesunięcie ku niższej liczbie falowej w momencie
inkubacji RBCs z

15

N-podstawionym azotanem(III) sodu (Na15NO2) – z 1322 do

1292/1309 cm–1. Obserwowany dublet na widmie 100 mM Na15NO2 jest wynikiem
istnienia dwóch konformacji związanego

15

NO2–.68,130 Tak powstały kompleks można

zapisać jako LSHbIII–(4–winyl)–NO2.
Nitrowanie grup winylowych jest także potwierdzone pojawieniem się pasm
zlokalizowanych przy 410 oraz 442 cm–1, pochodzących, odpowiednio, od drgań
zginających Cβ–Ca=Cb grupy 4-winylowej oraz 2-winylowej.73 Z uwagi na wyższą
intensywność pasma przy 442 cm–1 w stosunku do pasma przy 410 cm–1 można założyć,
że nitrowanie grupy 4-winylowej jest faworyzowane. Było to już poprzednio
zauważone w badaniach nad izolowaną Hb, jednak nigdy dotąd w izolowanych,
funkcjonalnych RBCs.18,131 Położenia najważniejszych pasm, wraz z ich przypisaniem,
zebrano i zestawiono w Tabeli 13.
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Rysunek 28. Zestawienie widm RR w zakresie 400 – 800 oraz 1200 – 1700 cm–1,
zarejestrowanych dla RBCs z przewagą zawartości oksyHb, które wystawiono na
działanie różnych stężeń NaNO2 (600 μM – 100 mM – dodawanie w sposób łączony).
Każde widmo uśredniono z 600 (stężenia 15 – 100 mM) lub 1800 (stężenia 600 μM
oraz 2 mM) pojedynczych pomiarów zarejestrowanych dla osobnych RBCs. Gwiazdka
przy 100 mM oznacza widmo uzyskano po całonocnej inkubacji RBCs z NaNO2.
Widma zostały zarejestrowane z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm z mocą
w punkcie skupienia wynoszącą około 9 μW. Widma w zakresie 400 – 800 cm–1
przeskalowano przez czynnik x5 w stosunku do zakresu 1200 – 1700 cm–1.
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Tabela 13. Położenia najważniejszych pasm ramanowskich zarejestrowanych
z wykorzystaniem linii 488 nm, wyrażone w liczbach falowych [cm–1], dla kompleksów
Hb otrzymanych po interakcji z NaNO2, wraz z proponowanymi
przypasaniami.22,27,73,90,103,104,107,132,133
Liczba falowa [cm–1]
Drganie

Przypisanie

Na14NO2
(100 mM)

Na15NO2
(100 mM)

Na14NO2
(2 mM)

Ca=Cb–NO2

δ(4-vinyl)

410w

–

–

Ca=Cb–NO2

δ(2-vinyl)

442m

442m

–

Fe –ONO/OH2

ν/δ(Fe –O–)

459w

459w

–

Fe3+–NO

ν/δ(Fe3+–N–)

471/478w

476/485w

–

Fe –ONO/OH2

ν/δ(Fe –O–)

502m

502m

508m

Fe –NO

ν/δ(Fe –N–)

–

518w

530w

ν7

δ(pyr def)sym

680w

680w

680m

ν15

ν(pyr br)

757m

750m

757m

Ca=Cb–NO2

δ(NO2)

764sh

764m

–

Ca=Cb–NO2

νsym(NO2)

1322s

1292/1309m

–

ν4

ν(pyr hr)sym

1376s

1376s

1376s

ν3

ν(CαCm)sym

1507w

1507w

1507w

ν11

ν(CβCβ)

–

–

1548s

ν2

ν(CαCm)as

1563m

1568m

1564m

ν37

ν(CβCβ)

1587s

1588s

1586m

ν19

ν(CαCm)as

–

–

–

ν(C=C)

1616m

1615m

1612s

ν(CαCm)as

1642s

1642s

1642m

3+

3+

3+

ν10

3+

3+
3+

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang.
scissoring), def – drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające”
całego pierścienia (z ang. breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring),
as – asymetryczne, sym – symetryczne, pyr – pirol; sh – przegięcie (z ang. shoulder),
w – słabo intensywne (z ang. weak), m – średnio intensywne (z ang. medium), s – silnie
intensywne (z ang. strong). Symbole przy atomach węgla zostały zaznaczone na Rysunku 2.
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Intrygująca okazała się ponadto obserwacja przegięcia, widocznego przy paśmie ν15,
a zlokalizowanego przy 761 cm–1. Jego intensywność wzrastała wraz ze wzrostem
stężenia NO2–, a korzystając z informacji, że drganie zginające NO2– związanego
z jonem metalu powinno pojawić się przy niższych wartościach liczb falowych, niż to
samo drganie pochodzące od niezwiązanego NO2–, które powinno pojawić się przy
825 cm–1, zaproponowano, że może wskazywać na istnienie pewnej ilości frakcji
kompleksu

LSHb

–NO2. Biorąc jednak pod uwagę, że to pasmo nie wykazało czułości

III

na podstawienie izotopowe, koordynacja grupy NO2– musiałaby zachodzić przez atom
tlenu, stąd właściwsze byłoby zapisanie tego adduktu jako LSHbIII–ONO–.
W celu weryfikacji powyższego twierdzenia przeprowadzono pomiary izolowanych,
funkcjonalnych RBCs inkubowanych z NaNO2 i Na15NO2 w stężeniach 2 oraz 100 mM
z wykorzystaniem linii 633 nm, a rezultaty przedstawiono na Rysunkach 29 – 31.
Na Rysunku 29 zestawiono widma RR zarejestrowane dla RBCs inkubowanych
z najwyższym sprawdzanym stężeniem NaNO2 oraz Na15NO2 wraz z widmem
różnicowym. Największą zmianą jest oczywiście przesunięcie ku niższej liczbie falowej
pasma pochodzącego od drgań νsym(NO2), z 1318 (dla NaNO2) do 1287/1305 cm–1 (dla
Na15NO2). W niskim zakresie liczb falowych (400 – 600 cm–1) ponownie widoczne są
pasma pochodzące od drgań zginających w grupach winylowych, położone przy
409 i 436 cm–1 (dla NaNO2) oraz 406/416 i 438 cm–1 (dla Na15NO2). Pasmo
charakterystyczne dla drgań zginających grupy 2-winylowej, również wykazało
rozszczepienie (406/416 cm–1), podobnie jak pasmo pochodzące od drgań ν(NO2)
(1287/1305 cm–1), potwierdzając dwie konformacje związanego 15NO2–.68,130
Niestety, z powodu zastosowania niskiej mocy lasera w celu uniknięcia
oddysocjowania połączonych ligandów, pasma w niskim zakresie cechują się niskim
stosunkiem sygnału do szumu, przez co dokładna interpretacja pozostaje wątpliwa.
Niemniej jednak, znaczna zmienność położeń pasm w zakresie 561 – 611 cm–1 pozwala
założyć istnienie dodatkowych kompleksów hemoprotein z koordynacją przez atom
azotu. Na widmie NaNO2 widoczne są pasma położone przy 570 oraz 611 cm–1, które
w przypadku Na15NO2 są przesunięte ku niższym liczbom falowym. Mogłoby to
sugerować kompleks

LSHb

–NO2, jednak poprzednie prace wskazały koordynację

III

przez tlen w kompleksie tego typu za bardziej prawdopodobną, co wyklucza możliwość
wrażliwości izotopowej tych pasm.68 Mogłoby to zatem oznaczać, że za tymi pasmami
kryje się

LSHb

–NO, którego koordynacja przez atom azotu jest bardziej

III
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faworyzowana, szczególnie, że drgania Fe–NO były rozpatrywane w podobnym
zakresie (będzie to szerzej omówione w Rozdziale 6.4).72,133,134

Rysunek 29. Zestawienie widm RR, zarejestrowanych dla RBCs z przewagą zawartości
oksyHb, które wystawiono na działanie 100 mM Na14NO2 oraz 100 mM Na15NO2 wraz
z widmem różnicowym. Każde widmo uśredniono z 600 pojedynczych pomiarów dla
osobnych RBCs. Gwiazdką zaznaczono pasmo związane ze szkiełkiem CaF2. Widma
zostały zarejestrowane z wykorzystaniem linii wzbudzającej 633 nm z mocą w punkcie
skupienia wynoszącą około 500 μW.

Na Rysunku 30 zestawiono widma RR zarejestrowane dla RBCs inkubowanych
z najniższym sprawdzanym stężeniem NaNO2 oraz Na15NO2 wraz z widmem
różnicowym. Poprzednio wspomniane zmiany w zakresie 561 – 611 cm–1 są tutaj nieco
bardziej widoczne. Można dopatrzyć się przesunięcia pasm 611  607 cm–1 oraz 570
 561 cm–1, co pozostaje w zgodzie z wyciągniętym wnioskiem o tworzeniu się
kompleksów LSHbIII–NO, których populacja jest wyższa przy 2mM stężeniu NaNO2.
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Rysunek 30. Zestawienie widm RR, zarejestrowanych dla RBCs z przewagą zawartości
oksyHb, które wystawiono na działanie 2 mM Na14NO2 oraz 2 mM Na15NO2 wraz
z widmem różnicowym. Każde widmo uśredniono z 600 pojedynczych pomiarów dla
osobnych RBCs. Gwiazdkami zaznaczono pasmo związane ze szkiełkiem CaF2. Widma
zostały zarejestrowane z wykorzystaniem linii wzbudzającej 633 nm z mocą w punkcie
skupienia wynoszącą około 500 μW.

Dodatkowo na widmie różnicowym można zauważyć przegięcie przy 1623 cm–1,
co biorąc pod uwagę, że w pobliżu tego położenia zgłaszano pasmo pochodzące od
drgania rozciągającego ν(N–O), może być dodatkowym przyczynkiem do interpretacji
zmian jako pochodzących od niewielkiej frakcji LSHbIII–NO.134
Ostatnie

zestawienie

zarejestrowanych

dla

(Rysunek

RBCs

31)

przedstawia

inkubowanych

z

porównanie

najniższym

oraz

widm

RR

najwyższym

sprawdzanym stężeniem NaNO2. Główną różnicą pomiędzy nimi, jest bardzo dobrze
widoczne dodatnie pasmo w widmie różnicowym od drgań νsym(NO2). Ponadto,
w zakresie pasm wrażliwych na wielkość rdzenia pojawiają się dodatnie pasma LS oraz
negatywne pasma HS, co świadczy o większym udziale LS kompleksów w widmie
100 mM NaNO2, co pozostaje w zgodzie z wcześniej intepretowanymi zmianami – przy
2 mM mamy do czynienia z przewagą
z przewagą

LSHb

HS/LSHb

–OH2, podczas gdy przy 100 mM

III

–NO2. Jedną z ciekawszych obserwacji przynosi jednak dodatnie

III
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pasmo przy 953, które pochodzi od drgań ν(N–O) w grupie NO2–, co w połączeniu
z brakiem wrażliwości izotopowej daje potwierdzenie, że obserwowany kompleks
hemoproteiny z grupą NO2– związaną bezpośrednio z kationem żelaza, posiada
w istocie koordynację przez tlen – LSHbIII–ONO–.

Rysunek 31. Zestawienie widm RR, zarejestrowanych dla RBCs z przewagą zawartości
oksyHb, które wystawiono na działanie 100 mM Na14NO2 oraz 2 mM Na14NO2 wraz
z widmem różnicowym. Każde widmo uśredniono z 600 pojedynczych pomiarów dla
osobnych RBCs. Gwiazdkami zaznaczono pasmo związane ze szkiełkiem CaF2. Widma
zostały zarejestrowane z wykorzystaniem linii wzbudzającej 633 nm z mocą w punkcie
skupienia wynoszącą około 500 μW.
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Tabela 14. Położenia najważniejszych pasm ramanowskich zarejestrowanych
z wykorzystaniem linii 633 nm, wyrażone w liczbach falowych [cm–1], dla kompleksów
Hb otrzymanych po interakcji z NaNO2, wraz z proponowanymi
przypasaniami.22,27,73,90,103,104,107,132,133
Liczba falowa [cm–1]
Drganie

Przypisanie

ν9/ν52

δ(CβC1)sym

Na14NO2
(2 mM)
–/270w

Na15NO2
(2 mM)
–/270w

Na14NO2
(100 mM)
257w/270w

Na15NO2
(100 mM)
257w/270w

ν8

ν(Fe–N)

342w

342w

342w

342w

Ca=Cb–NO2

δ(4-vinyl)

–

–

410w

406w/416sh

Ca=Cb–NO2
Fe3+–
ONO/OH2
Fe3+–NO

δ(2-vinyl)

–

–

436w

438w

ν/δ(Fe3+–O–)

508w

508w

508w

508w

ν/δ(Fe3+–N–)

536vw

542vw

536w

542w

Fe –NO

ν/δ(Fe –N–)

570sh

561sh

570sh

561sh

Fe3+–NO

ν/δ(Fe3+–N–)

611vw

607vw

611vw

582vw

ν7

δ(pyr def)sym

675m

675m

675m

675m

ν15

ν(pyr br)

757s

757s

757s

757s

ν22

ν(pyr hr)as

1121s

δ(CmH)

Ca=Cb–NO2

νsym(NO2)

1121m
1214m/1229m/
1244sh
–

1121s

ν5/ν13/ν18/ν42

1121m
1214m/1229m/
1244sh
–

ν11

ν(CβCβ)

1546s

ν2

ν(CβCβ)

ν19
ν10

3+

3+

1230s/1258sh 1230s/1258sh
1318s

1287s/1305sh

1546s

1546s

1546s

1574m,sh

1574m,sh

1558s,sh

1564s,sh

ν(CαCm)as

1608s

1608s

1608s

1608s

ν(CαCm)as

1639sh

1639sh

1639sh

1639sh

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang. scissoring),
def – drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające” całego pierścienia
(z ang. breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring), as – asymetryczne,
sym – symetryczne, pyr – pirol; sh – przegięcie (z ang. shoulder), vw – bardzo słabo
intensywne (z ang. very weak), w – słabo intensywne (z ang. weak), m – średnio intensywne
(z ang. medium), s – silnie intensywne (z ang. strong). Symbole przy atomach węgla zostały
zaznaczone na Rysunku 2.
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W końcowej fazie badań opisanych w tym rozdziale, wykorzystano obrazowanie
ramanowskie, w celu potwierdzenia, że obserwowane addukty istotnie znajdują się
wewnątrz RBCs. Przykład wyniku takiego pomiaru dla kilku RBCs został
przedstawiony na Rysunku 32. Jak można zobaczyć na obrazie widzialnym (Rysunek
32A), RBCs zachowały swój funkcjonalny kształt, co pozwala wnioskować o braku
toksycznego wpływu w przypadku łączonego dodatku NaNO2 nawet, jeżeli stężenie
dochodziło do 100 mM. Uzyskane obrazy ramanowskie (Rysunek 32B – D) pozwoliły
skorelować najwyższe stężenie

LSHb

–NO2, które śledzono poprzez integrację pasma

III

νsym(NO2), z najwyższym stężeniem Hb, które śledzono przez integracją pasm
w zakresie wrażliwym na wielkość rdzenia. W celu korelacji interpretacji obrazów
ramanowskich, przeprowadzano analizę CA (Rysunek 32E), którą wzbogacono
o widma średnie z poszczególnych klas (Rysunek 32F). Otrzymane dane potwierdzają,
że utworzony kompleks

LSHb

–NO2 w rzeczywistości znajduje się wewnątrz

III

mierzonych RBCs, a jest nieobecny w buforze.
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Rysunek 32. Wynik obrazowania ramanowskiego RBC, w których utworzono
kompleksy LSHbIII–NO2 poprzez potraktowanie 100 mM NaNO2; obraz widzialny (60x)
RBCs (A) wraz z obrazami ramanowskimi uzyskanymi integrując pasmo
charakterystyczne dla drgania symetrycznego N–O w grupie NO2, które można
utożsamić z obecnością adduktu LSHbIII–NO2 (B), pasma wrażliwe na wielkość rdzenia
w zakresie 1500 – 1700 cm–1, co utożsamiono z obecnością Hb (C), autofluorescencji,
która odzwierciedla bufor (D), oraz obrazem CA (E). Do Rysunku dołączono również
widma średnie uzyskane z przeprowadzonej analizy CA; kolory widm odpowiadają
kolorom obrazu CA. Obrazowanie zostało wykonane z wykorzystaniem linii
wzbudzającej 488 nm z mocą w punkcie skupienia wynoszącą około 9 μW.
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5.2.4. Kompleksy o działaniu naczyniowym – interakcja Hb z NO
Ze względu nie niedostępność związków uwalniających NO podstawionych
izotopowo (np.

15

NO), niezbędne było inne podejście, niż opisane w poprzednich

rozdziałach, gdzie wykorzystanie związków o odpowiednim podstawieniu było
możliwe. Do zbadania interakcji Hb z NO zastosowano szerszą paletę technik
spektroskopii molekularnej, uzupełnioną o spektroskopię EPR oraz mössbauerowską.
Doświadczenia nad interakcjami Hb wewnątrz izolowanych, funkcjonalnych RCBs
z NO, rozpoczęto od sprawdzenia wpływu warunków tlenowych na powstałe produkty.
Jako pierwszą wykorzystaną prostą technikę referencyjną, gazometrię, BGA (z ang.
blood gas analysis), która jest badaniem biochemicznym, wykorzystywanym do
szybkiej oceny wymiany gazowej i równowagi kwasowo-zasadowej, umożliwiającą
również zmierzenie poziomu podstawowych kompleksów hemoglobiny, m. in. oksyHb,
deoksyHb oraz metHb. Takiemu badaniu poddano izolowane RBCs, które
potraktowano

donorem

NO,

PAPA–NO,

o

biologicznym

czasie

półtrwania

wynoszącym 15 minut w temperaturze 37°C, lub 77 minut w temperaturze pokojowej,
RT (z ang. room temperature). Próbki podzielono na trzy grupy, w których różnicą był
poziom wysycenia Hb tlenem: niski (<5% oksyHb), średni (15 – 35% oksyHb), oraz
wysoki (>90% oksyHb).
Jak można zobaczyć na Rysunku 33, poziom oksyHb nie ulegał zmianie
w warunkach o niskim wysyceniu Hb tlenem (panel A, czerwona linia), natomiast
zmniejszał się w pozostałych przypadkach (średni oraz wysoki poziom oksyHb,
odpowiednio, linia zielona oraz niebieska), co sugeruje interakcje oksyHb z NO tylko
przy obecności tlenu. Poziom deoksyHb ulegał zmniejszeniu w każdych badanych
warunkach (panel B), sugerując interakcję z NO bez względu na poziom tlenu. Nie
może to dziwić w momencie, gdy weźmie się pod uwagę wyższe powinowactwo NO do
FeII, a więc tym samym do deoksyHb, który w warunkach o niskim poziomie oksyHb
był przeważającą formą Hb. Zastanawiający pozostaje fakt, że poziom adduktu

LSHb

–

II

CO wzrastał, szczególnie w warunkach o niskim poziomie oksyHb (panel C, czerwona
linia). Pamiętając, że metoda BGA bazuje na oznaczeniach spektrofotometrycznych,
można to wyjaśnić zbliżonym widmem UV–Vis adduktu
adduktu

LSHb

LSHb

–CO do utworzonego

II

–NO.66,135 Poziom metHb (panel D) w warunkach o wysokiej zawartości

II

tlenu, wzrastał proporcjonalnie do zmniejszającego się poziomu oksyHb (panel A,
niebieska linia), pomimo wzrastającej saturacji tlenem (panel E, niebieska linia).
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Zmiany w poziomie tlenu wewnątrz RBCs przedstawia natomiast panel F, gdzie
przedstawiono poziom O2Ct.

Rysunek 33. Zestawienie parametrów, otrzymanych z oznaczeń gazometrycznych, dla
trzech grup izolowanych RBCs, inkubowanych z 300 μM donoru NO, PAPA–NO,
podzielonych według poziomu wysycenia Hb tlenem: niski (<5% oksyHb, linia
czerwona), średni (15 – 35% oksyHb, linia zielona) oraz wysoki (>90% oksyHb, linia
niebieska). Panele A – D przedstawiają poziom podstawowych adduktów Hb; panel E
przedstawia poziom SO2 – poziom wysycenia Hb tlenem wyrażony w [%]; panel F
przedstawia poziom O2Ct – zawartość tlenu wewnątrz czerwonych krwinek [ml/dl].
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Gazometria nie przynosi jednak informacji o kompleksach Hb–NO (chociaż z uwagi
na fakt, że sposób oznaczenia metodą BGA bazuje na spektrofotometrii, jak również, że
producent nie podał zdeklarowanych zakresów dla poszczególnych kompleksów Hb,
nie można wykluczyć, że takie addukty są ukryte wśród innych kompleksów). Dlatego
w celu uzupełnienia informacji, analogicznie przygotowane próbki zbadano metodą
EPR, która wykazuje bardzo wysoką czułość na addukty LSHbII–NO.136

Rysunek 34. Widma EPR (A) oraz schematyczna reprezentacja utworzonego
kompleksu LSHbIINO (B), uzyskane po pomiarze izolowanych RBCs, w których poziom
oksyHb był: niski (<5% oksyHb, linia czerwona), średni (15 – 35% oksyHb, linia
zielona) oraz wysoki (>90% oksyHb, linia niebieska), inkubowanych z 300 μM PAPA–
NO (15 min, 37°C). Wyniki przedstawione w panelu A są przykładowymi widmami
uzyskanymi z jednego pomiaru; wyniki przedstawione w panelu B stanowią
średnią ± SD z pięciu niezależnych doświadczeń.

Jak przedstawiono na Rysunku 34, najintensywniejszy sygnał od

LSHb

–NO

II

otrzymano naturalnie dla inkubowanej z NO próbki RBCs o niskiej zawartości tlenu.
Niemniej warto odnotować, że nawet dla warunków oksyHb, gdzie poziom FeII
stanowił mniej, niż 5%, technika EPR nie miała trudności z wychwyceniem
utworzonego adduktu.

LSHb

–NO. Ciekawsze informacje można jednak wyciągnąć

II

z zestawienia wyników BGA oraz EPR, które przedstawiono na Rysunku 35. Wynika
z niego, że w warunkach o niskiej zawartości oksyHb sytuacja jest klarowana – reakcją
przeważającą jest tworzenie się
oksyHb.

Sytuacja

w

LSHb

warunkach

–NO oraz niewielkiej ilości metHb z dostępnej

II

średniego

poziomu

oksyHb

jest

bardziej

skomplikowana, gdyż NO reaguje zarówno z dostępną wciąż w dużej ilości deoksyHb,
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jak również z pojawiającą się oksyHb. W warunkach wysokiej zawartości oksyHb, całe
dostępne deoksyHb przereagowało do LSHbII–NO, jednak zmierzony poziom metHb był
nawet mniejszy, niż w warunkach o średnim wysyceniu Hb tlenem, mimo znacznie
większej dostępności tej formy dla NO. Zdecydowano więc, że kolejne badania zostaną
skupione na tych warunkach tlenowych tak, żeby możliwie najlepiej wyjaśnić losy
interakcji Hb z NO w warunkach wysokiego wysycenia Hb tlenem.

Rysunek 35. Schematyczne zestawienie danych, które wyciągnięto na podstawie metod
BGA (dane o metHb, oksyHb oraz metHb) oraz za pomocą spektroskopii EPR (dane
o LSHbIINO). Analogicznie jak poprzednio, próbki RBCs były podzielone ze względu na
poziom oksyHb był – niski (<5% oksyHb), średni (15 – 35% oksyHb) oraz wysoki
(>90% oksyHb). Skrótowe oznaczenie „przed PAPA-NO” oznacza zawartość
kompleksów Hb wewnątrz RBCs przed inkubacją z donorem NO; oznaczenie
„po PAPA–NO” zawartość kompleksów po inkubacji z 300 μM PAPA–NO (15 min,
37°C). Wyniki stanowią średnią ± SD z pięciu niezależnych doświadczeń.

Spektroskopia mössbauerowska umożliwia rozróżnienie różnych form Hb,
m. in. metHb/oksyHb, deoksyHb oraz adduktów Hb–NO.95,96,137,138 Zdecydowano wiec
sprawdzić tę techniką pod kątem przydatności do identyfikacji powstałych kompleksów
Hb wewnątrz izolowanych RBCs z przewagą formy oksyHb po interakcji z NO. Próbkę
przygotowano analogicznie jak do doświadczeń z wykorzystaniem BGA oraz EPR,
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a wyniki pomiaru przedstawiono na Rysunku 36. Główna składowa (zielona linia)
stanowi 81 ± 2% całkowitej ilości kompleksów Hb (czerwona linia) i odznacza się
przesunięciem izomerycznym (prędkością źródła) δ = 0,14 ± 0,01 mm/s oraz
rozszczepieniem kwadrupolowym ΔE = 2,14 ± 0,01 mm/s. Można ją przypisać do
oksyHb oraz metHb – ze względu na zbliżone parametry te dwa kompleksy są trudno
rozróżnialne.96,139 Druga w kolejności składowa posiada parametry δ = 0,78 ± 0,01
mm/s oraz ΔE = 2,38 ± 0,02 mm/s i stanowi 10 ± 1% całkowitej ilości kompleksów Hb.
Można ją przypisać do formy deoksyHb.96,137 Ostatnia składowa (linia koloru cyjan)
stanowi 9 ± 2% całkowitej ilości kompleksów Hb a jej parametrów przesunięcia
izomerycznego oraz rozszczepienia kwadrupolowego nie można było precyzyjnie
wyznaczyć, przez charakteryzujące tę linię poszerzenie, które z kolei mogło być
wynikiem relaksacji. Podobne zjawisko było wcześniej opisywane dla adduktów
Hb–NO.96,139 Niestety, z powodu bardzo niskiej czułości (niskiego sygnału absorpcji
rezonansowej), jak również poszerzonej struktury linii, nie można doprowadzić do
zdefiniowana precyzyjnej formy tych kompleksów.

Rysunek 36. Widma spektroskopii mössbauerowskiej, zarejestrowane dla RBCs
z przewagą formy oksyHb (>90% oksyHb), które potraktowano 300 μM PAPA–NO
(15 min, 37°C). Widmo zarejestrowano w T = 80 K. Powiększony obszar przedstawia
zakres widma głównego zaznaczony ramką.
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Zakładając jednak, że za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej udało się ustalić
poziom adduktów adduktów Hb–NO na około 10%, natomiast za pomocą spektroskopii
EPR wykryto do 5% adduktu LSHbII–NO w warunkach o wysokim poziomie oksyHb, to
pojawiła się przesłanka sugerująca, że w skład pozostałych 5% może wchodzić addukt
LSHb

–NO.

III

Do dalszych badań wykorzystano spektroskopię absorpcyjną UV–Vis. W celu
podniesienia zawartości niezidentyfikowanego adduktu Hb–NO w RBCs z przewagą
formy oksyHb, sprawdzono szereg wyższych stężeń PAPA–NO (1 – 60 mM).
Na Rysunku 37 zestawiono otrzymane widma. Sytuacja przedstawiona na panelach A –
D wydaje się dość jasna – reakcja NO z oksyHb prowadzi do powstania głównie
metHb, na co wskazuje położenia pasma Soreta (411 – 415 nm), położenia oraz kształt
pasm Q (QIV 494 – 498 nm; Qv 545 – 548 nm oraz Q0 578 – 580 nm), jak również
obecność pasma CT (632 – 637 nm). Różnice wynikają jedynie z ilości oraz tempa
tworzonej metHb. Sytuacja nieco się komplikuje w przypadku stężeń 30 oraz 60 mM,
kiedy po 45 minucie inkubacji, profil spektralny metHb zaczyna się zmieniać – pasmo
Soreta przesuwa się ku wyższym długościom fali, natomiast zanikowi ulegają pasma
QIV oraz CT.
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Rysunek 37. Zestawienie widm absorpcyjnych UV–Vis dla RBCs z przewagą
zawartości formy oksyHb (>90%), które wystawiono na działanie różnych stężeń
PAPA–NO (1 mM, A; 2mM, B; 5 mM, C; 15 mM, D; 30 mM, E; 100 mM, F). Widma
mierzono co 15 min (w przedziale 15 – 135 min, RT); dla jasności przedstawiono trzy,
wybrane czasy inkubacji: 15, 45 oraz 135 min. Widma zostały znormalizowane do
pasma Soreta i przedstawione w zakresie 375 – 675 nm.

W celu bardziej dogłębnej analizy obserwowanych zmian, zmierzono ponownie
RBCs z przewagą formy oksyHb, potraktowaną 60 mM PAPA–NO, tym razem
monitorując przebieg reakcji poprzez śledzenie zmian w zakresie pasm Q oraz CT
(475 – 675 nm), mierząc widma co 2 minuty. Jak można zauważyć na Rysunku 38, już
w 2 min praktycznie całe dostępne oksyHb zostało zamienione w formę metHb.
W kolejnych minutach obserwowano jednak stopniowy zanik pasma CT położonego
przy 636 nm (co ważne, jego położenie nie uległo zmianie) a wzrost intensywności
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pasm Q, co świadczy o powstawaniu nowych kompleksów Hb, będących wynikiem
interakcji metHb z NO. W 20 minucie zaobserwowano maksymalny udział kompleksu,
którego widmo było charakteryzowano przez pasma Qv oraz Q0 położone, odpowiednio,
przy 538 oraz 570 nm. Bardzo podobny profil spektralny był poprzednio raportowany
dla

LSHb

–NO.66,67 W kolejnych minutach można było śledzić proces nazwany

III

reduktywną nitrozylacją, czyli auto-redukcją powstałego LSHbIII–NO w bardziej stabilny
LSHb

–NO, charakteryzowany przez położenie pasm Qv oraz Q0, odpowiednio, przy

II

546 oraz 576 nm.67 Dla potwierdzenia tych słów, zmierzono widmo UV–Vis

LSHb

–

II

NO, otrzymanego poprzez potraktowanie RBCs z przewagą formy deoksyHb donorem
NO (Rysunek 39). Addukt

LSHb

–NO został utworzony bez względu na zastosowane

II

stężenie PAPA–NO, co potwierdza dodatkowo, że w warunkach niskiego wysycania
tlenem, LSHbII–NO jest głównym adduktem Hb z NO.
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Tabela 15. Położenia maksimów pasm absorpcyjnych [nm] różnych kompleksów
hemoprotein wewnątrz izolowanych RBCs z przewagą formy oksyHb po interakcji
z PAPA–NO.
oksyHb
deoksyHb
II
LSHb –NO

Soret

QIV

Qv

Q0

CT

419
434
421

–
–
–

544

578
578

–
–
–

580
579
579
578
576
579

636
632
636
637
635
–

578
570
570
576

–
636
636w
–

Stężenie / mM
1
2
5
15
30
60

546
PAPA–NO / 135 min

411
414
415
413
419
423

497
498
494
497
498
–

Czas / min
0
2*
20**
90***

560

548
545
546
545
545
548
PAPA–NO / 60 mM

bd
bd
bd
bd

–
498
490w
–

544
536
538
546

bd – brak danych; w – słabe pasmo; * – przewaga formy metHb; ** – przewaga formy LSHbIII–
NO; *** – przewaga formy LSHbII–NO
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Rysunek 38. Zestawienie widm absorpcyjnych UV–Vis, przedstawiających przebieg
reakcji pomiędzy RBCs z przewagą formy oksyHb (>90%), a 60 mM PAPA–NO,
rejestrowanych co 2 minuty w zakresie 475 – 675 nm. Dla jasności wytłuszczono
cztery, kluczowe widma: oksyHb (przed dodaniem PAPA–NO), przewagę formy
metHb (2 minuty po dodaniu PAPA–NO), przewagę formy LSHbIII–NO (20 minut po
dodaniu PAPA–NO) oraz LSHbII–NO (90 minut po dodaniu PAPA–NO).

Rysunek 39. Zestawienie widm absorpcyjnych UV–Vis dla RBCs z przewagą
zawartości formy deoksyHb (>90%, A – B), które wystawiono na działanie różnych
stężeń PAPA–NO (300 μM oraz 60 mM). Widma mierzono co 15 min (w przedziale
15 – 135 min, RT); dla jasności przedstawiono trzy, wybrane czasy inkubacji: 15, 45
oraz 135 min. Widma zostały zmierzone w zamkniętych kuwetach, a same roztwory
były przykryte dodatkową warstwą oleju mineralnego, który zapobiegał wydostawaniu
się NO do atmosfery oraz uniemożliwiał dostęp tlenu do kuwety. Widma zostały
znormalizowane do pasma Soreta i przedstawione w zakresie 390 – 675 nm.
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Ostatnią techniką, którą wykorzystano do zbadania produktów interakcji RBCs
z NO był RR. Pomiary wykonano z zastosowaniem wzbudzenia linią 488 nm, oraz
odpowiednio niską mocą (9 μW), żeby zapobiec ewentualnemu oddziaływaniu lasera
z ligandem, które mogłoby doprowadzić do jego odłączenia.30 Do badań RR
przedstawionych na Rysunku 40 zastosowano najwyższe testowane stężenie NO –
60 mM, które wydawało się najciekawsze pod kątem obserwacji nowych adduktów.
Widmo RBCs z przewagą formy deoksyHb (czerwona linia), które potraktowano
PAPA–NO (ciemnoczerwona linia) może zostać z dużą pewnością przypisane do LSHbII–
NO. Potwierdza to przede wszystkim obecność pasma pochodzącego od drgań

zginających Fe–N–O, zlokalizowanego przy 556 cm–1.52 Dla izolowanej Hb
odnotowano pojawienie się tego pasma przy 554 cm–1, zaś słabsze drganie ν(FeII–NO)
było

obserwowane

przy

592

cm–1.133,140

To

drugie

nie

było

widoczne

w zarejestrowanym dla RBCs widmie z powodu warunków pomiarowych (niskiej
mocy), a co za tym idzie słabym stosunkiem sygnału do szumu. Również zakres drgań
wrażliwych na wielkość rdzenia odpowiada temu, co było raportowane dla

LSHb

–NO –

II

intensywne drgania ν2 (1583 cm–1) i ν10 (1635 cm–1), natomiast drgania ν11 oraz ν37
pojawiające się jedynie jako przegięcia. Należy w tym miejscu również wspomnieć, że
chociaż pasmo ν4 jest uznawane za pasmo charakterystyczne dla stanu utlenienia, to
w przypadku adduktów Hb–NO zgłaszano pewne wyjątki.133,140 To dlatego, mimo że ν4
dla kompleksów FeII powinno się pojawić w okolicach 1360 cm–1, to na otrzymanym
widmie LSHbII–NO zostało zaobserwowane przy 1375 cm–1.
Zdecydowanie bardziej interesująco przedstawiają się widma uzyskane z RBCs
z przewagą formy oksyHb (niebieska linia), które potratowano 60 mM PAPA–NO.
Analogicznie jak w pomiarach UV–Vis pokazanych na Rysunku 38, także w przypadku
RR starano się uchwycić dwa, najważniejsze etapy reakcji oksyHb z nadmiarem NO. Ze
względu na inną metodologię, jak również wybrane parametry pomiarów widm RR, nie
było możliwe uzyskanie dostatecznie dobrej jakości widma (o odpowiednim stosunku
sygnału do szumu) tylko z jednej minuty, jak był w stanie zrobić to spektrometr UV–
Vis. Z tego względu, do pierwszego etapu, w którym dominującą formą była metHb
(czarna linia), uśredniono widma zbierane pomiędzy 1 – 12 minutą inkubacji RBCs z 60
mM NO. Dla drugiego etapu, w którym dominującą formą był inny addukt Hb–NO
(fioletowa linia), widma zbierano pomiędzy 14 – 26 minutą inkubacji. Umożliwiło to
zebranie 200 widm z pojedynczego doświadczenia, a w celu sprawdzenia
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powtarzalności wyników, wykonano trzy niezależne eksperymenty (co daje 600
pojedynczych widm).
Forma metHb (czarna linia) została potwierdzona na podstawie obecności pasma
przy 506 cm–1, pochodzącego od drgania ν(Fe–OH2), jak również położenia pasm
charakterystycznych dla stanu utlenienia – FeIII, i spinowego – mieszanina HS i LS, co
było szczegółowo omawiane we wcześniejszych rozdziałach. Na widmie zbieranym
pomiędzy 14 – 26 minutą inkubacji RBCs z 60 mM NO, pojawia się za to nowe pasmo,
położone przy 579 cm–1. Znajduje się ono blisko drgania zginającego dla FeIII–N–O,
które dla izolowanego białka zostało zdefiniowane przy 573 cm–1.133 Co ciekawe, to
drganie wykazuje znaczną zmienność w zależności od badanego układu hemoproteiny,
przesuwając się od 574 cm–1 w przypadku izolowanej Mb do 540 cm–1 dla hemoprotein
z rodziny NOS.15,133,141 Nie można zatem wykluczyć, że pasmo obserwowane przy
579 cm–1 pochodzi od drgania δ(FeIII–N–O) tym bardziej, że drganie δ(FeII–N–O) było
również obserwowane przy nieco wyższej wartości liczb falowych w porównaniu do
badań na izolowanych białkach (556 vs 553 cm–1). Z drugiej strony, drganie
rozciągające ν(FeIII–NO) dla izolowanej Hb było notowane przy 594 cm–1, co może
mieć swój udział w obserwacji przesunięcia pasma δ(FeIII–N–O) ku niższej liczbie
falowej.133

Niestety,

bez

podstawienia

izotopowego,

nie

można

dokonać

niepodważalnego przypisania pasma, dlatego na podstawie danych literaturowych
można jedynie zaproponować, że pasmo przy 579 cm–1 pochodzi od drgania ν lub
δ(FeIII–NO), a samo widmo może zostać uznane jako przedstawiające przewagę
kompleksu

LSHb

–NO. Istnienie LS kompleksu Hb potwierdza zachowanie innych

III

pasm, na przykład wzrost intensywności pasm charakterystycznych dla LS, ν2 oraz ν10,
położonych, odpowiednio, przy 1582 oraz 1639 cm–1, a także ν3 przy 1512 cm–1,
co uwidoczniło dopiero widmo różnicowe pomiędzy widmem przewagi metHb
a przewagi

LSHb

–NO przedstawione na Rysunku 41. Na uzyskanym widmie

III

różnicowym lepiej uwidoczniło się ponadto pasmo położone przy 579 cm–1, jak również
spadek intensywności pasma pochodzącego od drgania ν(Fe–OH2), co oznacza o spadku
zawartości metHb na korzyść formy

LSHb

–NO. Położenia pasm zestawiono

III

w Tabeli 16.
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Rysunek 40. Zestawienie widm RR w zakresie 250 – 1700 cm–1, zarejestrowanych dla
RBCs, wystawionych na działanie wysokiego stężenia PAPA–NO (60 mM). Każde
widmo uśredniono z co najmniej 1200 (widma deoksyHb, HbIINO oraz oksyHb) lub
600 (przewaga metHb oraz przewaga HbIIINO) pojedynczych pomiarów
zarejestrowanych dla osobnych RBCs. W zaznaczonych obszarach (czarne kwadraty)
pokazano w przybliżeniu zakres 480 – 700 cm–1, który reprezentuje średnią ± SD
z trzech niezależnych doświadczeń. Widma zostały zarejestrowane z wykorzystaniem
linii wzbudzającej 488 nm z mocą w punkcie skupienia wynoszącą około 9 μW.
Widma w zakresie 250 – 875 cm–1 przeskalowano przez czynnik x3 w stosunku do
zakresu 875 – 1700 cm–1. Na widmie zaznaczono przypisania najważniejszych pasm.
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Rysunek 41. Zestawienie widm RR w zakresie 425 – 1725 cm–1, zarejestrowanych dla
RBCs z przewagą zawartości form: LSHbIII–NO (fioletowa linia) oraz metHb (czarna
linia) wraz z widmem różnicowym (LSHbIII–NO – metHb) z wykorzystaniem linii
wzbudzającej 488 nm oraz mocy w punkcie skupienia, wynoszącej około 9 μW.
Wszystkie widma uśredniono z przynajmniej 1200 pojedynczych pomiarów
zarejestrowanych dla osobnych RBCs. Na widmie zaznaczono przypisania
najważniejszych pasm. Widma w zakresie 425 – 825 cm–1 przeskalowano przez czynnik
x3 w stosunku do zakresu 1075 – 1700 cm–1.
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Tabela 16. Położenia najważniejszych pasm ramanowskich zarejestrowanych
z wykorzystaniem linii 488 nm, wyrażone w liczbach falowych [cm–1], dla kompleksów
Hb
otrzymanych
po
interakcji
z
NO,
wraz
z
proponowanymi
przypasaniami.22,27,103,104,107,111,133,140
Liczba falowa [cm–1]
Drganie

Przypisanie

przewaga
metHb

przewaga
III
LSHb –NO

–

–

480sh

ν(Fe–OH2)

–

506w

504w

δ(Fe –N–O)

556w

–

–

δ/ν(FeIII–N–O)

–

–

579w

ν7

δ(pyr def)sym

677m

678w

678w

ν15

ν(pyr br)

755m

756m

756m

ν4

ν(pyr hr)sym

1375s

1372s

1373s

ν28

ν(CαCm)sym

1432w

1428w

1431w

ν3

ν(CαCm)sym

1503w

–

–

ν11

ν(CβCβ)

–

1548s

1546s

ν2

ν(CβCβ)

1566sh/1583s

1561s/1582m

1561s/1582m

ν10

ν(CαCm)as

1605sh/1635s

1639sh

1639m

LSHb

γ12
II

II–NO

Opis drgań zgodnie z zaproponowanym przez Abe104 i Hu103 oraz współpracowników:
ν – drganie rozciągające (z ang. stretching), δ – drganie zginające nożycowe (z ang.
scissoring), def – drganie deformacyjne (z ang. deformation), br – drganie „oddychające”
całego pierścienia (z ang. breathing), hr – drganie połowy pierścienia (z ang. half-ring),
as – asymetryczne, sym – symetryczne, pyr – pirol; sh – przegięcie (z ang. shoulder),
w – słabo intensywne (z ang. weak), m – średnio intensywne (z ang. medium), s – silnie
intensywne (z ang. strong). Symbole przy atomach węgla zostały zaznaczone na Rysunku 2.
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Ostatnim doświadczeniem wśród badań opisanych w tym rozdziale, była próba
przeniesienia obserwowanych interakcji Hb z NO bliżej fizjologii (stężenie NO
w organizmie rzadko przekracza kilkaset μM). W tym celu, poddano inkubacji
izolowane RBCs z przewagą formy oksyHb, z komórkami śródbłonka aortalnego,
HAECs (z ang. human aortic enodthelial cells). Komórki HAEC poddano wcześniejszej
stymulacji jonoforem wapnia (10 μg/ml), który miał za zadanie możliwie maksymalnie
je pobudzić do wydzielania NO (idea tego doświadczenia jest przedstawiona
schematycznie na Rysunku 42A). Jako kontroli negatywnej użyto komórek HAECs,
w których

całkowicie

zablokowano

możliwość

wydzielania

NO

za

pomocą

L-NAME.100 Po 6 godzinach inkubacji RBCs z tak przygotowanymi HAECs (w których
produkcja NO była zmobilizowana bądź zahamowana), poddano je pomiarowi RR.
Między czasie pobierano również niewielką ilość próbki na pomiary UV–Vis (po 1, 2
oraz 6h). Wyniki zestawiono na Rysunku 42.
Po 6h inkubacji RBCs z HAECs, które wydzielały NO, zarówno pasmo Soreta jak
i pasma Qv oraz Q0 przesunęły się ku niższym długościom fal, odpowiednio, na 414,
542 oraz 576 nm. Co ciekawe, nie zaobserwowano wzrostu pasm Q IV ani CT,
co oznacza, że nie tworzyła się metHb. Podobne przesunięcie maksimów absorpcji na
widmie UV–Vis obserwowano dla uzyskanego, w powyżej opisanych badaniach
modelowych, adduktu

LSHb

–NO. Warto zauważyć, że zmiana musi być wywołana

III

interakcją Hb z NO, gdyż na widmie RBCs inkubowanych z HAECs w których
zablokowano produkcję NO, żadne przesunięcia położenia pasm nie miały miejsca.
Taka interakcja mogłaby jeszcze prowadzić do powstania adduktów Hb IINO (lub
innych połączeń Hb–NO), jednak kompleks HbIIINO ma pasma Q przesunięte ku
niższym długościom fali w stosunku do oksyHb, podczas gdy maksima pasm Q dla
HbIINO znajdują się 545 oraz 575 nm.66,142 Oznacza to, że gdyby w układzie tworzył się
addukt HbIINO, pasmo Qv nie uległoby przesunięciu (pozycja dla oksyHb oraz HbIINO
– 545 nm), tymczasem przesunęło się ku błękitowi o 3 nm, co może wskazywać na
powstawanie HbIIINO (maksimum pasma Qv, zgodnie z literaturą, to 535 nm).66
W spektroskopii RR zastosowano nieco inne podejście niż dotąd. Ze względu na
chęć uchwycenia utworzonych adduktów Hb–NO zanim ulegną przemianą w inne
formy, zdecydowano się na szybsze pomiary z zastosowaniem wyższej mocy – 100 μW.
W ten sposób ryzykowano, co prawda, wywołaną oddziaływaniem z laserem dysocjację
liganda z szóstej pozycji koordynacyjnej, jednak założono, że skoro NO silniej wiążę
się z FeIII niż tlen48, to do takiego procesu nie dojdzie, a dzięki temu skrócono czas
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pomiaru do 3 min. Ponadto, nawet gdyby NO uległo dysocjacji, to na widmie
różnicowym uzyskanym po odjęcia widma RBCs inkubowanych z HAECs w których
zablokowano produkcję NO, od widma w których RBCs miały kontakt z NO, powinien
uwidocznić się ubytek zastąpionej frakcji. Wyniki RBCs mierzonych w ten sposób,
uśrednione z pięciu niezależnych doświadczeń, przedstawiono na Rysunku 42C.
Jak można zobaczyć na widmie różnicowym, zamierzony efekt został osiągnięty.
Negatywne pasmo 572 cm–1, pochodzące od drgania ν(Fe–O2) sugeruje, że w RBCs
inkubowanych z HAECs w których zablokowano produkcję NO, była mniejsza klasa
oksyHb, co przy jednoczesnej obecności pozytywnych pasm charakterystycznych dla
stanu LS – 1504 cm–1 (ν3), 1585 cm–1 (ν2) oraz 1640 cm–1 (ν10) sugeruje obecność
innego LS kompleksu Hb. W połączeniu z obecnością dodatniego pasma przy
1627 cm–1, które poprzednio obserwowano dla układów FeIII–NO z rodziny NOS141
pozwala przypuszczać, że utworzonym LS kompleksem Hb może być LSHbIII–NO.
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Rysunek 42. Schematyczne przedstawienie idei doświadczenia, w którym stymulowano
(po lewej), bądź blokowano (po prawej) produkcję NO przez komórki HAEC (A);
widma absorpcyjne UV–Vis, reprezentujące średnią ± SD z pięciu niezależnych
doświadczeń, wykonane dla RBCs inkubowanych z komórkami HAEC, stymulowanych
do produkcji NO (po lewej) oraz RBCs po inkubacji z komórkami HAEC, w których
zahamowano produkcję NO (po prawej) (B); widma RR, uśrednione z co najmniej
200 pojedynczych pomiarów dla osobnych RBCs, z pięciu niezależnych doświadczeń,
zarejestrowane dla RBCs inkubowanych z komórkami HAEC, stymulowanych do
produkcji NO (czarna linia) oraz RBCs inkubowanych z komórkami HAEC, w których
zahamowano produkcję NO (czerwona linia, odpowiada widmom UV–Vis z prawej
strony panelu B) wraz z widmem różnicowym (przerywana, czerwona linia, C). Widma
RR wykonano z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm z mocą w punkcie
skupienia wynoszącą około 100 μW. Widma w zakresie 225 – 775 cm–1 przeskalowano
przez czynnik x3 w stosunku do zakresu 775 – 1725 cm–1.
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5.3. Kompleksy Mb z tlenkiem węgla (CO)
Omówione w Rozdziale 1.3.1 właściwości wskazują, że CO nie jest w stanie
zastąpić tlenu w kompleksach oksy- hemoprotein. W celu weryfikacji tego
stwierdzenia, wykorzystano spektroskopię absorpcyjną UV–Vis, której badaniu
poddano izolowaną Mb, wystawioną na działanie CO. Jako źródło tej cząsteczki
wykorzystano CO-RM A1 (z ang. carbon monoxide-releasing molecule) oraz donory
CO oparte o strukturę witaminy B12 (CO-RM B12, DiCl, DiBr, 10-Cl, 10-Br, Lactone),
które różniły się biologicznymi okresami półtrwania (5 – 30 minut). Struktury
zastosowanych donorów przedstawiono na Rysunku 44.

Rysunek 43. Wzory strukturalne donorów CO-RM: A1 oraz opartych o strukturę
witaminy B12: CO-RM B12, DiCl, DiBr, 10-Cl, 10-Br, Lactone.

Jak można zauważyć na Rysunku 44, gdzie przedstawiono widma absorpcyjne
UV–Vis, nawet wysokie stężenie CO nie spowodowało zmiany formy oksyMb.
Potraktowanie próbki z przewagą formy deoksyHb (Rysunek 44B, linia czerwona)
donorem CO zaowocowało z kolei natychmiastową zmianą profilu spektralnego widma
UV–Vis, które można przypisać do adduktu

LSMb

–CO – pasmo Soreta przesunęło się

II

do 423 nm, natomiast w zakresie pasm Q pojawiły się pasma Qv oraz Q0 położone,
odpowiednio, przy 540 oraz 574 nm (Rysunek 44B, linia zielona).143,144 Dodatkowym
potwierdzaniem kompletności konwersji deoksyMb w formę

LSMb

II–

CO, są również

charakterystyczne dla tych dwóch form położenia punktów izozbestycznych, przy około
510, 550, 570 oraz 585 nm.144
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Rysunek 44. Widma absorpcyjne UV–Vis wykonane na izolowanej Mb; forma oksyMb
potraktowana różnymi stężeniami CORM-A1 (A); forma deoksyMb uzyskana przez
uprzednie dodanie 10 mM Na2S2O4 do oksyMb (czerwona linia) oraz MbCO, którą
uzyskano przez potraktowanie deoksyHb związkiem CO-RM 401 (5 mM, zielona linia)
(B).

Z uwagi na prostą strukturę, izolowana Mb często jest wykorzystywana do badań
modelowych i kinetycznych. Dodatkową zaletą Mb względem Hb jest fakt, że posiada
tylko jeden hem, dzięki czemu nie zachodzą tutaj implikacje allosteryczne, które często
utrudniają interpretację interakcji ligandów z Hb. Właśnie do tego typu badań
wykorzystano izolowaną Mb oraz spektroskopię absorpcyjną UV–Vis, w których
sprawdzono interakcję Mb z CO uwolnionym z różnego rodzaju związków
donorowych.
W tej części badań skupiono się wyłącznie na spektroskopii absorpcyjnej UV–Vis,
która okazała się wystarczająca do odpowiedzi na postawione pytania. Za pomocą tej
techniki sprawdzono, czy możliwe będzie ilościowe określenie powstałego MbCO.
Metodologia pomiaru oraz sposób opracowania danych zostały oparte na podstawie
protokołu zaproponowanego przez A. J. Atkina144. Próbki były mierzone w zakresie
pasm Q (500 – 600 nm), a konwersja deoksyMb w MbCO była śledzona poprzez
zmianę absorbancji przy 540 nm w temperaturze pokojowej. Jako widma odniesienia
potraktowano przygotowane ex tempore próbki deoksyMb oraz MbCO (100 µM
deoksyMb + 5 mM CO-RM A1) przedstawione na Rysunku 43B. Ilość utworzonego
MbCO w badanych próbkach została uznana ponadto za równowartość ilości CO
uwolnionego ze związków CO-RM B12.143,144 Schemat postępowania podczas
obliczania utworzonego MbCO:
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1) Obliczono stężenie MbCO w próbce odniesienia zgodnie ze wzorem (8.2.1):
MbCOmax = (

𝐴540
𝜀

) ∙ 1000, (8.2.1)

gdzie 𝐴540 oznacza absorbancję przy 540 nm, 𝜀 molowy współczynnik
ekstynkcji dla MbCO (15,4 mM–1cm–1).
2) Wykorzystując punkt izozbestyczny przy 510 nm policzono poszukiwany, nowy
molowy współczynnik ekstynkcji, co było niezbędne w momencie rozważania
zmiany absorbancji przy 540 nm (8.2.2):
𝜀𝑥 = (Δ𝐴540 − Δ𝐴510 ) ∙ 1000/MbCOmax , (8.2.2)
gdzie 𝜀𝑥 to poszukiwany molowy współczynnik ekstynkcji, Δ𝐴540 to zmiana
w absorbancji przy 540 nm, natomiast Δ𝐴510 to zmiana w absorbancji
przy 510 nm.
3) Znając poszukiwany molowy współczynnik ekstynkcji oraz zmiany absorbancji
przy 510 oraz 540 nm jest możliwe obliczenie stężenia MbCO w dowolnej
próbce (8.2.3):
MbCO = 1000 ∙ (Δ𝐴540 − Δ𝐴510 )/𝜀𝑥 , (8.2.3).
Do badań wykorzystano stężenia związków donorowych wynoszące 100 µM,
zachowując stosunek względem akceptora (Mb) wynoszący 1 : 1 (100 µM : 100 µM).
Wszystkie widma rejestrowano co minutę w okresie 0 – 15 min a wszystkie roztwory
przykrywano dodatkową warstwą oleju mineralnego, żeby zapobiec kontaktowi
z powietrzem, jak również wydostania się uwolnionego CO z kuwety pomiarowej.
Wykonano co najmniej pięć niezależnych powtórzeń (N = 5) dla każdej pary stężeń.
Na Rysunku 45A przedstawiono przykładowy zestaw widm absorpcyjnych UV–Vis,
rejestrowanych co minutę dla próbki Mb potraktowanej CO-RMs B12 w stosunku
stężeń 1:1. Pojedyncze pasmo Q zlokalizowane przy 556 nm, typowe dla deoksyMb,
ulegało stopniowej konwersji do pasm Qv oraz Q0, które w 15 minucie osiągnęły
maksima absorpcji, odpowiednio, przy 543 oraz 574 nm. Na kolejnym panelu (Rysunek
45B) umieszczono wykres przedstawiający ilość utworzonego MbCO w zależności od
czasu inkubacji badanych związków z akceptorem (Mb), natomiast na Rysunku 46
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wykresy
po

z

wartościami

przereagowaniu

Mb

znormalizowanymi
z

CO

względem

uwolnionym

przez

utworzonego
podstawowy

MbCO
związek

z rodziny CO-RMs B12.

Rysunek 45. Widma absorpcyjne UV–Vis w zakresie pasm Q, przedstawiające
konwersję deoksyMb (0 min) w MbCO (1 – 15 min) na przykładzie inkubacji Mb
z podstawowym donorem CO z rodziny CO-RMs B12 (A); graficzne przedstawienie
ilości utworzonego MbCO [µM] w zależności od czasu inkubacji dla różnych donorów
CO w stosunku stężeń 1:1 (100 µM : 100 µM, B). Wyniki stanowią średnią z pięciu
niezależnych doświadczeń (B).

Rysunek 46. Zestawienie wyników przedstawiających względną ilość utworzonego
MbCO w 6 (A) oraz 15 min (B) inkubacji badanych związków CO-RMs z Mb
w stosunku stężeń 1:1 (100 µM : 100 µM). Wyniki zostały znormalizowane względem
ilości utworzonego MbCO ze związku B12 oraz stanowią średnią ± SD z pięciu
niezależnych doświadczeń.
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Podsumowując, CO wiązało się tylko z formą deoksyMb, prowadząc do powstania
kompleksu

LSMb

II–

CO. Ilość powstałego MbCO nie zależała wyłącznie od CO

dostępnego w rozworze, ale również od tego, jaki związek został wykorzystany za
donor. Ponadto należy podkreślić, że ze względu na, względnie, prostą strukturę,
Mb może zostać wykorzystana również do ilościowych oznaczeń uwolnionego
CO – poprzez obserwację utworzonego adduktu LSMbII–CO.

5.4. Dyshemoglobiny

oraz

metabolity

Hb

w

komórkach

Kupffera

oraz makrofagach
Czas życia RBCs wynosi średnio około 120 dni.145,146 Po tym czasie,
„stare” krwinki, sRBCs (z ang. senescent RBCs) są usuwane z krążenia w procesie
eryptozy (z ang. eryptosis), która zachodzi wewnątrz makrofagów obecnych
w śledzionie oraz komórkach Kupffera w wątrobie.146–148 Wszystkie komórki, w tym
również RBCs, mają asymetryczną błonę komórkową. Po jej wewnętrznej stronie
znajduje się fosfatydyloseryna (PS). W momencie gdy komórki ulegają apoptozie
(programowanej śmierci, której odpowiednikiem dla RBCs jest eryptoza), PS jest
przemieszczana na zewnętrzną stronę błony komórkowej.146,149 Jest to znak dla
makrofagów, który umożliwia rozpoznanie komórki jako apoptyczną i rozpoczęcie
procesu fagocytozy, nazywanej erytrofagocytozą, jeżeli dotyczy sRBCs. Gdy krwinki
znajdą się już wewnątrz makrofagów, ulegają rozpadowi na białka, lipidy i hem.1,150
Następnie, przy udziale oksygenazy hemowej (HO), hem jest katabolizowany
do wolnego żelaza, tlenku węgla(II) oraz biliwerdyny, która ostatecznie przechodzi do
bilirubiny.1,151 Makrofagi są również odpowiedzialne za usuwanie z krążenia wolnej Hb
oraz hemu, które odznaczają się dużą reaktywnością i mogą prowadzić do różnego
rodzaju niepożądanych efektów.1,147 Białkami odpowiedzialnymi za wychwyt wolnej
Hb i hemu są glikoproteiny, odpowiednio, dimeryczna haptoglobina (Hp) oraz
monomeryczna hemopeksyna (HPX).1 Utworzone kompleksy, Hp–Hb oraz HPX–hem
są następnie rozpoznawane przez makrofagi i usuwane z krążenia poprzez endocytozę.
Wewnątrz sRBCs znacznie częściej spotyka się tak dyshemoglobiny, czyli
kompleksy

Hb,

które

utraciły

swoje

fizjologiczne

właściwości

(szczegóły

w Rozdziale 1.2.2). Wewnątrz makrofagów oraz komórek Kupffera powinna być zatem
wykrywalna cała gama związków Hb, jej kompleksów, pochodnych oraz produktów
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rozpadu, w tym najpowszechniej powinny występować metHb, hemichrom, hematyna
oraz biliwerdyna i bilirubina.
Badania rozpoczęto od wyizolowanych komórek Kupffera, do pomiaru których
wykorzystano spektroskopię rozpraszania ramanowskiego. Zastosowano wzbudzenie
z wykorzystaniem dwóch różnych linii lasera o długościach fali 488 i 532 nm.
Zmierzono około 40 komórek Kupffera, z czego w 16 odnaleziono ślady hemoprotein
bądź ich pochodnych. Na Rysunku 47 zestawiono po jednym, reprezentatywnym
przykładzie komórki Kupffera, w której zaszła erytrofagocytoza, zmierzonej
z zastosowaniem linii wzbudzającej 532 nm (Rysunek 47A) oraz 488 nm (Rysunek
47B). Każdy z paneli składa się z obrazu widzialnego mierzonej komórki, obrazów
ramanowskich uzyskanych po integracji określonych pasm oraz obrazów CA, które
przedstawione obok obrazów ramanowskich, pozwoliły na korelację oraz potwierdzenie
wyznaczonych grup związków. Zidentyfikowano w ten sposób klasy jądra
komórkowego (kolor zielony), cytoplazmy (kolor szary), skupisk lipidowych
i cytoplazmy bogatej w lipidy (kolory żółty oraz pomarańczowy) oraz pochodnych Hb
(czerwony i niebieski). Odpowiadające klasom widma ramanowskie, uzyskane po
analizie CA, przedstawiono na Rysunkach 48A – B.
Wizualizację dystrybucji przestrzennej materii organicznej otrzymano poprzez
wykonanie integracji pasm, pochodzących od drgań ν(C–H), występujących w zakresie
spektralnym 2800 – 3050 cm–1. Przedstawiony w ten sposób obszar, reprezentuje
miejsca o intensywności sygnału wyższej od poziomu tła, co umożliwia uzyskanie
„ramanowskiego” obrazu komórki.
Obecność lipidów (czy też bardziej precyzyjnie – skupisk lipidowych) potwierdzono
poprzez obecność pasm położonych przy 2851 cm–1 oraz około 1749 cm–1, które
pochodzą, odpowiednio, od symetrycznego drgania ν(CH2) oraz ν(C=O).152,153 Inne
pasma, które również wskazują na lipidowy charakter fragmentów komórki, są
położone przy 1441, 1306 oraz 1269 cm–1 i pochodzą od drgań δ(–CH2), torsyjnych
grupy –CH2 oraz δ(=CH).108,154 Warto w tym miejscu podkreślić, że lipidy wyjątkowo
mocno rozpraszają światło na sposób ramanowski155, co skutkuje pojawieniem się wielu
intensywnych pasm oraz wzmocnieniem tych, które w innych przypadkach
niekoniecznie są uznawane za charakterystyczne dla tej grupy. Na przykład pasmo przy
około 1658 cm–1, przypisywane do tzw. amidu I, pochodzące od drgań ν(C=C), które
może wskazywać na obecność zarówno lipidów jak i białek, w przypadku dominacji
tych pierwszych znacznie zyskuje na intensywności, wskazując na przeważający udział
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lipidów. Do wizualizacji skupisk lipidowych wykorzystano pasmo zlokalizowane
przy około 2851 cm–1.
Słabe pasmo, położone przy 789 cm–1, jest przypisywane do drgań oddychających
pierścieni zasad azotowych nukleotydów oraz asymetrycznych drgań ν(PO2–)
wchodzących w skład DNA, wobec czego może być wykorzystane jako pasmo
charakterystyczne obecności jądra komórkowego.108,154 Również pasmo pochodzące od
symetrycznych ν(PO2–), położone przy 1094 cm–1, wskazuje obecność jądra
komórkowego.108,153 Do wykonania obrazów ramanowskich przedstawiających jądro
komórkowe wybrano pasmo przy 789 cm–1, które w tym zakresie jest lepiej izolowane
od innych pasm.
Powyższe rozważania są tożsame w przypadku zastosowania obydwu linii
wzbudzających – zarówno 532 jak i 488 nm, ze względu na podobieństwo pasm
charakterystycznych dla omówionych powyżej grup związków (materia organiczna,
lipidy oraz jądro komórkowe). Jak zostało już niejednokrotnie pokazane we
wcześniejszych rozdziałach tej dysertacji, widma hemoprotein uzyskane tymi liniami
wzbudzającymi znacznie się od siebie różnią. Z tego względu, w przypadku
zastosowania linii 532 nm jako pasmo charakterystyczne dla układów Hb lub jej
pochodnych wykorzystano drganie ν15, podczas gdy dla linii 488 nm drganie ν4.
Główną

formą

Hb,

którą

rozróżniono

na

widmach

komórki

Kupffera

zarejestrowanych linią wzbudzenia 532 nm (Rysunek 48A), jest metHb (czerwona klasa
na obrazie CA). Wskazują na to położenia pasm pochodzących od drgań
ν37 (1586 cm–1), ν22 (1128 cm–1) oraz ν15 (754 cm–1), które można zestawić z widmem
standardu metHb przedstawionym na Rysunku 15. Dodatkowo, zauważono ślady
biliwerdyny (niebieska klasa na obrazie CA), co zinterpretowano na podstawie
obecności pasm 1608 oraz 698 cm–1. Co ciekawe, lokalizacja metHb oraz biliwerdyny
koreluje z lokalizacją skupisk lipidowych.
Zgłaszano poprzednio, że postępująca degradacja Hb zachodząca wewnątrz
komórek Kupffera, jest połączona ze wzrostem ilości skupisk lipidowych, co jest
spowodowane faktem, że nadmierna erytrofagocytoza prowadzi do indukowanej
nagromadzającym się hemem apoptozy.148,156 Na podstawie tej informacji można
przypuszczać, że komórka Kupffera przedstawiona na Rysunku 47B ma za sobą wiele
przeprowadzonych procesów erytrofagocytozy, co wynika z bardzo dużej ilości skupisk
lipidowych. Dodatkowo, jądro komórkowe zaczęło się kurczyć, potwierdzając
zachodzącą

apoptozę.

Pomimo

tego,

komórka

nie

utraciła

jeszcze

swojej
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funkcjonalności – udało się zobrazować, jak rozpoczyna proces erytrofagocytozy
kolejnej krwinki czerwonej. Wzbudzenie linią 488 nm, pozwoliło na odróżnienie poza
metHb (czerwona klasa na obrazie CA) również hemichromu (niebieska klasa na
obrazie CA), jak wskazują położenia drgań ν10 oraz ν2 w pozycjach typowych dla
układów LS – 1638 oraz 1594 cm–1. Warto zwrócić uwagę, że hemichrom pojawił się
na krawędziach krwinki, co jest uznawane za charakterystyczne dla sRBCs.
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Rysunek 47. Wyniki obrazowania ramanowskiego komórek Kupffera; obraz widzialny
(60x) mierzonej komórki wraz z obrazami ramanowskimi uzyskanymi po integracji
pasm pochodzących od materii organicznej (2800 – 3050 cm–1), lipidów (2851 cm–1),
jądra komórkowego (789 cm–1) oraz hemoglobiny lub jej pochodnych (1372 cm–1 lub
754 cm–1) otrzymane z wykorzystaniem linii wzbudzającej 532 nm (A) lub 488 nm (B)
wraz z obrazami CA oraz opisem kolorów, odzwierciedlającym wyniki CA.
Rozdzielczość przestrzenna wynosiła około 1 μm.
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Rysunek 48. Średnie widma ramanowskie klas, przedstawionych na Rysunku 47,
otrzymanych na podstawie CA. Widma panelu A odpowiadają Rysunkowi 47A (wyniki
obrazowania ramanowskiego z wykorzystaniem linii 532 nm), natomiast z panelu B
Rysunkowi 47B (wyniki obrazowania ramanowskiego z wykorzystaniem linii 488 nm).
Kolory odpowiadają klasom CA opisanym w Rysunku 47: szary – cytoplazma,
niebieski oraz czerwony – pochodne hemoglobiny, zielony – jądra komórkowe, żółty –
lipidy.
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Jak zostało wspomniane, makrofagi są odpowiedzialne za usuwanie sRBCs.
Sygnałem do rozpoczęcia erytrofagocytozy jest dla nich ekspresja PS na zewnętrznej
części błony RBCs. W celu wywołania zmiany RBCs  sRBCs, świeżo wyizolowane
krwinki poddano inkubacji z jonoforem wapnia w obecności jonów wapnia
(30 min, 37°C, szczegółowy w Rozdziale 4.2.2.2). Ekspresję PS potwierdzono
z zastosowaniem cytometrii przepływowej, stosując jako barwnik fluorescencyjny
Aneksynę V, która jest szeroko stosowana w celu detekcji wczesno-apoptotycznych
komórek.157,158 RBCs, których nie traktowano jonoforem wapnia odznaczały się niską
fluorescencją (Rysunek 49A), w odróżnieniu do RBCs po 30 min inkubacji z jonoforem
wapnia (Rysunek 49B). Wzrost fluorescencji od Aneksyny V sugeruje przejście RBCs
w stan apoptozy, czyli powstanie sRBCs. Jak oszacowano na podstawie stosunków
intensywności fluorescencji komórek traktowanych do nietraktowanych jonoforem
wapnia, populacja sRBCs wyniosła około 40%.

Rysunek 49. Zestawienie cytogramów przedstawiających zmiany fluorescencji
izotiocjanianu fluoresceiny (FITC) skoniugowanego z Aneksyną V, będące
odzwierciedleniem obecności postarzonych RBCs. Krwinki, nie traktowane jonoforem
wapnia odznaczają się niską fluorescencją FITC (A), podczas gdy ich potraktowanie
jonoforem wapnia znacznie zwiększa fluorescencję FITC (B), co świadczy o pojawieniu
się fosfatydyloseryny na powierzchni błony RBCs i ich postarzenie (przejście w
sRBCs). Populacja sRBCs stanowiła około 40% wszystkich RBCs. Na osi X
zaznaczono intensywność fluorescencji FITC, na osi Y zaznaczono odpowiednio,
parametr SSC korelujący z ziarnistością komórek bądź liczbę komórek (Count).
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W kolejnej części doświadczeń, zastosowano linie komórkowe: mysią linię
makrofagów RAW.264 oraz ludzką linię MonoMac-6, które poddano inkubacji
z sRBCs. W pierwszej kolejności, komórki RAW.264 poddano inkubacji z RBCs (nie
traktowanymi jonoforem wapnia) celem potwierdzenia, że zdrowie RBCs nie będą
podlegały erytrofagocytozie. Zmierzono 32 komórki i w żadnej nie natrafiono na ślady
Hb lub jej pochodnych. Reprezentatywne przykłady obrazowania ramanowskiego dla
takich komórek przestawiono na Rysunku 50. Na podstawie przeprowadzonej analizy
skupień podzielono komórki na trzy podstawowe klasy: jądra komórkowego (zielona
klasa na obrazie CA), lipidów (żółta klasa na obrazie CA) oraz cytoplazmy (szara klasa
na obrazie CA). Jak poprzednio, obrazy CA zestawiono z obrazami ramanowskimi oraz
obrazem widzialnym mierzonej komórki. Zestaw pasm charakteryzujących daną klasę
jest taki sam jak w przypadku powyżej omówionych komórek Kupffera. Nowością jest
przedstawienie obrazu ramanowskiego odzwierciedlającego dystrybucję przestrzenną
białek, które utożsamiono z dystrybucją fenyloalaniny, otrzymaną po integracji pasma
przy 1004 cm–1, pochodzącego od drgania oddychającego pierścienia aromatycznego.
152,159
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Rysunek 50. Wyniki obrazowania ramanowskiego dla reprezentatywnych, kontrolnych
komórek RAW.264 (nie inkubowanych z RBCs); obraz widzialny (60x) mierzonej
komórki wraz z obrazami ramanowskimi uzyskanymi po integracji pasm pochodzących
od materii organicznej (2800 – 3050 cm–1), lipidów (2854 cm–1), fenyloalaniny (1004
cm–1, pasmo uznawane za charakterystyczne dla obecności białek) oraz jądra
komórkowego (790 cm–1) otrzymane z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm,
wraz z obrazami CA oraz odpowiadającymi im widmami średnimi otrzymanymi z CA.
Rozdzielczość przestrzenna wynosiła około 1 μm.
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Na Rysunkach 51 oraz 52 przedstawiono przykłady obrazowania ramanowskiego
komórek z linii RAW.264, inkubowanych z sRBCs (mysimi), w których natrafiono na
ślady obecności Hb lub jej pochodnych. Pomiary wykonano z zastosowaniem linii
wzbudzającej 488 nm. Średnie widma otrzymane z analizy CA, zestawiono obok
obrazów ramanowskich i obrazu CA, którego kolory klas odpowiadają kolorom
zaprezentowanych widm.
Struktury wewnątrzkomórkowe, takie jak jądro komórkowe (zielona klasa na
obrazie CA) oraz skupiska lipidów (żółta klasa na obrazie CA), zostały rozpoznane
po uprzednio opisanych pasmach charakterystycznych położonych, odpowiednio, przy
783 cm–1 oraz około 2850 cm–1. Warto zwrócić uwagę na proporcjonalną zawartość
skupisk lipidowych do obecnej Hb. Na Rysunku 51 są widoczne dwie czerwone
krwinki, które znajdują się już wewnątrz makrofagu, co oznacza zaawansowany etap
erytrofagocytozy, którym towarzyszą wyraźnie uformowane skupiska lipidowe, podczas
gdy na Rysunku 52, gdzie makrofag dopiero rozpoczyna fagocytozę, lipidy zaczynają
agregować w miejscu, gdzie erytrofagocytoza będzie zachodzić.
Szczegółowa analiza profilu widma pochodzącego od pochodnej Hb na Rysunku 51
(czerwona klasa na obrazie CA), pozwala na jej identyfikację jako metHb, jak wynika
z położenia drgania ν4 przy 1372 cm–1 oraz ν37 przy 1583 cm–1, co wskazuje na
5C kompleks zawierający

HSFe

. Na brzegach krwinek, jak również w dolnej części

III

makrofagu natrafiono ponadto na kolejną pochodną Hb, którą zidentyfikowano jako
hemichrom (niebieska klasa na obrazie CA), jak wskazuje położenie drgania ν10 przy
1642 cm–1, czyli w pozycji typowej dla układów LS. W połączeniu z pozycją drgania
ν4 przy 1374 cm–1 wskazuje na kompleks zawierający w swoim centrum LSFeIII.
RBCs przedstawione na Rysunku 52 zawierają głównie metHb (czerwona klasa na
obrazie CA), jak wynika z położenia drgania ν4 przy 1373 cm–1 oraz ν37 przy 1582 cm–1.
Pasmo, położone przy 1608 cm–1, odznacza się największą intensywnością w zakresie
1550 – 1650 cm–1, co mogłoby wskazywać na biliwerdynę, jednak nie udało się jej
wyodrębnić ani podczas opracowywania obrazów ramanowskich, ani podczas analizy
CA. Analiza CA uwidoczniła jednak inną pochodną Hb (niebieska klasa na obrazie
CA), którą można zinterpretować jako hematynę, jak wynika z położenia drgania ν10
przy 1628 cm–1, co pozostaje w zgodzie z widmem tego standardu przedstawionym
na Rysunku 15.
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Rysunek 51. Obraz widzialny (60x) utrwalonej komórki RAW.264, którą inkubowano
z mysimi sRBCs, wraz z obrazami ramanowskimi uzyskanymi po integracji pasm
pochodzących od materii organicznej (2800 – 3050 cm–1), lipidów (2852 cm–1) oraz
hemoglobiny lub jej pochodnych (1372 cm–1) otrzymane z wykorzystaniem linii
wzbudzającej 488 nm. Wewnątrz komórki zaobserwowano dwie krwinki czerwone,
które ulegają procesowi erytrofagocytozy. Na rysunku przedstawiono ponadto obraz
CA wraz z widmami średnimi otrzymanymi z klas CA. Kolory widm odpowiadają
kolorom klas na obrazie CA. Rozdzielczość przestrzenna wynosiła około 0,5 μm.
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Rysunek 52. Obraz widzialny (60x) utrwalonej komórki RAW.264, którą inkubowano
z mysimi sRBCs, wraz z obrazami ramanowskimi uzyskanymi po integracji pasm
pochodzących od materii organicznej (2800 – 3050 cm–1), lipidów (2857 cm–1) oraz
hemoglobiny lub jej pochodnych (1373 cm–1) otrzymane z wykorzystaniem linii
wzbudzającej 488 nm. Po lewej stronie komórki RAW.264 jest widoczna krwinka
czerwona, która zaczyna podlegać procesowi erytrofagocytozy. Na rysunku
przedstawiono ponadto obraz CA wraz z widmami średnimi otrzymanymi z klas CA.
Kolory widm odpowiadają kolorom klas na obrazie CA. Rozdzielczość przestrzenna
wynosiła około 0,5 μm.
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Na ostatnim z przedstawionych w tym rozdziale Rysunków, została przedstawiona
komórka z linii MonoMac-6, którą również poddano inkubacji z sRBCs (ludzkimi).
Niestety, pomimo zmierzenia 24 komórek nie natrafiono na taką, w której byłby
widoczny cały erytrocyt. Zmierzono natomiast komórkę (Rysunek 53), w której
dostrzeżono ślady, mogące wskazywać bilirubinę (niebieska klasa na obrazie CA), jak
zinterpretowano na podstawie obecności pasm o bardzo niskiej intensywności,
położonych przy 678, 1291 oraz 1617 cm–1, co odpowiada standardowi,
przedstawionemu na Rysunku 15. Należy zaznaczyć, że pasma te znajdują się niemal na
granicy szumu, co wynika ze słabego efektu pre-rezonansowego, który wykazuje
bilirubina. Ciekawą obserwacją wydaje się ponadto obecność hemichromu, jak wynika
z interpretacji położenia drgań ν4 przy 1377 cm–1 oraz ν10 przy 1641 cm–1. Forma ta jest
raczej utożsamiana z agregatami Hb występującymi wewnątrz komórek bądź tkanek,
podczas gdy na przedstawionym obrazie ramanowskim oraz CA pojawia się w buforze
– na zewnątrz komórki. Niemniej już wcześniej wskazywano, że pewna część (do 25%)
metHb może występować w formie LS, właśnie jako hemichrom.160 Być może
należałoby więc przeprowadzić dalszego rozróżnienia oraz charakterystyki kompleksów
hemoprotein w tym aspekcie, zwracając uwagę czy ma się do czynienia
z hemichromem obecnym wewnątrz komórki czy tkanki, czy też obecnym jako „wolne”
białko pozakomórkowe.
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Rysunek 53. Obraz widzialny (60x) utrwalonej komórki MonoMac-6, którą
inkubowano z ludzkimi sRBCs, wraz z obrazami ramanowskimi uzyskanymi po
integracji pasm pochodzących od materii organicznej (2800 – 3050 cm–1), bilirubiny
(678 cm–1), pochodnej hemoglobiny – hemichromu (1377 cm–1), otrzymane
z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm. Na rysunku przedstawiono ponadto obraz
CA wraz z widmami średnimi otrzymanymi z klas CA. Kolory widm odpowiadają
kolorom
klas
na obrazie CA. Rozdzielczość przestrzenna wynosiła
około 0,5 μm.
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5.4.1. Cytochrom c w makrofagach
Na Rysunku 50 przedstawionym w poprzednim rozdziale, pokazano wyniki
obrazowania ramanowskiego dla makrofagów z linii komórkowej RAW.264,
nie inkubowanych z czerwonymi krwinkami. Podczas wykonywania tych pomiarów
zwrócono uwagę na nieobecność na widmach RR pasm, mogących zostać przypisanych
do Cc, który jest obecny w mitochondriach wszystkich komórek. Było to dodatkową
motywacją, żeby wykonać więcej obrazów ramanowskich makrofagów, których nie
inkubowano z sRBCs. Zmierzono łącznie 32 makrofagi stosując różne kroki pomiarowe
oraz czasy zbierania pojedynczego widma. Jak pokazano na Rysunku 54, dokonano
dokładniejszej analizy na poszczególne składniki komórkowe. Oprócz poprzednio
opisanych, zauważono również pasma pochodzące od drgań oddychających pierścieni
kwasów nukleinowych (głównie guaniny i adeniny), położone przy 1574 i 1490 cm–1,
niestety w żadnym ze zmierzonych makrofagów nie natrafiono na pasma,
odpowiadające zmierzonemu standardowi Cc, przedstawionemu na Rysunku 14.

Rysunek 54. Wyniki obrazowania ramanowskiego dla wybranej komórki RAW.264,
nie poddanej inkubacji z RBCs; obraz widzialny (60x) mierzonej komórki wraz
z obrazami ramanowskimi uzyskanymi po integracji pasm pochodzących od materii
organicznej (2800 – 3050 cm–1), lipidów (2852 cm–1), fenyloalaniny (1004 cm–1, pasmo
uznawane za charakterystyczne dla obecności białek), guaniny i adeniny (1574 i 1490
cm–1, pasma uznawane za charakterystyczne dla kwasów nukleinowych) oraz jądra
komórkowego (784 cm–1) otrzymane z wykorzystaniem linii wzbudzającej 488 nm.
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Taka sytuacja może być wynikiem zbyt niskiego stężenia tej hemoproteiny,
lecz ciekawe wyjaśnienie podsuwa również Okada i współpracownicy, którzy w swojej
pracy stwierdzili, że wyłącznie zredukowana forma Cc odznacza się wystarczająco
silnym wzmocnieniem, by umożliwić odróżnienie od innych struktur obecnych
w komórce na podstawie widm ramanowskich.161 Pamiętając o wpływie mocy lasera
w punkcie skupienia na redukcję hemoprotein (podczas obrazowania moc wynosiła
około 20 mW), w komórkach powinna się znajdować przewaga Cc z

LSFe

II

, jednak

z drugiej strony, mierzone komórki były wcześniej utrwalone za pomocą
glutaraldehydu, który jest odpowiedzialny za utlenienie Cc do formy

LSFe

, co może

III

tłumaczyć nieobecność Cc na otrzymanych widmach.161
Jednym z pomysłów na zobrazowanie Cc obecnego w komórkach, mogłoby być
znakowanie za pomocą jonów CN–. Jak napisano w Rozdziale 1.2.3, jony te wykazują
silne powinowactwo do FeIII. Dzięki temu, interakcja z CN– powinna prowadzić do
powstania kompleksu

LSFe

–CN–, który pozwoliłby na zachowanie formy utlenionej

III

nawet po utrwaleniu. Poddanie obrazowaniu ramanowskiemu tak znakowanej komórki
mogłoby więc pozwolić na obserwację Cc obecnego w mitochondriach. Niestety przed
powstaniem niniejszej dysertacji nie udało się wykonać tego typu badania, lecz znajduje
się ono w planach badawczych Autora.

5.5. Obrazowanie ramanowskie tkanek
Sygnał

ramanowski

od

hemoprotein

i

ich

pochodnych

zawsze

będzie

intensywniejszy na tle pozostałych komponentów, jeżeli do wzbudzenia zostanie
wykorzystana linia o długości fali znajdującej się blisko ich przejść absorpcyjnych.
Jedną z najbardziej popularnych linii wzbudzających stosowanych do badań układów
biologicznych z wykorzystaniem spektroskopii rozpraszania ramanowskiego, jest ta
o długości fali 532 nm.108 Jest to swoistego rodzaju kompromis – z jednej strony linia
ta oferuje otrzymanie widm o dobrym stosunku sygnału do szumu, pozwalając na
obserwację różnorodnych komponentów komórkowych z dobrym rozróżnieniem
(białka, skupiska lipidowe, hemoglobina, DNA, i inne) a z drugiej nie jest na tyle
wysoko energetyczna, by prowadzić do uszkodzeń badanych obiektów. Widma
hemoprotein uzyskanych tą linią również cechują się swojego rodzaju kompromisem –
odznaczają się głównie pojawieniem trzech pasm (od drgań ν15, ν22 oraz ν37), które
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umożliwia ich identyfikację, nie przeszkadza (zazwyczaj) w obserwacji innych struktur,
lecz nie pozwala na dokładniejszą charakterystykę obserwowanego kompleksu Hb.
W tym Rozdziale przedstawiono przykłady obrazowania ramanowskiego pełnej
krwi

(jako

tkanki

łącznej

–

płynnej,

nie

izolowanych

RBCs)

wykonane

z wykorzystaniem linii wzbudzającej o długości fali 488 nm – celem dokładniejszej
identyfikacji obecnych kompleksów Hb; oraz tkanki mózgu i serca, do obrazowania
których wykorzystano linię wzbudzającą o długości fali 532 nm – celem obserwacji
dystrybucji przestrzennej hemoprotein.

5.5.1. Pełna krew
Na Rysunku 55 przedstawiono przykład obrazowania ramanowskiego rozmazu
pełnej krwi mysiej, które wykonano z wykorzystaniem linii wzbudzającej o długości
fali 488 nm. Do obrazowania zastosowano rozdzielczość przestrzenną wynoszącą około
1 μm, co pozwoliło na zebranie kilkudziesięciu widm w obrębie każdej krwinki.
Zastosowanie obrazowania ramanowskiego do zmierzenia próbki pełnej krwi
umożliwiło, poza wizualizacją RBCs (czerwona klasa na obrazie CA), również detekcję
karotenoidów (pomarańczowa klasa na obrazie CA) oraz pojedynczej białek krwinki,
WBC (z ang. white blood cell) (jasnoniebieska klasa na obrazie CA). Co prawda sygnał
WBC był za słaby by umożliwić otrzymanie jej wizualizacji za pomocą obrazu
ramanowskiego, jednak jest dobrze widoczny dzięki wykonanej analizie CA
(powiększenie, Rysunek 55). Rozmieszczenie karotenoidów uzyskano wykonując
integrację po intensywnym i charakterystycznym paśmie, położonym przy 1527 cm–1,
pochodzącym od drgań ν(C–C). Drugim pasmem, potwierdzającym identyfikację
karotenoidów, jest to przy 1162 cm–1, również przypisywane do drgań ν(C–C).108
Wizualizację przestrzennej dystrybucji RBCs, uzyskano integrując pasmo
pochodzące od drgania ν4. Jego lokalizacja przy 1362 cm–1 wskazuje na obecność
przewagi kationów FeII, co wynika najprawdopodobniej z opisywanego wcześniej
zjawiska redukcji wywołanej oddziaływaniem z laserem.30 Z drugiej strony, drganie ν4
powinno się znajdować raczej poniżej 1360 cm–1, jeżeli pochodziłoby tylko od układów
zawierających FeII.162 Można zatem wnioskować, wspierając się również obecnością
drgania ν37 przy 1584 cm–1 oraz przegięcia od pasma drgania ν(C=C) przy 1628 cm–1,
że w zmierzonych krwinkach znajduje się pewien udział metHb, którego kation Fe III
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sprawia, że drganie ν4 jest w niewielkim stopniu przesunięte ku niższej liczbie falowej
(1362 cm–1).
Widmo WBC jest pozbawione jakichkolwiek cech rezonansu, co widać, między
innymi, po znacznie mniejszej intensywności niskiego zakresu spektralnego (650 –
1700 cm–1) w porównaniu do wysokiego zakresu spektralnego (2800 – 3050 cm–1).

Rysunek 55. Obraz widzialny (100x) rozmazu pełnej krwi mysiej z zaznaczeniem
mierzonego obszaru (czerwony kwadrat) wraz z obrazami ramanowskimi uzyskanymi
po integracji pasma pochodzącego od RBCs (1362 cm–1) oraz karotenoidów (KAR,
1162 cm–1). Obrazy uzyskano z zastosowaniem linii wzbudzającej o długości fali 488
nm oraz z rozdzielczością przestrzenną wynoszącą około 1 μm. Na rysunku
przedstawiono ponadto obraz CA wraz z widmami średnimi otrzymanymi z klas CA.
Kolory widm odpowiadają kolorom klas na obrazie CA. Na powiększeniu
przedstawiono fragment w którym zaobserwowano białą krwinkę – WBC (obszar
zaznaczony na jasnoniebiesko).
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5.5.2. Mózg
Na Rysunkach 56 oraz 57 przedstawiono reprezentatywne przykłady obrazowania
ramanowskiego istoty szarej mysiej tkanki mózgu, która w odróżnieniu do istoty białej
jest bardziej unaczyniona.154 Pomiary przeprowadzono na przekrojach poprzecznych
z zastosowaniem linii wzbudzającej o długości fali 532 nm oraz krokiem pomiarowym
wynoszącym 1,7 μm. Zastosowana metodyka pomiaru umożliwiła rozróżnienie skupisk
lipidowych (żółta klasa na obrazie CA) oraz Hb (czerwona klasa na obrazie CA)
od pozostałej części tkanki (szara klasa na obrazie CA).
Podobnie jak poprzednio, zaprezentowano obrazy ramanowskie dystrybucji
przestrzennej materii organicznej, gdzie analogicznie jak w przypadku komórek,
wykorzystano zakres spektralny w którym występują pasma pochodzące od drgań
ν(CH), tj. 2800 – 3050 cm–1, co umożliwia zobrazowanie struktury tkanki.
Wizualizację dystrybucji lipidów uzyskano poprzez integrację pasma położonego
przy

2852

cm–1,

pochodzącego

od

symetrycznego

drgania

ν(CH2).152,153

Niewielkie pasmo przy 706 cm–1, widoczne na widmie lipidów przedstawionym na
Rysunku 57, jak również zwiększona intensywność pasma przy 2884 cm–1, były
poprzednio traktowano jako wskaźniki obecności cholesterolu.154 Inne pasma, które
potwierdzają lipidowy charakter fragmentów tkanki, można znaleźć przy około
1304/1308 cm–1, 1270 cm–1, a także w zakresie spektralnym 1050 – 1100 cm–1;
wymienione pasma pochodzą od drgań, odpowiednio, torsyjnych grup –CH2, δ(=CH)
oraz ν(C–C).108,154
Rozmieszczenie Hb uzyskano wykonując integrację po paśmie pochodzącym od
drgania ν15, położonego w tym przypadku przy 754 cm–1. Zastosowana linia (532 nm)
nie pozwala na precyzyjną analizę drgań układu porfiryny, jednak położenia oraz
wzajemny

stosunek

intensywności

obserwowanych

drgań

ν15

(754

cm–1),

ν22 (1131 cm–1) oraz ν37 (1589 cm–1), wynoszący w przybliżeniu 1:1:1, pozwala na
przypisanie kompleksu do formy metHb – na podstawie porównania z widmem
standardu zaprezentowanym na Rysunku 12. Równie prawdopodobna jest jednak inna
forma 5C, w której dominuje HS – na przykład deoksyHb, ponieważ używając linii
532 nm nie mamy informacji o stanie utleniania kationu żelaza, jednak ze względu na
utrwalenie tkanki za pomocą glutaraldehydu, który był wcześniej raportowany jako
prowadzący do utlenienia hemoprotein161 należy przypuszczać, że mamy do czynienia
raczej z HSFeIII, typowym dla układu metHb.
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Tkanki przedstawione na Rysunkach 56 oraz 57, jak również inne zmierzone
miejsca, cechują się powtarzalnym rozkładem wydzielonych klas (Hb, lipidy, pozostała
część tkanki), sugerując ich homogeniczność.

Rysunek 56. Obraz widzialny (100x) przekroju poprzecznego mysiej tkanki mózgu
z zaznaczeniem mierzonego obszaru (czerwony kwadrat) wraz z obrazami
ramanowskimi uzyskanymi po integracji pasm pochodzących od materii organicznej
(2800 – 3050 cm–1), lipidów (2852 cm–1) oraz Hb (754 cm–1). Obrazy uzyskano
z zastosowaniem linii wzbudzającej o długości fali 532 nm oraz z rozdzielczością
przestrzenną około 5 μm. Na rysunku przedstawiono ponadto obraz CA wraz
z widmami średnimi otrzymanymi z grup CA. Kolory widm odpowiadają kolorom grup
na obrazie CA.
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Rysunek 57. Obraz widzialny (100x) przekroju poprzecznego mysiej tkanki mózgu
z zaznaczeniem mierzonego obszaru (czerwony kwadrat) wraz z obrazami
ramanowskimi uzyskanymi po integracji pasm pochodzących od materii organicznej
(2800 – 3050 cm–1), lipidów (2852 cm–1) oraz Hb (754 cm–1). Obrazy uzyskano
z zastosowaniem linii wzbudzającej o długości fali 532 nm oraz z rozdzielczością
przestrzenną około 5 μm. Na rysunku przedstawiono ponadto obraz CA wraz
z widmami średnimi otrzymanymi z grup CA. Kolory widm odpowiadają kolorom grup
na obrazie CA.
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5.5.3. Serce
Na Rysunkach 58 oraz 59 przedstawiono reprezentatywne przykłady obrazowania
ramanowskiego mysiej tkanki serca. Pomiary przeprowadzono na przekrojach
poprzecznych serca z zastosowaniem linii wzbudzającej o długości fali 532 nm oraz
z rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 0,5 μm (Rysunek 58) oraz 0,3 μm (Rysunek
59). Zastosowana metodyka pomiaru umożliwiła rozróżnienie skupisk Mb (czerwona
klasa na obrazie CA) od pozostałej części tkanki (szara klasa na obrazie CA).
Obrazy ramanowskie, ilustrujące rozmieszczenie Mb, uzyskano wykonując
integrację po paśmie pochodzącym od drgania ν15, położonego przy 751 cm–1.
Zastosowano linię o długości fali 532 nm, celem odniesienia wyników do opisanej we
wcześniejszym rozdziale tkanki mózgu. Jak można łatwo zauważyć, a co zostało już
wspomniane w Rozdziale 5.2, widmo Mb odznacza się stosunkiem intensywności
obserwowanych drgań od układu porfiryny – ν15 (751 cm–1), ν22 (1131 cm–1) oraz ν37
(1587 cm–1) – wynoszący w przybliżeniu 1:1:2, co jest elementem odróżniającym Mb
obserwowaną w tkance serca od Hb obserwowanej w tkance mózgu. Jednak również
w tym przypadku, poprzez analogię do widma standardu Mb, przedstawionym na
Rysunku 13, należy przypisać obserwowany profil Mb do formy metMb. Warto jeszcze
zwrócić uwagę, że obserwowana dystrybucja Mb układa się w swego rodzaju włókna,
co jest charakterystyczne dla kardiomiocytów – komórek budujących mięsień serca.
Wzmocnienie rezonansowe od obserwowanej metMb nie jest na tyle intensywne, by
drgania ν15, ν22 oraz ν37 przesłoniły inne pasma. Jest to dobrze widoczne również przy
porównaniu intensywności pasm niskiego zakresu spektralnego (650 – 1700 cm–1) do
pasm wysokiego zakresu spektralnego (2800 – 3050 cm–1). Podobne zachowanie
zauważono w przypadku metHb obserwowanej w tkance mózgu, co prawdopodobnie
wiążę się z zastosowaną linią wzbudzającą (532 nm), dla której efekt rezonansowy od
hemu nie jest już aż tak duży.
Pozostała część tkanki odznacza się strukturą typowo białkową, z dobrze
widocznym pasmem przypisanym od amidu I, położonym przy około 1658 cm–1,
oraz pasmem od drgań δ(CH2), położonym przy około 1454 cm–1. Jak pokazano na
Rysunku 58, tkanka odznaczała się dużą homogenicznością, i pomimo zastosowania
najlepszej możliwej rozdzielczości przestrzennej nie było możliwości dokonania
lepszego rozdziału zmierzonego obszaru (np. wizualizacji jąder komórkowych
kardiomiocytów).
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Rysunek 58. Obraz widzialny (100x) przekroju poprzecznego mysiej tkanki serca
z zaznaczeniem mierzonego obszaru (czerwony kwadrat) wraz z obrazami
ramanowskimi uzyskanymi po integracji pasm pochodzących od materii organicznej
(2800 – 3050 cm–1) oraz Mb (751 cm–1). Obrazy uzyskano z zastosowaniem linii
wzbudzającej o długości fali 532 nm oraz z rozdzielczością przestrzenną 0,5 μm.
Na rysunku przedstawiono ponadto obraz CA wraz z widmami średnimi otrzymanymi
z klas CA. Kolory widm odpowiadają kolorom klas na obrazie CA.
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Rysunek 59. Obrazy widzialne (100x) przekroju poprzecznego mysiej tkanki serca
z zaznaczeniem mierzonych obszarów (czerwone kwadraty) wraz z obrazami
ramanowskimi uzyskanymi po integracji pasm pochodzących od materii organicznej
(2800 – 3050 cm–1) oraz Mb (751 cm–1). Obrazy uzyskano z zastosowaniem linii
wzbudzającej o długości fali 532 nm oraz z rozdzielczością przestrzenną 0,3 μm.
Na rysunku przedstawiono ponadto obrazy CA z klasami oznaczonymi kolorystycznie
zgodnie ze schematem: czerwony – Mb, szary – tkanka.
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Rysunek 60. Średnie widma ramanowskie uzyskane z klas obrazów CA
przedstawionych na Rysunku 59, uzyskane z zastosowaniem linii wzbudzającej
o długości fali 532 nm.
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6. Podsumowanie
Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury i właściwości spektroskopowych
kompleksów hemoprotein bezpośrednio w miejscu ich występowania tj. w wybranych
układach biologicznych. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że spektroskopia
rezonansowego rozproszenia ramanowskiego (RR) jest potężnym narzędziem
do analizy struktury hemoprotein i ich kompleksów, które umożliwia interpretację stanu
utlenienia i spinowego kationu żelaza oraz identyfikację ligandów podłączonych
do metalu bądź pierścienia porfiryny. Poniżej podsumowano poszczególne rozdziały
części eksperymentalnej pracy.
Część eksperymentalną otwierają widma ramanowskie i absorpcyjne UV–Vis
kompleksów hemoprotein. Wspólna ich analiza umożliwiła zrozumienie wpływu
długości fali linii lasera na wzmocnienie drgań na widmach RR funkcjonalnych RBCs.
Prowadzono pomiary z użyciem laserów o długości promieniowania: 413,1; 488; 514,5;
532; 633; 785 oraz 1064 nm, śledząc przede wszystkim intensywność drgań
symetrycznych

i asymetrycznych

hemoprotein

oraz

stopień

ich

wzmocnienia

rezonansowego. Wynikiem tego był wybór 3 linii (488; 532 oraz 633 nm) do pomiarów
związków standardowych: Hb, Mb oraz Cc. Przy wyborze uwzględniono wzmocnienie
drgań uważanych za charakterystyczne dla stanów utlenienia i spinowego (488 nm),
optymalne warunki do przeprowadzenia obrazowania ramanowskiego, odpowiednią
rozdzielczość przestrzenną, przy braku uszkodzeń badanych obiektów (488 i 532 nm),
oraz selektywne wzmocnienie drgań zarówno symetrycznych jak i asymetrycznych
(633 nm). Podczas tych badań zwrócono uwagę na bardzo istotny element pomiarów
RR hemoprotein, a mianowicie stosowaną moc promieniowania wzbudzającego, która
nie mogła być za wysoka, by nie powodować zmian w strukturze badanych
kompleksów. Dla każdej długości fali wybrano optymalną moc, tj. odpowiednio: 9 μW
dla linii 488 nm, 50 μW dla 532 nm oraz 150 μW dla 633 nm, co umożliwiło z jednej
strony otrzymanie widm o dobrym stosunku sygnału do szumu (chociaż wymagało to
nieraz wyciągania średniej z wielu pojedynczych pomiarów), a z drugiej – nie wpływało
na strukturę badanego kompleksu (nie powodowało np. odłączenia się ligandu z szóstej
pozycji koordynacyjnej, bądź przejścia kationu Fe na inny stan utlenienia).
W kolejnym rozdziale pokazano, że odpowiednie zastosowanie spektroskopii RR
umożliwia badanie funkcjonalnych RBCs, tj. śledząc położenia pasm markerowych
stanów utleniania i spinowego, tj. ν4 oraz ν3, ν2 i ν10, można rozróżnić podstawowe
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formy Hb takie jak oksyHb, deoksyHb oraz metHb, unikając wpływu promieniowania
wzbudzającego na strukturę kompleksów. Przedstawiono interakcję Hb z jonami CN–
i potwierdzono dołączenie się grupy cyjankowej do kationu żelaza poprzez obserwację
przesunięcia pasma (454  444 cm–1) pochodzącego od drgania ν(Fe–CN) pod
wpływem podstawienia izotopowego (CN– 

C N–). Przy pomocy obrazowania

13 15

ramanowskiego wykazano, że nawet 20 mM stężenie CN– nie powoduje uszkodzenia
błony RBCs. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono skomplikowane zależności
interakcji Hb z jonami azotanowymi(III) oraz tlenkiem azotu(II). Wykazano, że
produkty powstałe po inkubacji RBCs z przewagą oksyHb z NO2– zależą zarówno od
stężenia tych jonów obecnych w roztworze, jak i od sposobu ich podania. Wysokie
stężenia jonów (100 mM) mogą prowadzić do podłączenia NO2– do podstawnika
winylowego pierścienia porfiryny, co również potwierdzono przesunięciem pasma
pochodzącego od drgań ν(NO2), z 1322 do 1292/1309 cm–1, pod wpływem
podstawienia izotopowego (NO2– 

15

NO2–). Jeżeli NO2– zostaną wprowadzone do

układu w dużej, pojedynczej dawce, mogą spowodować nawet rozpad pierścienia
porfiryny, podczas gdy stopniowe podanie tego samego stężenia w odstępach
czasowych prowadzi do podstawienia grupy winylowej. W przypadku podania niskich
stężeń
oraz

(2

LSHb

mM)

obserwowano

z kolei

powstawanie

adduktów

LSHb

–NO2

III

–NO. Jeszcze więcej czynników wpływa na addukty Hb utworzone

III

w wyniku interakcji z NO. Głównym determinantem utworzonych adduktów jest
poziom wysycenia tlenem Hb zawartej w RBCs. W przypadku niskich stężeń tlenu,
a więc niskiego poziomu oksyHb wewnątrz RBCs, interakcja z NO prowadzi głównie –
bez względu na wprowadzone stężenie NO – do powstania kompleksu

LSHb

–NO,

II

co potwierdzono m.in. spektroskopią EPR. Podczas wysokiego wysycenia tlenem,
a więc wysokiego poziomu oksyHb, interakcja czerwonych krwinek z NO prowadzi
głównie do powstania metHb, lecz również kompleksu

LSHb

–NO (szczególnie, gdy

III

stężenie NO w układzie jest wysokie), który z czasem podlega stopniowej autoredukcji
do bardziej stabilnej form tj.

LSHb

–NO. Ze względu na brak dostępnych związków

II

uwalniających NO podstawionych izotopowo (donorów NO), które umożliwiłyby
precyzyjne przypisanie pasm pochodzących od adduktów Hb–NO i w efekcie lepsze ich
rozróżnienie, zdecydowano się na rozszerzenie palety badawczej. Wykorzystano m. in.
spektroskopię mössbauerowską, która uzupełniając dane otrzymane ze spektroskopii
RR, EPR oraz BGA wykazała, że w pewnych warunkach dochodzi do powstania
również kompleksu

LSHb

–NO, nawet w przypadku niskich stężeń NO. Co ciekawe,

III
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jeżeli NO jest pochodzenia śródbłonkowego, a nie „chemicznego”, to metHb w ogóle
nie powstaje (co potwierdzono brakiem obecności pasma CT na widmach UV–Vis
otrzymanych z RBCs poddanych inkubacji z linią komórkową śródbłonka aortalnego
(HAEC) pobudzonego do produkcji NO). W zamian tego tworzony jest kompleks Hb–
NO, którym najprawdopodobniej jest

LSHb

–NO, co może wskazywać na jego ważną

III

rolę w kontekście biodostępności i w przenoszeniu NO.
Badania nad innym ligandem, CO, prowadzono z wykorzystaniem Mb.
Stwierdzono, że

LSMb

–CO jest jedynym kompleksem, który może powstać podczas

II

takiej interakcji, co można interpolować, że CO jest w stanie zareagować wyłącznie
z hemoproteinami zawierającymi kation FeII z nieobsadzonym 6-tym miejscem
koordynacyjnym. Dodatkowo, dzięki prostej strukturze Mb, możliwe było nawet
wykonanie ilościowych oznaczeń utworzonego kompleksu LSMbII–CO.
W badaniach dystrybucji przestrzennej dyshemoglobin oraz metabolitów Hb
wykorzystano komórki Kupffera oraz makrofagi, które są naturalnym miejscem
degradacji Hb zarówno zawartej w RBCs, jak i obecnej poza nimi. W przypadku
komórek Kupffera zdecydowano się na poszukiwanie kompleksów hemoprotein już
obecnych w ich wnętrzu z zastosowaniem obrazowania ramanowskiego. W przypadku
badań makrofagów wybrano dwie linie komórkowe, RAW.264 oraz MonoMac-6, które
poddano inkubacji z sRBCs, a następnie próbowano odszukać komórki zawierające
RBCs, które uległy erytrofagocytozie. W ten sposób udało się wykryć i rozróżnić takie
formy jak: metHb, hemichrom, hematynę oraz biliwerdynę i bilirubinę.
W końcowej fazie badań przeprowadzono analizę in situ kompleksów hemoprotein
w wybranych tkankach mysich tj.: pełnej krwi, mózgu oraz serca. Stwierdzono, że
w zdecydowanej większości zmierzonych próbek, hemoproteiny występują w formie
met-, tj. odpowiednio: metHb w przypadku pełnej krwi i tkanki mózgu, oraz metMb
w przypadku tkanki serca. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że na uzyskane wyniki
mogła mieć wpływ preparatyka próbek oraz sposób prowadzenia pomiarów, gdyż do
otrzymania map ramanowskich niezbędne było wykorzystanie znacznie wyższej mocy
promieniowania wzbudzającego, odpowiednio 10 mW dla linii 488 nm oraz 15 mW dla
linii 532 nm, natomiast pomiary tkanek prowadzono na utrwalonym za pomocą
glutaraldehydu materiale. Obydwa te czynniki, tj. zastosowanie wysokiej mocy oraz
utrwalenie, mogły wpłynąć na zmianę obecnych w badanych próbkach kompleksów Hb
oraz Mb w odpowiadające im formy met- hemoprotein.
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7. Wnioski
Ogólne wnioski podsumowujące rozprawę:
 Spektroskopia
jest

potężnym

rezonansowego
narzędziem

rozproszenia
do

analizy

ramanowskiego
struktury

(RR)

hemoprotein

i ich kompleksów, które umożliwia interpretację stanu utlenienia
i stanu spinowego kationu żelaza oraz identyfikację ligandów podłączonych
do metalu bądź pierścienia porfiryny.
 Dzięki zastosowaniu unikalnego, komplementarnego podejścia, opartego na
wykorzystaniu spektroskopii RR oraz innych technik spektroskopii
molekularnej i referencyjnych metod biochemicznych, możliwe było
wykonanie

charakterystyki

kompleksów

hemoprotein

bezpośrednio

w funkcjonalnych układach ex vivo (izolowane czerwone krwinki, komórki
Kupffera oraz tkanki serca i mózgu) oraz in vitro (linie komórkowe
makrofagów mysich i ludzkich).
 Wewnątrz izolowanych krwinek czerwonych zdefiniowano podstawowe
kompleksy hemoglobiny (Hb), kompleksy potencjalnie toksyczne oraz
kompleksy o znaczeniu naczyniowym.

Szczegółowe wnioski uzyskane podczas przygotowywania rozprawy:
 W przypadku kompleksów Hb utworzonych w trakcie interakcji z NO2–
wykazano,

że

w

zależności

od

sposobu

wprowadzenia

jonów

azotanowych(III) do układu oraz ich stężenia, grupa NO2 może zostać
dołączona do kationu żelaza lub do podstawnika winylowego pierścienia
porfiryny. Zidentyfikowano takie kompleksy jak:

LSHb

–NO2,

III

LSHb

–NO

III

oraz LSHbIII–(4–winyl)–NO2.
 Udowodniono, że interakcja Hb z NO zależy w znaczącej mierze od
panujących warunków tlenowych, ale również od stężenia tlenku azotu(II)
obecnego w układzie oraz jego pochodzenia (chemiczne pochodzenie czyli
związek donorowy vs biologiczne pochodzenie czyli komórka śródbłonka).
Zidentyfikowano takie kompleksy jak: metHb, LSHbII–NO oraz LSHbIII–NO.
 Detekcja kompleksu

LSHb

–NO, który może być niezwykle istotny

III

w fizjologii i regulacji biodostępności NO w mikrokrążeniu, wymagała
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podania wysokiego stężenia donoru NO. Do wykrycia tego adduktu przy
zastosowaniu niskiego stężenia donoru NO niezbędne było zastosowanie
kilku komplementarnych technik spektroskopii molekularnej (ze względu na
procentowy udział tego adduktu wynoszący zaledwie 5%, niemożliwe było
potwierdzenie

jego

obecności

wyłącznie

za

pomocą

spektroskopii

rozpraszania ramanowskiego). Jednym z rozwiązań tego problemu, może
być zastosowanie trudno dostępnego w Europie donoru NO, znakowanego
izotopowo (15NO,
podczas

stażu

15

N18O). Zadanie to zostanie wykonane przez Auora

w

Saint

Louis

University,

finansowanego

z projektu NCN Etiuda 5.
 Do badań kompleksów z CO wykorzystano izolowaną mioglobinę (Mb),
która ze względu na prostą strukturę, jest doskonałym materiałem
badawczym, umożliwiającym przeprowadzenie nawet ilościowych oznaczeń
utworzonego kompleksu

LSMb

–CO – jedynej formy kompleksu, jaka może

II

zostać utworzona po interakcji Mb z CO.
 Wewnątrz komórek Kupffera i makrofagów zidentyfikowano oraz dokonano
analizy dystrybucji przestrzennej takich dysfunkcyjnych form hemoprotein
i ich metabolitów jak: methemoglobina, hemichrom, hematyna, biliwerdyna
oraz bilirubina.
 Podjęto próbę wizualizacji dystrybucji przestrzennej cytochromu c obecnego
w makrofagach, jednak ze względu na zbyt niski efekt rezonansowy jego
utlenionej formy, okazało się to niemożliwe. Jednym z pomysłów na
zrealizowanie tego celu jest znakowanie cytochromu c za pomocą jonów
CN– – takie badania będą podjęte w przyszłości przez Autora tej pracy.
 Przeprowadzono analizę in situ kompleksów hemoprotein i ich dystrybucji
przestrzennej w wybranych tkankach mysich tj. pełnej krwi, mózgu
oraz serca. Wykazano, że w zdecydowanej większości zmierzonych próbek,
hemoproteiny występują w formie met-, odpowiednio, metHb w przypadku
pełnej krwi i tkanki mózgu, oraz metMb w przypadku tkanki serca.
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