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Streszczenie
Ozon jest gazem o wysokiej aktywnoĞci chemicznej i silnych wáaĞciwoĞciach utleniających. WáaĞciwoĞci utleniające ozonu wykorzystywane są do niszczenia mikroorganizmów chorobotwórczych m.in. bakterii, grzybów i wirusów. Stosowanie ozonu w formie gazowej do
celów terapeutycznych jest jednak uciąĪliwe i nie zawsze moĪliwe. WáaĞciwoĞci biobójcze wykazują równieĪ niektóre oleje roĞlinne poddane
dziaáaniu ozonu przez okreĞlony czas. W artykule opisano proces syntezy biologicznie aktywnych związków polimerycznych (ozonidów).
SyntezĊ prowadzono w oparciu o olej z oliwek. Stosując spektroskopiĊ w podczerwieni, analizowano zmiany strukturalne zachodzące pod
wpáywem oddziaáywania ozonu na olej. Obserwowane zmiany dotyczą gáównie tworzenia siĊ tlenowych związków o budowie pierĞcieniowej,
które nastĊpnie przechodzą w formy liniowe. Zmiany lepkoĞci w funkcji czasu ozonowania Ğwiadczą o tworzeniu siĊ struktur rozgaáĊzionych
i przechodzeniu oleju w formĊ polimeryczną. Pod wpáywem ozonu nastĊpuje takĪe utlenianie grup chromoforowych zawartych w oleju
barwników. Wysoką aktywnoĞü ozonu w stosunku do związków barwnych zawartych w oleju potwierdzają wyniki spektroskopii UV-VIS.
Wyniki badaĔ bioaktywnoĞci syntetyzowanych ozonidów oligomerycznych na wybranych szczepach grzybów chorobotwórczych potwierdziáy
silne dziaáanie przeciwgrzybicze tych związków.
Sáowa kluczowe: ozon, ozonidy, aktywnoĞü biologiczna, grzyby chorobotwórcze

OLIGOMERIC OZONIDY - SYNTHESIS, PROPERTIES AND BIOLOGICAL IMPACTS ON
SELECTED PATHOGENIC FUNGI
Ozone is a gas with high chemical activity and strong oxidizing properties. Oxidizing properties of ozone are used to destroy pathogenic micro-organisms, including bacteria, fungi and viruses. However, the use of ozone in the gaseous form for therapeutic purposes
is cumbersome and not always possible. Biocidal properties exhibit also some vegetable oils treated with ozone for a speci¿c time. The
article describes the procedure for the synthesis of biologically active polymeric compounds (ozonides). The synthesis was based on olive
oil. Using infrared spectroscopy, structural changes under the inÀuence of ozone on the oil were analyzed. The observed changes relate
mainly to the formation of oxygenated compounds building a ring, which then go into linear forms. Changes in viscosity as a function of
ozonization time indicate the formation of branched structures, and passing the polymeric forms in the oil. Under the inÀuence of ozone
the chromophore dyes contained in the oil are oxidised. The high activity of ozone in relation to coloured compounds contained in the oil
was con¿rmed by UV-VIS spectroscopy. Studies results of the bioactivity of the synthesized oligomeric ozonides on selected pathogenic
fungi con¿rmed the strong antifungal activity of these compounds.
Keywords: Ozone, Ozonides, Biological activity, Pathogenic fungi

1. WstĊp
Odkryty pod koniec XVIII wieku ozon (O3) jest jedną
z najsilniejszych substancji utleniających. ZdolnoĞü utleniania
przez ozon báony komórkowej mikroorganizmów (bakterii,
grzybów) jest wykorzystywana m.in. do oczyszczania wody
pitnej. Wyniki badaĔ, prowadzonych od lat 50-tych ubiegáego
wieku, wskazują na korzystne dziaáanie terapeutyczne ozonu
w przypadku zmian chorobowych skóry wywoáanych przez
bakterie i/lub grzyby chorobotwórcze [1-4].
Ozon powstaje z tlenu pod wpáywem wyáadowania elek-
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trycznego pomiĊdzy elektrodami zasilanymi prądem staáym
lub zmiennym o napiĊciu rzĊdu 10-30 kV. Pod wpáywem
wyáadowania koronowego w przestrzeni miĊdzyelektrodowej
komory wyáadowczej tlen zawarty w powietrzu przechodzi
w ozon. WydajnoĞü reakcji uzaleĪniona jest od wielu czynników: temperatury, ciĞnienia atmosferycznego, napiĊcia
oraz czĊstotliwoĞci prądu zasilającego elektrodĊ emisyjną,
geometrycznych cech konstrukcyjnych komory wyáadowczej,
a takĪe od materiaáów z jakich komora wyáadowcza zostaáa
wykonana (zastosowanych dielektryków).
BezpoĞrednie stosowanie ozonu gazowego w terapii jest
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Rys. 1. Synteza trwaáych pochodnych trójglicerydów nienasyconych w wyniku ich reakcji z ozonem [14].
Fig. 1. Synthesis of stable derivative of unsaturated triglycerides by their reaction with ozone [14].

niepraktyczne i trudne do realizacji miĊdzy innymi ze wzglĊdu
na jego toksycznoĞü oraz szybki czas rozpadu.
Opisane w publikacjach wyniki badaĔ wskazują, Īe
podobne do ozonu gazowego wáasnoĞci terapeutyczne wykazują nienasycone kwasy táuszczowe (oleinowy, linolowy,
palmitynowy i linolenowy) poddane w odpowiednich warunkach saturacji gazowym ozonem [5-9]. Przeprowadzone
badania wskazaáy, Īe bioaktywne ozonidy oligomeryczne
moĪna uzyskiwaü poprzez saturacjĊ ozonem zimnotáoczonych olejów, uzyskiwanych z oliwek, ziaren sáonecznika
lub innych roĞlin oleistych. Istotne znaczenie dla przebiegu
reakcji nienasyconych kwasów táuszczowych z ozonem ma
Ğrodowisko, w którym prowadzona jest synteza ozonidów.
Stwierdzono negatywny wpáyw obecnoĞci wody na przebieg
tych reakcji. Z tego wzglĊdu do syntezy naleĪy stosowaü
ozon wytwarzany z suchego powietrza lub tlenu.
Produkty reakcji kwasów táuszczowych z ozonem są
wynikiem reakcji opisanych przez Criegee’a [10-13]. Pod
wpáywem ozonu w miejsce podwójnych wiązaĔ >C=C<,
wystĊpujących w nienasyconych kwasach táuszczowych,
powstają mostki tlenowe (ozonidy). Początkowo powstające
niestabilne ozonidy ulegają rozpadowi i poprzez cykl kolejnych przemian przechodzą w związki chemicznie stabilne.
Ostatecznie, produktami reakcji są polinadtlenki (ozonidy
oligomeryczne), wystĊpujące takĪe w literaturze pod nazwą
ozonidy Criegee’a. Reakcje te dotyczą zarówno nienasyconych trójglicerydów, wolnych kwasów táuszczowych, jak i ich
estrów, wystĊpujących miĊdzy innymi w olejach jadalnych.
Przykáadowy mechanizm syntezy ozonidów oligomerycznych
wg. reakcji Criegee’a przedstawiono na Rys. 1.
Ozonidy oligomeryczne są związkami stabilnymi. Potwierdzono to poprzez porównanie wáasnoĞci związków
bezpoĞrednio po ich syntezie z tymi, które przechowywano
w temp. pokojowej (18–24 ºC) przez okres co najmniej 6 miesiĊcy. Wyniki badaĔ wskazują, Īe w okresie tym nie nastĊpują
zmiany w strukturze związków powodujące pogorszenie ich
dziaáaĔ biologicznych. Pozwala to na ich stosowanie bez
przechowywania w warunkach obniĪonej temperatury.

2. CzĊĞü eksperymentalna
2.1. Synteza ozonidów oligomerycznych
z nienasyconych kwasów táuszczowych
Do syntezy zastosowano olej pochodzenia roĞlinnego
– olej z oliwek táoczony na zimno, bĊdący Ĩródáem nienasyconych kwasów táuszczowych. Skáad chemiczny oleju z
oliwek jest zmienny i zaleĪy od regionu, z którego pochodzą
oliwki oraz od zastosowanej metody ekstrakcji, niemniej
jednak zawartoĞü poszczególnych skáadników mieĞci siĊ w
zakresach podanych w Tabeli 1 [15, 16].
Tabela 1. Skáad chemiczny oleju z oliwek.
Table 1. Chemical composition of the olive oil.
L.p.

Kwas táuszczowy

ZawartoĞü [% wag.]

1.

oleinowy

55 - 83

2.

linoleinowy

3,5 - 21

3.

palmitynowy

7,5 - 20

4.

stearynowy

0,5 - 5,0

5.

Į-linoleinowy

0 - 1,5

UĪyty do badaĔ olej (producent Basso Fedele & Figli,
Srl, Wáochy) jest mieszaniną kwasów jednonienasyconych
(69,6% wag.), wielonienasyconych (9% wag.), nasyconych
(13% wag.), a takĪe wody i innych skáadników (0,4% wag.).
Próbki oleju w iloĞci 10 ml poddawano saturacji ozonem
o stĊĪeniu 5 mg/l przez 40 h.
W prowadzonych badaniach jako Ĩródáa wysokiego
napiĊcia uĪyto transformatora Tesli SSTC (ang. solid state
Tesla coil) z póáprzewodnikowymi elementami kluczującymi
oraz sprzĊĪeniem zwrotnym synchronizującym pracĊ ukáadu
sterującego tak, aby uzyskaü rezonans w obwodzie transformatora. UmoĪliwiáo to zasilanie elektrody ulotowej komory
wyáadowczej wysokim napiĊciem o stosunkowo wysokiej
czĊstotliwoĞci f = 140 kHz. NapiĊcie elektrody ulotowej
utrzymywano na poziomie u = 15 kV.
Ozon wytwarzano przy staáym przepáywie powietrza przez
komorĊ wyáadowczą v = 10 l/min. Uproszczony schemat in-
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Rys. 2. Schemat instalacji laboratoryjnej do ozonowania oleju:1 – osuszacz powietrza, 2 – pompa, 3 – rotametr, 4 – generator ozonu,
5 – elektroda ulotowa, 6 – páuczka wodna, 7 – zbiornik, 8 – olej roĞlinny, HV – podáączenie wysokiego napiĊcia.
Fig. 2. Diagram of a laboratory equipment for ozonation oil:1 – dehumidi¿er, 2 – pump, 3 – rotameter, 4 – ozone generator, 5 – discharge
electrode, 6 – scrubber water, 7 – tank, 8 – vegetable oil, HV – high voltage connection

stalacji laboratoryjnej do syntezy ozonidów oligomerycznych
przedstawiono na Rys. 2.

3. Wyniki badaĔ
3.1. Badania IR

2.2. Stosowane metody badawcze
Badania strukturalne przeprowadzono za pomocą
spektrometru IR Specord M80 Carl Zeiss Jena. Analizy
wykonywane byáy techniką absorpcyjną, przy czym olej byá
nakáadany na powierzchniĊ okienka KBr w postaci cienkiej
warstwy bez dodatków rozpuszczalnika. Pomiary wykonano
z rozdzielczoĞcią 4 cm-1 w zakresie 300-4000 cm-1.
Do analizy w zakresie UVVIS zastosowano spektrofotometr Jasco V650.
WáaĞciwoĞci reologiczne oleju analizowano za pomocą
reometru. Pomiary lepkoĞci przeprowadzono przy uĪyciu
lepkoĞciomierza cyfrowego RVDV-II+ Pro ¿rmy Brook¿eld
z przystawką do maáych prób Brook¿eld SSA z wrzecionem
SC4-21. Zastosowanie przystawki do maáych prób (SSA)
i wrzeciona typu SC4-21 umoĪliwia wykonanie pomiarów
w zakresie lepkoĞci 25-500000 cP. Badania wykonano
przy uĪyciu programu sterującego Brook¿eld Rheocalc 32.
Zgodnie ze specy¿kacją RVDV-II+ Pro dokáadnoĞü pomiaru
lepkoĞci wynosiáa 1%, zaĞ powtarzalnoĞü pomiaru lepkoĞci - 0,2%. Badania wykonano na pobieranych w staáych
odstĊpach czasu próbkach oleju, w trakcie procesu jego
saturacji ozonem.
Badania bioaktywnoĞci ozonidów oligomerycznych przeprowadzono poprzez porównanie ich wpáywu na rozwój kultur
wybranych szczepów grzybów chorobotwórczych. PróbĊ
kontrolną stanowiáy hodowle tych samych szczepów z dodatkiem oleju nie poddanego ozonowaniu. ZawiesinĊ szczepu
wzorcowego w soli ¿zjologicznej, o stĊĪeniu ok. 3Â108 CFU/
ml (1º McFarlanda), nanoszono za pomocą wymazu na
podáoĪe Sabourauda. Po wyschniĊciu na ten sam obszar
podáoĪa nakáadano 0,5 ml niemody¿kowanego oleju lub oleju
ozonowanego i rozprowadzano za pomocą szklanej bagietki.
Hodowle inkubowano w temperaturze 37 ºC przez okres 72 h.
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WáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne i aktywnoĞü biologiczna
ozonowanego oleju jest wynikiem zmian strukturalnych
jego skáadników. Zmiany struktury oleju w wyniku dziaáania
ozonu analizowane byáy za pomocą spektroskopii IR. Na
Rys. 3 pokazano porównanie widm IR oleju wyjĞciowego (nieozonowanego) z widmem oleju po 40-godzinnym
dziaáaniu ozonu. Szerokie pasmo o maáej intensywnoĞci
z maksimum przy 3468 cm-1 Ğwiadczy o obecnoĞci w oleju
wyjĞciowym wody. Intensywne piki przy 2936 cm-1 i 2869
cm-1 związane są z drganiami rozciągającymi wiązaĔ C–H3
odpowiednio asymetrycznych i symetrycznych. Drgania
deformacyjne tych wiązaĔ widoczne są w postaci pasm
absorpcyjnych 1452 cm-1 i 1372 cm-1. Szerokie pasmo absorpcyjne z maksimum przy 1160 cm-1 pochodzi od drgaĔ
rozciągających symetrycznych i niesymetrycznych wiązaĔ
C–C oraz wiązaĔ C–O [17, 18]. Drgania wiązaĔ C=C i C=O
dają pasmo absorpcyjne 1740 cm-1 [18], natomiast pasmo
przy ~720 cm-1 pochodzi od drgaĔ szkieletowych áaĔcuchów
wĊglowodorowych. Z porównania widm oleju wyjĞciowego
i po 40-godzinnym ozonowaniu widaü wzrost intensywnoĞci
pasm gáównie w zakresie 1800–800 cm-1. Istotnie wzrosáa intensywnoĞü pasma przy ~3460 cm-1, Ğwiadcząca o wzroĞcie
iloĞci grup OH w oleju. W celu szczegóáowego przeĞledzenia
zmian intensywnoĞci poszczególnych pasm zastosowano
procedurĊ polegającą na odjĊciu widma oleju wyjĞciowego
od widma oleju po 40-godzinnym ozonowaniu. PrzyjĊto
przy tym, Īe intensywnoĞü pasm pochodzących od wiązaĔ
rozciągających C–H w obu olejach powinna byü zbliĪona.
Wyniki tej analizy przedstawiono na Rys. 4.
NajwiĊkszy wzrost intensywnoĞci obserwuje siĊ dla pasma 1109 cm-1 związanego z drganiami rozciągającymi C–O
w ozonidach [19-21]. Wzrost intensywnoĞci pasma 1376 cm-1
wiązaü naleĪy z tworzeniem siĊ wiązaĔ C–N. W procesie wytwarzania ozonu z powietrza tworzy siĊ pewna iloĞü tlenków
azotu, które w poáączeniu z para wodną dają kwas azotowy
(V) i (III). W wyniku reakcji kwasu z olejem mogą tworzyü siĊ
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Rys. 3. Porównanie widm IR oleju wyjĞciowego (h0) i oleju po 40
godzinach saturacji ozonem (h40).
Fig. 3. Comparison of IR spectra of pure oil (h0) and oil after 40
hours of ozone saturation (h40).
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Rys. 5. Widmo UV–VIS oleju z oliwek dla róĪnych czasów ozonowania: h0 – olej wyjĞciowy, h10, h20, h30, h40 – czasy odpowiednio
10 h, 20 h, 30 h i 40 h.
Fig. 5. UV-VIS spectrum of olive oil for different ozonation times:
h0 – original oil, h10, h20, h30, h40 – times of 10 h, 20 h, 30 h, and
40 h, respectively.
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z poszerzenia tych pików w przypadku oleju ozonowanego,
co Ğwiadczy o zmianie kąta i dáugoĞci tych wiązaĔ w wyniku
ozonowania.
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Rys. 4. Wynik odjĊcia widma oleju wyjĞciowego od widma oleju po
40 godzinach ozonowania.
Fig. 4. The result of subtracting the IR spectrum of original oil from
one of oil after 40 h ozonation.
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Pierwotna barwa oleju z oliwek pochodzi od związków
barwnych i chloro¿lu obecnego w oliwkach (chloro¿l A 432 nm i 465 nm, chloro¿l B - 466 nm i 650 nm, neoksantyna
- 412 nm, 437nm i 466 nm, feo¿tyna - 409 nm i 665 nm).
Olej poddany dziaáaniu ozonu o silnych wáaĞciwoĞciach utleniających zmienia barwĊ z jasno Īóátozielonej na sáomkową
lub ulega caákowitemu odbarwieniu. Widmo
UV–VIS wyjĞciowego oleju charakteryzuje
siĊ pikami absorpcyjnymi o maksimach przy
dáugoĞciach fali wynoszacych 353, 407, 438,
h0
h5
465, 516, 592 i 650 nm (Rys. 5). Podczas
h10
ozonowania nastĊpuje zanik intensywnych
h15
pasm 438, 465 i 516 nm oraz obniĪenie inh20
h30
tensywnoĞci pasm 407 nm, 592 nm i 650 nm.
h40
Po 20 godzinach saturacji oleju ozonem
obserwuje siĊ juĪ tylko obecnoĞü jednego
pasma  353 nm. Pasmo to jest stabilne
i nie ulega zmianie do zakoĔczenia procesu
ozonowania oleju. Po 40 godzinach ozonowania olej jest transparentny z lekko Īóátym
odcieniem. TransparentnoĞü oleju wskazuje,
Īe woda jest chemicznie związana i nie tworzy
emulsji z lejem.
50

SzybkoĞü Ğcinania [1/sek.]

3.3. Badania reologiczne

Rys. 6. Charakterystyka reologiczna oleju po róĪnych czasach ozonowania: h0 - olej
wyjĞciowy, h10, h20, h30, h40 – czasy odpowiednio 10 h, 20 h, 30 h i 40 h.
Fig. 6. Rheological characteristic of the oil after different ozonation times: h0 – original
oil, h10, h20, h30, h40 – times of 10 h, 20 h, 30 h, and 40 h, respectively.

Charakterystyka reologiczna oleju poddanego dziaáaniu ozonu zostaáa pokazana
na Rys. 6.
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w funkcji czasu ozonowania.
50
0
LepkoĞü oleju wyjĞciowego wynosiáa 67
-5
0
5
10
15
20
25
30
cp, natomiast po 40 godzinnym ozonowaniu
Czas ozonowania [godz.]
wzrosáa do wartoĞci 860 cp, a wiĊc niemal
13-krotnie. Zmiana charakterystyki reologicz- Rys. 7. LepkoĞü oleju w funkcji czasu ozonowania.
nej, a zwáaszcza wzrost lepkoĞci z czasem Fig. 7. Viscosity of the oil as a function of ozonation time.
ozonowania związana jest początkowo ze
wzrostem dáugoĞci áaĔcuchów wĊglowodorowych, a przy dáuĪszym ozonowaniu nastĊpuje
tworzenie struktury przestrzennej – rozgaáĊzione struktury polimeryczne.

35

40

45

3.4. Badania bioaktywnoĞci
ozonidów oligomerycznych
Na Rys. 8 przestawiono wynik badania
wzrostu grzybów chorobotwórczych na podáoĪu staáym, obejmującego hodowlĊ wzorcową z dodatkiem nienasyconych kwasów
táuszczowych oraz ich pochodnych (ozonidów
oligomerycznych) powstaáych w wyniku reakcji
z ozonem.
Badania wpáywu ozonidów oligomerycznych na wzrost grzybów chorobotwórczych
przeprowadzono na hodowlach szczepów
Candida albicans ATCC 90028, Trichphyton
rubrum oraz pleĞni Ğrodowiskowych. Porównano wzrost szczepów po dodaniu na podáoĪe
próbek ozonowanego oleju z oliwek z próbą
kontrolną (olej nieozonowany).
Wyniki przeprowadzonych badaĔ wykazaáy
caákowite zahamowanie wzrostu grzybów
chorobotwórczych pod wpáywem dziaáania
ozonidów oligomerycznych syntetyzowanych
z trójglicerydów nienasyconych.

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4. Wnioski
Olej z oliwek poddany ozonowaniu zwiĊksza swoją lepkoĞü na skutek tworzenia siĊ
przestrzennej sieci polimerowej. Pod wpáywem dziaáania ozonu dochodzi do zerwania
wiązaĔ podwójnych C=C z jednoczesnym
wbudowaniem tlenu pochodzącego z ozonu.
Prowadzi to do wytworzenia struktur oligomerycznych, które przy dáuĪszym dziaáaniu ozonu
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Rys. 8. Wpáyw ozonidów oligomerycznych na rozwój kultur wybranych szczepów grzybów
chorobotwórczych: 1 - Candida albicans, 2 - Aspergillus fumigatus, 3 - Trichphyton
rubrum, A - próba kontrolna, B - olej po 40 h ozonowania
Fig. 8. Effect of oligomeric ozonides on growth of selected pathogenic fungi cultures;
1 - Candida albicans, 2 - Aspergillus fumigatus, 3 - Trichphyton rubrum, A - control
probe, B - oil after 40 h ozonation.
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przechodzą w polimeryczne rozgaáĊzione. Procesowi temu
towarzyszy znaczny wzrost lepkoĞci powstających związków.
Badania mykologiczne, przeprowadzone na wybranych
szczepach grzybów chorobotwórczych, wykazaáy silne
dziaáanie przeciwgrzybicze zsyntetyzowanych ozonidów
oligomerycznych.
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