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Úvod 

 
Bilirubin (BR) je produktem metabolismu červeného 

krevního barviva hemu. V důsledku intramolekulárních 
vodíkových vazeb (obr. 1) je BR ve vodě nerozpustný, je 
však rozpustný v lipidech. Je tak schopen pronikat do bu-
něčných membrán a porušovat metabolické procesy v buň-
ce. Volný BR působí jako buněčný jed na jádra hlavových 
nervů, mozeček a sluchové dráhy1. V organismu savců je 
jeho toxicita eliminována navázáním na sérový albumin. 
Vazba BR na albumin může být ovlivněna léky, což způ-
sobuje problémy při léčení novorozenců a pacientů s ne-
mocí jater. Této problematice byla věnována řada analytic-
kých studií, v nichž byla míra schopnosti vytlačení BR 
léčivem posuzována například na základě nepřímé detekce 
koncentrace uvolňovaného BR (peroxidační metoda)2.  

Spektroskopie elektronového cirkulárního dichroismu 
(ECD) je analytická metoda, jež se v současné době běžně 
používá ke zjišťování konformací chirálních molekul, ur-
čování enantiomerního přebytku, ale i sledovaní interakcí 
ligand-matrice a určení vazebných konstant. Základem této 
metody je odlišná schopnost enantiomerů pohlcovat vlevo 
a vpravo cirkulárně polarizované záření3. BR v roztoku 
existuje ve formě dvou, M- a P-, konformerů (obr. 1). Kaž-
dý z těchto konformerů poskytuje opačný signál ECD, 
v roztocích bez přítomnosti vhodného chirálního kom-
plexotvorného činidla však dochází k rychlé racemizaci 
a racemát signál ECD neposkytuje4. Naváže-li se BR na 
chirální matrici, tedy na matrici, která selektivně váže pou-
ze jeden z enantiomerů, bude v přebytku a poskytuje sig-
nál ECD. V našem případě v roli matrice vystupuje lidský 
sérový albumin (human serum albumin, HSA), který je 
schopen vázat BR pouze v P-konformaci5. Díky této jeho 
vlastnosti je možné sledovat množství navázaného BR, jež 
odpovídá intenzitě ECD signálu. 

Cílem této práce je s využitím metody ECD, která 
vykazuje vysokou citlivost přímo k množství vázaného 
BR, charakterizovat schopnost pěti vybraných léčiv 
(sulfisoxazol, dicloxacillin, ceftriaxon6, gossypol a kyseli-
na fusidová) konkurovat vazbě BR na albumin. V práci 
byly na základě spektrálních pozorování určeny vytěsňo-
vací aktivity vzhledem ke studovaným léčivům. S využi-
tím postupu blokování vazebných míst ve struktuře albu-

minu byla prokázána důležitá role sekundárních vazeb-
ných míst při vazbě BR na albumin. Získané výsledky 
byly ověřeny pomocí ditaurátu bilirubinu, ve vodě rozpust-
ném analogu přírodního BR.  

  
 

Experimentální část 
  
V této práci byly využity následující látky: bilirubin 

IX, disodná sůl bilirubinu ditaurátu (oba Frontier), sulfi-
soxazol, sodná sůl dicloxacillinu (oba Fluka), lidský séro-
vý albumin, disodná sůl ceftriaxonu, gossypol, sodná sůl 
kyseliny fusidové, ibuprofen (všechny Sigma), fosfátový 
pufr (pH 7,40), NaOH (1 mol l–1), dvakrát destilovaná 
voda. Struktury použitých léčiv jsou znázorněny na obr. 2. 

ECD spektra byla měřena spektrometrem pro měření 
cirkulárního dichroismu Jasco J-810 s rychlostí záznamu 
100 nm min–1 v rozsahu vlnových délek 350–550 nm 
(oblast absorbance BR). Byly používány křemenné kyvety 
o tloušťce 1 cm a 0,5 cm. Celý systém byl během měření 
proplachován dusíkem.  

 Základní roztok BR o koncentraci 310-3 mol l–1 byl 
připraven tak, že odvážené množství BR bylo převedeno 
na disodnou sůl přidáním odměřeného množství NaOH 
v molárním poměru 2:1 a doplněno vodou na požadovanou 
koncentraci. Roztok bilirubinu ditaurátu byl připraven ve 
stejné koncentraci jako roztok BR rozpuštěním přímo ve 
vodě. Základní roztoky byly připravovány vždy čerstvé 
a spotřebovány do čtyř hodin. 

Roztoky léčiv o koncentraci 1,510-2 mol l–1 byly při-
praveny ze sodných solí krystalických látek. Základní roz-
tok lidského sérového albuminu o koncentraci 1,510-4 
mol l–1 byl připraven rozpuštěním odváženého množství ve 
vodě. Roztoky léčiv a lidského sérového albuminu byly 
skladovány v chladničce při teplotě 4 °C.  

VYUŽITÍ SPEKTROSKOPIE ECD KE SLEDOVÁNÍ KONKURENČNÍ VAZBY  
LÉČIVO-BILIRUBIN NA SÉROVÝ ALBUMIN: ROLE SEKUNDÁRNÍCH  
VAZEBNÝCH MÍST 

Obr. 1. Struktura M- a P-konformerů bilirubinu 
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Pracovní roztok (c(HSA) = 310-5 mol l–1) byl připra-
ven pipetováním vypočteného množství základních rozto-
ků BR a HSA a doplněním fosfátovým pufrem pH 7,40 na 
požadovanou koncentraci. Poté byly přidány základní roz-
toky léčiv podle požadovaného poměru. Všechna měření 
se prováděla za pokojové teploty. 

Výsledky a diskuse 
 
BR má při vazbě na HSA možnost navázat se do ně-

kterého ze třech vazebných míst: primárního (Ka=0,9108) 
a dvou sekundárních (Ka~105). Všechna tato místa selek-
tivně vážou BR ve formě P-konformeru. To se projevuje 
signálem ECD, jenž má tvar pozitivního coupletu se zá-
porným maximem na 415 nm a kladným maximem na 
462 nm (obr. 3). BR se přednostně váže do primárního 

Obr. 2. Struktury studovaných léčiv  

Obr. 3. ECD spektra titrace HSA bilirubinem (BR) a bilirubinem ditaurátem (BRk), deltaCD je rozdíl intenzit kladného a záporného 
maxima 



Chem. Listy 107, s261–s264 (2013)                                                                                                                          Cena Merck 2013 

s263 

vazebného místa, ale při větších koncentracích je schopen 
se vázat také do sekundárních míst. Při titraci HSA barvi-
vem BR lze pozorovat nárůst signálu ECD až do poměru 
[BR]/[HSA] = 3/1. 

Konkurence léčivo-BR při vazbě na HSA byla zkou-
mána v systémech s fixovaným poměrem [BR]/[HSA]
=1/1, kde BR byl navázán jen v primárním vazebném mís-
tě. Do systémů bylo přidáváno v určitém poměru léčivo 
a sledovala se změna signálu ECD v důsledku vytlačení 
BR léčivem. Změny vytěsňovací aktivity, popisovány jako 
poměr intenzity signálu po přidání léčiva k signálu původ-
ně vázaného BR, jsou pro studovaná léčiva uvedeny 
v tabulce I. Uvedené hodnoty jsou opatřeny směrodatnou 
odchylkou (n=3). 

V případě, že v systému dochází k jednoduché konku-
renci mezi léčivem a BR, lze očekávat pozvolný pokles 
vytěsňovací aktivity s rostoucí koncentrací přidaného léči-
va. V prvním systému, kde na HSA byl vázán BR, byly 
změny mnohem menší, než se očekávaly. Překvapivě 
u kyseliny fusidové byl pozorován nejprve nárůst signálu 
ECD, pokles nastal až při poměru [léčivo]/[BR] = 40. Pro 
gossypol naopak docházelo okamžitě k poklesu signálu 
ECD, již při poměru [léčivo]/[BR] = 20 došlo k poklesu na 
5 % původní hodnoty. 

Pozorovanou změnu signálu ECD je možné vysvětlit 
tím, že BR vytlačený léčivem je schopen se navázat do 
některého ze sekundárních vazebných míst v molekule 
HSA. Do těchto míst se váže ve stejné konformaci jako do 
svého primárního místa, a tak signál ECD vykazuje menší 
změnu. Znamená to, že albumin poskytuje větší kapacitu 
pro navázání BR, než se dosud myslelo, a tím zároveň 
eliminuje negativní efekt vyvolaný danou konkurencí. 
Experimentálně lze navázání BR do sekundárních míst 

zabránit jejich blokací jiným ligandem (blokátorem). Jako 
blokátor jednoho ze sekundárních míst byl použit ibupro-
fen, který se selektivně váže do sekundárního místa ve 
struktuře albuminu a má vazebnou konstantu řadově větší 
(Ka=6106) než je vazebná konstanta BR na sekundární 
místa (Ka~105).  

Naše hypotéza o vazbě BR vytěsněného z primárního 
vazebného místa do sekundárních míst byla potvrzena 
měřením. Při titraci léčivem roztoku HSA–BR v systému 
s blokátorem skutečně docházelo k výraznějšímu poklesu 
ECD signálu BR než při obdobné titraci bez přítomnosti 
blokátoru v roztoku. Blokátor neumožňoval znovunavázá-
ní barviva vytlačeného z primárního vazebného místa. 
Výsledky tohoto experimentu jsou uvedeny v tab. II. 
Z údajů v tabulkách je patrné, že nejvíce BR vytlačuje 
gossypol, naopak nejméně sulfisoxazol. Pro sulfisoxazol 
docházelo též k nejmenšímu snížení signálu ECD 
v systému s blokátorem (pro [léčivo]/[BR] = 40). To může 
být způsobeno tím, že se zde uplatňuje mechanismus spo-
lunavázání BR a sulfisoxazolu. 

Derivátem nekonjugovaného BR, který je dobře roz-
pustný ve vodě a netvoří samoasociaty, je bilirubin ditau-
rát (BRk). Tento konjugovaný BRk má podobné optické 
vlastnosti jako nekonjugovaný BR a používá se jako stan-
dard při jeho stanovení. Jak se ukázalo, BRk je schopen 
vazby pouze do primárního vazebného místa (obr. 3). Tato 
jeho schopnost je velmi výhodná, protože vytlačený BRk 
vytvoří v roztoku racemát a nenaváže se již do žádného 
jiného vazebného místa. Vytěsňovací aktivity léčiv byly 
zkoumány v systému, kde [HSA]/[BRk] = 1/1. Získané 
výsledky byly shrnuty v tab. III. 

U všech léčiv docházelo s jejich přídavkem k poklesu 
signálu ECD v systému s konjugovaným barvivem. Nejvý-

Tabulka I 
Relativní vytěsňovací aktivity léčiv v systému [HSA]/[BR] = 1/1 

Poměr [léčivo]/[BR] 5 10 20 40 

Ceftriaxon 0,96 ± 0,03 – 0,95 ± 0,04 0,86 ± 0,05 

Dicloxacillin 0,91 ± 0,03 – 0,88 ± 0,04 0,75 ± 0,04 

Sulfisoxazol 0,77 ± 0,04 – 0,77 ± 0,04 0,79 ± 0,03 

Kyselina fusidová 1,14 ± 0,06 1,21 ± 0,04 1,04 ± 0,06 0,70 ± 0,05 

Gossypol 0,79 ± 0,03 0,38 ± 0,03 0,05 ±0,02 – 

Poměr [léčivo]/[BR] 5 10 20 40 

Ceftriaxon 0,81 ± 0,02 0,75 ± 0,03 0,65 ± 0,03 0,61 ± 0,02 

Dicloxacillin 0,77 ± 0,04 0,65 ± 0,03 0,46 ± 0,03 0,19 ± 0,03 

Sulfisoxazol 0,87 ± 0,06 0,85 ± 0,04 0,75 ± 0,03 0,66 ± 0,04 

Kyselina fusidová 1 ± 0,03 0,93 ± 0,04 0,64 ± 0,03 0,31 ± 0,04 

Gossypol 0,74 ± 0,02 0,27 ± 0,02 0,02 ± 0,01 – 

Tabulka II 
Relativní vytěsňovací aktivity léčiv v systému [HSA]/[BR]/[blokátor] = 1/1/1 
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raznější rozdíly oproti předešlým měřením (bez 
a s blokátorem) byly zjištěny u gossypolu a ceftriaxonu. 
Gossypol je podle všech měření největším konkurentem 
BR (i konjugovaného) ze všech studovaných léčiv. Ceftri-
axon se ukázal být jedním z největších konkurentů pouze 
konjugovaného BRk. Je tedy možné, že ceftriaxon pouze 
ovlivňuje podobu vazby BR na HSA, kdežto konjugovaný 
BRk, který je větší, z vazby úplně vytlačí. 

 
 

Závěr 
 
Pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu ve 

viditelné oblasti byly určeny vytěsňovací aktivity pro pět 
léčiv. Vytěsňovací aktivity se s přídavkem léčiv snižovaly, 
což odpovídá většímu vytlačení BR. Výrazný rozdíl a neli-
nearita při vytlačení BR za různých koncentrací léčiv uka-
zují na komplexní mechanismus místo předpokládané 
jednoduché konkurence léčivo-BR při vazbě na HSA. 
S využitím postupu selektivního blokování vazebných 
míst ve struktuře HSA byla prokázána důležitá role sekun-
dárních vazebných míst a jejich účast v regulaci koncen-
trace toxického nekonjugovaného BR. Získané výsledky 
byly ověřeny pomocí ditaurátu bilirubinu, ve vodě roz-
pustném analogu přírodního BR. 

 

Tato práce byla finančně podpořena Grantovou agen-
turou České republiky, grant č. P206-11-0836. 
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Tabulka III 
Relativní vytěsňovací aktivity léčiv v systému [HSA]/[BRk] = 1/1  

Poměr [léčivo]/[BRk] 5 10 20 40 

Ceftriaxon 0,47 ± 0,02 – 0,16 ± 0,02 0,04 ± 0,01 

Dicloxacillin 0,76 ± 0,03 – 0,49 ± 0,03 0,32 ± 0,03 

Sulfisoxazol 0,68 ± 0,02 – 0,43 ± 0,03 0,28 ± 0,02 

Kyselina fusidová 0,57 ± 0,04 0,47 ± 0,02 0,34 ± 0,04 0,24 ± 0,04 

Gossypol 0,28 ± 0,03 – – – 


