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którego okres trwania w komórce, jako rod-
nika hydroksylowego, wynosi 10–9 sekundy, 
czyli około nanosekundy, podczas gdy okres 
półtrwania analogicznie dla innych rodników 
np. semichinonowych wynosić może nawet 
wiele dni (Feierman i współaut. 1985, Pryor 
1986). Dla ochrony tkanek przed tego rodza-
ju działalnością rodnika hydroksylowego są 
zaangażowane tzw. zmiatacze wolnych rod-
ników, wśród których jest, między innymi, 
właśnie etanol (Lieber i DeCarLi 1972; Lieber 
1984; ames i współaut. 1993; bartosz 1998, 
2003; Hames i współaut. 1999; stryer 1999). 
Dobrze się dzieje, że rodnik hydroksylowy 
powstaje w naszych komórkach w ilościach 
rzeczywiście bardzo małych, ale sprawia to 
właśnie wiele trudności temu, kto chciał-

by go szybko wykryć i ilościowo oznaczyć. 
Wśród wielu jednak istniejących metod, mię-
dzy którymi wymienia się nawet tzw. pułap-
kowanie spinów, istnieje również metoda 
oparta o użycie etanolu. 

Na temat właściwości rodnika hydroksy-
lowego opublikowano szereg badań, które z 
kolei sugerują konieczność szerszych rozwa-
żań o biochemicznej roli alkoholu etylowego 
jako substratu ten rodnik generującego w or-
ganizmach żywych, a człowieka w szczegól-
ności (tesCHeke i współaut. 1975, WaCHHLoz, 
1967, CHeren i współaut. 1984, biDziński 
1991, WaLD 1991, agarWaL 2001, CHrostek, 
2004, ŚWiDerska-kołaCz i współaut. 2004, 
LutniCki i współaut, 2006, zmorzyński i Wi-
tek 2008, oryWaL i współaut. 2009).

TROCHĘ HISTORII ZIEMI, WODY I ALKOHOLU

Streszczenie

Nasza planeta, Ziemia, istnieje od około 4,6 mi-
liardów lat, ale życie na niej jako zjawisko ujawniło 
się dopiero po powstaniu wody w stanie ciekłym i 
tlenu cząsteczkowego. Jednym z rodzajów związków 
tlenowych jest alkohol etylowy o charakterystycz-
nych własnościach fizycznych i chemicznych. Może 
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się on wytwarzać w organizmach żywych na drodze 
fermentacji alkoholowej i ma bardzo ciekawą grupę 
hydroksylową, która jest grupą funkcyjną, silnie re-
aktywną. Dzięki niej wytwarza rodnik hydroksylowy 
o małej specyficzności, który może atakować prawie 
wszystkie rodzaje cząsteczek. 

Our planet Earth exists for about 4,6 milliard 
years, but the phenomenon of life has emerged only 
after the appearance of water in the fluid state and 
of molecular oxygen. One of oxygen containing or-
ganic compounds is ethyl alcohol having characteris-
tic physical and chemical properties. It may be gen-
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erated metabolically in live organisms on the path-
way of alcoholic fermentation. It contains highly 
reactive functional hydroxyl group, responsible for 
formation of hydroxyl radical, which owing to its 
low specificity can attack almost all kinds of chemi-
cal compounds in the cell. 
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