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Molekularny mechanizm glikacji. 
Szkodliwe oddziaływania 

zaawansowanych produktów 
końcowych glikacji (AGEs) na skórę

The molecular mechanism of glycation. Harmful effects  
of advanced glycation end products (AGEs) on the skin

STRESZCZENIE 

Glikozylacja nieenzymatyczna, zwana powszechnie glika-
cją jest procesem fizjologicznym, który może ulegać nasile-
niu pod wpływem czynników endogennych i  egzogennych. 
Akumulacja zaawansowanych produktów końcowych glikacji 
(AGEs, advanced glycation end products) wywiera negatywny 
wpływ na proces starzenia się skóry, modyfikując jej właści-
wości biochemiczne, strukturalne i morfologiczne. 

Celem pracy było opisanie mechanizmów oraz efektów 
oddziaływania AGEs na komórki naskórka, skóry właściwej, 
śródbłonka naczyniowego, a  także na białka macierzy ze-
wnątrzkomórkowej i lipidy międzykomórkowe.

Wciąż prowadzone są badania naukowe w  poszukiwaniu 
substancji skutecznie hamujących proces glikacji oraz towa-
rzyszącej jej glikooksydacji.

Słowa kluczowe: glikacja, zaawansowane produkty końcowe 
glikacji, AGEs, hiperglikemia 

ABSTRACT

Non-enzymatic glycosylation, commonly known as glycation, 
is a physiological process that may be intensified by endoge-
nous and exogenous factors. The accumulation of advanced 
glycation end products (AGEs) effects negatively the aging 
process of the skin, modifying the biochemical, structural, 
and morphological properties of the skin. 

The study aimed to describe the mechanisms and effects 
of AGEs on the cells of the epidermis, dermis, vascular endo-
thelium, as well as extracellular matrix proteins and intercel-
lular lipids.

Scientific research is being conducted to find substances 
that effectively inhibit the glycation process and the accom-
panying glycooxidation.

Keywords: glycation, advanced glycation end products, AGEs, 
hyperglycemia

WSTĘP
Glikacja i powstawanie jej zaawansowanych produktów końco-
wych jest procesem fizjologicznym zachodzącym we wszyst-
kich tkankach i płynach ustrojowych. Jest ona jednym z głów-
nych mechanizmów molekularnych odgrywających istotną 
rolę w procesie starzenia się skóry. Kumulowanie zaawanso-
wanych produktów końcowych glikacji (AGEs, advanced gly-
cation end products) w organizmie nasila się wraz z wiekiem. 
Do szczególnej intensyfikacji glikacji dochodzi pod wpływem 

czynników endogennych, w warunkach hiperglikemii i insuli-
nooporności, niewydolności nerek czy chorób o  podłożu za-
palnym. Istotnym elementem jest również dieta oraz styl życia.

Patologiczny efekt akumulacji tych szkodliwych produktów 
przemiany materii związany jest z ich zdolnością do zaburza-
nia funkcjonowania komórek skóry poprzez wiązanie się z re-
ceptorem na ich powierzchni, aktywacją stanów zapalnych 
oraz sieciowaniem białek macierzy zewnątrzkomórkowej [1, 2].
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MECHANIZM NIEENZYMATYCZNEJ GLIKACJI
Termin nieenzymatycznej glikacji odnosi się do reakcji Mail-
larda zachodzącej pomiędzy cukrami, najczęściej grupą alde-
hydową glukozy lub ketonową fruktozy, a pierwszorzędnymi 
wolnymi grupami aminowymi białek, lipidów i kwasu nukle-
inowego. W przeciwieństwie do reakcji enzymatycznej gliko-
zylacji, ma ona charaktery spontaniczny, zachodzi w  miej-
scu przypadkowym, powoduje zaburzenie funkcjonowania 
i struktury komórek. Efektem procesu glikacji jest powstanie 
zaawansowanych produktów końcowych – grupy zróżnico-
wanych związków, określanych jako AGEs. Do tej pory ziden-
tyfikowano kilkanaście ich rodzajów, wśród nich pentozydy-
nę, pyrralinę, argpirymidynę, karboksymetylolizynę oraz po-
chodne imidazolowe [3, 4].

Proces nieenzymatycznej glikolizacji białek jest skompli-
kowany i wieloetapowy. Pierwszą fazą jest reakcja pomiędzy 
grupą karbonylową lub aldehydową cukru a wolnymi grupa-
mi aminowymi białek, lipidów, peptydów i  kwasów nukle-
inowych, której wynikiem jest utworzenie niestabilnej za-
sady Schiffa. Na tym etapie możliwe jest odwrócenie reakcji 
poprzez obniżenie stężenia glukozy w  organizmie. Następ-
nie w ciągu kilku tygodni, na skutek wewnątrzcząsteczkowe-
go przegrupowania, dochodzi do powstania bardziej stabilne-
go produktu Amadoriego, tzw. wczesnego produktu glikacji, 
posiadającego reaktywną chemicznie wolną grupę karbony-
lową. Tym procesom poddawane są białka o krótkim okresie 
półtrwania, a równowaga reakcji następuje po upływie oko-
ło 28 dni. Białka o długim okresie półtrwania ulegają dalszym 
przekształceniom. W  zależności od pH środowiska, reakcje 
te mogą obejmować oksydację, dehydratację, kondensację 
i fragmentację z innymi grupami aminowymi, w konsekwen-
cji tworząc trwałe, końcowe produkty zaawansowanej glikacji 
(AGEs) [2, 5-7] (rys. 1).

W prawidłowo funkcjonującym organizmie, większość 
AGEs ulega rozpadowi i eliminacji. Zmodyfikowane na skutek 
działania zaawansowanych produktów glikacji białka, ulegają 
degradacji w proteasomach, czyli kompleksach enzymatycz-
nych zlokalizowanych w  cytoplazmie i  jądrze komórkowym, 
a następnie zostają uwalniane i wydalane wraz z moczem [5]. 

DIETA – EGZOGENNE ŹRÓDŁO AGES
Końcowe produkty glikacji AGEs występują naturalnie również 
w żywności (dAGEs, dietary advanced glycation end-products). 
Ich wysoki poziom wykazano w produktach dodatkowo dosła-
dzanych, bogatych w monosacharydy i tych pochodzenia zwie-
rzęcego, szczególnie w  wołowinie czy wysokotłuszczowych 

i długodojrzewających serach. Najniższy poziom dAGEs posia-
dają zboża, rośliny strączkowe, owoce i warzywa.

AGEs pozyskane z diety ulegają protolizie na skutek dzia-
łania enzymów trawiennych oraz jelitowej flory bakteryjnej. 
Około 80% podlega wchłonięciu na drodze dyfuzji, reszta wy-
dalana jest wraz z kałem. Zaabsorbowane związki kumulowa-
ne są w tkankach lub wydalane wraz z moczem [5].

Ilość tych niekorzystnych związków może wzrastać zależe-
nie od zastosowanej metody obróbki cieplnej pokarmu. Pro-
cesy takie jak grillowanie, smażenie czy pieczenie, zwiększa-
ją ilość dAGEs w  większym stopniu niż gotowanie na parze 
lub duszenie [1]. 

Nasilenie procesu glikacji w organizmie może być spowodo-
wane również paleniem tytoniu. Doniesienia naukowe dowodzą, 
że obecna w dymie tytoniowym glikotoksyna zdolna jest do in-
dukowania produkcji AGEs wielokrotnie szybciej niż glukoza [8].

Proces glikacji można spowolnić poprzez ograniczenie 
w diecie żywności o wysokiej zawartości cukrów oraz węglo-
wodanów rafinowanych. Badania wykazały, że zioła i przypra-
wy takie jak cynamon, oregano, ziele angielskie czy goździk 
są zdolne do hamowania endogennej produkcji AGEs, szcze-
gólnie tej indukowanej przez fruktozę [3]. Duże nadzieje po-
kładane są również w owocach bogatych w polifenole o wła-
ściwościach antyoksydacyjnych, takich jak winogrona, jagody, 
czereśnie czy żurawina [4].

DZIAŁANIE AGES
Pośrednie patogenne działanie AGEs na komórki, związane 
jest z  ich zdolnością wiązania z  wyspecjalizowanymi trans-
błonowymi receptorami końcowych produktów glikacji 
(RAGE, receptor for advanced glycation endproducts) [1]. 

Obecność receptorów RAGE wykazano na powierzchni ko-
mórek skóry, keratynocytów, melanocytów, fibroblastów oraz 

komórek dendrytycznych, ale także m.in. na powierzchni ko-
mórek śródbłonka, monocytów oraz limfocytów T [9].

Receptory RAGE wykazują zwiększoną ekspresję w  miej-
scach wystawionych na promieniowanie słoneczne. W  oko-
licach tych, zaobserwowano zwiększoną elastozę słoneczną 
skóry, co może sugerować, że promieniowanie ultrafioletowe 
(UV, ultraviolet) nasila stres oksydacyjny i  przyśpiesza jedno-
cześnie tworzenie AGEs lub, że glikacja jest dodatkowym me-
chanizmem uwrażliwiającym komórki na fotostarzenie. W ba-
daniach odnotowano zmniejszoną żywotność fibroblastów 
i keratynocytów poddanych wcześniejszej ekspozycji na AGEs, 
po napromieniowaniu skóry UVA. Co więcej, pentonyzyna bę-
dąca jednym z końcowych produktów glikacji, wykazuje działa-

Rys. 1 Schemat przedstawiający etapy formowania zaawansowanych produktów końcowych glikacji AGEs
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2]
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nie fotouczulające, wywołując zwiększoną 
ekspresje reaktywnych form tlenu (ROS, 
reactive oxygen species) [10, 11]. 

Interakcja z  receptorami modyfiku-
je właściwości biochemiczne, struktu-
ralne, morfologiczne i  funkcjonalne ko-
mórki (tabela 1). Aktywacji mogą ulegać 
różnorodne szlaki molekularne wywołu-
jące stan zapalny, odpowiedź immunolo-
giczną, proliferację komórek lub ekspre-
sję genów. Przykład może stanowić me-
chanizm, w  którym w  efekcie interakcji 
między AGEs a  receptorem, dochodzi do 
zapoczątkowania drogi sygnalizacji ko-
mórkowej, skutkiem czego jest wewnątrz-
komórkowa produkcja ROS oraz aktywa-
cja prozapalnych czynników transkrypcyj-
nych, indukujących ekspresji cytokin IL-1 
i TNF, które wywołują stan zapalny. Zwią-
zanie AGEs z  receptorem RAGE prowa-
dzi również do powstania stresu oksyda-
cyjnego, poprzez aktywację fosforanu di-
nukleotydu nikotynamidoadeninowego 
(NADPH nicotinamide adenine dinucleoti-
de phosphate) – enzymu odpowiedzialne-
go za produkcję reaktywnych form tlenu 
oraz zmniejszenie aktywności dysmutazy 
ponadtlenkowej (rys. 2). Jednocześnie pro-
ces utleniania sprzyja powstawaniu no-
wych zaawansowanych produktów koń-
cowych glikacji. Zjawisko to określane jest 
mianem glikooksydacji [1, 12]. 

Bezpośredni wpływ AGEs na białka macierzy zewnątrzko-
mórkowej wiąże się ze zmianą strukturalną białek, ich sie-
ciowaniem oraz zaburzeniem funkcji podporowych (rys. 2). 
Dochodzi do tworzenia dodatkowych, silnych wiązań po-
przecznych wewnątrz- i  miedzycząsteczkowych. Groma-
dzące się w  strukturach skóry właściwej zaawansowane 
produkty końcowe glikacji, znacząco wpływają na tkanki, 
przyśpieszając tym samym proces starzenia się skóry [3, 13].

Keratynocyty
Związanie AGEs z receptorem RAGE, znajdującym się na po-
wierzchni keratynocytów, prowadzi do zaburzenia ich funk-
cjonowania. Dochodzi do nasilenia produkcji mediatorów 
prozapalnych, zahamowania wzrostu komórek, zmniejszenia 
adhezji międzykomórkowej i indukcji apoptozy komórkowej. 
Upośledzenie proliferacji związane jest z zatrzymaniem cyku 
podziału komórkowego, poprzez zablokowanie przejścia ko-
mórek w fazę mitozy. Modyfikacji ulegają białka cytoszkiele-
tu keratynocytu, co uniemożliwia utrzymanie prawidłowego 
kształtu komórki. Procesy te skutkują utratą szczelności, za-
burzeniem funkcji barierowych oraz ścieczeniem naskórka, Rys. 2 Uproszczony schemat działania zaawansowanych produktów końcowych glikacji AGEs

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 3]

Tabela 1 Wpływ działania zaawansowanych produktów glikacji na: komórki, białka oraz lipidy międzykomórkowe:  
↑ wzrost, ↓ spadek

Rodzaj komórek Mechanizmy Efekt

Keratynocyty

↓ proliferacja
↑ apoptoza komórkowa
↓ adhezja międzykomórkowa
↑  produkcja czynników prozapalnych
↑ ROS

–  zaburzenie cyklu turn-over time
–  ścieńczenie naskórka
–  utrata szczelności bariery 

naskórkowej
↓ nawilżenie 

Lipidy 
międzykomórkowe

↓ synteza lipidów naskórkowych
↓ ekspresja syntazy ceramidowej

–  zwiększenie przepuszczalności 
bariery naskórkowej

–  zmiana pH naskórka

Fibroblasty

↓ proliferacja
↓ migracja
↑ apoptoza komórkowa
↑ ilość ROS
↓  synteza komórek macierzy 

zewnątrzkomórkowej

–  zanik elementów podporowych
–  utrata sprężystości skóry
–  ścieńczenie skóry
↑ widoczność zmarszczek
↓ nawilżenie

Melanocyty

↑ aktywność tyrozynazy
↑ MITF
↑ melanogeneza
↑ produkcja cytokin prozapalnych

–  zaburzenia barwnikowe
–  indukcja stanów zapalnych

Komórki układu 
odpornościowego 
SALT

↑ proliferacja
↑ chemotaksja
↑  stężenie czynników prozapalnych 

TNFα, IL-1, IL-6
↓ ilość limfocytów T

–  indukcja stanów zapalnych
–  zaburzenie kompetencji 

immunologicznych komórek
↑ reaktywność skóry

Białka macierzy 
zewnątrzkomórkowej

–  zmiana konformacji przestrzennej 
białek

–  sieciowanie międzycząsteczkowe
↑  odporność na degradację przez 

MMP

–  spowolnienie procesu gojenia ran
↑ sztywność
↓  odporność na uszkodzenia 

mechaniczne
↑ widoczność zmarszczek

Komórki śródbłonka 
naczyniowego

↑ przepuszczalność naczyń
↑ sztywność naczyń

–  teleangiektazje
–  stany zapalne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9, 16]
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co może wpływać na powstawanie licznych stanów zapalnych 
i przyśpieszenie procesu starzenia skóry [10, 14].

Lipidy międzykomórkowe
Na skutek zaburzenia procesów wewnątrzkomórkowych ke-
ratynocytów, zakłóceniu ulega także proces syntezy lipidów. 
Pod wpływem AGEs dochodzi do istotnej zmiany stosun-
ku składników spoiwa międzykomórkowego. Proces glika-
cji wpływa na zmniejszenie ekspresji syntazy ceramidowej, 
co skutkuje spadkiem zawartości ceramidów i  cholestero-
lu. Dochodzi również do zaburzenia funkcji filagryny, będą-
cej prekursorem dla naturalnych czynników nawilżających 
(NMF, natural moisturizing factor). Mechanizmy te prowadzą 
do zmniejszenia ilości syntezowanych lipidów oraz zaburze-
nia homeostazy, a co za tym idzie osłabienia funkcji ochron-
nych bariery skóry, zwiększenia jej przepuszczalności i zmia-
ny pH, mogących pogorszyć stan skóry z atopowym lub kon-
taktowym zapaleniem skóry oraz zwiększyć ryzyko infekcji 
grzybiczej i bakteryjnej [15-17].

Melanocyty
W wyniku działania końcowych produktów glikacji, dochodzi 
do zaburzenia czynności melanocytów, wraz z nasileniem ich 
apoptozy. AGEs wpływają na zwiększenie produkcji melani-
ny, bez jednoczesnego zwiększenia liczby komórek barwni-
kowych. Wzrostowi ulega poziom czynnika transkrypcyjne-
go powiązanego z mikroftalmią (MITF, microphthalmia-asso-
ciated transcription factor), będącego głównym regulatorem 
cyklu komórkowego melanocytów. Zwiększona zostaje także 
synteza i aktywność enzymatyczna tyrozynazy, co może skut-
kować wystąpieniem zaburzeń barwnikowych. Zastymulo-
wane przez końcowe produkty zaawansowanej glikacji mela-
nocyty, wydzielają cytokiny prozapalne, oddziałujące na inne 
komórki obecne w skórze, m.in. keratynocyty, komórki den-
drytyczne, limfocyty czy fibroblasty [18].

Fibroblasty 
Funkcje fibroblastów, stanowiących źródło włókien kolage-
nowych, elastyny, kwasu hialuronowego i  proteoglikanów, 
zostają zaburzone pod wpływem AGEs. Modyfikacji ulega 
kształt komórki oraz rozmieszczenie w  skórze. Dochodzi do 
obniżenia aktywności fibroblastów, zmniejszenia ich zdolno-
ści metabolicznych i proliferacyjnych. Spada liczba wytwarza-
nych składników macierzy pozakomórkowej, przede wszyst-
kim kolagenu i elastyny. Zmniejsza się ilość i  jakość wytwa-
rzanego przez fibroblasty kwasu hialuronowego. Na skutek 
tych zmian, dochodzi do zaniku elementów podporowych, 
utraty sprężystości i ścieńczenia skóry, co prowadzi do zwięk-
szenia widoczności zmarszczek oraz utraty nawilżenia [3, 9].

Białka macierzy zewnątrzkomórkowej
Zaawansowane produkty glikacji wykazują zdolność wytwa-
rzania wiązań krzyżowych między białkami, wpływając nega-

tywnie na właściwości tkanki łącznej. Proces ten ma szczegól-
ne znaczenie dla białek o długim okresie półtrwania, takich jak 
kolagen, elastyna czy fibronektyna. Na skutek nasilenia pro-
cesu glikacji, w kolagenie dochodzi do wytworzenia dodatko-
wych wewnątrzcząsteczkowych i międzycząsteczkowych wią-
zań krzyżowych oraz pogrubienia fibryli. Sieciowanie włókien 
kolagenowych skutkuje osłabieniem ich właściwości podpo-
rowych, sztywnieniem i zmniejszeniem elastyczności. Na sku-
tek modyfikacji łańcuchów bocznych aminokwasów kolage-
nu dochodzi do zmiany ładunku molekuły, co uniemożliwia 
prawidłową reakcję z  innymi komórkami i  białkami macie-
rzy [19]. Glikowany kolagen jest wysoce odporny na degradację 
przez metaloproteinazy macierzy, co utrudnia usunięcie sta-
rych włókien i zastąpienie nowo syntezowanymi. Zmianie ule-
ga również jego zdolność wiązania wody w tkankach. Efektem 
krzyżowego wiązania białek tkanki łącznej jest utrata elastycz-
ności i sprężystości, zwiększona widoczność zmarszczek oraz 
spowolnienie procesu gojenia ran [2, 3, 10, 20, 21].

Komórki śródbłonka naczyniowego
Końcowe produkty glikacji reagują ze swoistymi receptorami 
RAGE, znajdującymi się na komórkach śródbłonka oraz ko-
mórkach mięśni gładkich naczyń. Ponadfizjologiczne stęże-
nie glukozy we krwi prowadzi do zachwiania równowagi po-
między czynnikami wazodylatacyjnymi, skutkuje to ogra-
niczeniem przepływu krwi i  niedotlenieniem tkanek [22]. 
Kolagen obecny w  ścianach naczyń krwionośnych ulega 
usztywnieniu, zmniejsza się reaktywność naczyń, a ciśnienie 
krwi wzrasta, co wpływa na zwiększone prawdopodobień-
stwo wystąpienia licznych teleangiektazji. Zmiana struktury 
naczyń krwionośnych utrudnia wymianę gazową oraz zaopa-
trywanie komórek w niezbędne substancje odżywcze [23].

Komórki układ odpornościowego
Receptory dla AGEs znajdują się na powierzchni wielu ko-
mórek immunologicznych, w tym monocytów, makrofag, ko-
mórek Langerhansa czy limfocytach T. Zdolność do wiązania 
końcowych produktów glikacji jest potencjalnym czynnikiem 
immunomodulującym. Komórki Langerhansa odpowiedzial-
ne za indukcję odpowiedzi odpornościowej i związane z ke-
ratynocytami, w  warunkach hiperglikemii indukują rozwój 
stanu zapalnego. Dochodzi do uwolnienia zwiększonej licz-
by cytokin prozapalnych oraz nasilenia stresu oksydacyjnego. 
W stanie podwyższonego stężenia glukozy, zahamowany zo-
staje wzrost limfocytów T i ich proliferacja. Na skutek stresu 
mitochondrialnego oraz uszkodzenia kwasu deoksyrybonu-
kleinowego (DNA, deoxyribonucleic acid), spada sprawność 
komórek odpornościowych oraz ich kompetencje immuno-
logiczne. Stymulacja i  zaburzenie funkcjonowania komórek 
układu immunologicznego może skutkować wzmożoną re-
aktywnością skóry oraz powstawaniem lokalnych stanów za-
palnych tkanek, co będzie zaostrzać przebieg trądziku pospo-
litego, łuszczycy czy atopowego zapalenia skóry [9].
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PODSUMOWANIE
Należy przyjąć, że glikacja jest jednym z  procesów, które 
w  sposób istotny wpływają na przebieg starzenia skóry. Pa-
tologiczne działanie AGEs, zarówno pośrednie na komórkę, 
jak i bezpośrednie na białka macierzy zewnątrzkomórkowej, 
prowadzi do zaburzenia homeostazy skóry. Aktywacji ulega-
ją szlaki sygnałowe, dochodzi do wzmożonej produkcji re-
aktywnych form tlenu oraz rozwoju stanów zapalnych. Me-
chanizmy te powodują kaskadę zdarzeń, efektem których są 
zmniejszenie gęstości skóry, utrata sprężystości i elastyczno-
ści oraz zaburzenie funkcji bariery skórno-naskórkowej. Na 
skutek tych zmian, dochodzić może do pogorszenia przebie-
gu dermatoz takich jak: trądzik pospolity, łuszczyca, atopo-
we zapalenie skóry czy alergie skórne. Aby zahamować pro-
ces glikacji, a przy tym opóźnić proces starzenia skóry, nale-
ży możliwie ograniczyć podaż cukrów w diecie. Kompleksowe 
działanie powinno obejmować także odpowiednią pielęgna-
cję neutralizującą działanie wolnych rodników oraz chronią-
ce skórę przed promieniowaniem UV. 

Proces glikacji wpływa w istotny sposób także na stan ca-
łego organizmu, szczególnie w przypadku osób chorujących 
na cukrzycę. Na monitorowanie poziomu AGEs pozwalają 
oznaczenia diagnostyczne wykonywane z krwi żylnej – fruk-
tozamina i  hemoglobina glikowana. Nowoczesne metody 
dają także możliwość nieinwazyjnej oceny akumulacji AGEs 
w  skórze, przy wykorzystaniu autofluorescencji wywołanej 
nagromadzeniem produktów glikacji. Urządzenia diagno-
styczne tego typu są jednak stosowane jedynie w  specjali-
stycznych laboratoriach i ośrodkach zdrowia.

Obecnie prowadzone liczne badania naukowe skupiają się 
na poszukiwaniach substancji, która skutecznie hamowałaby 
proces glikacji i towarzyszącej jej glikooksydacji oraz osłabia-
łaby niekorzystne skutki działania tych mechanizmów. 
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