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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

Študentka: Lucia Hanuščinová 

Školiteľ: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD.  

Názov diplomovej práce: Schopnosť chelátorov medi interagovať so železom a zinkom 

Meď zastáva v ľudskom organizme úlohu prvku s nepostradateľným významom, 

ktorého vplyv a účinky závisia od jeho množstva. Pri zvýšených hodnotách koncentrácie 

v ľudskom tele sa meď stáva toxickou, čím dochádza aj k vzniku patologických stavov. 

Medzi najznámejšie ochorenia patrí Wilsonova choroba, ktorej liečba spočíva v p.o. 

podávaní chelátorov, teda chemických zlúčenín, ktoré sú schopné v rôznom pomere 

viazať meďnaté ióny a vylúčiť ich tým z organizmu. Chelatačná terapia je v súčasnosti 

prvou voľbou pri potvrdení diagnózy. Toxicita chelátorov vyplýva z viacerých faktorov, 

napr. inhibície enzýmov závislých na medi alebo nízkej selektivite ku kovom. Práve 

selektivitou chelátorov sa zaoberá táto diplomová práca. Ideálny chelátor by 

neinteragoval so žiadnym z ostatných iónov iných prvkov, potrebných pre správnu 

funkciu organizmu. Pre praktickú časť záverečnej práce bolo vybraných päť najčastejšie 

terapeuticky alebo experimentálne využívaných látok: trientin, D-penicillamin, 

bathocuproin (respektíve jeho blízky derivát disulfonát sodný - BCS), tetrathiomolybdát 

amónny (ATM) a dimerkaprol, pričom sledovaným javom bola schopnosť interakcie 

s dvoma inými, v tele prirodzene sa vyskytujúcimi sa iónmi: železom a zinkom. Interakcie 

zahrňovali nielen možnosť chelatácie železnatých, železitých a zinočnatých iónov, ale 

rovnako aj ich redukčnú aktivitu voči železitým katiónom. K určeniu miery chelatácie 

bola využívaná spektrofotometrická metóda. Všetky testy prebiehali v prostredí štyroch 

rôznych pH, definovaných ako fyziologické či patologické. Chelatačnú schopnosť 

prejavili všetky skúmané zlúčeniny. ATM a dimerkaprol chelatovali najvýraznejšie 

železo aj zinok. Namerané dáta taktiež poukázali na skutočnosť, že BCS a trientin 

nedisponujú redukčnou schopnosťou. Z tejto štúdie interakcií chelátorov medi so železom 

a zinkom vyplynulo, že ani jedna z testovaných látok nie je dostatočne selektívna. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Charles University   

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové    
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Student: Lucia Hanuščinová  

Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmDr., PhD.  

Title of diploma thesis: Ability of copper chelators to interact with iron and zinc 

Copper plays in the human organism a role of an element with indispensable 

significance, whose biological influence and effects depend on its quantity. With elevated 

concentrations in the human body, copper becomes toxic, resulting in pathological 

conditions. The most well-known diseases is the Wilson's disease, whose treatment 

consists of oral administration of chelators, i.e. chemical compounds, which are capable 

of binding copper ions in various proportions and eliminating them from the organism. 

Chelation therapy is currently the first choice after confirmation of the diagnosis. 

Chelation toxicity results from several factors, e.g. inhibition of copper dependent 

enzymes or low selectivity to metals. And precisely the selectivity of chelators is being 

discussed in this diploma thesis. An ideal chelator should not interact with any of the 

other physiological ions, that are necessary for the proper functioning of the organism. 

Five of the most frequently therapeutically or experimentally used substances /trientine, 

D-penicillamine, bathocuproine (or more precisely, its natirum disulfonate salt, BCS), 

ammonium tetrathiomolybdate (ATM) and dimerkaprol/ were chosen for the study. The 

ability to interact with two other, in the body naturally occurring ions iron and zinc, was 

monitored. Interactions include not only the chelation of ferrous, ferric and zinc ions, but 

also their reductive activity toward ferric cations. The spectrophotometric method was 

used. All tests were conducted in four different pH settings, defined as physiological or 

pathological. All investigated compounds exhibited chelating ability, which means 

insufficient selectivity. ATM and dimerkaprol chelated iron and zinc most efficiently. 

The measured data also pointed to the fact that BCS and trientine do not have reductive 

capacity. From this study of interactions of copper chelators with iron and zinc, it ensued 

that none of the tested substances was sufficiently selective. 
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1. Použité skratky 

ATM   tetrathiomolybdát amónny 

ATP7A  aktívny transportér medi 7A 

ATP7B  aktívny transportér medi 7B 

BAL   britský anti Lewisit, z anglického „British anti Lewisit“ 

BCS   bathocuproindisulfonát sodný 

DMSO  dimethylsulfoxid 

DMT1  dvojmocný transportér kovov 1, z anglického „divalent metal transporter 1“ 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

HA   hydroxylamin chlorid 

MT   metalothionein 

p.o.   perorálny 
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2. Úvod 

Meď, železo aj zinok sú kovovými prvkami, ktoré sú často označované ako stopové, 

a to z dôvodu, že ich  koncentrácia v tkanivách je nižšia ako 50 ppm (< 50 x10−6 g/g). 

Ako esenciálne prvky ľudského organizmu zohrávajú dôležitú úlohu v imunitnom 

systéme, pričom ich hlavná biologická úloha sa pripisuje účasti ako katalyzátorov 

v enzýmoch i modulácii enzýmových aktivít. 

Meď má v ľudskom tele mnoho funkcií, okrem tých metabolických sú to napríklad 

tvorba červených krviniek (spolu so železom) a hemoglobínu, či podpora vstrebávania 

železa. Jej nezastupiteľný význam môžeme pozorovať pri syntéze myelínu, spojivového 

tkaniva či produkcii pigmentu (melanínu) (Arredondo a Nunez, 2005). Vyskytuje sa 

v rozličných potravinách ako obilniny, ovocie a orechy. Preto je jeho alimentárny 

nedostatok veľmi vzácny. Rovnako aj jeho nadbytok spôsobuje ojedinelé ochorenie, 

známe ako Wilsonova choroba. Terapia tohto ochorenia má základ v zamedzení príjmu 

medi, či už v potravinách alebo v predmetoch, ktoré sa pri konzumácii používajú. 

Nadbytok medi pôsobí na ľudský organizmus toxicky. Medikamentózna terapia je 

efektívna len pokiaľ sa začne v skorých štádiách, ideálne v presymptomatických (Huster, 

2018). Tam sa uplatňujú chelátory medi - látky schopné naviazať katión medi, vytvoriť 

komplex a vylúčiť ho z organizmu. Chelatačná stratégia liečby má však množstvo 

nežiaducich účinkov a teoreticky môže viesť k deplécii iónov prvkov, ku ktorým je daný 

chelátor viac selektívnejší. Práve v tejto hypotéze spočívala myšlienka tejto diplomovej 

práce, pričom boli skúmané interakcie voči zinku a železu.   

Hypoteticky by sa terapiou zapríčinený nedostatok zinku prejavil zo začiatku 

nešpecificky, ako nechuť do jedla, ale neskôr až patologickými zmenami na koži alebo 

zvýšením rizika degeneratívnych ochorení nervového systému (Hambidge, 2000).  

Nedostatočná koncentrácia železa v organizme sa prejavuje sústavnou únavou, 

ťažkosťami so sústredením a najznámejším deficitom železa je anémia (Andrews, 1999).  
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3. Teoretická časť 

 

3.1. Fyziológia medi 

 Meď (Cu) je dôležitým esenciálnym anorganickým mikronutrientom (stopovým 

prvkom) pre správnu fyziológiu organizmu. Ľudské telo obsahuje približne 100 – 150 mg 

medi, rozdistribuovaných do rôznych orgánových systémov. Najviac Cu sa nachádza vo 

svaloch, cca 35 mg, mozog obsahuje 20 mg, pečeň 20 mg, obličky 5 mg a 10 mg medi je 

obsiahnutých v krvi (Dítě, 2007). Doporučená denná dávka sa udáva okolo 1 mg 

(Filippini et al., 2018). 

Homeostáza je zabezpečená gastrointestinálnou absorpciou a biliárnou exkréciou. 

Meď sa vstrebáva zo žalúdku a duodena zo 40-60 %. Účinnosť absorpcie medi sa výrazne 

líši v závislosti od príjmu potravy. Dôležitú rolu pri absorpcii zohráva miera intestinálnej 

expresie metalothioneinu, proteínu, ktorý viaže meď. Kompetícia o tento proteín medzi 

meďou a zinkom, hlavne pri zvýšenom príjme zinku, spôsobenom napríklad dlhodobým 

užívaním potravinových doplnkov obsahujúcich zinok, vedie k zníženiu vstrebávania 

medi. 

Transport medi v našom tele je prísne regulovaný komplexom proteínov, ktorých 

poškodenie má za následok zdraviu škodlivé hladiny medi (Gupta a Lutsenko, 2009). 

Hlavný orgán regulácie homeostázy medi je pečeň, kde je Cu inkorporovaná do 

plazmatického transportného proteínu ceruloplazmínu a časť do metalothioneinu 

(predovšetkým pri vysokých hladinách medi).  Meď viazaná na ceruloplazmín je 

uvoľňovaná do krvi a prenášaná k bunkám, kde sa transportuje do vnútra buniek pomocou 

špecifických proteínov. ATP7A a ATP7B zohrávajú kľúčovú úlohu pri prijímaní, 

transporte a vylučovaní Cu v našom tele (Obr. 1). Hoci ATP7B je exprimovaný v 

niekoľkých tkanivách, zastáva najdôležitejšiu úlohu v hepatocytoch, kde prepravuje meď 

do Golgiho aparátu a zachytáva nadbytok medi do vezikúl, ktorých obsah je následne 

vylúčený cez biliárny systém (Weiss a Stremmel, 2012). Nadbytok medi je teda 

exkretovaný do žlče, a tak touto hepatobiliárnou cestou nevratne vylúčený z organizmu. 

V prípade zvýšeného príjmu diétnej medi sa zvyšuje aj jej absorpcia, a práve endogénna 

exkrécia ochráni telo pred nadmerným nahromadením tohto kovu. Obrátená situácia 

nastáva, logicky, pri nízkom príjme medi, kedy sa jej takto vylučuje len málo. Ide o 

mechanizmus chrániaci organizmus pred vyčerpaním medi. Avšak pri veľmi malom 
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množstve medi v strave je táto regulácia nedostatočná (0,38 mg/d) a nie je schopná 

zabrániť nedostatku. V prípade, že je prívod medi vysoký, je regulácia veľmi pomalým 

procesom (Turnlund et al., 1989). 

 

Obr. 1 Transport medi v organizme.  Vlastné spracovanie podľa: Tegoni et al., 2014 

Meď sa uplatňuje ako súčasť mnohých typov enzýmov a väčšina fyziologických 

funkcií medi vyplýva z reakcií, ktoré katalyzujú dané enzýmy: prinášajúce elektróny 

(cytochromy), enzýmy s priamou alebo nepriamou antioxidačnou aktivitou 

(superoxiddismutáza, ceruloplazmín) alebo sa meď podieľa vysokou mierou na ich 

aktivite (tyrozináza, melanínsyntetáza, elastínsyntetáza). Oxidázová aktivita 

ceruloplazmínu v plazme je esenciálna pre oxidáciu Fe2+ na Fe3+. To umožní vstavanie 

Fe3+ do transferínu a následné použitie, napr. pre syntézu hemoglobínu. Ako súčasť 

krvného zrážacieho faktoru V je meď taktiež dôležitá pre zrážanie krvi. Prítomnosťou v 

enzýme tyrozináze je Cu navyše zapojená do syntézy melanínu, podieľa sa na pigmentácii 

kože, vlasov a očí (Kazda, 2012). 

Na úrovni CNS ovplyvňuje tvorbu myelinu v nervovom tkanive a tvorbu 

katecholamínov, preto je zapojená priamo alebo nepriamo v patogenéze početných 

neurologických ochorení, ako napríklad Alzheimerovej choroby, amyotrofnej laterálnej 

sklerózy, Huntingtonovej či Parkinsonovej choroby (Desai a Kaler, 2008). 
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3.2. Fyziológia zinku 

 Zinok je základným stopovým minerálom, dôležitým pre všetky formy života. 

Jeho význam bol ale vo výžive rozpoznaný len pomerne nedávno. Vo všetkých tkanivách 

ľudského tela  sa nachádza 2 - 3 g, pričom takmer 90 % je uložených vo svaloch 

a kostiach. Zinok sa preukázateľne vyskytuje aj v pečeni, koži, gastrointestinálnom trakte, 

prostate, mozgu, obličkách, srdci a pľúcach. V tele však nie je žiadne úložisko zinku 

v pravom slova zmysle, ukladá sa v kostiach, koži a kožných derivátoch, z ktorých môže 

byť, v prípade potreby, znova resorbovaný a opätovne využitý (Wastney et al., 1986). 

 Doporučené denné dávky pre kojencov sú 5 mg/d, deti 10 mg/d, dorast, dospelí 

a tehotné ženy 15 mg/d (Dítě, 2007). 

 Potravou prijímaný zinok je resorbovaný z 20 – 40 %, pričom resorpcia môže byť 

redukovaná zvýšeným prísunom železa, medi, fytátov, vlákniny a fosfátu, ktorý spolu aj 

s aminokyselinami, organickými kyselinami, a teda vo všeobecnosti aj s rôznymi 

enodgénnymi i exogénnymi ligandami môže so Zn uvoľňovaným v priebehu trávenia 

tvoriť koordinčné komplexy. Perorálne aplikovaný zinok sa absorbuje v tenkom čreve, 

predovšetkým v jejune, a distribuuje sa v sére, kde sa prednostne viaže na niekoľko 

proteínov, ako je albumín, α-mikroglobulín a transferín (Scott a Bradwell, 1983). Zinok 

viažúci sa na transportné plazmatické proteíny funguje ako najpodstatnejšia prístupná 

zásoba Zn v tele. Hlavnou cestou exkrécie zinku je gastrointestinálny trakt, najmä 

pankreatické šťavy, žlč, gastroduodenálne sekréty a odlupovanie buniek sliznice. Menšia 

časť Zn (2 – 10 %) je exkretovaná močom, stratou vlasov, pri potení alebo odlupovaní 

kožného epitelu. 

Zinok je zložkou viac ako 300 enzýmov a ešte väčšieho počtu ďalších bielkovín 

nájdených u rôznych živočíšnych druhov, čo zdôrazňuje jeho nevyhnutnú potrebu. 

Svojim účinkom na syntézu nukleových kyselín je nevyhnutný pri raste a regenerácii 

tkanív (Vallee a Falchuk, 1993). Zinok vplýva vo vysokej miere na imunitný systém, je 

rozhodujúci pre správny vývoj a funkciu buniek, sprostredkovanie vrodenej imunity, 

činnosť neutrofilov a NK buniek (Haase a Rink, 2014). Schopnosť zinku fungovať ako 

antioxidant a stabilizovať membrány, predpokladá jeho dôležitú úlohu pri prevencii 

poškodenia, vyvolaného voľnými radikálmi počas zápalových procesov (Shankar a 

Prasad, 1998). Zinok je taktiež esenciálny pre zdravú kožu (Rostan et al., 2002). Bolo 
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zistené, že existuje korelácia koncentrácie zinku v krvi s apetítom, pravdepodobne 

v dôsledku ovplyvnenia hladiny leptínu (Mantzoros et al., 1997). 

 

3.3. Fyziológia železa  

Železo je jedným zo základných esenciálnych, stopových prvkov v každej živej 

bunke. Jeho nevyhnutnosť vyplýva z participovania na životne dôležitých reakciách 

spojených s transportom kyslíka (hemoglobín), tvorbou ATP (cytochrómy) a syntézou 

DNA.  

Celkové množstvo Fe v ľudskom tele sa pohybuje od 3 do 4 g u bežných 

dospelých, čo je najviac zo všetkých prechodných kovov (Hirayama a Nagasawa, 2017). 

Viac ako dve tretiny obsahu železa sú inkorporované do hemoglobínu. Každý erytrocyt 

obsahuje miliardu atómov železa, a preto je anémia hlavným znakom nedostatku železa. 

Väčšina nadbytočného železa je uložená v hepatocytoch a retikuloendoteliálnych 

makrofágoch (Andrews, 1999). Makrofágy zabezpečujú znovu využitie železa 

fagocytovaním starých erytrocytov degradovaním hemoglobínu. Takto uvoľnené železo 

sa následne transportuje systémovým obehom nebo skladuje (Collins et al., 2010). 

Železo je prijímané z potravy v dvoch formách: viazané na hem alebo ako 

anorganické viazané na inú molekulu. K vlastnému vstrebávaniu dochádza v hornej časti 

tenkého čreva (Donovan a Andrews, 2004). Hemové železo je relatívne dobre dostupné, 

ale jeho obsah v potrave je výrazne nižší než tomu je u anorganického železa. Keďže sa 

vstrebáva len anorganické železo v druhom oxidačnom stupni (Fe2+), je nevyhnutná 

redukcia Fe3+ pomocou duodenálneho cytochromu b (McKie et al., 2002), a následne sa 

železo dostáva transportným proteínom DMT1 (divalent metal transporter 1) do vnútra 

enterocytu, kde sa môže za daných okolností zúžitkovať, uschovať alebo uvoľniť do 

obehu. Trojmocné železo spolu s bielkovinou apoferitinom vytvára komplex feritín, ktorý 

zabezpečuje vnútrobunkovú zásobu Fe. Do cirkulácie sa ďalej dostáva využitím 

transmembránového proteínu ferroportinu 1. Následne sa železo viaže na transferín, ktorý 

je hlavným extracelulárnym transportným poteínom železa. Tento komplex putuje do 

pečene alebo tkanív, kde transferinovým receptorom 1 (TFR1) na membráne 

plazmatických buniek dochádza k endocytóze, a po redukcii uľahčenej nízkym 

endosomálnym pH prestupuje cez DMT1 do cytosolu. Ďalšia úloha železa môže spočívať 

v tvorbe bielkovín, uchovávaní železa ako feritín, alebo sprístupnené opäť do krvného 
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obehu za pomoci efluxného transportéru ferroportinu (Collins et al., 2010; Mladenka et 

al., 2005). Ľudia nemajú špecifický mechanizmus pre exkréciu železa. Dochádza k nej 

len pasívne, a to exfoliáciou enterocytov alebo menštruačným krvácaním. Množstvo 

vylúčeného železa sa približne rovná miere vstrebávania a teda 1 až 2 mg/deň (Mladenka 

et al., 2005). 

Pretože nedostatkom železa vzniká, mimo iné, anémia, a jeho nadbytkom 

dochádza k oxidatívnemu poškodeniu buniek, je jeho homeostáza prísne riadená. Deje 

ako absorbcia, recyklácia a doplňovanie zásobných foriem sú riadené peptidom 

hepcidínom. Hepcidínová expresia sa zvyšuje v reakcii na vysoké cirkulujúce a tkanivové 

hladiny železa, ako aj u osôb s infekciou. Produkcia hepcidinu je inhibovaná nedostatkom 

železa a hypoxiou tkaniva v reakcii na signály pochádzajúce z kostnej drene, pečene, 

pravdepodobne aj svalového tkaniva a adipocytov. Zvýšenie hladín hepcidínu, ktoré sú 

indukované zápalovými cytokínmi, najmä interleukínom-6, vysvetľujú uväznenie železa 

a zníženú dodávku železa, pochádzajúceho z hemoglobínu, ku ktorému dochádza pri 

anémii chronických ochorení. V bežnej populácii sú hladiny hepcidínu nízke u dievčat a 

mladých žien, stredné u mužov a najvyššie koncentrácie nachádzame u 

postmenopauzálnych žien (Galesloot et al., 2011). 

 

3.4. Chelátory medi 

Chelácia je typom väzby, ktorá vzniká medzi dvoma alebo viacerými ligandami 

(väčšinou organického pôvodu) a centrálnym atómom (zväčša katión kovu). Termín 

chelát zaviedol prvýkrát Sir Gilbert T. Morgan vchádzajúc z gréckeho slova 

označujúceho klepeto. Príkladom môže byť železo v hemovej skupine hemoglobínu (Obr. 

2). 
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Obr. 2 Molekula hemoglobínu 

 

Chelácia medi je priamym prístupom vedúcim k zlepšeniu stavu preťaženia alebo 

akumulácie medi v organizmoch (Ding et al., 2011). Avšak nielen to. Chelátory pôsobia 

ako neoceniteľný regulátor redoxného cyklu závislého od medi alebo ako chaperony 

vedia poskytnúť nový mechanizmus redistribúcie Cu v tele. Chelácia je možnosťou aj 

v procese získavania informácii o bunkových cykloch (Juarez et al., 2006).  

S úspechom sa využíva chelačná terapia v rámci liečby Wilsonovej choroby (WD 

z angl. Wilson disease). V súvislosti s týmto ochorením sa používajú tri chelátory,  D-

penicilamin, trientin a zatiaľ len experimentálne tetrathiomolybdát amónny (ATM), 

pričom všetky tri dosiahli uspokojivú terapeutickú účinnosť. Existuje niekoľko ďalších 

terapeutických aplikácií chelátorov medi v klinických skúškach i pri liečbe niektorých 

ochorení (Bush a Tanzi, 2008; DeBerardinis et al., 2008).  Klinická prax poskytla dôležité 

poznatky týkajúce sa rozdielu v prístupe k terapii rôznymi chelátormi medi pri liečbe 

konkrétnych ochorení. Napríklad, chelačná liečba Alzheimerovej choroby ukázala, že 

jednoduché odstránenie medi v plazme nemusí byť nevyhnutne účinné. Pacienti majú 

vyššie hladiny medi v plazme, ale všeobecne nižšie hladiny v mozgu s výnimkou 

amyloidových plakov, kde sa naopak meď akumuluje, čo vedie k jej nerovnomernému 

rozdeleniu v mozgu. Pri podaní klokvinolu u myšieho modelu tejto choroby bola 

preukázaná jeho účinnosť, pretože na rozdiel od vysoko afinitných chelátorov medi, ako 

je trientin a EDTA, disponuje schopnosťou mobilizovať Cu z plakov a preniesť ju do 

iných tkanív (Cherny et al., 2001). 
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3.4.1. Tetrathiomolybdát amónny 

Účinnosť ATM (Obr. 3) pri znižovaní hladín medi v tele sa prvýkrát pozorovala 

u prežúvavcov Austrálie a Nového Zélandu ako dôsledok prítomnosti vysokých hladín 

molybdénu v pôde (Brewer a Merajver, 2002). 

 

 

Obr. 3 Chemická štruktúra tetrathiomolybdátu amónneho 

 

Tetrathiomolybdát reaguje s anorganickou meďou a tvorí heterobimetalické 

komplexy cez kmeň Mo-S-Cu, pričom vytvára tripartitný komplex s meďou a 

bielkovinami. ATM selektívne a priamo vyväzuje meď viazanú v metalothioneine (MT), 

čím sa vytvorí MT-Cu-ATM komplex, solubilizáciou komplexu Cu-ATM dôjde k 

uvoľneniu MT a vylúčeniu Cu-ATM (Ogra et al., 2000). ATM sa môže viazať aj na Cu-

ceruloplazmín, Cu-hovädzí sérový albumín (Cu-BSA). Keď sa ATM podáva s jedlom, 

tvorí komplexy s meďou a potravinovými proteínmi, čím zabraňuje absorpcii medi. Pri 

podávaní medzi jedlami sa ATM absorbuje do krvi a viaže meď a sérový albumín, a tvorí 

komplex, ktorý nie je bunka schopná absorbovať. ATM inhibuje niekoľko enzýmov medi 

vrátane ceruloplazmínu, askorbátovej oxidázy, cytochrómoxidázy, superoxiddismutázy 1 

(SOD1), tyrozinázy a adenozíntrifosfatázy z Enterococcus hirae. Ďalšie štúdie naznačujú, 

že ATM môže znižovať angiogenézu, fibrózu a zápal inhibíciou rôznych cytokínov 

závislých od medi. 

Potenciálne nežiaduce účinky zahŕňajú depresiu kostnej drene, hepatotoxicitu 

(Medici et al., 2006) a pri príliš agresívnom odstránení medi spôsobuje neurologickú 

dysfunkciu. ATM je tretí významný liek pri liečbe Wilsonovej choroby po D-

penicilamine a trientine (Brewer et al., 2003), avšak len ako experimentálna terapia. V 

posledných 35 rokoch sa ATM používa ako experimentálny liek v rámci výskumu. Ako 

amónne ATM, tak nedávno vyvinuté cholínové ATM, ktoré sú v rámci mnohonárodných 



10 
 

klinických skúšok fázy 2 a 3, ešte nie sú komerčne distribuované, sú sľubnou terapiou pre 

Wilsonovu chorobu (Rupp et al., 2017). 

 

3.4.2. Dimerkaprol 

Dimerkaprol (2,3-dimercapto-1-propanol, Obr. 4) bol vyvinutý v roku 1940 vo 

Veľkej Británii ako protilátka chemickej organoarzénovej zbrane (lewisit) počas druhej 

svetovej vojny (Peters et al., 1945). Preto je vo svete známy ako British anti Lewisit 

(BAL). Dimerkaprol je alkohol s dvoma substituovanými sulfhydrylovými skupinami 

(ditiolom), ktoré môžu tvoriť stabilný päťčlenný kruh s trojmocným arzénom a 

neutralizovať jeho toxicitu. Krátko po jeho zavedení ako antidota arzénu sa ukázalo, že 

dimerkaprol zvyšuje vylučovanie iných kovov, ako je zlato, ortuť, striebro a meď, pričom 

prednostne vylučuje meď (Denny-Brown a Porter, 1951). Po zistení príčiny Wilsonovej 

choroby sa následne začal dimerkaprol používať aj v tejto oblasti. 

 

 

Obr. 4 Chemická štruktúra dimerkaprolu 

 

V súčasnosti je dimerkaprol takmer úplne nahradený a používa sa iba vo 

výnimočných situáciách popísaných v kazuistikách (Chakor et al., 2015), a to z dôvodu 

jeho nežiaducich účinkov, ktoré sa pozorovali u približne 50% pacientov. Pozorované 

boli, mimo iné, tachykardia, úzkosť, nepokoj, GIT dyskomfort. Približne u 30% detí sa 

vyvinula horúčka vyvolaná liekmi (Vilensky a Redman, 2003). Rozvoj tachyfylaxie bol 

vysvetlený tým, že opakované cykly dimerkaprolu mali za následok indukciu pečeňových 

enzýmov a autooxidáciu dvoch sulfhydrylových skupín liečiva (Walshe, 1999).  
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3.4.3. Bathocuproin 

Bathocuproin (Obr. 5) je dobre známe chelatačné činidlo bežne používané v 

experimentoch bunkovej biológie na selektívne chelatovanie Cu1+ (Rasoloson et al., 

2004). Má však aj schopnosť prechodne viazať Cu2+, vnútiť mu tetraedrálnu geometriu a 

indukovať jeho redukciu  na Cu1+. Dôležitým aspektom je, že akonáhle sa dosiahne 

redukovaný stav komplexu medi, je bathocuproin stabilizovaný a nezúčastňuje sa na 

redoxnom cykle (Patel et al., 1997). 

  

Obr. 5 Chemická štruktúra bathocuproinu (A) a BCS (B) 

 

BCS (Obr. 5B), sulfónovaný derivát, bol vyvinutý aby ponúkol vo vode rozpustnú 

verziu bathocuproinu. Pretože je BCS nabitý a membránovo nepriepustný, bežne sa 

používa v štúdiách, ktoré vyžadujú extracelulárne činidlo obmedzujúce meď (Itoh et al., 

2008; Rasoloson et al., 2004; Xiao et al., 2004). BCS sa využíva na kvantifikáciu Cu+ 

alebo detekciu Cu+ tvorby v Cu2+ iniciovaných oxidačných reakciách. Komplex BCS-Cu+ 

je ľahko detekovateľný (kvantifikovateľný) spektrofotometricky vďaka jeho schopnosti 

absorbovať svetlo pri 480 nm (Laggner et al., 2006; Riha et al., 2013). 

 

3.4.4. Trientin 

 Trientin (N,N′-bis(2-aminoethyl)ethan-1,2- diamin, Obr. 6) slúži ako 

alternatíva k D-penicilaminu (Walshe, 1982). Je to silný chelatačný prostriedok s 

polyamínovou štruktúrou, ktorý tvorí stabilný komplex s meďou štyrmi dusíkmi v 

rovinnom kruhu. Hoci je počet donorových skupín v trientine nižší ako EDTA, afinita k 

A A B 
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medi je výrazne vyššia, vďaka väčšej stabilite komplexu meď-chelát so štvorcovými 

rovinnými geometrickými konformáciami. Štruktúra trientinu obsahuje externé 

(primárne) aminoskupiny viac zásadité ako vnútorné (sekundárne) aminoskupiny. Pri 

neutrálnom alebo mierne kyslom pH je táto zlúčenina kladne nabitá, čo odôvodňuje jej 

slabú intestinálnu absorpciu.  Zhruba 1 % aplikovaného trientinu a asi 8 % jeho 

zmetabolizovaného produktu - acetyltriénu sa nakoniec objavia v moči. Rozsah 

vylúčeného trientinu koreluje so zvýšenou stratou medi, železa a zinku močom (Kodama 

et al., 1997). Trientin skutočne chelatuje železo, preto je dôležité vyhnúť sa ich  

súčasnému podávaniu, pretože komplex so železom je toxický (Roberts et al., 2008). 

Reverzibilná sideroblastická anémia môže byť dôsledkom predávkovania a následného 

nedostatku medi.  

 

Obr. 6 Chemická štruktúra trientinu 

 

Predchádzajúce pozorovania potvrdzujú (Sarkar et al., 1977), že trientin súťaží o 

meď viazanú na albumín v sére s vysokou účinnosťou. Klinická aplikácia trientinu na 

liečbu Wilsonovej choroby, je využívaná niekoľko desaťročí.  S rozvojom pochopenia 

mechanizmu medi v angiogenéze sa uskutočnilo mnoho pokusov s aplikáciou trientinu 

na liečbu rakoviny (Hayashi et al., 2007). Alternatívne sa skúša na liečbu diabetickej 

srdcovej choroby (Cooper et al., 2004), hoci mechanizmus účinku v tejto konkrétnej 

aplikácii pochopený nebol. 

 

3.4.5. D-penicillamin  

Penicillamin, ako hydrofilná aminokyselina s tiolovou skupinou v bočnom reťazci 

je degradačným produktom penicilínu. Len D-izomér (Obr. 7), označovaný ako D-

penicillamin sa klinicky používa, L-izomér pôsobí viac toxicky a zapríčiňuje, mimo iné, 

optickú neuritídu (Walshe, 2009).  
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Obr. 7 Chemická štruktúra D-penicillaminu 

 

D-penicillamin je schopný mobilizovať meď z vnútra buniek, redukovať Cu2+ na 

Cu1+ v procese chelácie a súčasne sa sám oxidovať na disulfid. Sulfhydrylová skupina 

viaže meď vytvárajúc stabilný, vo vode rozpustný komplex, ktorý sa následne vylúči 

z tela renálnou cestou (Litin et al., 1960). Na druhej strane je treba poznamenať, že 

schopnosť D-penicillaminu chelatovať Cu bola spochybnená v minulosti a v nedávnej 

dobe (Riha et al., 2013). Bolo zistené, že v myšej pečeni, zvyšuje expresiu MT, ktorá 

viaže meď tvoriac netoxický produkt (Balamurugan a Schaffner, 2006). Na druhej strane 

sa ale zistilo, že u potkanov s Wilsonovou chorobou je hladina MT a jeho mRNA zvýšená 

nadmernou meďou v hepatocytoch a znížená po liečbe D-penicilaminem (Xu et al., 2004). 

Gastrointestinálna absorpcia tejto látky je u ľudí v rozmedzí od 40 % do 70 % 

perorálnej dávky, pričom je nutné podanie medzi jedlami, pretože jedlo zapríčiňuje 

zníženie o 50 % (Osman et al., 1983). Minimálne množstvo je v pečeni metabolizované 

na disulfidy, zatiaľ čo väčšina lieku sa vylučuje nezmenená v moči, čo je hlavná cesta 

eliminácie (Wiesner et al., 1981). 

Vďaka vlastnosti dostatočne chelatovať meď je D-penicillamin roky využívaný 

v liečbe Wilsonovej choroby (Walshe, 1956), avšak kvôli množstvu a závažnosti 

nežiaducich účinkov, ako sú trombocytopénia a zriedkavo aplastická anémia, 

lymfocytopénia, agranulocytóza či leukopénia (Cooper et al., 2004),  už nie je 

preferovanou terapiou (Weiss et al., 2018). Nežiaduce účinky taktiež zahrňovali 

gastrointestinálne, neurologické a autoimunitné poruchy (Grasedyck, 1988). 

Výnimočnou nebola ani dermatologická toxicita, ktorá sa prejavovala ako elastosis 

perforans serpiginosa (Becuwe et al., 2005; Liang et al., 2016).  

Zistilo sa, že D-penicillamin je prínosom pri otravách arzénom (Kuruvilla et al., 

1975). Používa sa tiež u pacientov s cystinúriou (DeBerardinis et al., 2008) a u pacientov 

s reumatoidnou artritídou (Williams et al., 1983).  
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Na základe vyššie uvedeného je zjavné, že chelatačná terapia je súčasťou bežnej 

klinickej praxe. Preto vyvstáva myšlienka na hodnotenie selektivity jednotlivých 

chelátorov. Pri chronickej liečbe chelátormi a zároveň pri ich neselektivite k určitému 

kovu, môže dochádzať ku chronickej deplécii niektorých z ostatných kovov. Touto 

ústrednou myšlienkou sa zaoberá táto diplomová práca, ktorá poskytuje výsledky pri 

hodnotení selektivity vybraných chelátorov medi.  

 

3.5. Patológia medi 

 Nerovnováha v homeostáze medi v tele vedie k jej nadbytku alebo nedostatku. 

Oba stavy sú definované ako patologické a vyžadujú patričnú liečbu. Keďže je to 

pomerne rozsiahla téma, pre účely tejto diplomovej práce sa budem zaoberať len 

nadbytkom medi, v rámci ktorého sa využívajú chelátory medi ako liečivá. 

 Wilsonova choroba (Morbus Wilsoni) alebo inak nazývaná hepatolentikulárna 

degenerácia, je dedičná autozomálne recesívna metabolická vada, spojená s hromadením 

medi v pečeni, bazálnych gangliách a Descemetovej membráne rohovky. Svoje 

pomenovanie nesie po Samuelovi Alexandrovi Kinnier Wilsonovi, neurológovi, ktorý 

prvýkrát popísal tento stav v roku 1912.  

Pri Wilsonovej chorobe dochádza v dôsledku mutácie ATP7A k znemožneniu 

exkrécie medi do žlče, je teda poškodená eliminácia, a zároveň k poruche inkorporácie 

medi za účelom vytvorenia ceruloplazmínu (Rosencrantz a Schilsky, 2011). V dôsledku 

tohto je meď hromadená v pečeni, plazme a iných citlivých orgánoch, pričom sa viaže na 

bielkoviny, hlavne -SH skupiny, podporuje vznik kyslíkových radikálov a spôsobuje 

apoptózu hepatocytov (Silbernagl Stefan, 2012). To vedie k poškodzovaniu pečene, ktoré 

sa môže viesť k  masívnej až submasívnej nekróze (Povýšil Ctibor, 2007).  

Viditeľným prejavom tohto ochorenia je väčšinou, ale nie vždy Kayserov-Fleischerov 

prstenec (nazelenalé sfarbenie obvodu rohovky). Ochorenie pečene zahŕňa recidivujúcu 

žltačku, jednoduché akútne obmedzené ochorenie podobné hepatitíde, autoimunitnú 

hepatitídu, chronické ochorenie pečene. Prejavy Wilsonovej choroby zahrňujú aj 

neurologické prejavy ako tras, stratu jemnej motorickej kontroly, poruchy chôdze či 

psychické poruchy prejavené v depresii či neurotickom správaní. Prejavy alebo ich 

kombinácie sú ale variantné aj u blízkych príbuzných (Weiss, 1993). 
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Diagnóza je vo väčšine prípadov stanovovaná na základe biochemických nálezov (nízka 

koncentrácia medi v sére a ceruloplazmínu a zvýšená exkrécia medi v moči) a klinických 

nálezov (spomenutý Kayserov-Fleischerov prstenec), prípadne genetickým testovaním 

(European Association for Study of, 2012). 

Cieľom terapie je čo najskôr zahájiť liečbu, pričom liečivami prvej voľby sú chelátory 

medi (D-penicilamin a trientin), ktoré majú schopnosť naviazať meď, čím dochádza 

k zvýšeniu jej exkrécie z organizmu (European Association for Study of, 2012). 

V budúcnosti je možné očakávať rozšírenie liečebnej palety o ATM. Liečba je možná aj 

pomocou zinku, ktorého mechanizmus účinku je založený na kompetícii s meďou a teda 

znížení absorpcie. Doplnková terapia zahrňuje antioxidanty, hlavne vitamín E, a vhodnú 

úpravu stravy (obmedzenie pečene, čokolády, húb a orechov). K transplantácii pečene sa 

pristupuje v prípade, že pacient liečbu netoleruje zo závažných nežiaducich účinkov alebo 

ak liečba zlyhala (Sutcliffe et al., 2003). 

 

3.6. Patológia zinku   

Patologickým môže byť nadbytok aj nedostatok zinku v ľudskom organizme. Táto 

kapitola sa bude zaoberať len nedostatkom zinku, potenciálne spôsobeným 

neselektívnymi chelátormi medi. 

Výživový a dedičný nedostatok zinku vytvára podobné symptómy. Nedostatok 

zinku bol prvýkrát zaznamenaný v roku 1961 u iránskych mužov, ktorých 

diagnostikované symptómy retardácia rastu, hypogonádizmus, abnormality kože a 

mentálna letargia sa pripísali výživovej nedostatočnosti zinku (Prasad et al., 1961).  

Celková frekvencia nedostatku zinku na celom svete môže byť vyššia ako 20% (Wuehler 

et al., 2005). V rozvojových krajinách môže byť postihnutých viac ako 2 miliardy ľudí. 

Odhaduje sa, že iba 42,5% starších (≥ 71 rokov) v Spojených štátoch má dostatočný 

príjem zinku (Briefel et al., 2000). Tento rozšírený výskyt v kombinácii s rôznymi 

klinickými prejavmi spôsobuje, že nedostatok zinku predstavuje vážny výživový 

problém, ktorý má oveľa väčší vplyv na ľudské zdravie ako relatívne zriedkavé otravy 

zinkom.    

Dostatočná dostupnosť zinku má mimoriadny význam pre imunitný systém. Zinok 

totižto ovplyvňuje reakciu lymfocytov na mitogény a cytokíny, slúži ako kofaktor pre 

hormón thymulin a podieľa sa na transdukcii signálu leukocytov (Haase a Rink, 2009). V 
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niekoľkých štúdiách in vitro sa pozoroval vplyv nadbytku zinku na funkciu T buniek 

a zistilo sa, vysoké koncentrácie zinku (nad 100 μM) inhibujú funkcie T buniek 

(Wellinghausen et al., 1997). 

Danboltov syndróm (acrodermatitis enteropathica) je ochorenie spôsobené 

narušením homeostázy zinku v dôsledku čiastočného blokovania intestinálnej absorpcie 

zinku, čo vedie k vážnemu stavu nedostatku zinku so zhoršenou funkciou kovových 

enzýmov. Je zdedený autozomálne recesívnym spôsobom a zodpovedný génom je 

SLC39A4, ktorý kóduje ZIP4, transportný proteín zinku (Schmitt et al., 2009). Príznaky 

tohoto ochorenia zahrňujú kožné lézie, alopeciu, hnačky, neuropsychologické poruchy, 

stratu hmotnosti a zníženú imunitnú funkciu (Maverakis et al., 2007). 

Získaný ťažký nedostatok zinku bol pozorovaný u pacientov, ktorí dostávali úplnú 

parenterálnu výživu bez doplnenia zinku, po nadmernej konzumácii alkoholu, závažnej 

malabsorpcii a iatrogénnych príčinách, ako je liečba histidínom alebo D-penicillaminom 

(Prasad, 1985). Symptómy sú väčšinou podobné tým, ktoré vznikajú počas 

acrodermatitis enteropathica. 

Klinické príznaky mierneho nedostatku zinku sa vyskytujú predovšetkým u 

pacientov s nízkym príjmom zinku v potravinách, nadmerným užívaním alkoholu, 

malabsorpciou, chronickým ochorením obličiek a chronickou slabosťou. Symptómy 

zahŕňajú spomalenie rastu (u rastúcich detí a dospievajúcich), hypogonadizmus u mužov, 

zmeny pleti, nechuť k príjmu potravy, duševnú letargiu, oneskorené hojenie rán a 

abnormality chuti. 

 

3.7. Patológia železa 

 Rovnako, ako v prípade zinku bude nasledujúca kapitola obsahovať informácie 

o nedostatku daného kovu, železa, v prípade užívania chelátorov v nízkou selektivitou. 

Nedostatok železa postihuje viac ľudí ako akýkoľvek iný stav, čo predstavuje 

zdravotný stav epidemických rozmerov. Okrem toho, že postihuje veľké množstvo detí a 

žien v rozvojových krajinách, je to jediný nedostatok živín, ktorý je tiež výrazne rozšírený 

v priemyselných krajinách. V rozvojových krajinách je nedostatok železa a anémia s 

nedostatkom železa je zvyčajne výsledkom nedostatočného príjmu potravy. 

V rozvinutých krajinách sú najčastejšie príčiny určité stravovacie návyky (napríklad 
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vegetariánska strava alebo žiadny príjem červeného mäsa) a patologické stavy (napr. 

malabsorpcia) (Camaschella, 2015, 2017). 

Chronické krvácanie je častou príčinou negatívnej bilancie železa. K takémuto 

úbytku môže dôjsť pri chronickom krvácaní z nosa, zo sliznice žalúdku alebo z 

hemoroidov.  

Najzávažnejším dôsledkom je anémia z nedostatku železa – sideropenická 

anémia. Sideropénia je stav spojený s relatívnym či absolútnym nedostatkom železa. 

Postihnutí sú bledí, majú  bolesti hlavy, pocit slabosti, únavy a nevýkonnosti. V dôsledku 

nedostatku kyslíka je zhoršená funkcia mnohých orgánov, pričom obzvlášť závažné je 

zhoršenie srdcovej činnosti. Pri nedostatku železa pri erytopoéze v kostnej dreni sa tvorí 

menej červených krviniek. Krvinky, ktoré vznikajú, obsahujú menej hemoglobínu, sú 

menšie a menej farebné. Najskôr dochádza k vyčerpaniu železa zo zásob. Ich vyčerpanie 

signalizuje pokles feritínu v sére, pri ďalej pokračujúcej deplécii stúpa množstvo 

transferínu, ale klesá jeho saturácia, a stúpa aj tzv. TIBCO (total iron binding capacity) 

krvi. Pre manifestnú fázu sideropenickej anémie sú charakteristické výraznejšie klinické 

príznaky (De Andrade Cairo et al., 2014). 
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4. Cieľ práce 

Cieľom tejto diplomovej práce je zistenie a zhodnotenie interakcie chelátorov 

medi s inými iónmi, konkrétne so železom a zinkom. Pri nízkej selektivite chelátorov, by 

takéto interakcie, v rámci terapeutického užívania, mohli viesť k narušeniu homeostázy a 

k prípadným nežiaducim účinkom. Analýza sa zameriava na päť najčastejších chelátorov 

(trientin, D-penicillamin, bathocuproin, tetrathiomolybdát amónny a dimerkaprol) 

využívaných či už terapeuticky alebo experimentálne. Posudzuje sa železo a zinok-

chelatačná aktivita a zároveň schopnosť chelátorov redukovať železité ióny, pri rôznych 

relevantných pato(fyziologických) pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

5. Praktická časť 

 

5.1. Materiál a prístroje 

 

5.1.1. Použité chemikálie 

Heptahydrát síranu železnatého (FeSO4.7H2O), hexahydrát chloridu železitého 

(FeCl3.6H2O), chlorid zinočnatý (ZnCl2), ferrozin (disodná soľ kyseliny 4,4'- (3-(2-

pyridinyl)-1,2,4-triazin-5,6-diyl)bisbenzensulfónovej, dithizon (1,5-

difenylthiokarbazon), DMSO, HA, metanol, acetát sodný, kyselina octová, 4-(2-

hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonvá kyselina (HEPES), sodná soľ HEPES a 

chelátory medi (trientin, D-penicillamin, BCS, ATM, dimerkaprol) boli získané od 

Sigma-Aldrich (Nemecko).  

Využívané acetátové pufry pH 4,5 a 5,5 a HEPES-pufry pH 6,8 a 7,5 sa pripravili 

ako 15 mM vodné roztoky príslušných solí, tj. acetátové pufry obsahovali 15 mM octanu 

sodného a 27,3 alebo 2,7 mM kyseliny octovej, respektíve pre pH 4.5 a 5.5, zatiaľ čo 

HEPES pufry obsahovali 15 mM sodnej soli HEPES a 71,7 alebo 14,3 mM  HEPES, 

respektíve pre pH 6,8 a 7,5. Ultračistá voda sa pripravovala využitím prístroja Milli-Q.  

 

5.1.2. Prístroje 

V rámci merania sa využívali analytické váhy Kern ALT 220-4NM (Kern, 

Nemecko). Absorbancia sa merala pomocou prístroja Synergy HT Multi-Detection 

Microplate Reader (BioTec Instruments, Inc., USA). K spracovaniu výsledkov sa použil 

počítačový program Microsoft Excel. 
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5.2. Metodika vzťahujúca sa k meraniu chelatácie železnatých a železitých 

iónov 

 

5.2.1.  Príprava zásobných roztokov železa  

Zásobné roztoky sa pripravujú vo vyšších koncentráciách, spravidla 5 mM, a 

následne sú podľa potreby nariedené na požadovanú koncentráciu. Vodné roztoky 

železnatých i železitých iónov o koncentrácií 5 mM a vyšších sú stabilné celý deň.  

Dôležitou podmienkou uchovávania roztoku železitých iónov je jeho chránenie pred 

svetlom. 

 

5.2.2.  Príprava testovaných roztokov  

Testované látky sa rozpustia a ďalej nariedia v DMSO. 

 

5.2.3. Štandardný operačný postup – kontrola železa 

Po každej príprave zásobného roztoku železa sa vykonáva skúška železnatých iónov 

s využitím spektrofotometrie. Do mikrotitračnej doštičky sa postupne pridajú 100 μl 

DMSO, 50 μl roztoku so železnatými iónmi v koncentrácii 250 μM a 50 μl ferrozinu v 

koncentrácii 5 mM. Absorbancia sa premeriava pri 562 nm, pričom za vyhovujúcu sa 

považuje hodnota 1,0 ± 0,05. Kontrola železitých iónov prebieha obdobne, pričom sa 

pridá navyše 50 μl HA (10 mM) a roztok železitých iónov musí byť pripravený tesne pred 

prevedením skúšky. 

 

5.2.4. Meranie kalibračnej krivky železnatých iónov  

Do všetkých určených jamiek na mikrotitračnej doštičke sa napipetuje 150 μl pufru 

a 50 μl zvolenej koncentrácie železnatých iónov, pripravených nariedením zo zásobného 

roztoku síranu železnatého. Koncentrácia 0 μM predstavuje rovnaké množstvo ultračistej 

vody, ktorá je zároveň rozpúšťadlom pre železnaté ióny. K hornej polovici sa pridá 50 μl 

roztoku ferrozinu, k spodnej polovici vzoriek 50 μl ultračistej vody, viď Tab. 1. Následne 

sa zmeria absorbancia pri vlnovej dĺžke 562 nm. 
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Tab. 1 Tabuľka znázorňujúca rozloženie roztokov v mikrotitračnej doštičke pri meraní kalibračnej krivky 

  

koncentrácie testovanej látky 

c (Fe2+) = 
75 μM 

c (Fe2+) = 
150 μM 

c (Fe2+) = 
250 μM 

c (Fe2+) = 
500 μM 

c (Fe2+) = 
750 μM 

c (Fe2+) =  
0 μM 

Ferrozin                                                   
Testované vzorky 

            

            

Ultračistá voda  
Slepé vzorky 

            

            
 

 

  

testované vzorky                  

(rôzna koncentrácia Fe2+) 
  

testované vzorky s indikátorom 

(roztok ferrozinu) 

        

  

kontrolné vzorky                     

(bez Fe2+) 
  

slepé vzorky bez indikátoru             

(ultračistá voda) 

 

 

5.2.5. Meranie chelatácie železnatých iónov  

Do všetkých zvolených jamiek sa napipetuje 150 μl príslušného pufru, pridá sa 50 

μl roztoku chelátoru v žiadaných koncentráciách a rovnaké množstvo rozpúšťadla do 

kontrolných jamiek. Výnimkou je pH 7,5, kde sa do všetkých jamiek pridá navyše 50 μl 

HA v koncentrácii 10 mM, a to z dôvodu obmedzenia oxidácie železnatých iónov. Do 

každej jamky sa napipetuje 50 μl roztoku železnatých iónov, a zmes sa mieša 2 minúty, 

pričom následne sa pridá 50 μl roztoku ferrozinu do hornej polovice jamiek a 50 μl 

destilovanej vody do spodnej polovice (viď Tab. 2). Absorbancia sa meria okamžite pri 

562 nm, po 5 minútach sa meranie opakuje. 
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Tab. 2 Tabuľka znázorňujúca rozloženie roztokov v mikrotitračnej doštičke pri meraní chelatácie 

železnatých iónov 

 

  

testované vzorky                                        

(rôzna koncentrácia Fe2+)   

testované vzorky s indikátorom 

(roztok ferrozinu) 

        

  

kontrolné vzorky                                                                     

(bez Fe2+)   

slepé vzorky bez indikátoru             

(ultračistá voda) 

 

c1, c2, cx ... rôzne koncentrácie testovanej látky 

 

5.2.6.  Meranie chelatácie železitých iónov 

Do zvolených jamiek sa napipetuje 150 μl príslušného pufru, pridá sa 50 μl roztoku 

chelátoru v žiadaných koncentráciách a rovnaké množstvo rozpúšťadla do kontrolných 

jamiek. Z dôvodu nestability sa pripraví čerstvý 250 μM roztok Fe3+ a 50 μl sa pridá do 

všetkých jamiek. Po 2 minútach miešania sa všade pridá 50 μl HA v koncentrácii 10 mM 

z dôvodu redukcie zostávajúcich (nezchelatovaných) železnitých iónov na železnaté ióny. 

Následne sa zmes opäť mieša 1 minútu. Pridá sa 50 μl roztoku ferrozinu (5 mM) do jamiek 

nachádzajúcich sa na doštičke v hornej polovici a 50 μl ultračistej vody do jamiek 

označených ako slepá vzorka. Absorbancia sa meria okamžite pri 562 nm a po 5 minútach 

sa meranie opakuje. 

 

 

koncentrácie testovanej látky

c1 c2

Ferrozin                                                   

Testované vzorky

Ultračistá voda   

Slepé vzorky

cx

c = 0 mM 

(kontrolný)
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5.2.7. Meranie redukcie železitých iónov 

V prvom kroku sa napipetuje 150 μl požadovaného pufru do všetkých jamiek okrem 

kontrolných. Tam sa pridá 150 μl pufru o hodnote pH 4,5. Následne sa pridá 50 μl 

rozličných koncentrácii roztoku chelátoru (koncentráciu 0 mM prezentuje rovnaké 

množstvo rozpúšťadla DMSO) alebo 50 μl HA (10 mM) do kontrolných jamiek. Pripraví 

sa čerstvý 250 μM roztok zo zásobného roztoku Fe3+ a pridá sa ho 50 μl. Po 2 minútach 

miešania na trepačke sa napipetuje 50 μl ferrozinu (5 mM) do prvých dvoch riadkov 

doštičky a 50 μl ultračistej vody do spodných dvoch riadkoch (viď Tab. 3). Meria sa 

okamžite pri vlnovej dĺžke 562 nm. Po uplynutí 5 minút sa meranie opakuje. 

Tab. 3 Tabuľka znázorňujúca rozloženie roztokov v mikrotitračnej doštičke pri redukcii železitých iónov  

  

koncentrácie testovanej látky 

c (Fe3+) = 
10 mM 

c (Fe3+) =  
1 mM 

c (Fe3+) = 
0,1 mM 

c (Fe3+) =  
0 mM 

kontrola 
HA 

Ferrozin                                                   
Testované vzorky 

          

          

Ultračistá voda  
Slepé vzorky 

          

          

 

  

testované vzorky                                        

(rôzna koncentrácia Fe3+)   

testované vzorky s indikátorom 

(roztok ferrozinu) 

         

  

kontrolné vzorky                                                                     

(bez Fe3+)   

slepé vzorky bez indikátoru             

(ultračistá voda) 

        

  

použitie rozpúšťadla miesto 

chelátoru 

    

    

 

Zvolené koncentrácie sú ilustračné, ďalšie koncentrácie sa volia podľa získaných 

výsledkov. 
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5.3. Metodika vzťahujúca sa k meraniu chelatácie zinočnatých iónov  

 

 

5.3.1. Príprava zásobných roztokov zinočnatých iónov 

Zásobné roztoky sa pripravia vo vyšších koncentráciach, spravidla 5 mM, a následne 

sú podľa potreby nariedené na požadovanú koncentráciu 60 µM.   

 

5.3.2. Príprava testovaných roztokov 

Testované látky sa ako v prípade chelatácie železa (4.1.2) rozpustia a ďalej nariedia 

v DMSO. 

 

5.3.3. Meranie chelatácie zinočnatých iónov 

Do titračnej doštičky sa napipetuje 150 μl pufru o vybranom pH (4,5; 5,5; 6,8; 7,5). 

Následne sa do všetkých jamiek, okrem posledného stĺpca, pridá 50 μl chloridu 

zinočnatého v koncentrácii 60 μM. Do posledného uvedeného sa napipetuje 50 μl 

ultračistej vody. Postupne sa všade pridáva 50 μl rozličných - predom zvolených - 

koncentrácií testovanej látky, okrem posledných dvoch stĺpcov, kde sa pridá rovnaký 

objem rozpúšťadla DMSO. Do trepačky umiestnená doštička sa nechá 2 minúty miešať. 

Následne sa do poslednej rady pridá 50 μl DMSO a do zostávajúcich horných jamiek 50 

μl dithizonu rozpusteného v DMSO v koncentrácii 250 μM (viď Tab. 4). Posledným 

krokom je meranie doštičky spektrofotometrom. Pri experimente s využitím pH 5,5, 6,8 

a 7,5 sa absorbancia meria pri vlnových dĺžkach 540 nm a 590 nm. Pri využití pH 4,5 pri 

vlnových dĺžkach 530 a 570 nm. Meranie sa opäť vykonáva okamžite a po 5 minútach 

(Catapano et al., 2018). 
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Tab. 4 Tabuľka znázorňujúca rozloženie roztokov v mikrotitračnej doštičke pri meraní chelatácie 

zinočnatých iónov 

  

  

testované vzorky                                        

(rôzna koncentrácia Zn2+)   

testované vzorky s indikátorom 

(roztok dithizonu) 

         

  

kontrolné vzorky                                                                     

(bez Zn2+)   

slepé vzorky bez indikátoru             

(ultračistá voda) 

        

  

použitie rozpúšťadla miesto 

roztoku chelátoru 

    

    

 

c1, c2, cx ... rôzne koncentrácie testovanej látky 

 

5.4. Matematické výpočty 

 

5.4.1. Výpočet chelatácie železa 

Pri výpočte percent chelatovaného železa sa najskôr vypočíta rozdiel absorbancií. 

Prvým rozdielom (∆𝐴, indexy potom pre jednotlivé vzorky) je rozdiel absorbancie 

testovaného vzorku s ferrozinom (A1) a priemeru absorbancií bez ferrozínu (teda slepých 

vzoriek) rovnakej koncentrácie chelátoru (𝐴1
´ , 𝐴2

´ ).  

∆𝐴1 = 𝐴1 −
(𝐴1

´ + 𝐴2
´ )

2
 

Dithizon                                                   

Testované vzorky

Ultračistá voda  

Slepé vzorky

koncentrácie testovanej látky

c1 c2 cx c  =  0 mM
c  =  0 mM 

bez Zn
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Druhý rozdiel (∆𝐴𝐾) sa vypočíta analogicky z absorbancií so známymi 

koncentráciami železnatých iónov bez testovanej látky (kontrola), čo predstavuje 100% 

nezchelatovaného, teda voľného, železa. 

∆𝐴𝐾1 = 𝐴𝐾1 −
(𝐴𝐾1

´ + 𝐴𝐾2
´ )

2
 

Finálne percentá chelatovaného železa (𝑥%) sa následne vypočítajú podľa rovnice 

a získané výsledky sa spriemerujú. 

𝑥% = (1 −
∆𝐴1

1
2

(∆𝐴𝐾1 + ∆𝐴𝐾2)
) ∗ 100 

 

5.4.2. Výpočet redukcie železa 

Percento zredukovaného železa R sa vypočíta na základe použitého vzorca nižšie. 

Vzorec je obdobný ako pri chelatácii železa s rozdielom, že ako pozitívna kontrola sa 

použijú vzorky s HA, ktoré redukujú vzorku na 100%. Výsledky sa opäť spriemerujú. 

 

𝑅(%) = (
𝐴1 − ∆𝐴´

1
2

[(𝐴𝐻𝐴1 − ∅𝐴𝐻𝐴´) + (𝐴𝐻𝐴2 − ∅𝐴𝐻𝐴´)]
) ∗ 100 

 

A1 – absorbancia testovaného vzorku 

∆A´ – rozdiel absorbancií slepých vzoriek, tj. obsahujúcich železité ióny a testovanú 

látku, ale nie indikátor ferrozin 

AHA1,2 – absorbancia kontrolných vzoriek (obsahujú len známe množstvo železa ale 

neobsahuje testovanú látku) s indikátorom 

∅AHA´ – priemer absorbancií kontrolných vzoriek bez indikátora a bez testované látky 
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5.4.3. Výpočet chelatácie zinku  

Množstvo zchelatovaného zinku x sa vypočíta podobne ako je vysvetlené v prípade 

železa. Vzhľadom k tomu, že absorbancia indikátoru dithizonu nie je i bez pridaného 

zinku zanedbateľná, je výpočet komplikovanejší. Je nutné použiť nižšie uvedený vzorec. 

Výsledky sa opäť spriemerujú. 

 

𝑥(%) = (1 −
𝐴𝑥 − 𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘 𝑥 − ∅𝐴𝑑𝑖𝑡ℎ𝑖𝑧𝑜𝑛

∅𝐴0 − 𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘 0 − ∅𝐴𝑑𝑖𝑡ℎ𝑖𝑧𝑜𝑛
) ∗ 100 

 

Ax – absorbancia testovaného vzorku, tj. zinok s testovanou látkou a dithizonom 

Ablank x – absorbancia slepého vzorku testovanej látky, teda obsahujúceho zinok 

s testovanou látkou ale bez indikátoru dithizonu 

∅𝐴0 – priemer absorbancií vzorku so zinkom a dithizonom ale bez testovanej látky, tj. 

pozitívna kontrola so 100% zinku vo vzorku. 

Ablank 0 – absorbancia slepého vzorku s koncentráciou chelátora 0 mM a bez dithizonu 

Adithizon  – absorbancia dithizonu, teda absorbancia „pozadia“, vzorka neobsahovala zinok  

 

5.5. Štatistická analýza 

Získané výsledky sú prezentované ako priemer ± smerodajná odchýlka. Rozdiely 

medzi chelatačnou schopnosťou vybraných látok sa porovnávali pomocou 95% 

konfidenčných intervalov chelatačných kriviek vytvorených programom, využívajúcim 

sa v rámci všetkých štatistických analýz, GraphPad Prism verzia 7 pre Windows 

(GraphPad Software, San Diego, Kalifornia, U.S.A.). Analogicky boli pripravené pre 

porovnanie redukcie priamky lineárnej regresie s 95% konfidenčnými intervalmi. 
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6. Výsledky 

V prvom kroku bola u  4 testovaných látok otestovaná ich schopnosť chelatovať 

železnaté ióny (Obr. 8). Výsledky s D-penicillaminom už boli publikované  (Riha et al., 

2016). 

 

Obr. 8: Závislosť percentuálneho množstva chelatovaného železa Fe2+ na koncentrácii jednotlivých 

chelátorov medi pri štyroch pH (7,5; 6,8; 5,5; 4,5) v čase 5 minút. A: ATM, B: BCS, C: dimerkaprol a D: 

trientin 

ATM chelatuje Fe2+ s malými rozdielmi medzi jednotlivými pH, tj. v podstate 

nezávisle na pH (Obr. 8A). BCS naopak chelatuje železnaté ióny len minimálne (Obr. 

8B). V prípade dimerkaprolu sa ukázala veľmi dobrá chelatačná schopnosť najmä v pH 

7,5, kedy v pomere 1:1, dimerkaprol: Fe2+ ióny, bolo zchelatovaných zhruba 50 % kovu, 

čo naznačuje stechiometriu komplexu 2:1. Chelatačný potenciál dimerkaprolu ale 

výrazne klesal s pH, pri pH 4,5 bola chelatácia zanedbateľná (Obr. 8C). Trientin 

chelatoval železnaté ióny efektívne len v pH 7,5 a 6,8 (Obr. 8D). Pri pH 7,5 pri pomere 

1:1 chelatoval zhruba 33% iónov železa, čo naznačuje tvorbu komplexu v pomere 3:1. 
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Obr. 9: Porovnanie Fe2+-chelatačnej aktivity testovaných chelátorov medi spoločne v rámci jedného pH 

s využitím 95% konfidenčných intervalov. A: pH 7,5; B: pH 6,8; C: pH 5,5 a D: pH 4,5 

Porovnanie všetkých 4 chelátorov (Obr. 9) ukázalo, že dimerkaprol bol pri vyšších 

pH najúčinnejší. Pri pH 6,8 sa efektivita väčšiny chelátorov znižuje, pričom ATM 

dosahuje rovnakú efektivitu ako dimerkaprol (Obr. 9B). Pri ďalšom znižovaní pH (5,5) 

sa analogicky znižuje efektivita, BCS a trientin už nechelatujú prakticky vôbec, naopak 

ako najúčinnejší sa javí ATM (Obr. 9C). Hodnota pH 4,5 je pre chelatáciu najmenej 

výhodná, čo je evidentné z grafu (Obr. 9D). Jedine ATM prejavilo výraznú schopnosť 

chelatovať aj v takomto prostredí. 

V ďalšom kroku bola stanovená chelatačná aktivita testovaných chelátorov vo 

vzťahu k železitým iónom (Obr. 10). Výsledky s D-penicillaminom už boli opäť 

publikované  (Riha et al., 2016). 
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Obr. 10: Závislosť percentuálneho množstva chelatovaných iónov železa na koncentrácii jednotlivých 

chelátorov medi pri pH 4,5 v čase 5 minút. A: ATM, B: trientin, C: dimerkaprol a D: BCS 

 Všetky chelátory neboli v chelatácii železitých iónov príliš účinné. Ich schopnosť 

chelatovať tieto ióny bola zaznamenaná až pri pomeroch 10:1 a vyšších. Ich porovnanie 

(Obr.11) neukázalo významnejšie rozdiely, len BCS sa javí ako najslabší chelátor.  
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Obr.  11: Porovnanie Fe3+-chelatačnej aktivity testovaných chelátorov medi spoločne v pH 4,5 s využitím 

95% konfidenčných intervalov.  

 

Taktiež bola stanovená schopnosť redukcie železitých iónov jednotlivými 

chelátormi (Obr.12). I tieto výsledky boli už s D-PEN publikované (Riha et al., 2016) . 

Pre jednoduchšie porovnanie sú ďalej uvedené redukčné grafy umiestnené dohromady 

podľa jednotlivých pH (Obr.13).  
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Obr. 12: Graf závislosti percentuálneho množstva zredukovaného železa na koncentrácii testovaných 

chelátorov medi v čase 5 minút. A: ATM, B: dimerkaprol, C: BCS a D: trientin 

Graf ATM v pH 4,5 (Obr. 12A) ukazuje významnú schopnosť aj nízkych koncentrácii 

chelátora redukovať Fe3+ ióny, kde približne pri pomere 1:5, ATM: Fe3+ ióny,  je 

zredukovaných už 100% železitých iónov. ATM sa preukázal ako najúčinnejší 

v najnižšom pH. So zvyšujúcim sa pH, sa výrazne znižuje schopnosť chelátoru redukovať 

a pri pH 6,8 je už železo redukované len minimálne. Zároveň, je možné pozorovať na 

grafe pokles krivky, ktorá znamená, že vo vyšších koncentráciách dochádza k chelatácii. 

Dimerkaprol sa správal veľmi podobne ako ATM, avšak jeho redukčné schopnosti pri 

vyšších hodnotách pH boli výrazne nižšie. Redukčné krivky BCS (Obr. 12C) a trientinu 

(Obr. 12D) dokazujú len minimálnu schopnosť redukovať železité katióny Fe3+ na 

železnaté Fe2+ i v najnižšom, teda pre redukciu najvýhodnejšom, pH. 
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Obr. 113: Porovnanie redukčných schopností testovaných chelátorov medi spoločne v rámci jedného pH 

s využitím 95% konfidenčných intervalov. A: pH 4,5; B: pH 5,5 a C: pH 6,8 

Pri vzájomnom porovnaní chelátorov (Obr. 13) je zrejmé, že silné redukčné 

schopnosti majú ATM a dimerkaprol v najnižšom pH (Obr. 13A), zatiaľ čo BCS 

a trientin, ako bolo uvedené vyššie, skoro neredukujú vôbec. Vo vyššom pH si ATM 

zachoval vysokú účinnosť, na rozdiel od dimerkaprolu, ktorý ju má výrazne nižšiu (Obr. 

13B). V pH 6,8 má z uvedených chelátorov vyššiu účinnosť už len ATM, pričom miera 

redukcie železitých katiónov ostatných chelátorov je zanedbateľná. 
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 Postupne bol otestovaný aj chelatačný potenciál všetkých piatich chelátorov vo 

vzťahu k zinočnatým katiónom (Obr. 14). 

 

Obr. 14: Závislosť percentuálneho množstva chelatovaného Zn2+ na koncentrácii jednotlivých chelátorov 

medi v štyroch pH (7,5; 6,8; 5,5 a 4,5) v čase 0 minút. A: D-penicillamin, B: trientin, C: dimerkaprol, D: 

ATM a E: BCS 

D-penicillamin preukázal dostatočnú chelatačnú aktivitu, ktorá sa znižuje so 

znižujúcim sa pH, pričom v prostredí pH 4,5 je aktivita zanedbateľná (Obr. 14A). Trientin 
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sa ukázal ako veľmi účinný chelátor (Obr. 14B). Pri pomere 1:1, trientin: Zn2+ je 

chelatovaných približne 50% zinočnatých iónov, čo naznačuje stechiometriu vytvoreného 

komplexu 2:1. Graf patriaci dimerkaprolu (Obr. 14C) ukazuje, že tvar chelatačných 

kriviek sa viac-menej pravidelne mení so znižujúcim sa pH, a látka na rozdiel od prvých 

dvoch látok dosahuje 100% chelatácie len pri pH 7,5. Je zaujímavé, že pri tomto pH, 

účinnosť ATM nastupuje až vo vyšších koncentráciach chelátoru, následne sa ale veľmi 

rýchlo zvyšuje (Obr. 14D). Pri pomere 10:1, ATM: Zn2+ je zchelatovaných menej ako 

25% iónov, avšak pri pomere 100:1 je to už 100% zinočnatých iónov. Z grafu (Obr. 14E) 

je zrejmé, že BCS nie je schopný ani v pomere 100:1 zchelatovať všetky zinočnaté ióny. 

Látka si ale udržuje i určitú chelatačnú aktivitu v nižších pH. 

Pre lepšie porovnanie bol pripravený obrázok s konfidenčnými intervalmi vo 

všetkých pH (Obr. 15). 

 

 

Obr. 15: Porovnanie Zn2+-chelatačnej aktivity piatich testovaných chelátorov medi spoločne v rámci 

jedného pH s využitím 95% konfidenčných intervalov. A: pH 7,5; B: pH 6,8; C: pH 5,5 a D: pH 4,5 
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Ako najúčinnejší chelátor tohto kovu sa ukázal, pri najvyššej hodnote pH (Obr. 

15A) jednoznačne trientin. Z ďalších uvedených grafov chelatačných kriviek (Obr. 15B-

C) vyplýva, že so znižovaním pH sa postupne znižuje aj chelatačná aktivita, pričom 

pozíciu najaktívnejšieho chelátora si zachováva trientín. Pri najnižšom pH 4,5 (Obr. 15D) 

je chelatačná schopnosť všetkých testovaných látok najnižšia a s výnimkou D-

penicilaminu zo štatistického hľadiska porovnateľná. 
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7. Diskusia 

Chelátory medi sa v medicíne využívajú k odstraňovaniu nadbytočnej 

koncentrácie tohto prvku v organizme (Ding et al., 2011). Keďže ide o odstraňovanie 

určitého iónu z tela, veľmi dôležitou vlastnosťou je selektivita danej látky, aby 

nedochádzalo zároveň k nedostatku iónov iných, telu potrebných. Úlohou tejto 

diplomovej práce bolo otestovať schopnosť piatich chelátorov medi interagovať so 

železom a zinkom. Látky, ktoré s týmito dvoma kovmi najmenej interagujú, sú 

z teoretického hľadiska najlepšou voľbou terapie. 

Sledované interakcie zahrňovali skúmanie chelatačnej aktivity 4 chelátorov vo 

vzťahu k železu, konkrétne železnatým a železitým iónom, a taktiež potenciál týchto látok 

redukovať Fe3+ na Fe2+. Piatym chelátorom bol D-penicillamin, ktorého interakcie so 

železom už boli publikované a tak sú verejnosti známe (Obr. 16 a 17) (Riha et al., 2016). 

Z tohto dôvodu sa analýza tejto látky zameriavala len na testovanie jeho zinok-

chelatačných vlastností. Zinok-chelatačná schopnosť látok sa teda analyzovala u všetkých 

piatich látok. Ak porovnáváme tieto výsledky, je zreteľné, že ani D-penicillamin nie je 

najsilnejším chelátorom železa, na druhej strane je nutné dodať, že je schopný chelatovať 

v pomeroch 10:1 100% železa a to ako v pH 6,8, tak 7,5. Vďaka tomu by sa umiestnil 

v rámci 5 testovaných chelátorov medzi tými najúčinnejšími pri pH 6,8. Pri nižších pH 

už sú jeho účinky malé. Jeho redukčné účinky sú ale taktiež výrazné, i keď z testovaných 

chelátorov by nebol najúčinnejší, pretože pri pH 6,8 už tieto vlastnosti nemá. 
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Obr. 16 Chelatácia iónov železa D-penicillaminom. Prevzaté z Riha et al., 2016. 

 

Obr. 17 Redukcia iónov železa D-penicillaminom. Prevzaté z Riha et al., 2016 

Všetky postupy analýzy sa uskutočňovali využívaním spektrofotometrie, ktorá 

poskytla relatívne jednoduché a rýchle prevedenie jednotlivých testov, ale zároveň aj 

ich dostatočnú presnosť. Testovanie prebiehalo v prostredí 4 rôznych pH, ktoré sa môžu 

vyskytnúť v ľudskom organizme pri fyziologických alebo patologických stavoch. 

Konkrétne neutrálne pH predstavovala hodnota 7,5, ďalšími boli tri kyslé hodnoty 6,8, 

5,5 a 4,5, ktoré môžu simulovať patologickú acidózu, spôsobenú napríklad závažnou 

ischémiou, alebo tiež fyziologicky nižšie pH žalúdka (Mladenka et al., 2010; Riha et al., 
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2013). Nieje nutné dodávať, že v prípade p.o. podania neselektívneho chelátora by mohlo 

dôjsť k zníženiu alebo dokonca i zvýšeniu absorpcie iného, fyziologicky významného 

kovu, napr. železa.  

Z nameraných hodnôt a z nich zostavených grafov uvedených vyššie vyplýva, že 

dimerkaprol a ATM sú látky, ktoré majú vysokú chelatačnú schopnosť nielen so železom, 

ale aj zinkom. Pre ich preukázanú nízku selektivitu sú teoreticky, v dôsledku rizika 

nežiaduceho zníženia železa v tele, najmenej vhodné. Nízku afinitu chelátorov medi so  

železitými katiónmi, je možné vysvetliť teóriou, že dané látky interagujú 

najintenzívnejšie s meďou, ktorá sa vyskytuje v podobe meďných a meďnatých katiónov. 

Možno teda predpokladať, že interakcia s trojmocnými iónmi bude omnoho nižšia, čo 

nakoniec potvrdili aj naše výsledky. 

Za najvhodnejší chelátor možno z hľadiska ovplyvňovania hladiny železa 

považovať BCS, ktorý aj pri najvyššom pH, teda pre chelatáciu najvýhodnejšom, 

chelatoval len minimálne. Avšak aj ten, rovnako ako ostatné, interagoval so zinkom. 

Napr. penicillamin prejavil vysokú chelatačnú schopnosť, čo odôvodňuje jeho užívanie 

vo veterinárnom lekárstve pri liečbe nadbytku zinku v organizme (Lee et al., 2016). Jeho 

nedostatočnú selektivitu naznačuje aj fakt, že pri exkrécii močom dochádza k znižovaniu 

koncentrácií nielen medi ale aj zinku a železa (Kodama et al., 1997). Na druhú stranu je 

treba uviesť, že pri chelatácii zinku bol trientin oveľa viac účinný než D-penicillamin a 

môže byť v tejto indikácii účinnejší. V porovnaní s našimi nameranými výsledkami bola 

jeho chelatácia Fe v mierne vyšších hodnotách (viď Obr. 8D, Obr. 16), avšak redukčná 

schopnosť bezvýznamná, na rozdiel od D-penicillaminu, ktorý je silným redukčným 

činidlom (Obr. 17). V štúdii interakcií chelátorov medi so zinkom teda nevyhovel ani 

jeden chelátor.  

Redukčné vlastnosti týchto zlúčenín sú v rámci terapie nežiaduce, pretože by 

mohli viesť k potenciácii Fentonovej reakcie v tele, s výnimkou tých, kde sa naopak ich 

redukčných schopností využíva (Filipsky et al., 2012; Kalinowski a Richardson, 2007). 

Tie sú založené na princípe zvýšenej tvorby ROS (reactive oxygen species) a následne 

k oxidatívnej modifikácii DNA a tvorbe zlomov, čo sa uplatňuje v terapii onkologických 

ochorení. Z vybraných chelátorov medi prejavili schopnosť redukcie železnatých iónov 

dva: dimerkaprol a ATM. Preto by boli teoreticky vhodnejšími chelátormi pre testovanie 

v tejto indikácii. Je potrebné taktiež dodať, že schopnost redukovať železité ióny pri pH 
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6,8 nie je bežná, väčšine známych antioxidantov táto schopnost chýba, ako bolo 

potvrdené v šúdii s 26 flavonoidmi (Macakova et al., 2012). 
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8. Záver 

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov tejto analýzy je možné konštatovať, že ani 

jeden z vybraných testovaných chelátorov nepreukázal jednoznačnú selektivitu k medi. 

Súčasne všetky chelátory prejavili tendenciu interagovať v rôznej miere so železnatými 

iónmi a zinkom. Súčasne taktiež 3 z nich boli schopné účinne redukovať železité ióny na 

železnaté. Naopak, miera chelatácie železitých iónov bola minimálna. Pri užívaní 

chelátorov ako liečiv, je tak na základe týchto informácií možné predvídať niektoré 

nežiaduce reakcie v tele. Eventuálne, rozšíriť ich indikáciu aj na ochorenia súvisiace s 

preťažením organizmu iným kovom. 
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