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WP YW PH NA ANTYOKSYDACYJNE DZIA ANIE WYBRANYCH POLIFENOLI

W UK ADACH HETEROGENICZNYCH
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Oksydatywne uszkodzenia biomoleku  (lipidów, bia ek i cukrów) prowadz  do

szeregu patologicznych zmian w komórkach, stanowi  molekularn  podstaw  procesów

starzenia i przyczyniaj  si  do rozwoju wielu ci kich schorze  takich jak choroby

serca, mia d yca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i nowotwory. 

Autooksydacja jest procesem wolnorodnikowym przebiegaj cym wed ug

mechanizmu a cuchowego, z wyró nionymi etapami inicjacji, propagacji oraz

terminacji. W etapie propagacji powtarzany jest wielokrotnie (czasami kilka tysi cy

razy) proces przy czania cz steczki tlenu do rodnika lipidowego (rodnika alkilowego,

L ) z wytworzeniem rodnika nadtlenkowego: L  + O2  LOO  oraz odrywania atomu

wodoru z nast pnej cz steczki biomoleku y przez nowo powsta y rodnik nadtlenkowy:

LOO  + L-H  LOOH + L . Antyoksydanty interwentywne przeciwdzia aj  propagacji

a cucha autooksydacji wed ug równania: 

ArOH + LOO  ArO  + LOOH (1)

Szybko  tego procesu zale y m.in. od budowy antyoksydanta i rodzaju

rozpuszczalnika, a mechanizm przeniesienia atomu wodoru dla fenolu neutralnego ró ni

si  od mechanizmu dla fenolu zdysocjowanego. [1,2,3]

W pracy prezentowane s  badania wp ywu pH na aktywno  antyutleniaj c  kilku

wybranych fenoli: 
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Pomiary szybko ci poch aniania tlenu w procesie inicjowanej autooksydacji lipidu

(emulsje linolanu metylu lub mieszaniny estrów metylowych nienasyconych kwasów

t uszczowych, zdyspergowanych w wodzie przy u yciu surfaktanta anionowego,

dodecylosulfonianu sodu) prowadzono za pomoc  elektrody tlenowej Clarka. Uzyskane

parametry pozwoli y na zbadanie wp ywu pH na szybko  autooksydacji i warto  sta ej

szybko ci reakcji (1) w zakresie od 4 do 9. 
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