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Streszczenie 

 Glikacja i utlenianie białek są procesami, które zachodzą w organizmie fizjologicznie, 

jednak powodują one niekorzystne zmiany w obrębie tkanek i narządów. Do najważniejszych 

niepożądanych skutków powyższych procesów należą zaburzenia strukturalne i funkcjonalne 

wielu białek, lipoprotein czy kwasów nukleinowych, a także indukowanie stresu 

oksydacyjnego, wydzielanie czynników prozapalnych i aktywacja makrofagów prowadzące 

do nasilenia procesu zapalnego w organizmie. Procesy te przyczyniają się do powstawania lub 

nasilają objawy wielu chorób takich jak cukrzyca, miażdżyca, choroby neurodegeneracyjne 

czy autoimmunologiczne. Największe znaczenie mają w przypadku utleniania zaawansowane 

produkty utleniania białek (AOPP, ang. Advanced Oxidation Protein Products) a w przypadku 

glikacji końcowe produkty glikacji (AGE, ang. Advanced glycation Endproducts). 

Zaawansowane produkty utleniania i glikacji białek mają podobną strukturę i właściwości 

oraz wysokie powinowactwo do receptorów RAGE i zdolność kumulowania się w tkankach, 

czym dodatkowo niekorzystnie wpływają na ludzki organizm. U chorych na cukrzycę  

w warunkach współistniejącej hiperglikemii i stresu oksydacyjnego procesy te przebiegają 

intensywnie i wzajemnie na siebie wpływając nasilają swoje niekorzystne działanie, określane 

są więc wspólnym mianem procesów glikooksydacji [11, 15, 38, 56]. 

 Obecnie w procesie leczenia pacjentów z cukrzycą nie podaje się preparatów 

hamujących procesy glikooksydacji, a jedynie leki obniżające stężenie glukozy oraz leczące 

choroby towarzyszące. Dlatego ważnym jest znalezienie substancji, najlepiej pochodzenia 

naturalnego, która skutecznie hamowałaby procesy glikooksydacji i tym samym przyczyniała 

się do osłabienia niekorzystnych dla pacjentów efektów działania zaawansowanych 

produktów utleniania i glikacji. W mojej pracy podjęłam próbę wskazania substancji 

pochodzenia naturalnego lub suplementu diety dostępnego na Polskim Rynku 

Farmaceutycznym, które wykazałyby silne działanie hamujące glikację i utlenianie białek 

zachodzące w procesie glikooksydacji i mogłyby być polecane pacjentom z cukrzycą  

w postaci leku dostępnego bez recepty bądź suplementu diety.  

W pierwszym etapie moich badań ustaliłam warunki przeprowadzenia procesów 

utleniania i glikacji w warunkach in vitro oraz wybrałam skuteczny czynnik utleniający 

(chloramina T), glikujący (glukoza) oraz białko modelowe (albumina wołowa)  

w odpowiednich stężeniach, które poddawałam obydwu procesom, oraz ustaliłam skład prób 

kontrolnych (ujemnej i dodatniej).  Następnie wybrałam substancje badane pochodzenia 

naturalnego bądź suplementy diety o znanym działaniu przeciwutleniającym (witamina C, 

kwercetyna i zielona herbata), hamującym glikację (aminoguanidyna) lub takie, których skład 

sugeruje potencjalne właściwości hamujące glikooksydację (preparaty Padma 28 i Padma 

Basic), ale które nie były do tej pory badane w tym aspekcie. Ocena właściwości 

antyglikooksydacyjnych wszystkich powyższych substancji stanowi element innowacyjny 

mojej pracy. Na podstawie dotychczasowych badań naukowych dostępnych w literaturze 

przedmiotu ustaliłam stężenia, w jakich badane substancje były inkubowane (witamina C  

w stężeniu 10 mM, 50 mM i 100 mM; aminoguanidyna w stężeniach 20 mM, 50 mM i 80 

mM; kwercetyna w stężeniach 10 mM, 25 mM i 50 mM; zielona herbata w stężeniu 10 mM 

oraz preparaty Padma 28 i Padma Basic w stężeniu 2,5%). 

Następnie po wykonaniu serii zaplanowanych eksperymentów oceniłam stopień 

hamowania procesów glikacji, utleniania i glikooksydacji przez wszystkie badane związki  
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(w odniesieniu do kontroli dodatniej i ujemnej) poprzez pomiar stężenia AOPP i fluorescencji 

AGE. W oparciu o uzyskane wyniki do dalszych badań  wytypowałam najsilniej działające 

stężenia dla każdej z badanych substancji, których użyłam do kolejnego etapu badań. 

Oceniałam ich wpływ na stężenie grup CO, SH i NH2 odzwierciedlające dokładniej proces 

utleniania albuminy, oraz widma fluorescencji aminokwasów aromatycznych (tryptofanu  

i tyrozyny) obrazujące stopnień wygaszania fluorescencji w procesie glikooksydacji.  

Ponadto przeprowadziłam rozdział otrzymanych w procesie glikacji lub utleniania 

zaawansowanych końcowych produktów powyższych procesów na frakcje 

wysokocząsteczkowe (HMW, ang. High Molecular Weight) i niskocząsteczkowe (LMW, ang. 

Low Molecular Weight) implementując metodę rozdziału opisaną w literaturze i oceniając 

wpływ wybranych związków pochodzenia naturalnego i suplementów diety na hamowanie 

powstawania poszczególnych frakcji końcowych produktów glikacji i utleniania. 

Kolejnym krokiem było sprawdzenie, czy powszechnie stosowane jako leki 

pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy - metformina i gliklazyd wykazują w badaniach in 

vitro działanie hamujące glikooksydację. Przeprowadziłam powyższy  proces w próbach 

zawierających różne stosunki molowe badanych leków do albuminy (w obydwóch 

przypadkach od 0,1:1 do 10:1) oraz zmierzyłam stężenia AOPP i fluorescencję AGE  

w próbach badanych i kontrolach dodatniej oraz ujemnej. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłam, że wszystkie badane suplementy 

diety i substancje pochodzenia naturalnego wykazały wpływ hamujący na procesy glikacji, 

utleniania i glikooksydacji, jednak stopień hamowania powyższych procesów zależny był od 

stężenia badanej substancji. Jednoczasowe występowanie procesów glikacji i utleniania  

w procesie glikooksydacji ujawniło obniżoną zdolność do hamowania każdego z tych 

procesów przez wszystkie badane substancje pochodzenia naturalnego i suplementy diety. 

Największą skutecznością w hamowaniu powyżej wymienionych procesów charakteryzowała 

się witamina C, a badane leki: metformina i gliklazyd nie wykazały w warunkach 

prowadzonego eksperymentu działania hamującego glikooksydację białek. Otrzymane  

w przeprowadzonych in vitro eksperymentach wyniki są obiecujące, jednak należałoby  

je potwierdzić w badaniu na zwierzętach, co byłoby kolejnym krokiem do ich 

rekomendowania pacjentom chorym na cukrzycę w celu zapobiegania negatywnym skutkom 

wzmożonych u nich procesach glikooksydacji.   

 


