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Měď je esenciální stopový prvek, který je důležitý pro mnoho fyziologických funkcí. Na
druhou stranu je porucha homeostázy mědi spojená s její zvýšenou hladinou pro organismus
nebezpečná, protože vede k tvorbě volných radikálů. Chelátory mědi mohou představovat
účinný nástroj při terapii těchto stavů. Vzhledem ke schopnosti thiolové skupiny vázat kovové
ionty za tvorby chelátu, představují chelátory s thiolovými skupinami perspektivní látky pro
snížení hladin mědi.
V rámci této diplomové práce byla otestována schopnost chelatace iontů mědi u čtyř látek
obsahujících thiolovou skupinu. K tomuto stanovení bylo použito spektrofotometrické měření.
Jedná se o jednoduchou, rychlou ale přesnou metodu pro stanovení chelatace in vitro. Kromě
toho byla zjišťována i schopnost těchto látek redukovat měďnaté ionty.
Za použití základní hematoxylinové metody se ukázalo, že všechny testované látky
mohou chelatovat měď. Jejich účinnost byla prakticky shodná s výjimkou N-acetylcysteinu,
který byl slabším chelátorem. Kompetitivnější bathokuproinová metoda ale ukázala, že žádná
z testovaných látek není příliš potentním chelátorem mědi. U N-acetylcysteinu dokonce nebyly
chelatační účinky vůbec nelezeny. U dalších tří látek chelatace ani v nejvyšších testovaných
poměrech nedosáhla 100%, komplexy nebyly stabilní a navíc byly potvrzeny redukční účinky
u všech 4 látek. Závěrem lze říci, že podle těchto výsledků nelze očekávat použití těchto látek
k chelataci nadbytečné mědi.
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Copper is an essential trace element that is important for many physiological functions.
On the other hand, disruption of copper homeostasis associated with its elevated level is
dangerous for the organism, because of the formation of free radicals. Copper chelators can
represent an effective tool in the treatment of such conditions. Due to the ability of a thiol group
to bind metal ions and form a chelate, thiol containing chelators are promising compounds for
the reduction of copper levels.
Within this diploma thesis, four compounds containing a thiol group were tested for the
ability to chelate copper ions. Spectrophotometric measurement was used for this
determination. It is a simple, fast but precise method for determination of the chelation
properties in vitro. In addition, the ability of these compounds to reduce cupric ions was
examined.
When using the basic hematoxylin method, all the tested substances proved they can
chelate copper. Their efficacy was practically identical except for the N-acetylcysteine, which
was a weaker chelator. According to the more competitive bathocuproin method, however, none
of the tested substances was very potent copper chelator. Chelating properties of Nacetylcysteine were even not observed. The chelation by other three compounds did not reach
100% even at the highest concentrations, the complexes were unstable and, in addition, the
reduction potential was proved in all four tested substances. In conclusion, according to these
results, the clinical use of these substances in chelation of copper excess is not probable.
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1. Seznam zkratek
AD

Alzheimerova choroba, z angl. Alzheimer´s disease

ATOX1

chaperon pro ATPázy ATP7A a ATP7B

ATPáza

adenosintrifosfatáza

ATP7A

aktivní transportér mědi 7A

ATP7B

aktivní transportér mědi 7B

BAL

dimerkaprol, z angl. British Anti-Lewisite

BCS

disodná sůl bathocuproindisulfonové kyseliny

CCS

chaperon pro superoxiddismutázu

COX17

chaperon pro cyklooxygenázu

CTR1

selektivní transportér mědi (copper transporter 1)

DMPS

dimerkaptopropanová kyselina

DMSA

dimerkaptojantarová kyselina = sukcimer, z angl. dimercaptosuccinic acid

DTT

dithiothreitol

HA

hydroxylamin

HDL

lipoproteiny o vysoké hustotě, z angl. high density lipoprotein

HEM

hematoxylin

LDL

lipoproteiny o nízké hustotě, z angl. low density lipoprotein

NAC

N-acetylcystein

PD

Parkinsonova choroba, z angl. Parkinson´s disease

ROS

reaktivní formy kyslíku, z angl. reactive oxygen species

SOD

superoxidismutáza

TTM

tetrathiomolybdenan

WD

Wilsonova choroba, z angl. Wilson´s disease
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2. Úvod
Měď patří mezi základní biogenní prvky lidského organismu. Díky svým redoxním
schopnostem se jako součást enzymů účastní mnoha životně důležitých funkcí, jako například
buněčného dýchání, tvorby pojivové tkáně, či odstraňování volných radikálů. Její hladina však
musí být přísně regulována, protože při jejím nadbytku dochází ke vzniku oxidačního stresu.
Porucha homeostázy mědi je příčinou dvou dědičných onemocnění – Wilsonovy a Menkesovy
choroby. Zvýšená hladina mědi je dále charakteristická i pro jiná onemocnění, na kterých se
podílí oxidační stres. Typickými příklady jsou rakovina, cukrovka, či Alzheimerova choroba.
Chelátory jsou látky, které mají schopnost navázat kovový iont za vzniku rozpustného
komplexu, který je následně vyloučen z těla ven. Co se týče chelátorů mědi, je jejich použití
v současné době omezeno zejména na terapii Wilsonovy choroby. Tradičně se při léčbě tohoto
onemocnění používají chelátory D-penicilamin a trientin. Hlavně terapie D-penicilaminem je
však zatížena značným množstvím nežádoucích účinků, a ne každý pacient ji dobře snáší.
Je proto potřeba pátrat po bezpečnějších a také účinnějších alternativách. Předpoklad pro
nalezení takovýchto látek může tvořit strukturní podobnost s D-penicilaminem, který ve své
struktuře obsahuje thiolovou skupinu. Cílem této práce je otestovat, zda i jiné sloučeniny,
obsahující thiolovou skupinu, mohou být účinnými chelátory mědi v terapii nejen Wilsonovy
choroby. Mezi testovanými látkami jsou i takové, které se v praxi užívají jako chelátory jiných
těžkých kovů. Lze tedy předpokládat, že přítomnost thiolové skupiny má významný vliv na
chelatační schopnost dané sloučeniny.
Pro stanovení schopnosti testovaných látek chelatovat ionty mědi byla použita
jednoduchá in vitro metoda založená spektrofotometrickém měření. Za použití dvou indikátorů
– hematoxylinu a disodné soli bathocuproinové kyseliny – byla zaznamenávána změna
absorbance měřeného roztoku, v závislosti na tvorbě komplexu. Testování probíhalo za přesně
stanovovaných podmínek (pH, vlnová délka, koncentrace testované látky, doba měření).
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3. Teoretická část
3.1. Fyziologie mědi
3.1.1. Význam mědi v lidském organismu
Měď je esenciální stopový prvek, který lze nalézt v téměř každé buňce lidského těla. Po
železu a zinku je to třetí nejhojnější stopový prvek v lidském organismu, kde je nezbytný pro
řadu fyziologických procesů. Přítomnost mědi je klíčová například pro růst, pro tvorbu
a správnou funkci pojivové tkáně, kostí, nervového nebo kardiovaskulárního systému. Má vliv
na vstřebávání a ukládání železa, tedy i na syntézu hemoglobinu a tvorbu červených krvinek.
Dále ovlivňuje metabolismus cholesterolu a glukózy. Z výše zmíněných důvodů je také důležitá
pro obnovu poškozené tkáně. Navíc je potřebná pro imunitní systém, a tedy při infekčních
stavech (Angelová et al, 2011; Bharathi Devi et al, 2016).
Měď se v lidském těle vyskytuje ve dvou formách, ve formě měďných a měďnatých
iontů. Schopnost přijímat či odevzdávat elektrony, tedy přecházet z jednoho oxidačního stavu
do druhého, vysvětluje její význam v redoxních reakcích a při odstraňování volných radikálů.
Jedná se o nezbytnou součást řady enzymů, v nichž vystupuje jako kofaktor. Jde například
o cytochrom c oxidázu, lysyloxidázu, superoxiddismutázu, feroxidázu a další (Angelová et al,
2011). Tyto enzymy můžeme, vzhledem k závislosti jejich funkce na mědi, souhrnně nazvat
kuproenzymy.
Cytochrom c oxidáza je esenciální enzym pro buněčný metabolismus. Jedná se
o terminální enzym elektronového transportního řetězce v mitochondriích, nazývaný též
komplex IV. Tento enzym katalyzuje přenos elektronů z cytochromu c na molekulu kyslíku,
čímž jej redukuje na vodu. Mezitím pumpuje protony do membránového prostoru, čím vytváří
elektrochemický gradient pro tvorbu energie ve formě ATP. Jednoduše řečeno je to enzym
nezbytný pro buněčné dýchání (Rak et al, 2016; Zong et al, 2018).
Lysyloxidáza je extracelulární kuproenzym, katalyzující příčné spojování kolagenových
a elastinových vláken v extracelulární matrix. Tento proces má za cíl zajištění integrity
a elasticity pojivové tkáně, zejména srdce a cév. Kromě toho hraje roli i při tvorbě kostí
(Angelová et al, 2011; Johnston et al, 2018).
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Superoxiddismutáza je důležitý antioxidační enzym. Je zodpovědný za zhášení volných
radikálů, konkrétně superoxidového radikálu, který je prekurzorem všech dalších reaktivních
forem kyslíku (ROS). Chrání tak například jaterní buňky před oxidačním stresem. Měď je
kofaktorem konkrétně superoxiddismutázy 1 (SOD1) (Huang et al, 2018).
Dalším kuproenzymem je ceruloplasmin. Je to glykoprotein nacházející se v plazmě, na
kterém bývá navázáno až 70 % sérové mědi. Je produkován játry. Mezi jeho funkce patří
transport mědi, klíčové ovlivnění farmakokinetiky železa jeho oxidací, antioxidační aktivita
a další. Vzhledem k popsanému vlivu na farmakokinetiku železa jej někteří autoři nazývají
feroxidáza. Za oxidaci Fe2+ iontů na Fe3+ je zodpovědná právě navázaná měď, která působí jako
transportér elektronů. Oxidace železa je nezbytná při jeho efluxu z tkání, protože jen ve formě
Fe3+ se může navázat na svůj transportní protein transferrin. Buňky uvolňují železo do
cirkulace, jestliže je ho potřeba pro syntézu hemoglobinu. Na místo potřeby je železo dopraveno
právě po navázání na transferrin (Mladěnka et al, 2005; Lutsenco et al, 2010; Vashchenco et al,
2013; Wang et al, 2019).
Velmi podobnou strukturu jako ceruloplasmin má antihemofilický faktor fVIII. Jedná se
o součást kaskády srážení krve. Obsažená měď má v tomto případě roli strukturní (Lutsenco
et al, 2010).
Mezi kuproenzymy se dále řadí také například monoaminooxidáza, která má významnou
roli v metabolismu neurotransmiterů, či tyrozináza, což je enzym nezbytný pro tvorbu pigmentu
melaninu (Angelová et al, 2011).

3.1.2. Příjem a metabolismus mědi
Měď, jakožto esenciální prvek, je nutné přijímat s potravou. Z denního příjmu mědi je
absorbováno zhruba 30-40 % mědi, což odpovídá asi 0,5-1 mg denně. Rozsah absorpce ovšem
závisí na celkové koncentraci mědi v organismu (Merker et al, 2005). Obecně se doporučuje
denní příjem mědi okolo 0,9 mg (Baker et al, 2017).
Měď je v organismu přítomná a potřebná pouze ve stopovém množství, které činí asi
100 mg mědi. Ve vysokých koncentracích je toxická. Toxicita mědi způsobená nadměrným
příjmem v potravě však není častý jev, zřejmě díky homeostatickým mechanismům. Za hlavní
potravinové zdroje jsou považovány obiloviny, čerstvé ovoce a zelenina. Obsah mědi však
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může být rozdílný v závislosti na lokalitě, je ovlivněn kvalitou půdy, použitými hnojivy
a dalšími faktory (Bost et al, 2016, Filippini et al, 2018).
Filippini et al. (2018) provedli analýzu obsahu stopových prvků včetně mědi
v 890 potravinových vzorcích. Výsledek je zdokumentován v grafu na Obr. 1. Šedé sloupce
znázorňují procentuální příspěvek daných potravin k dennímu příjmu mědi, zatímco bílé
charakterizují obsah mědi v těchto potravinách. Nejvyšší obsah mědi byl změřen v sušeném
ovoci a dále v luštěninách, tyto potraviny se však neřadí k hlavním zdrojům mědi z důvodu
nízkého příjmu v populaci. Z grafu je patrné, že na příjmu mědi mají největší podíl obiloviny.

Obr. 1. OBSAH A PROCENTUÁLNÍ PŘÍSPĚVEK MĚDI V JEDNOTLIVÝCH
KATEGORIÍCH POTRAVIN. Upraveno podle: Filippini et al (2018)
Absorpce mědi probíhá z největší části v tenkém střevě. Po absorpci ve střevě se váže na
sérový albumin, nebo v menší míře na transkuprein, a je transportována do jater. Přenos mědi
do buněk zajišťuje především pro měď vysoce specifický přenašeč CTR1. Měď následně
zůstává uložena v játrech, pokračuje dál do cirkulace a dalších tkání, nebo je její přebytek
vyloučen žlučí z těla ven. Hlavním systémovým přenašečem mědi v krevní plazmě je výše
zmíněný ceruloplasmin. V cytoplazmě hepatocytů tvoří buď chelát s metallothioneinem, nebo
se váže na specifické chaperony. Tato opatření chrání buňku před toxickým působením volných
iontů mědi. Chaperony přenáší měď do různých intracelulárních kompartmentů buňky za
účelem syntézy kuproenzymů. Mezi specifické chaperony pro měď se řadí CCS (chaperon pro
superoxid dismutázu), COX17 (chaperon pro cytochrom c oxigenázu) a ATOX1 (chaperon pro
aktivní transportérové ATPázy ATP7A a ATP7B, které hrají nezbytnou úlohu v kinetických
dějích na úrovní buněk) (Gaetke & Chow, 2003; Gupte & Mumper, 2009; Hordyjewska et al,
2014).
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3.1.3. Homeostáza mědi
Ačkoliv je přítomnost mědi pro správnou funkci organismu nezbytná, v nadměrném
množství může působit toxicky. Z toho důvodu musí být její hladina přísně regulována. Pod
kontrolou musí být její absorpce, distribuce, uskladnění i vyloučení z těla. Na homeostáze mědi
se podílejí nejen už zmíněné chaperony a transportéry ale i řada dalších proteinů nebo peptidů
zajišťující správnou distribuci mědi v rámci buňky i celého organismu (Baker et al, 2017).
Pro homeostázu mědi je důležitá správná funkce transportérů, které zajišťují její přenos
přes cytoplazmatickou membránu. Hlavním takovým transportérem je již výše zmíněný CTR1.
Jedná se o homotrimer, který v buněčné membráně vytváří pór neboli iontový kanál usnadňující
vstup mědi do buňky. Vysoká afinita k iontům mědi je dána jeho N-koncem, který je bohatý na
aminokyseliny methionin a histidin. Měď může pro vstup do buňky využít i jiných, méně
specifických transportérů, ty však nejsou schopné plně kompenzovat případnou ztrátu funkce
CTR1. Vstup mědi do buňky dále vyžaduje přítomnost reduktáz na povrchu buňky. CTR1 totiž
zajišťuje pouze transport Cu+ iontů, zatímco na ceruloplasminu je měď navázána ve formě Cu2+
(Baker et al, 2017; Kardos et al, 2018).
Základní funkce chaperonů již byla popsána výše. Zde bych se zdržela pouze u chaperonu
ATOX1. Ten přenáší měď na ATP7A a ATP7B, které se nacházejí na membráně trans-Golgiho
aparátu a mohou přenést měď do lumen Golgiho aparátu, kde probíhá syntéza různých
kuproenzymů. Jejich funkce se však odvíjí od koncentrace mědi v buňce, a jestliže je vysoká,
mohou ji dopravit k cytoplazmatické membráně a zajistit její export z buňky (Bhattacharjee
et al, 2017). Pohyb mědi v buňce je jednoduše znázorněn na Obr. 2.
Na homeostáze mědi se dále zásadní měrou podílí glutation. V buňce je nezbytný pro své
antioxidační účinky, kterými bojuje mimo jiné i proti toxicitě mědi. Kromě toho hraje patrně
významnou roli při vstupu a výstupu mědi z buňky. Bylo například zjištěno, že měď se po
vstupu do buňky nejprve váže na glutation a až následně je sekvestrována metallothioneinem.
Dále byla prokázána důležitá role glutationu při příjmu mědi pomocí CTR1. Deplece chaperonů
ATOX1 a CCS neměla znatelný vliv na vstup mědi do buňky, zatímco deplece glutationu jej
snížila (Maryon et al, 2013). Glutation dále zajišťuje vazbu mědi na ATP7A/B. Při jeho depleci
by proto mohlo dojít k akumulaci mědi v buňce z důvodu poruchy exportního mechanismu
(Bhattacharjee et al, 2017).
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Obr. 2. SCHÉMA HOMEOSTÁZY MĚDI V BUŇCE. Po vstupu do buňky skrz CTR1 se měď
nejprve váže na glutation a poté na jednotlivé chaperony COX17, CSS a ATOX1, které ji
přenáší do mitochondrií a TGN. ATP7A/B zajišťují export nadměrného množství mědi z buňky.
Převzato z: Bhattacharjee et al (2017)
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3.2. Patofyziologie mědi
3.2.1. Toxicita mědi
Cílem výše zmíněných homeostatických mechanismů je zejména zabránit náhodnému
výskytu volné mědi v buňce. Za fyziologických podmínek se volná, nevázaná měď vyskytuje
v buňce jen velmi vzácně. Během výzkumu chaperonu pro SOD se zjistilo, že koncentrace
volné mědi je mnohem menší než jeden atom na buňku (Rae et al, 1999). Jestliže dojde k poruše
homeostatických mechanismů, kdy se měď nebude vázat na své přenašeče, nýbrž se bude
vyskytovat volně, může dojít ke vzniku oxidačního stresu. Porucha homeostázy mědi může být
podmíněna geneticky, nebo může dojít k nasycení přenašečů při nadměrném příjmu mědi či při
otravě.
Měď má díky svým redoxním vlastnostem schopnost katalyzovat vznik volných radikálů,
konkrétně ROS. Oxidační stres může vyvolat dvěma způsoby. V prvním případě se jedná o
přímou katalýzu vzniku ROS skrze dvoustupňovou Haberovu-Weissovu reakci (Reakce 1 a 2).
Nejprve při ní dochází k redukci Cu2+ na Cu+ a následně k tvorbě reaktivních hydroxylových
radikálů. Měďnaté ionty se v přítomnosti přirozených redukčních činidel (kyselina askorbová,
redukovaný glutation) nebo superoxidového aniontu redukují na ionty měďné. Měďné ionty
následně katalyzují rozklad peroxidu vodíku za vzniku hydroxylového radikálu. Tato část
reakce se nazývá též Fentonova (Reakce 2), a to i když není katalyzována železem ale mědí
(Jomova & Valko, 2011).
Cu2+ + O2- . → Cu+ + O2

(Reakce 1)

Cu+ + H2O2 → Cu2+ + OH. + OH- (Reakce 2)
Hydroxylové radikály jsou velmi reaktivní částice. Mohou reagovat s téměř každou
biologickou molekulou a způsobit její oxidační poškození. Příkladem může být poškození
DNA, kdy oxidací bazí dochází ke zlomům ve struktuře této nukleové kyseliny. K oxidaci jsou
dále náchylné například lipoproteinové částice nízké i vysoké hustoty (LDL a HDL). Oxidací
LDL částic roste riziko vzniku aterosklerózy, oxidací HDL částic dochází k poklesu jejich
kardioprotektivních vlastností (Valko, 2016).
Druhou možností je, že zvýšená hladina mědi může také snížit koncentraci glutationu,
který za normálních okolností chrání buňku před oxidačním stresem (Jomova & Valko, 2011).
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3.2.2. Wilsonova choroba (WD)
Asi nejčastější příčinou nadbytku mědi v organismu je Wilsonova choroba (WD). Jedná
se o autosomálně recesivní dědičné metabolické onemocnění, jehož příčinou je mutace genu
ATP7B. Tento gen kóduje ATPázu typu P, která za normálních okolností zajišťuje jednak, již
popsané, vyloučení nadbytečné mědi z buňky do žluče, a jednak zabudování mědi do
ceruloplasminu. Porucha funkce tohoto enzymu vede k nadměrné akumulaci mědi v játrech
a později i dalších orgánech, jako například v mozku, ledvinách, srdci a očích. Měď se neváže
ani na ceruloplasmin a ostatní transportéry nemají dostatečnou kapacitu na to, aby pojaly
veškerou nadbytečnou měď. Roste tedy koncentrace volné mědi, která v daných tkáních působí
cytotoxicky. Nemoc se manifestuje různými příznaky, pomocí kterých můžeme WD typizovat
do několika skupin (Tab. 1) podle toho, které tkáně jsou zejména postiženy (Kalita et al, 2013;
Xie a Wu, 2017; Hedera, 2019). Je ale nutné dodat, že pacient mívá příznaky postižení více
orgánů.
Tab. 1. MANIFESTACE WILSONOVY CHOROBY – VYBRANÉ PŘÍZNAKY.
Forma Wilsonovy choroby

Symptomy

Jaterní

Asymptomatická hepatomegalie, izolovaná splenomegalie,
steatóza jater, akutní hepatitida, cirhóza jater, akutní selhání
jater, trvalé zvýšení hladin sérových aminotransferáz (ALT
a AST)

Neurologická

Poruchy hybnosti (třes, mimovolní pohyby), poruchy řeči,
migrenózní bolesti hlavy, nespavost, křeče

Psychiatrická

Deprese, neurotismus, změny osobnosti, psychózy

Oční

Kayserovy-Fleischerovy prstence, slunečnicová katarakta

Jiné příznaky

Srdce – kardiomyopatie, dysrytmie
Ledviny– aminoacidurie, nefrolitiáza
Pohybové – osteoporóza, artritida
Reprodukční – potraty, infertilita
Hormonální – hypoparathyreoidismus

Přeloženo z: Roberts a Schilsky (2008)
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Příznaky WD jsou velice variabilní a spíše nespecifické, a proto je pro správnou diagnózu
potřeba dalších kritérií. Příznaky nemoci se u většiny pacientů začínají vyvíjet v dospívání či
rané dospělosti. Většinou se jako první objevují jaterní příznaky, neurologické nastupují
později. Definitivní diagnóza však musí být založena na laboratorním vyšetření. Zjišťuje se
jednak množství mědi vylučované močí, jednak hladina volné, na ceruloplasmin nevázané,
mědi v krvi. WD lze takto diagnostikovat i před nástupem symptomů, a to zejména u osob
sledovaných pro genetický podklad. U pacientů s WD se často objevují tzv. KayseovyFleischerovy prstence (Obr. 3). Jedná se o asymptomatická depozita mědi v Deskametově
membráně rohovky, projevující se vznikem zlato-hnědého prstence okolo limbu. Jedná se
o téměř typický příznak. Pouze zřídka se objevují u jiných onemocnění, příkladem může být
chronická cholestáza (Hedera, 2019).

Obr. 3. KAYSERŮV-FLEISCHERŮV PRSTENEC. Převzato z www stránek Wilson Disease
Association
Po stanovení diagnózy WD je třeba okamžitě začít s celoživotní léčbou. Neléčení pacienti
umírají zejména na následky progresivního selhání jater. Cílem léčby je odstranit nadbytečnou
měď a zabránit tak jejímu dalšímu ukládání. Kromě symptomatických pacientů by měli být
léčeni i ti, u kterých se nemoc zatím nemanifestovala žádnými příznaky. Nastavením správné
hladiny mědi se tak může i předejít nástupu symptomů. Základem léčby WD je použití
chelátorů (D-penicilamin, trientin), které nespecificky chelatují volně cirkulující měď
a zajišťují její exkreci močí. Kromě toho se v určitých případech používá zinek, který snižuje
střevní absorpci mědi přijímané s potravou. Stejně funguje i tetrathiomolybdát amonný, který
je zároveň i chelátorem mědi. Od objevení prvního klinicky významného chelátoru mědi
D-penicilaminu je WD považována za vyléčitelnou nemoc a pacienti tak mají možnost prožít
normální a kvalitní život. Problémem chelatační terapie je v některých případech paradoxní
zhoršení příznaků (zejména neurologických) na začátku terapie, speciálně v případě
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D-penicilaminu, a řada nežádoucích účinků. Chelatační ani zinková terapie neumí napravit
poruchu homeostázy mědi, řeší pouze její následky. Tento genetický defekt lze vyřešit jedině
transplantací jater, což je ale velmi kontroverzní řešení a spíše poslední možností při selhání
farmakoterapie. Pacient by navíc musel být na celoživotní imunosupresivní terapii (Aggarwal
a Bhatt, 2018; Hedera, 2019).

3.2.3. Menkesova choroba
Druhou dědičnou chorobou postihující homeostázu mědi je Menkesova choroba. Na
rozdíl od WD, která je autosomální, je zde mutace na chromozomu X. Nemoc tedy postihuje
s vyšší pravděpodobností muže. Druhým a zásadním rozdílem je, že zatímco u WD měď
přebývá, u Menkesovy choroby je jí v daných tkáních naopak nedostatek. Podstatou této
nemoci je mutace ATP7A genu, čímž vzniká nedostatek druhé měď transportující ATPázy
typu P. ATP7A je exprimována v jiných tkáních než ATP7B, proto jsou výsledky těchto dvou
poruch rozdílné. Deficit mědi se projevuje zejména v krevním řečišti, játrech a mozku, zatímco
nadbytečná měď se ukládá v jiných částech těla, například ve střevě (Pohanka, 2019). Pro
shrnutí rozdílů mezi Wilsonovou a Menkesovou chorobou přikládám Tab. 2., která obsahuje
také terapeutické možnosti.
Menkesova choroba má několik variant, které se liší závažností. Nejvážnější je klasická
forma Menkesovy choroby, kterou provází progresivní neurodegenerace a dysfunkce pojivové
tkáně. Smrt typicky nastává do třetího roku věku pacienta, příčinou bývá infekce, vaskulární
komplikace nebo samotná degenerace nervové tkáně. Naopak nejmírnější formou je
tzv. syndrom okcipitálního rohu. U těchto pacientů je postižena především pojivová tkáň.
Nemoc se projevuje například chronickým průjmem, opakovanými záněty močových cest,
ortostatickou hypotenzí, nestabilitou a zhoršenou hybností kloubů. Délka dožití je delší než
u klasické formy, někteří pacienti se dožili i 50 let (Tümer a Møller, 2010).
Menkesovu chorobu lze diagnostikovat na základě klinické manifestace (zejména typické
změny vlasů) podpořené laboratorním vyšetřením, kdy je z výsledků patrná snížená sérová
hladina mědi a ceruloplasminu. Syndrom okcipitálního rohu můžeme od ostatních forem
Menkesovy choroby odlišit radiografickým vyšetřením. Na snímku lebky jsou patrné právě
typické „rohy“ v týlní oblasti. Ačkoliv se jedná o smrtelné onemocnění, důsledná péče a
dodávání potřebného množství mědi, a to parenterálně ve formě komplexu s histidinem, může
nemocnému prodloužit život až o několik let (Tümer a Møller, 2010).
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Tab. 2. GENETICKY DETERMINOVANÁ ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ S PORUCHOU
HOMEOSTÁZY MĚDI.
Nemoc

Příčina

Role mědi

Wilsonova

Mutace ATP7B genu

Porucha ATP7B vede akumulaci D-penicialmin,

choroba

Terapie

mědi např. v játrech, mozku trientin, zinek
a nervech

Menkesova

Mutace ATP7A genu

choroba

Porucha

ATP7A

k akumulaci

mědi

vede Měd-histidin,
v různých thiokarbamát,

orgánech, ale v játrech a mozku nitriloacetát,
je jí nedostatek
syndrom

Mutace

ATP7A Porucha

okcipitálního

genu,

částečná k akumulaci

rohu

aktivita zachována

lipoové kyseliny

ATP7A
mědi

vede Měd-histidin,
v různých thiokarbamát,

orgánech, ale v játrech a mozku nitriloacetát,
je

jí

nedostatek,

manifestace

než

mírnější lipoové kyseliny
v případě

Menkesovy choroby
Přeloženo z Pohanka (2019)

3.2.4. Měď a jiná onemocnění
Poruchu homeostázy mědi můžeme pozorovat i u dalších nemocí. Jedná se například
o neurodegenerativní onemocnění Alzheimerovu (AD) a Parkinsonovu chorobu (PD). U AD se
měď podílí na tvorbě amyloidních plaků. Příčinou je vazba mědi na prekurzor β-amyloidu
a následná potenciace oxidačního stresu. S AD zřejmě souvisí abnormální distribuce mědi
v jednotlivých tkáních, a kromě toho zvýšený poměr volné mědi vůči mědi vázané na
ceruloplasmin. U PD je také snížená vazba mědi na ceruloplasmin, což vede k vyšším hladinám
volné mědi, a tedy k neurodegenerativnímu působení oxidačního stresu. Při snížené hladině
ceruloplasminu klesá i jeho feroxidázová aktivita. Důsledkem toho může být ukládání železa
v substantia nigra, které pravděpodobně tvoří větší problém než měď, jejíž hladina v této části
CNS bývá spíše snížená (Bandmann et al, 2015; Sensi et al, 2018; Baldari et al, 2020).
Měď zřejmě hraje významnou roli i v patogenezi nádorů. Její hladina bývá totiž v séru
a v postižených tkáních onkologických pacientů zvýšená, a to u celé řady různých typů nádorů
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(nádor prsu, plic, děložního čípku, prostaty, žaludku atd.). Po úspěšném odstranění nádoru se
hladina mědi vrací do normálu, což nasvědčuje tomu, že porucha homeostázy mědi přispívá
k rozvoji a růstu nádoru. V případě nádorů bývá zvýšená i hladina ceruloplasminu, který patrně
působí jako stimulátor angiogeneze. Není nutno dodávat, že neoangiogeneze umožňuje růst
nádorů (Gupte & Mumper, 2009; Baldari et al, 2020).
Zvýšenou hladinu mědi v séru mají v neposlední řadě i pacienti s diabetem mellitem.
Rozvoj a progrese cukrovky se dává do souvislosti s oxidačním stresem, kdy tvorba ROS vede
k peroxidaci lipidů či poškození DNA. Mechanismus účinku nejčastěji užívaného perorálního
antidiabetika metforminu dokonce zahrnuje chelataci různých přechodných prvků včetně mědi
(Baldari et al, 2020).
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3.3. Chelatace
3.3.1. Princip chelatace
Pojem chelatace pochází z řeckého slova „chelé“, označující klepeto. Jedná se
o zabudování kovového iontu do cyklického komplexu (= chelátu), který vzniká na základě
vytvoření koordinačně kovalentních vazeb mezi kationtem a chelatačním činidlem. Chelatační
činidlo je většinou organická molekula obsahující ve své struktuře specifické ligandy, které při
tvorbě chelátu vystupují jako donory elektronového páru. Typickými ligandy jsou atomy síry,
dusíku a kyslíku ve formě různých funkčních skupin (např. -SH, -S-S-, -NH2, -OH a další).
Chelátory ve své struktuře většinou obsahují 2 a více těchto donorových atomů. Chelatace
slouží primárně k detoxifikaci organismu od těžkých kovů. Působením chelátorů dochází
k mobilizaci kovových iontů z tkání a následnému vyloučení vzniklých komplexů zpravidla
močí z těla ven. Chelataci kromě syntetických léčiv zajišťují také některé endogenní molekuly
v rámci homeostázy mědi. Jedná se o již dříve zmíněné metallothioneiny, které přirozeně chrání
buňku před toxickým působením volných kovových iontů. Dalším chelátorem je glutation,
který řídí buněčný transport a exkreci kovů (Flora & Pachauri, 2010; Sears, 2013; Kim et al,
2019).

3.3.2. Klinicky používané chelátory mědi
Nejčastější a také nejznámější indikací k použití chelátorů mědi je WD. Proto se zaměřím
na již zmíněné chelátory D-penicilamin, trientin a tetrathiomolybdát amonný, a to jak ve vztahu
k WD, tak částečně i k jiným onemocněním.
D-penicilamin byl prvním perorálním lékem používaným v léčbě WD. Jeho molekula ve
své struktuře obsahuje aminovou, thiolovou a karboxylovou skupinu. V podstatě se jedná
o molekulu aminokyseliny cysteinu, která je substituována dvěma methylovými skupinami
(Obr. 4). Volná thiolová skupina je zásadní pro jeho chelatační schopnosti. Ty jsou ale poměrně
slabé (Říha et al, 2013) a hlavním mechanismem účinku D-penicilaminu je zvýšení exkrece
mědi močí. Kromě toho má řadu dalších účinků. Podporuje například účinek přirozených
chelátorů metallothioneinů. Má také imunosupresivní účinky, pro které je schválen také v léčbě
revmatoidní artritidy. V průběhu procesu chelatace mědi redukuje Cu2+ na Cu+, což je
doprovázeno tvorbou H2O2 a dalších ROS. Tato reakce přispívá k cytotoxicitě, která by mohla
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být výhodná při možném protinádorovém využití. (Gupte a Mumper, 2007; Roberts a Schilsky,
2008; Ding et al, 2011).

Obr. 4. CHEMICKÁ STRUKTURA D-PENICILAMINU.
Terapie D-penicilaminem je spojena s množstvím nežádoucích účinků. Z akutních NÚ je
to například hypersenzitivní reakce spojená s horečkou, vyrážkou a lymfadenopatií, nebo
poškození ledvin s proteinurií. K chronických NÚ se řadí nefropatie, různá autoimunitní
onemocnění, leukocytopenie, trombocytopenie, hemolytická anemie a další. Okolo 30 %
pacientů s WD musí léčbu pro vážné nežádoucí účinky předčasně ukončit. Oproti tomu trientin
je mnohem lépe tolerován. Nežádoucí účinky, jako například sideroblastická anémie, gastritida
či kožní vyrážka, se vyskytují spíše vzácně a přerušení léčby trientinem nebývá tak časté. Pro
oba chelátory platí, že jsou účinnější u jaterní formy ve srovnání s formou neurologickou. Tato
skutečnost se dává do souvislosti s paradoxním neurologickým zhoršením na začátku terapie,
které je nepatrně častější u terapie D-penicilaminem. Problém zhoršení neurologických
příznaků bývá vysvětlován nadměrnou mobilizací mědi z tkání do krve, kdy část volných iontů
mědi může být transportována do mozku, kde je přístup těchto hydrofilních chelátorů značně
omezen (Li et al, 2016; Poujois a Woimant, 2018).
Trientin byl do praxe zaveden později jako alternativa k D-penicilaminu. Je určen
pacientům s WD, kteří buď netolerují D-penicilamin, anebo je v jejich případě
kontraindikován. Řadí se do skupiny chelátorů s polyamidovou strukturou. Jeho chemická
struktura se značně liší od D-penicilaminu, zejména protože neobsahuje thiolovou skupinu.
Planární kruhový komplex vzniká navázáním mědi pomocí čtyř dusíkatých skupin (Obr. 5).
Trientin je na rozdíl od D-penicilaminu silným chelátorem mědi (Říha et al, 2013). Tyto dva
chelátory ale patrně mobilizují měď z různých poolů. Podobně jako u D-penicilaminu lze
i u trientinu předpokládat protinádorový účinek. Dále se studuje jeho potenciální vliv na snížení
některých komplikací diabetu mellitu, například srdečního selhání (Roberts a Schilsky, 2008;
Ding et al, 2011; Baldari et al, 2020).
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Obr. 5. CHEMICKÁ STRUKTURA TRIENTINU A JEHO KOMPLEX S MĚDÍ. Převzato z:
Kodama et al (2012)
Tetrathiomolybdát amonný (TTM) je nejnovějším chelátorem mědi zkoušeným v terapii
WD. Na rozdíl od předchozích látek se jedná o anorganickou sloučeninu. Ve své struktuře
obsahuje čtyři atomy síry, díky nimž tvoří stabilní komplexy s mědí a proteiny (Obr. 6). Jedná
se o silný chelátor mědi, který odstraňuje měď dvěma různými způsoby. Jestliže je podán
s jídlem, tvoří komplexy s mědí a proteiny z potravy, které se následně neabsorbují. Pokud je
podán mezi jídly, vzniká komplex s mědí a albuminem, který je metabolizován v játrech
a následně vyloučen žlučí. Byl vyvinut zejména pro pacienty s neurologickou formou WD,
protože nepůsobí neurologické zhoršení jako jeho předchůdci. Pro jaterní formu naopak není
vhodný z důvodu nežádoucího účinku zvýšení hladin sérových aminotransferáz. Pro své silné
chelatační schopnosti má i TTM potenciál stát se významným protinádorovým léčivem, neboť
jak již bylo částečně uvedeno výše, zvýšená hladina mědi podporuje angiogenezi, a tedy i růst
nádoru. V současné době je klinicky testován například u rakoviny prsu. (Kodama et al, 2012;
Roberts, 2018; Li et al, 2020).

Obr. 6. CHEMICKÁ STRUKTURA TETRATHIOMOLYBDÁTU A JEHO KOMPLEX
S MĚDÍ. Převzato z: Kodama et al (2012)
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3.3.3. Chelátory s thiolovými skupinami
Thiolová funkční skupina bývá často nositelem chelatačního účinku dané molekuly.
Nejpoužívanější chelátor mědi D-penicilamin ji ve své struktuře obsahuje, proto lze tuto
schopnost předpokládat i u jiných sloučenin obsahujících thiolové skupiny. V této práci byla
testována

schopnost

chelatovat

měď

u

dimerkaptojantarové

kyselina

(DMSA,

DiMercaptoSuccinic Acid, známé také jako sukcimer), dimerkaptopropanové kyseliny
(DMPS), N-acetylcysteinu (NAC) a dithiothreitolu (DTT).
DMSA a DMPS jsou ve vodě rozpustné deriváty dimerkaprolu (BAL = British AntiLewisite). Jedná se o dithiolové sloučeniny (Obr. 7). Dimerkaprol byl používán za druhé
světové války jako antidotum při otravě organickou sloučeninou arzenu – lewisitem. Jako
chelátor byl doporučován i při intoxikacích dalšími těžkými kovy. Vzhledem k vysoké toxicitě
a nutnosti podání formou bolestivé i.m. injekce jej ve většině indikací nahradily právě DMSA
a DMPS. Ty lze podávat perorálně i parenterálně a v případě DMSA i transdermálně či rektálně.
DMSA zvyšuje exkreci řady kovů (např. Pb, Sb, As, Cd, Hg). Jedná se o lék volby zejména při
intoxikaci olovem a organickou rtutí. DMPS má podobné spektrum účinku, avšak ve většině
případů je DMSA účinnější. Výjimku tvoří intoxikace anorganickou rtutí, kde je DMPS lékem
volby (Bjørklund et al, 2017; Bjørklund et al, 2019).

Obr. 7. CHEMICKÁ STRUKTURA DITHIOLŮ. (A = BAL; B = DMPS; C = DMSA).
Převzato z: Bjørklund (2017)
NAC je známý zejména jako mukolytikum a antioxidant. Jeho antioxidační účinek
spočívá ve schopnosti stimulovat syntézu glutationu, udržovat jeho intracelulární hladinu
a zároveň vázat ROS. Jedná se o N-acetylovaný derivát cysteinu (Obr. 8), přičemž jeho
deacetylace je prvním krokem k regeneraci glutationu. Kromě toho má i schopnost chelatovat
některé těžké kovy (například As, Pb, Hg). Thiolová skupina slouží jednak k redukci volných
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radikálů, a jednak k chelataci. Proto má NAC potenciál tlumit oxidační stres způsobený otravou
kovy (Flora, 2009; Joshi et al, 2012).

Obr. 8. CHEMICKÁ STRUKTURA N-ACETYLCYSTEINU S NAZNAČENÝMI MÍSTY
PRO CHELATACI A DEACETYLACI. Upraveno podle: Flora (2009)
DDT (Clealandovo činidlo) je dithiolová sloučenina se silným redukčním potenciálem.
Chrání volné thiolové skupiny různých proteinů a enzymů před oxidací, popřípadě redukuje
vzniklé disulfidické můstky. Má také schopnost redukovat volné radikály. Použití DTT je
jednou z metod využívaných ke zjištění míry oxidačního potenciálu vdechovaných částic (Joshi
et al, 2014; Jiang et al, 2019). Vzhledem k jeho struktuře (Obr. 9) lze očekávat i chelatační
schopnosti.

Obr. 9. CHEMICKÁ STRUKTURA DITHIOTHREITOLU.
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4. Praktická část
4.1. Cíl práce
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda vybrané látky, obsahující ve své struktuře
thiolovou skupinu, jsou schopné chelatovat, popřípadě redukovat ionty mědi.

4.2. Použitý materiál a pomůcky
4.2.1. Chemikálie
•

Chemikálie použité při přípravě základních a pracovních roztoků: disodná sůl
bathocuproindisulfonové kyseliny (BCS), hematoxylin (HEM), hydroxylamin
hydrochlorid (HA), chlorid měďný (CuCl), chlorid sodný (NaCl), kyselina
chlorovodíková (HCl) a pentahydrát síranu měďnatého (CuSO4.5H2O) byly zakoupeny
od Sigma-Aldrich (Německo), zatímco dimethylsulfoxid (DMSO) byl zakoupen od
Lach-Ner (ČR).

•

Testované látky: sukcimer (DMSA), dithiothreitol (DTT), dimerkaptopropanová
kyselina (DMPS) a N-acetylcystein (NAC) byly zakoupeny také od Sigma-Aldrich
(Německo).

•

Pufry: pro nižší pH hodnoty (pH 4,5 a 5,5) byly použity acetátové pufry (15 mM octan
sodný a 27,3 nebo 2,7 mM kyselina octová, respektive), zatímco pro pH 6,8 a 7,5 byly
použity HEPES pufry (15 mM sodná sůl HEPES a 71,7 respektive 14,3 mM HEPES).

4.2.2. Přístroje
•

Analytické váhy Kern ALT 220-4NM (Kern, Německo)

•

Spektrofotometr pro mikrotitrační destičky Synergy HT Multi-Detection Microplate
Reader (BioTec Instruments, Inc., Winooski, Vermont, USA)
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4.3. Příprava základních a pracovních roztoků
4.3.1. Příprava základních a pracovních roztoků pro HEM metodu
Jako základní zásobní roztok měďnatých iontů posloužil 5 mM roztok CuSO4.5H2O
v destilované vodě, který byl dlouhodobě stabilní při uchování v lednici. Pracovní roztok vznikl
jeho dalším naředěním destilovanou vodou na koncentraci 250 µM v čase potřeby.
Základním roztokem hematoxylinu (HEM) byl jeho 5 mM roztok v DMSO, který byl
naopak málo stabilní a bylo nutné jej připravovat čerstvý každých 5 hodin. Jeho dalším
naředěním v DMSO na koncentraci 250 µM vznikl pracovní roztok, který byl použitelný pouze
po dobu 90 minut od přípravy (Říha et al, 2013).
Vzorky testovaných látek byly připraveny rozpuštěním v DMSO a následným ředěním
stejným rozpouštědlem na požadované koncentrace.

4.3.2. Příprava základních a pracovních roztoků pro BCS metodu
Základním zásobním roztokem měďnatých iontů byl, stejně jako v předchozím případě,
v lednici stabilní 5 mM roztok CuSO4.5H2O v destilované vodě. Následné ředění na
požadovanou koncentraci 250 µM zde však proběhlo z metodických důvodů v DMSO (Říha et
al, 2013).
Základní roztok měďných iontů byl připraven za použití CuCl. Připravil se jeho 5 mM
roztok ve vodném roztoku 0.1M HCl a 1M NaCl. Pro rozpuštění CuCl bylo nutné
použít ultrazvukovou lázeň. Pracovní roztok, stejně jako v případě měďnatých iontů, vznikl
naředěním na koncentraci 250 µM pomocí DMSO.
Redukční činidlo HA bylo rozpuštěno v destilované vodě a naředěno na koncentraci
100 mM.
Disodná sůl bathocuproindisulfonové kyseliny (BCS) byla použita ve formě 5mM
roztoku v destilované vodě.
Vzorky testovaných látek byly připraveny rozpuštěním v DMSO a následným ředěním
stejným rozpouštědlem na požadované koncentrace.
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4.4. Metodický postup
4.4.1. Stanovení chelatace měďnatých iontů metodou HEM
Do všech vybraných jamek mikrotitrační destičky bylo postupně napipetováno 150 µl
příslušného pufru (pH 5,5; 6,8 a 7,5), 50 µl 250µM roztoku měďnatých iontů a 50 µl roztoku
testované látky v požadované klesající koncentraci (c1 – cx) či rozpouštědla (Obr. 10). Destička
se následně nechala po dobu 2 minut intenzivně třepat, aby mohlo dojít k případné interakci
mezi ionty mědi a testovanou látkou. Volné měďnaté ionty, které se na potencionální chelátor
nenavázaly, se následně prokázaly reakcí s indikátorem hematoxylinem. 50 µl jeho 250 µM
roztoku v DMSO bylo přidáno do prvních dvou řad jamek, do dalších dvou řad bylo přidáno
jen DMSO jako rozpouštědlo, čímž vznikly slepé vzorky. Destička se nechala opět protřepat,
v této fázi po dobu 3 minut, a poté se okamžitě vložila do spektrofotometru, aby se změřila
absorbance. Druhé měření bylo provedeno v čase 7 minut, tedy 4 minuty od začátku prvního
měření.
Vlnovou délku, při které byla absorbance vzorků proměřována, bylo třeba měnit
v závislosti na použitém pufru. Na základě přechozích experimentů se při pH 5,5 použila vlnová
délka 595 nm, při 6,8 590 nm a při 7,5 610 nm (Říha et al, 2013).
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Obr. 10. SCHÉMA MIKROTITRAČNÍ DESTIČKY PŘI STANOVENÍ CHELATACE Cu2+
HEM METODOU.
Ve všech jamkách je 150 µl pufru a 50 µl roztoku Cu2+ iontů. V testovacích jamkách je 50 µl
testované látky v klesající koncentraci (c1 – cx) a v kontrolních jamkách 50 µl rozpouštědla.
V prvních dvou řadách je 50 µl roztoku hematoxylinu (×), v dalších dvou je 50 µl rozpouštědla
(×).
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4.4.2. Stanovení chelatace měďnatých a měďných iontů metodou BCS
Do vybraných jamek mikrotitrační destičky bylo v případě stanovení chelatace
měďnatých iontů pipetováno 100 µl příslušného pufru (pH 4,5; 5,5; 6,8 a 7,5), 50 µl 250µM
roztoku měďnatých iontů v DMSO a 50 µl roztoku testované látky příslušné klesající
koncentrace (c1 – cx) nebo rozpouštědla (Obr. 11). Po 2 minutách promíchání bylo přidáno
50 µl roztoku HA, aby zredukoval nezreagované měďnaté ionty na ionty měďné. Následně
přidaný indikátor BCS totiž chelatuje pouze měďné ionty za změny svého absorpčního maxima.
Byl pipetován v objemu 50 µl po další minutě míchání do prvních dvou řad, do řad pro slepé
vzorky byla pipetována destilovaná voda o stejném objemu. Následně se změřila absorbance
ihned (v čase 0) a po 5 minutách při vlnové délce 484 nm.
Při stanovení měďných iontů byl konečný obsah jamek stejný, jen pracovní postup se
mírně lišil. HA byl pipetován hned po pufru, ještě před přidáním měďných iontů, aby tyto ionty
zůstaly v redukovaném stavu. Měďné ionty se ve vodném roztoku bez přítomného redukčního
činidla rychle oxidují na měďnaté, proto byly míchány po dobu 1 minuty, aby byla zajištěna
jejich redukovaná podoba. Poté se již přidala testovaní látka a opět byla směs míchána po dobu
2 minut, aby se mohl vytvořit případný komplex, než se přidal indikátor BCS. Měření
absorbance proběhlo obdobně jako v předchozím případě.
Koncentrace roztoku HA byla v obou případech volena v závislosti na pH použitého
pufru. Dle našich předchozích experimentů byl pro pH 6,8 a 7,5 použit 1 mM roztok HA a pro
pH 4,5 a 5,5 10 mM roztok HA (Říha et al, 2013).
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Obr. 11. SCHÉMA MIKROTITRAČNÍ DESTIČKY PŘI STANOVENÍ CHELATACE Cu2+
BCS METODOU.
Ve všech jamkách je 100 µl pufru, 50 µl roztoku Cu2+/Cu+ iontů a 50 µl HA. V testovacích
jamkách je 50 µl testované látky v klesající koncentraci (c1 – cx) a v kontrolních jamkách 50 µl
rozpouštědla. V prvních dvou řadách (×) je 50 µl BCS, v dalších dvou řadách je 50 µl vody
(×).
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4.4.3. Stanovení redukce měďnatých iontů
Tato zkouška se provádí k prokázání redukčních schopností testovaných látek. Probíhá
podobně jako stanovení chelatace BSC metodou. Do jamek bylo pipetováno postupně 100 µl
pufru (4,5; 5,5, 6,8 a 7,5), 50 µl roztoku testované látky v různých klesajících koncentracích (c1
– cx) nebo rozpouštědla a 50 µl 250µM roztoku měďnatých iontů. Rozdíl byl v tom, že roztok
HA byl pipetován pouze do kontrolních jamek a posloužil jako pozitivní kontrola, tj. 100 %
redukce (Obr. 12). Koncentrace tohoto roztoku byla jako v předchozích zkouškách použita
1 mM pro pH 6,8 a 7,5 a 10 mM pro 4,5 a 5,5. Po 2 minutách míchání bylo přidáno 50 µl 5mM
roztoku BCS, který obarvil zredukované ionty mědi. BCS byl přidán jen do prvních dvou řad,
destilovaná vody do dalších dvou. Absorbance se změřila ihned a po 5 minutách při vlnové
délce 484 nm.

Obr. 12. SCHÉMA MIKROTITRAČNÍ DESTIČKY PŘI STANOVENÍ REDUKCE Cu2+.
Ve všech jamkách je 100 µl pufru a Cu2+ iontů. V testovacích jamkách je 50 µl testované látky
v klesající koncentraci (c1 – cx) nebo rozpouštědla. V kontrolních jamkách je 50 µl roztoku HA.
V prvních dvou řadách (×) je 50 µl BCS, v druhých dvou řadách je místo BCS 50 µl vody (×).
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4.5. Statistická analýza
Množství nezchelatované nebo redukované mědi bylo vypočteno z rozdílů absorbancí
mezi testovanou látkou (s indikátorem HEM/BCS) a jeho kontrolou (bez indikátoru HEM/BCS)
dělených rozdílem kontrolního vzorku a jeho kontroly.
K provedení statistické analýzy chelatace byl použit program MS Excel a GraphPad
Prism verze 6 pro Windows (GraphPad Software, USA). Výsledky byly zpracovány jako
průměr ± směrodatná odchylka vypočítaná podle vzorce
Při srovnání účinnosti jednotlivých chelátorů byly porovnány 95% konfidenční
(predikční) intervaly chelatačních křivek.
Výsledky a statistické zpracování redukčních výsledků proběhlo za pomocí programu MS
Excel. Statistická analýza byla provedena T-testem, kdy byly porovnány hodnoty vs. negativní
kontrola (spontánní redukce).
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4.6. Výsledky
Pro prvotní zjištění, zda mají testované látky schopnost chelatovat ionty mědi, byla
použita metoda založená na hematoxylinu. U všech testovaných látek se tato schopnost
potvrdila.
Grafy pro jednotlivé testované látky (Obr. 13-16) srovnávají míru chelatace v čase 0 a 5
minut. Ze všech těchto grafů je patrné, že s časem nedošlo k žádné změně, protože křivky se
téměř překrývají. Dále lze z grafů určit pravděpodobnou stechiometrii vzniklých komplexů.
Alespoň tedy u DMPS, DTT a DMSA, kde se míra chelatace blíží při koncentraci 1:1 sto
procentům,

lze

odhadnout,

že

stechiometrie

komplexu

chelátor-měď

bude

1:1.

U N-acetylcysteinu byla všechna měď chelatována při poměru 2:1, což by naznačovalo na tento
stechiometrický poměr. Na druhé straně by se dalo očekávat při poměru 1:1 50 % chelatace, to
ale nebylo zaznamenáno.
PH prostředí nemělo ze statistického hlediska žádný vliv na chelatační schopnost těchto
látek. 95% konfidenční intervaly jedné látky u všech tří testovaných pH se překrývají (Obr. 1720).
Ze souhrnných grafů všech čtyř testovaných látek (Obr. 21-23) lze vyčíst, že vyšší afinitu
k měďnatým iontům měly DMPS, DTT a DMSA. Jejich křivky se spolu s 95 % konfidenčními
intervaly víceméně překrývaly, zatímco N-acetylcystein (NAC) začal chelatovat až při vyšším
poměru chelátor: Cu2+ při všech testovaných pH. Tento rozdíl je velmi patrný při všech
testovaných pH, nejvýraznější je při vyšších pH 6.8 a 7.5. Při poměru testované látky vůči
měďnatým iontům 2:1 a vyšším, již však všechny látky chelatují ionty mědi shodně.
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Obr. 13. CHELATACE Cu2+ DMPS HEM METODOU. (A = pH 5.5, B = pH 6.8, C = pH
7.5). Tečkované křivky znázorňují 95% konfidenční intervaly.
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Obr. 14. CHELATACE Cu2+ DTT HEM METODOU. (A = pH 5.5, B = pH 6.8, C = pH 7.5).
Tečkované křivky znázorňují 95% konfidenční intervaly.
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Obr. 15. CHELATACE Cu2+ DMSA HEM METODOU. (A = pH 5.5, B = pH 6.8, C = pH
7.5). Tečkované křivky znázorňují 95% konfidenční intervaly.
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Obr. 16. CHELATACE Cu2+ NAC HEM METODOU. (A = pH 5.5, B = pH 6.8, C = pH 7.5).
Tečkované křivky znázorňují 95% konfidenční intervaly.
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Obr. 17. CHELATACE Cu2+ DMPS HEM METODOU. Tečkované křivky znázorňují 95%
konfidenční intervaly.
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Obr. 18. CHELATACE Cu2+ DTT HEM METODOU. Tečkované křivky znázorňují 95%
konfidenční intervaly.
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Obr. 19. CHELATACE Cu2+ DMSA HEM METODOU. Tečkované křivky znázorňují 95%
konfidenční intervaly.
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Obr. 20. CHELATACE Cu2+ NAC HEM METODOU. Tečkované křivky znázorňují 95%
konfidenční intervaly.
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Obr. 21. CHELATACE Cu2+ TESTOVANÝMI LÁTKAMI HEM METODOU PŘI pH 5.5.
Tečkované křivky znázorňují 95% konfidenční intervaly.

Obr. 22. CHELATACE Cu2+ TESTOVANÝMI LÁTKAMI HEM METODOU PŘI pH 6.8.
Tečkované křivky znázorňují 95% konfidenční intervaly.
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Obr. 23. CHELATACE Cu2+ TESTOVANÝMI LÁTKAMI HEM METODOU PŘI pH 7.5.
Tečkované křivky znázorňují 95% konfidenční intervaly.
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Jelikož všechny testované látky prokázaly určitou chelatační aktivitu při metodě HEM,
vyzkoušeli jsme, zda budou chelatovat i ve více kompetitivním prostředí bathokuproinové
kyseliny (BCS). BCS je sám chelátor iontů mědi (přesněji měďných iontů) s vysokou afinitou
k těmto iontům, navíc sám o sobě minimálně absorbuje při měřené vlnové délce, a tak je možné
jej použít i ve vyšších koncentracích než hematoxylin.
Z Obr. 24 a 25 je patrné, že NAC, který byl nejslabším chelátorem při HEM metodě
(Obr. 21-23), nechelatoval za použití BCS metody vůbec měďnaté ani měďné ionty.
Ostatní testované látky určitou chelatační schopnost prokázaly, avšak mnohem nižší než
při HEM metodě. Zároveň je ze všech následujících grafů patrné, že se jedná o relativně slabé
chelátory. Míra chelatace po 5 minutách klesá, BCS má tedy pravděpodobně schopnost vyvázat
ionty z komplexů testovaných látek a sama je chelatovat.
Na Obr. 26 a 27 lze pozorovat jednak pokles chelatace v čase, jednak rozdíly mezi
jednotlivými pH při chelataci měďnatých a měďných iontů DMPS. Na obou obrázcích lze vidět,
že chelatace mírně roste s rostoucím pH a že pouze při pH 7,5 procento chelatovaných iontů
Cu2+/Cu+ přesahuje 25 % při koncentraci 1:1 a měření po 5 minutách.
Podobná situace jako u DMPS byla u DMSA (Obr. 28 a 29). Tam byl také výrazný pokles
chelatace v čase a procento chelatace vzrůstalo s pH. Při koncentraci 1:1 přesáhla chelatace
měďnatých iontů 25 % jen u pH 6,8 a 7,5. S měďnými ionty to opět dopadlo obdobně. Na rozdíl
od DMPS, kde s jeho vzrůstající koncentrací rostlo i procento chelatace při vyšších pH až asi
k 75 %. Při okamžitém měření chelatační křivka DMSA ani ve vysokých koncentračních
poměrech více nestoupala a po 5 minutách dokonce při vyšších poměrech v porovnání
s nižšími poměry dokonce klesala. Pouze při pH 7,5 neklesla pod 50 % po 5 minutách.
U DTT byla situace o něco lepší (Obr. 30 a 31). Míra chelatace měďnatých iontů se při
koncentraci 1:1 po 5 minutách pohybovala okolo 75 %, zase mírně vyšší chelatace byla při
vyšších pH. To byl ovšem vrchol křivky a při vyšší koncentraci chelátoru došlo k prudkému
poklesu chelatace. Podobně tomu bylo i u chelatace měďných iontů. Tam sice nebyl nárůst
chelatace se vzrůstající koncentrací tak prudký, ale také se vzrůstající koncentrací míra
chelatace klesala postupně až téměř k nule. Míra chelatace měďných iontů byla nižší než
u měďnatých, ale stále alespoň dvojnásobně vyšší než u ostatních testovaných látek.
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Obr. 24. CHELATACE Cu2+ NAC BCS METODOU. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8,
D = pH 7.5). Je patrné, že za těchto podmínek N-acetylcystein vůbec není schopen chelatovat
měďnaté ionty.

Obr. 25. CHELATACE Cu+ NAC BCS METODOU. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8,
D = pH 7.5). Je patrné, že za těchto podmínek N-acetylcystein vůbec nechelatovat měďné ionty.
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Obr. 26. CHELATACE Cu2+ DMPS BCS METODOU. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5). Tečkované křivky znázorňují 95%
konfidenční intervaly.
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Obr. 27. CHELATACE Cu+ DMPS BCS METODOU. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5). Tečkované křivky znázorňují 95%
konfidenční intervaly.
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Obr. 28. CHELATACE Cu2+ DMSA BCS METODOU. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5).
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Obr. 29. CHELATACE Cu+ DMSA BCS METODOU. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5).
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Obr. 30. CHELATACE Cu2+ DTT BCS METODOU. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5).
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Obr. 31. CHELATACE Cu+ DTT BCS METODOU. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5).
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Pro lepší znázornění jsou přiloženy i grafy znázorňující pokles chelatace po 5 minutách
při BCS metodě (Obr. 32-34). Pro každou látku, s výjimkou nechelatujícího NAC, jsou
k dispozici čtyři grafy. Grafy A a B vždy znázorňují pokles chelatace měďnatých iontů, C a D
poté pokles chelatace měďných iontů. Rozdělení pH do dvou grafů je zde jen důvodu lepší
přehlednosti. Při porovnání sousedních grafů A/B, resp. C/D lze vidět jistá pravidelnost
v poklesu chelatace u stejné látky při různém pH. Zejména je tomu tak u DMPS. U DMSA mají
křivky stejnou klesající tendenci, avšak při vyšších pH je vyšší vidět vyšší pokles. U chelatace
měďných iontů DTT mají zase křivky jednotlivých pH poněkud jiný tvar. Obecně se však dá
říci, že pokles chelatace je pro každou látku určitým způsobem typický.

Obr. 32. POKLES CHELATACE Cu2+ (A, B) / Cu+ (C, D) DMPS.
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Obr. 33. POKLES CHELATACE Cu2+ (A, B) / Cu+ (C, D) DMSA.

Obr. 34. POKLES CHELATACE Cu2+ (A, B) / Cu+ (C, D) DTT.
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Jako poslední byla ověřována schopnost testovaných látek redukovat měďnaté ionty.
V grafech znázorňujících redukci měďnatých iontů je při jednotlivých pH vyznačen i statisticky
významný rozdíl schopnosti redukce testované látky od rozpouštědla, tj. od spontánní redukce
při daném pH (Obr. 35-38). Dále pro porovnání přikládám shrnující grafy všech pH po
5 minutách pro jednotlivé látky (Obr. 39-42). Z těch lze vypozorovat, že redukce při různých
pH byla vcelku srovnatelná, neboť křivky měly velmi podobný průběh. Redukci měďnatých
iontů samotným rozpouštědlem (DMSO) ovlivnilo hlavně pH prostředí. Ze všech těchto grafů
je patrné, že DMSO redukoval více při vyšším pH 6,8 a 7,5. Redukce způsobená testovanými
látkami však nebyla primárně výrazně ovlivněna pH, jak je vidět z tvarů přiložených křivek.
Ve všech grafech je vidět, že testované látky redukují měďnaté ionty většinou více než
rozpouštědlo, a to už od velmi nízkých koncentrací. Maxima byla dosažena většinou při
koncentračním poměru 1:1. Jedinou výjimkou byl sukcimer při pH 6,8, kde byl statisticky
významný rozdíl jen u určitých bodů, jinak byla redukce srovnatelná s rozpouštědlem. Dále lze
z těchto grafů vyčíst, že míra redukce s časem mírně vzrostla. Nejvyšší redukční potenciál má
z testovaných látek N-acetylcystein, u kterého při koncentraci 1:1 a vyšší nebyl již rozdíl v čase
znát, neboť hned při okamžitém měření dosáhla redukce 100 % při vyšších koncentracích.
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Obr. 35. REDUKCE Cu2+ DMPS. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5).
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Obr. 36. REDUKCE Cu2+ DTT. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5).
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Obr. 37. REDUKCE Cu2+ DMSA. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5).
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Obr. 38. REDUKCE Cu2+ NAC. (A = pH 4.5, B = pH 5.5, C = pH 6.8, D = pH 7.5).
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Obr. 39. SHRNUTÍ REDUKCE Cu2+ DMPS při všech pH.

Obr. 40. SHRNUTÍ REDUKCE Cu2+ DTT při všech pH.
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Obr. 41. SHRNUTÍ REDUKCE Cu2+ DMSA při všech pH.

Obr. 42. SHRNUTÍ REDUKCE Cu2+ NAC při všech pH
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5. Diskuze
Ke zjištění, zda lze látky obsahující ve své struktuře thiolovou skupinu využít jako
chelátory mědi, byly v této práci testovány následující látky: sukcimer (DMSA), dithiothreitol
(DTT), dimerkaptopropanová kyselina (DMPS) a N-acetylcystein (NAC) (Obr. 43). Ačkoliv se
jedná o různé typy sloučenin (karboxylová kyselina, alkohol, sulfonová kyselina
a aminokyselina), lze u nich pozorovat podobné strukturní rysy. Všechny ve své struktuře
obsahují alespoň 2 funkční skupiny, které mohou společně navázat kovový atom za vytvoření
chelátu. Jedná se právě o thiolovou skupinu, dále o hydroxylovou, aminovou a keto skupinu.
Tyto skupiny totiž disponují volným elektronovým párem, kterým se mohou zapojit do
koordinačně kovalentní vazby s atomem mědi. Nejvíce se od ostatních látek odlišuje NAC,
který obsahuje pouze 1 thiolovou skupinu, a kromě toho je to zde jediná aminosloučenina. Na
základě výsledků chelatace (Obr. 24-31) a redukce (Obr. 35-38) BSC metodou lze tedy
předpokládat, že: a) thiolová skupina má na chelataci zásadní vliv a že k chelataci dojde s větší
pravděpodobností, jestliže sousedí buď s další thiolovou skupinou, anebo skupinou, jejíž
základem je kyslík, a že: b) aminoskupina má z daných funkčních skupin největší vliv na
redukční potenciál sloučeniny, tudíž se z nich nejsnáze oxiduje.

Obr. 43. VZORCE TESTOVANÝCH LÁTEK. (A = DMSA, B = DTT, C = DMPS, D = NAC).
Schopnost testovaných látek chelatovat ionty mědi byla v této práci zjišťována pomocí
dvou metod založených na spektrofotometrii, a to za použití hematoxylinu (HEM)
a bathokuproinové kyseliny (BCS) jako indikátorů. Obě tyto látky jsou zároveň chelátory mědi,
ovšem s různou afinitou k jejím iontům. HEM chelatuje pouze měďnaté ionty, zatímco BCS je
chelátorem jen měďných iontů. Za použití vhodného redukčního činidla (hydroxylamin) však
lze BSC využít i ke stanovení míry chelatace měďnatých iontů. Zároveň lze pomocí této metody
zjistit, jakou afinitu mají k iontům mědi testované látky ve srovnání s BCS. Z výsledků
vyplývá, že BCS má vyšší afinitu oproti testovaným látkám, je totiž schopna postupně atomy
mědi uvolnit a chelatovat i z jejich komplexů s mědí (Obr. 26-31). V porovnání s předchozími
studiemi je názorně vidět, že se nejedná zrovna o silné chelátory mědi, protože některé jiné
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chelatační látky si zachovaly svou chelatační schopnosti i po 5 minutách (Říha et al, 2013; Říha
et al, 2014; Catapano et al, 2017).
HEM je oproti BCS méně vhodným indikátorem, a to z několika důvodů. Je sám o sobě
nestabilní, dá se použít jen v nižších koncentracích, aby neinterferoval s metodikou. Z toho
důvodu netvoří pro testované látky kompetitivní prostředí jako BCS, a asi i proto nebyl z grafů
patrný pokles chelatace v čase. Tato metoda zároveň není použitelná pro nižší pH. Pro pH 4.5
se nepoužívá vůbec, při pH 5.5 už použít lze, ale vzhledem k velmi nízké absorbanci komplexu
hematoxylin-Cu2+ při tomto pH, nelze touto metodikou dosáhnout velmi přesných výsledků,
i když lze v tomto případě vyčíst možnou stechiometrii vzniklého komplexu (Říha et al, 2013).
Dále se zjistilo, že metoda založená na hematoxylinu může vykazovat falešně pozitivní
výsledky u látek s antioxidační aktivitou. Proto by u těchto látek měla být HEM metoda vždy
kombinována s metodou BCS (Macáková et al, 2019). To vysvětluje, proč testovaný
N-acetylcystein, který se v různých indikacích mimo jiné používá pro své antioxidační účinky,
při HEM metodě prokázal určitou chelatační schopnost, zatímco při metodě BCS nikoliv. Je
tedy možné, že jeho HEM chelatační účinky jsou opravdu artefaktem. Otestování, zda tomu tak
je nebo není, nemusí být snadné, protože alifatické látky nemusí tvořit ani v komplexech s mědí
barevné komplexy. V každém případě je ale možné vyzkoušet, zda nedochází k nějaké změně
UV/vis spektra po přidání iontů mědi k N-acetylcysteinu. Tyto experimenty ale vzhledem
k časové náročnosti zatím nebyly provedeny.
Vedle měření míry chelatace jsme také zjišťovali, zda mají testované látky schopnost
redukovat měďnaté ionty na ionty měďné. Všechny testované látky tuto schopnost v určité míře
prokázaly. Jedná se bohužel o nežádoucí vlastnost, která může být překážkou jejich bezpečného
užití v chelatační terapii. Problém spočívá v tom, že měďné ionty mohou reakcí s kyslíkem či
peroxidem vodíku katalyzovat vznik volných radikálů (Wang et al, 2019). Je možné, že použití
slabých chelátorů, které jsou zároveň redukčními činidly, může potenciálně zvýšit produkci
volných radikálů, zatímco použití silného chelátoru by naopak mohlo redoxní cyklus mědi
zablokovat (Říha et al, 2013).
V případě našich látek se však jedná o ten první případ, chelatace v kompetitivním
prostředí nebyla nijak zvlášť vysoká, zato redukce byla ve všech případech vyšší než
u použitého rozpouštědla.
Jestliže budeme navzájem srovnávat výsledky chelatace a redukce shodně při poměru
iontů a chelátoru 1:1, tak je z Obr. 26 a Obr. 35 patrné, že DMPS cca 5x více měďnaté ionty
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redukoval oproti chelataci. Obr. 30 a Obr. 36 znázorňují chelataci a redukci měďnatých iontů
pomocí DTT. Ten při dané koncentraci chelatoval i redukoval měďnaté ionty téměř ve stejné
míře. S DMSA to byl podobný případ jako u DMPS, redukce opět převažovala nad chelatací
(Obr. 28 a Obr. 37) a to přibližně čtyřnásobně.
Vrátíme-li se k DMPS a podíváme se na redukci a chelataci při vyšší koncentraci
chelátoru tak vidíme, že míra chelatace vzrostla, zatímco křivka redukce měla vrchol právě při
1:1 a následně začala klesat až téměř na hladinu redukce rozpouštědlem. Z toho se dá usoudit,
že by DMPS teoreticky mohl obstát jako chelátor mědi, avšak musel by být aplikován
v takovém množství, aby ho bylo více než iontů mědi, které je potřeba eliminovat. V tomto
případě by nespíš záleželo na tom, zda by použitá koncentrace DMPS nebyla pro organismus
příliš toxická.
To není případ dithithreitolu, kde měla míra chelatace vrchol při koncentraci 1:1
a redukce naopak, ač s mírným poklesem v průběhu křivky, dále vzrůstala se zvyšující se
koncentrací DTT. Ačkoliv tedy tato látka chelatovala ze všech testovaných látek při BSC
metodice nejvíc, silný redukční potenciál brání jejímu využití v chelatační terapii.
Nejlépe je na tom z hlediska redukce zřejmě DMSA. Alespoň tedy při vyšších pH 6,8
a 7,5 buď nebyl statisticky silnějším reduktantem než rozpouštědla, anebo byl, ale jeho účinnost
byla poměrně malá (Obr. 37CD). Při nižších pH byl průběh křivky víceméně srovnatelný
s DMPS. Co se týče míry chelatace, ta se zvyšující se koncentrací sukcimeru mírně rostla při
pH 6,8 a 7,5. Při nižším pH prostředí naopak klesala a obecně tam byla míra chelatace, jak
měďnatých, tak měďných iontů téměř zanedbatelná. Z toho vyplývá, že účinnost sukcimeru
jakožto chelátoru je závislá na pH prostředí, ve kterém má působit, a zároveň na použité
koncentraci.
Hlavní příčinou chronické intoxikace mědí je v dnešní době Wilsonova choroba. Tradičně
se v její terapii používá D-penicilamin a trientin. Později se začal v Číně testovat DMSA. Jeho
výhodou oproti jeho předchůdcům je zejména nižší incidence nežádoucích účinků. Pro své
výhody by se DMSA mohl stát perorálním lékem volby v dlouhodobé terapii Wilsonovy
choroby, patrně však v kombinaci s alfa tokoferolem jakožto scavengerem volných radikálů při
zahájení terapie (Cao et al, 2014). Jedná se o prevenci možného oxidačního stresu, který
vzhledem k redukčním schopnostem DMSA může nastat. Na začátku léčby je třeba počítat
s rychlou mobilizací mědi z tkání, jako se to předpokládá i u D-peniciaminu. Tato mobilizace
se dává do souvislosti s redukčním potenciálem D-penicilaminu (Říha et al, 2013). V krevním
oběhu se měď ve formě Cu+ nemůže vázat na své přenašeče a vyskytuje se tedy ve formě
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volných iontů. V tomto případě se však nejedná o fyziologický stav a je zde vysoké riziko
vzniku oxidačního stresu.
V Číně se dále testuje také DMPS v terapii Wilsonovy choroby. Vzhledem k nízké
toxicitě a minimu nežádoucích účinků při intravenózním podání je považován za jeden
z nejlepších chelátorů mědi. Jeho nevýhodou je nízká účinnost v pokročilých stádiích choroby.
Kromě toho není vhodný pro dlouhodobou léčbu. Pokud se však podá co nejdříve, a opakovaně
ve vysokých koncentracích zároveň střídavě s perorálním D-penicilaminem, může eliminovat
vážné symptomy akutního stádia choroby. Samotné podávání D-penicilaminu je spojeno
s řadou nežádoucích účinků, které se touto střídavou terapií také snižují, pacient tak
D-penicilamin lépe snáší (Xu et al, 2013; Li et al, 2016).
Při chelatační terapii různých těžkých kovů je obecně upřednostňován DMSA před
DMPS. Kromě lepší účinnosti a nižší toxicity dále neovlivňuje, nebo pouze minimálně, hladinu
esenciálních kovů (Fe, Ca, Mg, Cu). DMPS naproti tomu zvyšuje mírně exkreci Zn a Cu, takže
je potřeba monitorovat jejich hladiny v průběhu chelatační terapie (Bjørklund et al, 2017).
Ačkoliv je esenciální hladina mědi ovlivněna těmito látkami jen nepatrně, předchozí dva
odstavce naznačují, že mohou být účinné v redukci její zvýšené hladiny.
Je tady možné, že i přes relativně slabou chelataci mědi v testech, lze tyto látky, konkrétně
DMPS a DMSA, použít při terapii Wilsonovy choroby. Zajímavé však je, že jediné články
pojednávající o použití těchto látek v praxi pocházejí zatím jenom z Číny. Ve většině článků
zabývajících se touto tématikou se jinak dočteme pouze o tradičně používaných chelátorech
D-penicilaminu, trientinu a nově o tetrathiomolybdátu amonném (Aggarwal & Bhatt, 2018).
Nejčastěji skloňovaný D-penicilamin však také nevykazuje nijak excelentní výsledky in vitro,
ba právě naopak. Při měření míry chelatace pomocí BCS se ukázalo, že se jedná vlastně o velmi
slabý chelátor, který má navíc i určitý redukční potenciál (Říha et al, 2013). Ten se paradoxně
dává do souvislosti jak s účinkem – uvolnění mědi z tkání a její následné vyloučení z těla, tak
také s některými nežádoucími účinky jako možným neurologickým zhoršení na začátku terapie
(Litwin et al, 2015). Navzdory tomu se ale v klinické praxi používá a funguje, proto je dost
pravděpodobné, že mohou opravdu fungovat i naše DMPS a DMSA, které in vitro prokázaly
podobné výsledky. Otázka je, jaká bude jejich účinnost a zda nebudou zatíženy podobnými
nežádoucími účinky jako zmíněný D-penicilamin.
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6. Závěr
Pomocí jednoduchého spektrofotometrického měření byla v této diplomové práci ověřena
schopnost testovaných látek chelatovat a redukovat ionty mědi. Tři ze čtyř testovaných látek,
konkrétně sukcimer, dimerkaptopropanová kyselina a dithiothreitol, prokázaly jisté chelatační
schopnosti při kompetitivní BCS metodě. N-acetylcystein chelatovat pouze mírně měďnaté
ionty při HEM metodě, což lze považovat za falešně pozitivní výsledek. U všech testovaných
látek byla prokázána schopnost redukovat měďnaté ionty. Ta byla po NAC nejvýznamnější
u DTT, protože při jeho koncentraci vyšší než 1:1 výrazně předčila jeho chelatační schopnosti.
NAC a DTT proto nelze v praxi použít jako chelátory mědi. Naproti tomu při použití vyšší
koncentrace DMSA a DMPS v prostředí vyššího pH (6,8 a 7,5) chelatační schopnost vzrostla
na úkor redukce. Z našich testovaných látek proto lze právě jen DMSA a DMPS považovat za
potenciálně účinné chelátory iontů mědi, ale jejich klinické použití pro léčbu nadbytku mědi
není z důvodu nízké účinnosti pravděpodobné.
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