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Ryc. 1 Miejsca glikacji in vivo w strukturze HSA a) reszty
lizyny (Lys), b) reszty argininy (Arg). Wizualizację
struktury HSA przeprowadzono przy użyciu programu CLC
Drug Discovery Workbench. Strukturę HSA pobrano
z bazy danych PDB, ID: 4K2C.

Albumina surowicy krwi ludzkiej (HSA) będąca głównym białkiem osocza, pełni wiele
kluczowych funkcji w utrzymaniu homeostazy ustroju m.in. posiada zdolność
transportu do tkanek docelowych wielu związków biologicznie czynnych przez wiązanie
licznych substancji endo- i egzogennych (witamin, metabolitów, barwników, kwasów
tłuszczowych, leków, jonów metali). Jednym z procesów powodujących utratę
pierwotnych właściwości albuminy jest nasilona w stanie hiperglikemii glikacja. Związki
powstałe w końcowym etapie tego procesu – (AGE’s – Advanced Glycation End-
products) – odgrywają dominującą rolę w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycowych
o charakterze mikro- i makroangiopatii, czy też procesów degeneracyjnych związa-
nych z wiekiem. Wobec spostrzeżeń sugerujących udział AGEs w etiopatogenezie wielu
chorób, zahamowanie tworzenia AGE’s poprzez zastosowanie inhibitorów jest
obiecującym celem terapeutycznym.

Wykorzystując technikę spektroskopii fluorescencyjnej zbadano wpływ 
kwasów tłuszczowych na powstawanie końcowych produktów glikacji. 

Ryc. 2  Emisyjne widma fluorescencji produktów glikacji ludzkiej albuminy surowicy krwi, 
wolnej, odtłuszczonej ((af)HSA, (af)gHSAFRC) oraz nasyconej kwasami tłuszczowymi (HSA, 
gHSAFRC), λex 335 nm, [HSA, (af)HSA, gHSAFRC, (af)gHSAFRC] 5 x 10-6 mol/dm3. T = 370C.

Ryc. 3 Fluorescencja AGE’s odtłuszczonej ((af)HSAFRC, HSA) i nasyconej (gHSAFRC, HSA) kwasami tłuszczowymi ludzkiej albuminy surowicy krwi o stężeniu
5 x 10-6 mol/dm3 a) widma synchroniczne (λex 320 ÷ 440 nm, λem 360 ÷ 480 nm (∆λ 40 nm)) b) widma wzbudzeniowe, λem 430 nm.

Fluorescencja AGE’s
albuminy (af)gHSAFRC zarejestrowana 

w trybie synchronicznym 
i  wzbudzeniowym wzrosła odpowiednio 

3.5-krotnie i 3-krotnie względem 
intensywności fluorescencji AGE’s

albuminy gHSAFRC. 

Kwasy tłuszczowe hamują tworzenie się końcowych produktów glikacji HSA –
wykazują charakter inhibitora glikacji białek. Zwiększenie ilości kwasów
tłuszczowych dostarczanych do organizmu wraz z dietą bądź w postaci
suplementów może zmniejszyć częstość występowania lub/i nasilenie powikłań
w przebiegu m.in. nefropatii, neuropatii, retinopatii czy choroby Alzheimera.

Znaczny wzrost intensywności fluorescencji AGE’s albuminy pozbawionej kwasów tłuszczowych może wynikać z faktu,
iż czynnikiem silnie wpływającym na szybkość glikacji HSA jest dostępność grupy ε-aminowej reszt lizyny (głównie Lys-525),
które w warunkach in vitro prawdopodobnie przysłonięte są przez cząsteczki kwasu tłuszczowego, przez co nie ulegają glikacji.

Glikacja albuminy (af)HSA – fabrycznie odtłuszczonej, przebiega silniej w porównaniu
do albuminy zawierającej kwasy tłuszczowe (HSA). Wyznaczony iloraz fluorescencji
AGEs F(af)gHSA/F(af)HSA w maksimum emisji albuminy glikowanej i niemodyfikowanej,
wolnej od kwasów tłuszczowych (af)HSA jest ~ 3.5-krotnie większy w porównaniu do
FgHSA/FHSA albuminy zawierającej kwasy tłuszczowe.
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Albumina należy do grupy rozpuszczalnych białek najpowszechniej występujących we krwi.
Pełni wiele kluczowych funkcji w utrzymaniu homeostazy ustroju. 

Ze względu na stabilność oraz zdolność do wiązania i transportu wielu endo- i egzogennych ligandów, 
jest często stosowanym w badaniach białkiem modelowym. 

W czasie swojego życia albumina surowicy krwi narażona jest na liczne czynniki, 
które przyczyniają się do upośledzenia pełnionych przez nią funkcji. 

Jednym z podstawowych jest neenzymatyczna glikacja. 
Ten wieloetapowy proces zachodzi w organizmie w warunkach prawidłowych, nasila się w stanach patologicznych, 

gdzie tkanki podlegają ekspozycji na zwiększone stężenie cukrów redukujących, np. w stanach hiperglikemii.
Uszkodzenie tkanek spowodowane nagromadzeniem się końcowych produktów zaawansowanej glikacji 

(advanced glycation endproducts – AGEs) jest jedną z przyczyn powstania wielu schorzeń, m.in. cukrzycowych 
i niecukrzycowych chorób krążenia, uszkodzeń nerek, choroby Alzheimera oraz przedwczesnego starzenia się organizmu.

Wykorzystując metodę spektroskopii fluorescencyjnej przeprowadzono analizę oddziaływań gliklazydu (GLZ)
– leku przeciwcukrzycowego, z glikowaną (gHSAGLC) oraz niezmienioną (HSA) albuminą 

surowicy krwi ludzkiej w warunkach in vitro.

Wnioski:
 Na podstawie analizy oddziaływań techniką spektrofluorymetryczną udowodniono tworzenie się
kompleksów GLZ-gHSAGLC i GLZ-gHSAGLC dla stosunku molowego [GLZ]:[HSA i gHSAGLC] 20:1 (Ryc. 3)
 Wysokie wartości stałych wygaszania KQ [M-1] i stałych asocjacji Ka [M-1] rzędu 104 świadczą
o wysokim powinowactwie gliklazydu do miejsca wiązania w cząsteczce albuminy surowicy krwi
ludzkiej (zarówno glikowanej, jak i niezmienionej) (Tab.I)
 Gliklazyd lokuje się bliżej fluoroforów w cząsteczce glikowanej albuminy surowicy krwi ludzkiej
(KQ dla gHSAGLC > KQ dla HSA). Ponadto tworzy silniejszy i trwalszy kompleks z gHSAGLC niż z HSA
(Ka dla gHSAGLC > Ka dla HSA)

Tab. I Stałe wygaszania KQ [M-1] i ułamkowe maksima dostępnej fluorescencji „fa”, stałe
asocjacji Ka [M-1] i średnia liczba „n” moli leku związanego z jednym molem albuminy
wyznaczone dla układu GLZ-HSA oraz GLZ-gHSAGLC λex = 275 nm i λex = 295 nm.

Ryc. 1 Trójwymiarowa struktura natywnej albuminy
surowicy krwi ludzkiej (HSA).

MATERIAŁY i METODY
Roztwory niezmienionej (HSA) oraz glikowanej w obecności 0.05 M glukozy (gHSAGLC) albuminy surowicy krwi ludzkiej o stężeniu 2 x 10-6 M sporządzono w 0.05 M buforze TRIS – HCl
(pH = 7.4  0.1). Wyjściowy roztwór gliklazydu (GLZ) o stężeniu 2 x 10-3 M sporządzono w metanolu. Pomiary przeprowadzono po 21 dniach inkubacji próbek w temperaturze równej 37 0C.
Analiza wpływu glikacji na oddziaływanie gliklazydu z albuminą surowicy krwi ludzkiej została przeprowadzona za pomocą techniki wygaszania fluorescencji. Pomiary fluorescencji
wykonano na spektrofluorymetrze JASCO FP-6300, przy użyciu standardowych kuwet kwarcowych o pojemności 4 cm3 i wymiarach 1 cm x 1 cm x 4 cm. Fluorescencyjne widma emisyjne
gHSAGLC i HSA, bez i w obecności wzrastającego stężenia leku (4 x 10-6 M  40 x 10-6M), zarejestrowano przy wzudzeniu promieniowaniem o długości fali λex = 275 nm (wzbudzenie grup
tryptofanylowych i tyrozynowych) oraz λex = 295 nm (wzbudzenie grup tryptofanylowych). Określono zakres parametrów stosowanych w trakcie pomiarów: zakres rejestracji widm
emisyjnych: λem = 285  400 nm oraz λem = 305  400 nm, wzmocnienie sygnału: Medium, szybkość skanowania próbki: 200 nm/min, szerokość spektralna pasma (dla monochromatora
promieniowania wzbudzającego/emitowanego): 3nm/3nm.
Uzyskane dane posłużyły do wykreślenia krzywych Sterna-Volmera oraz krzywych Scatcharda, z których wyznaczono stałe wygaszania dynamicznego KQ [M-1], ułamkowe maksima
dostępnej fluorescencji fa oraz stałe asocjacji Ka [M-1] dla kompleksów ligand-białko (GLZ-HSA i GLZ-gHSAGLC).
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Ryc. 2 Emisyjne widma fluorescencji a) HSA oraz b) gHSAGLC (1) w obecności GLZ ([GLZ] 4 x 10-6 M (2)  40 x 10-6M (11)), 
λex = 275 nm, λex = 295 nm (w insercie), strzałkami zaznaczono kierunek przesunięcia maksimum fluorescencji HSA 

oraz gHSAGLC wraz ze wzrostem stężenia GLZ.
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Ryc. 3 Krzywe wygaszania fluorescencji HSA i gHSAGLC w obecności GLZ, a) λex = 275 nm oraz b) λex = 295 nm.

Ryc. 4 Zależność opisana równaniem Sterna-Volmera w układzie GLZ-HSA oraz 
GLZ-gHSAGLC , a) λex = 275 nm oraz b) λex = 295 nm; [GLZ]:[HSA i gHSAGLC] 20:1.

Metoda Sterna-

Volmera

ex = 275nm ex = 295nm

KQ x 10-4 [M-1] fa R2 KQ x 10-4 [M-1] fa R2

GLZ-HSA 2.52 0.43 0.9971 3.60 0.42 0.9907

GLZ-gHSAGLC 3.19 0.22 0.9960 4.18 0.31 0.9980

Metoda 

Scatcharda

ex = 275nm ex = 295nm

Ka x 10-4 [M-1] n R2 Ka x 10-4 [M-1] n R2

GLZ-HSA 2.22 1.13 0.9443 3.00 1.16 0.9039

GLZ-gHSAGLC 4.13 0.87 0.9423 4.91 0.94 0.9524

Wykazano obniżenie intensywności fluorescencji 
wzbudzonych fluoroforów w HSA i gHSAGLC wraz ze wzrostem stężenia GLZ.

Po wzbudzeniu promieniowaniem o długości fali λex = 275 nm
dla układu GLZ-gHSAGLC zaobserwowano większe przesunięcie 

maksimum fluorescencji albuminy w kierunku fal krótszych 
(hipsochromowe) w stosunku do widm albuminy nie zwierającej liganda, co  

świadczy o wyraźniejszym spadku polarności otoczenia fluoroforów 
w glikowanej albuminie (gHSAGLC) w obecności GLZ.

 Dla stosunku molowego [GLZ]:[HSA i gHSAGLC] 20:1, zaobserwowano różnice w wygaszaniu fluorescencji GLZ-HSA 
i GLZ-gHSAGLC , zarówno dla wzbudzenia λex = 275 nm i λex = 295 nm. Procentowy stopień wygaszenia dla kompleksu GLZ-HSA 

i GLZ-gHSAGLC wynosi, odpowiednio 19% i 9% (dla λex = 275 nm) oraz 22% i 14% (dla λex = 295 nm). Prawdopodobnie obecność glukozy w 
układzie GLZ-gHSAGLC utrudnia transfer energii pomiędzy fluoroforem w cząsteczce gHSAGLC a cząsteczką GLZ.

 Różnice w przebiegu krzywych wygaszania fluorescencji HSA i gHSAGLC  wbudzonych promieniowaniem o długości fali λex = 275 nm
i λex = 295 nm świadczą o udziale grup tryptofanylowych i tyrozylowych w oddziaływaniu lek-albumina.

Zaobserwowano wyraźniejsze ujemne odchylenie 
od prostoliniowego przebiegu krzywych dla kompleksu GLZ-gHSAGLC 

w stosunku do GLZ-HSA, przy obu długościach promieniowania wzbudzającego. 

Odchylenie od prostoliniowości 
wskazuje na występowanie 
zarówno wygaszania 
dynamicznego (kolizji między 
donorem a akceptorem energii) 
oraz wygaszania statycznego 
(tworzeniu kompleksów).

występowanie jednej, specyficznej klasy miejsc wiązania

Glikacja wpłynęła na zmianę konformacji albuminy, ułatwiając wiązanie gliklazydu przez albuminę. 
Zwiększenie frakcji GLZ związanego przez białko prowadzi do spadku stężenia tego leku 

w roztworze, a tym samym spadku stężenia we krwi. 

 


