Eksperimentalne metode za određivanje vezivanja malih molekula za proteine plazme
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Molekuli lekova u plazmi i/ili tkivima mogu biti vezani za proteine i lipide plazme ili slobodni.
Podaci o jačini i vrsti interakcija pri vezivanju supstanci za proteine plazme su važni u procesu otkrića
i razvoja lekova [1].
Plazma sadrži oko 40% albumina (humani serum albumin, HSA), 1-3% α1 kiselog glikoproteina
(AGP) i imunoglobuline [2]. Metode koje se koriste u istraživanjima vezivanja lekova za proteine
plazme su brojne i mogu se podeliti u dve grupe: metode odvajanja (omogućavaju izračunavanje
parametara vezivanja odnosno broja vezivnih mesta i konstante vezivanja) i metode koje ne uključuju
odvajanje (opisuju kvalitativne parametre ligand-protein kompleksa) [3]. Podaci dobijeni različitim
metodama se vrlo često ne slažu međusobno. Sa druge strane, jako vezivanje biološki aktivnih i
potencijalno biološki aktivnih supstanci za proteine plazme ne mora nužno biti ograničavajući faktor
za dalju distribuciju leka do ciljanog mesta dejstva [1].
U okviru ovog predavanja biće prikazano proučavanje interakcija između HSA/AGP i
novosintetisanih derivata steroida, koji pokazuju inhibitornu aktivnost prema BoNT/A holotoksinu u
motornim neuronima razvijenim iz embrionalnih matičnih ćelija miša [4]. Rezultati dobijeni različitim
metodama (ITC, HPLC, spektrofluorimetrija, FTIR, i dijaliza) su upoređivani i istaknute su prednosti i
mane pojedinačnih metoda. Biće prikazani i rezultati proučavanja vezivanja HSA sa serijom
strukturno različitih novosintetisanih antimalarika [5].
Minisarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Projekat broj 172008) i SANU su
podržali ovo istraživanje.
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