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1. SEZNAM ZKRATEK 

 

 

 

AD Alzheimerova choroba 

ATP Adenosintrifosfát 

ATP7α Gen kódující měď transportující adenosintrifosfatázu 

ATP7β Gen kódující meď transportující adenosintrifosfatázu 

BCS Disodná sůl bathocuproindisulfonové kyseliny 

Co Kobalt 

Ctr1 Transportér mědi 1 

Cu Měď 

DMSO Dimethylsulfoxid 

ER50 Poměr, při kterém je chelatováno 50% mědi 

ETIC Endemická tyrolská infantilní cirhóza 

Fe Železo 

GLU Kyselina glukuronová 

HA Hydroxylamin hydrochlorid 

HEM Hematoxylin 

HEPES 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová kyselina 

ICC Indická dětská cirhóza 

Ni Nikl 

-SH Thiolová skupina 

TTM Tetrathiomolybdenan 

WD Wilsonova choroba 

Zn Zinek 
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2. ÚVOD 

 

 

 

Měď je esenciální stopový prvek, který se v lidském těle podílí na mnoha 

fyziologických procesech. Je součástí několika enzymů (např. cytochrom c 

oxidázy, tyrosinázy, superoxiddismutázy, lysyloxidázy apod.). Hladiny mědi musí 

být pečlivě regulovány, neboť porucha její homeostázy vede k různým 

patologickým změnám. Mezi nejznámější patří Menkesova choroba (dědičná 

choroba spjata s nedostatkem mědi) a Wilsonova choroba (autozomálně recesivní 

porucha s excesivním ukládáním mědi v těle). 1-3  

Nadbytek mědi je vysoce toxický. Volné ionty mědi vedou k zesílení tvorby 

reaktivních forem kyslíku. Oxidativní stres se podílí na různých patologických 

stavech včetně neurodegenerativních onemocnění, nádorů a akutního infarktu 

myokardu. 2  

Chelatační činidla mají v medicíně důležitý význam při léčbě intoxikace 

těžkými kovy a při odstranění nadměrného množství kovu z organismu. Avšak 

klinické použití chelátorů mědi je v současné době omezeno pouze pro léčbu 

Wilsonovy choroby. 4-6  

Flavonoidy představují velkou skupinu polyfenolových sloučenin. Jedná se o 

všudypřítomné sekundární metabolity rostlin, nacházející se ve vysokém množství 

zejména v ovoci a zelenině. Dále jsou obsaženy v červeném vínu, čaji, kávě a 

pivu. Jsou tedy běžnou součástí lidské stravy. Flavonoidy jsou klasifikovány do 

šesti podtříd podle své základní chemické struktury: flavonoly, flavony, 

flavanony, isoflavony, anthokyanidiny a flavanoly. Mezi jejich zdraví prospěšné 

účinky patří zejména antioxidační, antimikrobiální, protizánětlivé, protirakovinné 

a hepatoprotektivní vlastnosti. 6-9 

Flavony mají chelatační a antioxidační vlastnosti. Vyznačují se například 

protizánětlivou, protibakteriální, antivirovou a antialergickou aktivitou. 

Chelatační aktivitě šesti vybraných flavonů je věnována tato rigorózní práce. 10-12 
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3. CÍL PRÁCE 

 

 

 

Cílem této rigorózní práce je provést stanovení chelatace měďnatých iontů u 

šesti vybraných flavonů se substitucí na kruhu A (5-hydroxyflavon, baikalein, 

baikalin, chrysin, mosloflavon a negletein) hematoxylinovou metodou a odvodit 

vztahy mezi strukturou těchto látek a jejich chelatační aktivitou.  
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

4.1. Měď v lidském organismu 

4.1.1. Fyziologická funkce mědi v organismu 

 

 

Měď (Cu) je esenciální stopový prvek, jež je zapojený do řady 

fyziologických procesů. Přestože stopové prvky tvoří v organismu jen 0,01% 

všech atomů, hrají nezbytnou roli v lidském organismu. Měď je nedílnou součástí 

několika enzymů, např. cytochrom c oxidázy (mitochondriální výroba energie), 

tyrosinázy (tvorba melaninu), superoxiddismutázy (odstraňování volných 

radikálů), lysyloxidázy (tvorba kolagenové a elastinové sítě) apod. Měď se 

vyskytuje ve dvou oxidačních číslech, přičemž nebezpečnější je forma 

redukovaná. 1-3, 13, 14 

V lidském organismu je obsaženo asi 100 - 150 mg mědi. Je uložena 

především v játrech, dále pak v mozku, v ledvinách a v srdci. Naopak nejnižší 

obsah mědi je v žaludku. Bezpečná denní dávka pro dospělého člověka se 

pohybuje v rozmezí 15 - 30 mg. Mezi potravní zdroje prvku patří vnitřnosti, ryby, 

ořechy, čočka, brambory, fazole, hrozny, špenát. Koncentrace mědi v séru 

dospělého člověka je 12 - 22 mol/l. Co se týká koncentrace u novorozence, je 

nízká. Pohybuje se v rozmezí 3 - 10 mol/l. Měď se totiž v krvi váže na 

bílkovinu, která placentou neprochází. 3, 14-16 

Osud mědi v lidském těle je složitý a není zcela objasněn. Měď přijímaná 

potravou (v množství 3 - 5 mg za den) se vstřebává z horní části tenkého střeva a 

v malém množství také ze žaludku. Absorbuje se 40 - 60 %. V plazmě je měď 

přenášena pomocí transportní bílkoviny Ctr1. Po dopravení do jater je vázána na 

bílkoviny či začleněna do ceruloplasminu. Jedná se o plazmatickou bílkovinu typu 

(α2)-globulinů, která může vázat na své molekule 6 atomů mědi. Tato vazba je 

považována za pevnou, avšak působením některých patologických faktorů, jako je 

například oxidativní stres, může být pevnost ovlivněna. V ceruloplazminu je 

vázáno až 90 % plazmatické mědi. Uvolňuje se do krevní plazmy, kde se podílí na 

oxidaci plazmatického železa Fe (2+) na Fe (3+). Ovšem z pohledu dodávky mědi do 

tkání se z ceruloplazminu uvolňuje jen malé množství. Důležitější je tak malé 

množství mědi vázané na albuminy, to se uvolňuje celkem snadno. 1-3, 14, 16 
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V játrech je opotřebovaný ceruloplazmin odbourán a měď se působením 

ATPázy transportéru - ATP7β naváže na proteiny a vyloučí. Cu se vylučuje 

především žlučí, odchází z těla se stolicí (kolem 1,2 mg/d). 1, 2, 14 

 

 

 

4.1.2. Nedostatek mědi v lidském organismu 

 

 

Deficit mědi byl prokázán u předčasně narozených dětí a po dlouhodobé 

parenterální výživě bez suplementace mědi. Nedostatek Cu byl zaznamenán také 

u malnutrice či těžkých průjmů. Projevuje se poruchami kostí z důvodů 

nedostatečné syntézy kolagenních vláken. Dalším projevem je hypochromní 

anémie, nereagující na terapii železem, kyselinou listovou ani vitamínem B12. 
16, 17 

Při nedostatku mědi ve stáří je nejvíce ohrožen kardiovaskulární systém, 

stejně jako se mohou objevit hematologické a kostní abnormality. Hematologické 

změny se vyznačují existencí hypochromní, normocytární nebo makrocytární 

anémií, doprovázené sníženým počtem retikulocytů, neutropenií a 

trombocytopenií. Tyto hematologické změny mohou být použity jako ukazatelé 

deficitu mědi v orgánových soustavách. 18 

Dědičná porucha spjata s nedostatkem mědi se nazývá Menkesova  

choroba. 16, 17 

 

 

MENKESOVA CHOROBA 

Menkesova choroba je vzácná dědičná porucha vázaná na X-chromozóm, 

charakterizovaná celkovým deficitem mědi. Prvně ji pozoroval Menkes v roce 

1962. Incidence onemocnění je kolem 1 : 300 000. Choroba je způsobena mutací 

v genu ATP7α, což je proteinový přenašeč, který má dvě hlavní funkce. Jednak je 

zodpovědný za začlenění mědi do Cu-dependentních enzymů a dále za export 

mědi z buněk. Protein ATP7α je umístěn v Golgiho aparátu. Je-li ATP7α deficitní, 

dochází ke sníženému transportu mědi ze střevních buněk. Také množství Cu, 

které prochází přes hematoencefalickou bariéru nebo se začleňuje do enzymů, je 

malé. Pacienti s Menkesovou chorobou tak trpí těžkými vývojovými a 
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neurologickými poruchami. Obvykle se dožívají necelých 3 let, příčinou bývají 

cévní komplikace nebo infekce. 

Projevy progresivního neurodegenerativního onemocnění, vyvolané touto 

chorobou, se začínají objevovat obecně u chlapců ve věku dvou až tří měsíců.  

Nejprve nastávají křeče a hypotonie, ta postupně přechází ve spasticitu. Jsou-li 

přítomny vlasy, mají charakteristický vzhled „pili torti“. Jedná se o zvláštně 

kudrnaté vlasy, depigmentované (jako ocelová vlna). Mají mikroskopicky 

zkroucené vlasové pochvy. Charakteristický je obličej s propadlými tvářemi a 

prominujícím čelem. Kůže je méně pigmentovaná, uvolněná především na 

hrudníku a zadní straně krku. Nastávají problémy s příjmem potravy, zvracení, 

chronické průjmy, nedostačující váhové přírůstky. Téměř u každého pacienta se 

objevují divertikly močového měchýře. Mozková progresivní degenerace je 

způsobená deficitem aktivity enzymů dopamin β-hydroxylázy, jež je stěžejní pro 

biosyntézu katecholaminů, peptidylglycinmonooxidázy a cytochrom C oxidázy. 

Mezi další enzymy, postižené nedostatkem mědi, se řadí tyrosináza, enzym 

nezbytný pro tvorbu melaninu, a lysyloxidáza, což je enzym přítomný při křížení 

kolagenových vláken. 

Léčba je možná jen při časné diagnostice. Jedná se vesměs pouze o rodiny, 

kde se incidence poruchy předpokládá. Léčení je především symptomatické, jde o 

vytvoření mědi, která by byla dostupnější pro začlenění do enzymů. 17, 19, 20 

 

 

 

4.1.3. Nadbytek mědi v lidském organismu 

 

 

Nadbytek mědi má za následek poškození, zánět a zánik buňky. Měď vázaná 

je netoxická, oproti tomu iontová měď je cytotoxická. Váže se na bílkoviny, 

především na SH – skupiny, a podporuje vznik kyslíkových radikálů. 1, 16 

Se zvýšeným množství mědi se setkáváme u hepatitidy, u různých forem 

anémií, u leukémie a podobně. Co se týká akutní intoxikace mědí, projevuje se 

průjmy, zvracením a bolestí v epigastriu. Může to vést k šoku a akutnímu selhání 

ledvin a jater. 16, 17 

Excesivní ukládání mědi v těle je prokázáno u Wilsonovy choroby. Dalším 

onemocněním z hromadění Cu v organismu je cirhóza indických dětí. 3, 17 
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WILSONOVA CHOROBA 

Wilsonova choroba (WD, hepatolentikulární degenerace) je autosomálně 

recesivně dědičné onemocnění. Byla poprvé popsána v roce 1912 neurologem 

Samuelem Alexandrem Kinnierem Wilsonem jako „progresivní lentikulární 

degenerace“, což je familiární, letální neurologické onemocnění doprovázené 

chronickým onemocnění jater vedoucí k cirhóze.  

WD je způsobena mutacemi v genu ATP7β, adenosintrifosfatázy (ATPázy), 

kodujícím transportní protein pro měď. Mutace v genu ATP7β má za následek 

sníženou exkreci mědi do žluče i snížené ukládání mědi do ceruloplazminu. 

Dochází tak k progresivnímu hromadění mědi v játrech. Nakonec se Cu uvolní do 

krevního oběhu a ukládá se v různých jiných orgánech, především v mozku, 

ledvinách a oční rohovce. 17, 20, 21 

Díky snížené jaterní produkci a sekreci ceruloplazminu bez mědi, 

apoceruloplazminu, je u Wilsonovy choroby sérová koncentrace ceruloplazminu 

subnormální.  

Klinický obraz WD je velmi různorodý. Jedná se o onemocnění mladšího 

věku, udává se v rozmezí od 3. roku do 50. roku života, přičemž maximum 

výskytu je ve druhém desetiletí. Mnohdy je stanovena diagnóza při vyšetření 

pacientových sourozenců. U převážné většiny případů se rozlišuje podle 

symptomatologie forma hepatální nebo neurologická.  

Pacienti s jaterními symptomy mohou mít projevy hepatitidy, žloutenky, 

hepatomegalie a hrozícího jaterního selhání.  

Za neurologický časný symptom se řadí zhoršená kvalita písma, dále 

dysartrie a zhoršení kontroly pohybů. V pozdějším stádiu se postupně přidává 

třes, rigidita a poruchy polykání se sliněním. Třes je převážně statický (posturální 

tremor), který postihuje nejdříve horní končetiny. Pak postupuje k hlavě a 

v nejpokročilejší fázi i k trupu a dolním končetinám. U některých pacientů 

dominují psychiatrické symptomy, se kterými se setkáváme především na začátku 

onemocnění. Skoro u všech nemocných zaznamenáváme změny osobnosti, 

temperamentu, zvýšenou dráždivost a impulzivitu, úzkost. Nejčastějším projevem 

je maniodeprese od mírné až po stav, který vyžaduje psychiatrickou hospitalizaci. 

17, 20, 22, 23 

 U většiny pacientů s rozvinutým neurologickým onemocněním lze spatřit 

zelenohnědý Kayser-Fleischerův prstenec, lokalizovaný v Descemetově 

membráně v limbu rohovky. Prstenec byl popsán ještě před klinickým popisem 
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Wilsonovy choroby roku 1902 Kayserem a roku 1903 Fleischerem. Pro 

pozorování se požaduje vyšetření štěrbinovou lampou a určitá specializace 

vyšetřujícího očního lékaře. U významné části pacientů s jaterními symptomy a u 

většiny presymptomatických pacientů tento prstenec chybí. Naopak průkaz 

Kayserova-Fleischerova prstence lze pozorovat i u jiných onemocnění, zejména u 

primární biliární cirhózy, ale výjimečně i u aktivní chronické hepatitidy a 

dlouhodobé cholestázy. 17, 20, 22
 

U pacientů s Wilsonovou chorobou se mohou dále objevit ledvinové kameny, 

osteoporóza, hemolytická anémie vedoucí ke vzniku žlučových kamenů nebo také 

kardiomyopatie.  

Prognóza nemoci je výborná u včasně diagnostikovaných osob či  

presymptomatických, kde byla zahájena léčba ještě před vážným poškozením 

tkání. U pacientů s pokročilejším stádiem choroby může být prognóza ještě dobrá, 

pokud je nasazena agresivní léčba okamžitě po stanovení diagnózy. Volí se  

terapeutické látky k odstranění mědi z těla jako penicilamin, trientin a zinek. 

Zinek nepůsobí jako chelatační činidlo, ale indukuje syntézu metalothioneinu ve 

sliznici tenkého střeva. Metalothionein váže s vysokou afinitou měď a uchovává 

ji, dokud se Cu nevyloučí stolicí. Zabraňuje tak jejímu toxickému působení. U 

relativně nové látky tetrathiomolybdenanu, chelatační činidlo s vyšší afinitou k Cu 

než penicilamin, jsou zkušenosti prozatím omezené.  

Wilsonovu chorobu lze léčit i transplantací jater. První zpráva o úspěšné 

transplantaci pochází z roku 1971, kdy byla provedena u jedenáctiletého chlapce 

v terminální fázi WD. Po transplantaci nastává vyplavení mědi zadržované 

v sekundárních orgánech a vymizení klinických projevů. Již 6 měsíců po 

transplantaci je exkrece mědi v moči v mezích normy, stejně jako množství Cu 

v transplantovaných játrech. 17, 20 

 

INDICKÁ DĚTSKÁ CIRHÓZA (Indian Childhood Cirrhosis, ICC) 

Indická dětská cirhóza je vzácné onemocnění charakterizované zvýšenou 

koncentrací mědi v játrech a normální koncentrací ceruloplazminu. Vyskytuje se u 

indických dětí převážně mužského pohlaví. Manifestace choroby nastává v období 

mezi 10. - 24. měsícem. Jako hlavní projevy řadíme hepatomegalii, splenomegalii 

a polyurii, k nimž se postupně připojují poruchy koagulace a komplikace 

způsobené portální hypertenzí. Onemocnění rychle graduje a postižené děti se 

nedožívají více jak 3 let. ICC je způsobeno zvýšeným příjmem mědi v potravě u 
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geneticky disponovaných jedinců používáním mosazných nádob při přípravě 

mléka. Dochází tak zřejmě ke kontaminaci mědí.  

V Tyrolsku byla popsána obdobná choroba, opět způsobená používáním 

měděného nádobí k přípravě mléka. Jedná se o endemickou tyrolskou infantilní 

cirhózu (Endemic Tyrolean Infantile Cirrhosis, ETIC). 17, 20 

 

 

 

4.2. Chelatace 

 

 

Chelatace je odvozena od řeckého slova „chelé“, což znamená dráp, klepeto. 

Jedná se o proces spočívající v začlenění kationtu do struktury vhodné organické 

molekuly, chelatačního činidla (chelátoru). Vznikají tak cheláty. Ligandy, donory 

elektronů, se vážou spolu s chelátory koordinačně kovalentní vazbou. Pevnost 

chemických vazeb uvnitř koordinačních komplexů, které jsou vytvořeny mezi 

chelátory a kovovými ionty, závisí na povaze zúčastněných prvků a na daném 

prostorovém uspořádání. 4, 5, 24 

Chelatační činidla mají důležitý význam při léčbě intoxikace kovy a při 

odstranění nadměrného množství kovu z organismu. Obecně je za cíl léčby 

pomocí chelatace považováno odstranění toxických iontů kovů z postižených míst 

v orgánových systémech. To vyžaduje, aby chemická afinita komplexotvorného 

činidla pro ionty kovů byla vyšší než afinita iontů kovů pro citlivé biologické 

molekuly.  

Některé klíčové vlastnosti, jaké by klinicky účinný chelátor měl mít, je 

možno shrnout následovně: vhodná famakokinetika, vysoká afinita k toxickým 

kovům, nízká toxicita a vytváření chelátu s rychlou eliminací nebo detoxikací. 

Schopnost chelátoru proniknout k místu uložení depozit kovu, může 

představovat důležitý faktor jeho klinické účinnosti. Například odstranění železa, 

mědi či olova z centrálního nervového systému obvykle probíhá pomalu, protože 

přestup chelatačního činidla přes hematoencefalickou bariéru je ve většině 

případů omezen. Solubilita má významný vliv na povahu daného chelátoru. Pokud 

je chelátor rozpustný ve vodě, může se transportovat krevním řečištěm. 

K vylučování dochází převážně pomocí ledvin. Zatímco lipofilní chelátor přechází 
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přes buněčné membrány (i v rámci centrálního nervového systému) a eliminuje se 

ve větším množství žlučí. 4, 5 

 

 

 

4.2.1. Chelatace mědi 

 

 

Chelatační činidla mědi nacházejí uplatnění především ve třech důležitých 

aspektech: 1) léčba chorob vyvolaných změnou metabolismu mědi, 2) diagnostika 

metabolických poruch mědi a za 3) poskytnutí informací o mědi a proteinech 

vázajících Cu na molekulární úrovni v biologickém systému. 18 

 

 

PENICILAMIN 

Penicilamin je běžný chelátor mědi. Poprvé byl představen v roce 1956 

Walshem při perorální léčbě Wilsonovy choroby, kde je považován za „zlatý 

standard“ terapie.  

Penicilamin (Obr. 1: Struktura penicilaminu.) je β-β-dimethylcystein. 

Obsahuje asymetrický uhlíkový atom, který vede k existenci D- nebo L- formy. 

V terapii se dnes používá pouze D-forma. Jedná se o aminokyselinu s –SH 

skupinou v molekule.  

Penicilamin se rychle vstřebává z intestinálního traktu. Pokud by byl podán 

spolu s jídlem, vstřebání by kleslo přibližně o 50 %. Avšak penicilamin má 

významné nežádoucí účinky, které postihují zejména imunitní systém, ledviny a 

pojivové tkáně. Zatímco u pacientů s Wilsonovou chorobou jsou nežádoucí 

účinky vzácné, u jiných indikacích jsou přítomny až u 30 % pacientů. Kromě toho 

nastává u 10 % až 50 % pacientů léčených penicilaminem zhoršení 

neurologických symptomů během počáteční fáze léčby. Tito pacienti pak mají 

šance na úplné uzdravení nižší. U Wilsonovy choroby nejen, že dosahuje 

negativní bilance mědi, ale indukuje i tvorbu metalothioneinu.  

Penicilamin byl také používán při léčbě cystinózy a jako imunosupresivum u 

revmatoidní artritidy. 2, 17, 20, 21 
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Obr. 1: Struktura penicilaminu. 

 

 

 

TRIENTIN 

Trientin je dalším chelátorem mědi. Jedná se o trietylentetramin 

dihydrochlorid (2, 2, 2 - tetramin), známý také pod krátkým názvem trien.  Jeho 

chemická struktura je odlišná od pencilaminu. Trientin (Obr. 2) postrádá 

thiolovou skupinu, přičemž měď je chelatovaná za tvorby stabilního komplexu se 

čtyřmi atomy dusíku v planárním kruhu.  

Byl zaveden roku 1982 Walshem jako alternativa s bezpečnějším profilem 

pro pacienty s nesnášenlivostí D-penicilaminu. Oproti D-penicilaminu má méně 

nežádoucích účinků. Hypersenzitivní reakce ani účinky na renální funkce nebyly 

hlášeny, pancytopenie se vyskytuje jen vzácně. Ke zhoršení neurologických 

symptomů na počátku léčby dochází jen zřídka. Užívání trientinu u pacientů 

s biliární cirhózou může mít za následek hemoragickou gastritidu, kožní vyrážky 

či ztrátu chuti.  

Stejně jako D-penicilamin, trientin podporuje vylučování mědi ledvinami. 

Zda je trientin slabším chelátorem mědi než D-penicilamin, je sporné. Trientin 

chelatuje také železo a jejich společnému podávání je třeba se vyhnout, neboť 

vytváří se železem toxické komplexy. 2, 21, 25, 26 

 

 

 

Obr. 2: Struktura trientinu. 



 16 

TETRATHIOMOLYBDENAN  

Tetrathiomolybdenan (TTM) je považován za relativně nový lék. Jeho použití 

vychází ze zkušeností z veterinární medicíny. Bylo vypozorováno, že zvířata, 

která se pásla na pastvinách s vysokým obsahem molybdenu, byla postižena 

onemocněním způsobeným nedostatkem mědi.  

Tetrathiomolybdenan (Obr. 3) má jedinečný mechanismus účinku 

v souvislosti se způsobem podání. Obsahuje čtyři funkční sirné skupiny, které 

umožňují vytvořit tripartitní komplex s mědí a proteinem, který je stabilní. Pokud 

je podán společně s jídlem, tvoří komplex s mědí a proteiny v trávicím ústrojí. 

Nedochází tak k absorpci mědi. Pokud je podáván mezi jídly, TTM se dobře 

vstřebává a vytváří tripartitní komplex v krvi s volně dostupnou mědí v séru a 

albuminem. Měď zabudovaná v komplexu nemůže být dále vstřebávána a využita. 

Chelátory D-penicilamin a trientin byly doporučovány jako první linie léčby 

u Wilsonovy choroby po celá desetiletí. Nesou však riziko neurologického 

zhoršení u 25 % - 50 % pacientů trpících tímto onemocněním. Oproti tomu, při 

léčbě pomocí tetrathiomolybdenanu, dochází k neurologickému zhoršení jen 

vzácně. Za velkou výhodu se považuje i nízká toxicita a rychlý nástup účinku. 

Byla však zaznamenána suprese kostní dřeně, která po přerušení léčby ustoupila. 

TTM prozatím není určen pro běžnou aplikaci. 21, 26-28 

 

 

 

 

Obr. 3: Struktura tetrathiomolybdenanu. 

 

 

 

KLIOCHINOL  

Hydroxychinolinové chelátory, z nichž nejznámějším členem této rodiny je 

kliochinol, jsou neselektivní chelatační činidla. Jejich pozitivní vliv byl prokázán 

u pacientů s Alzheimerovou chorobou (AD) stejně jako u nádorů in vivo. AD je 

neurodegenerativní onemocnění charakterizované depozity extracelulárních 

amyloidních plaků v mozkové kůře. Hlavní složkou těchto plaků je β-amyloid, 
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peptid složený ze 42 aminokyselin, vyskytující se ve formě komplexů se 

stopovými prvky a to převážně se zinkem (Zn), mědí a železem (Fe). Bylo 

prokázáno in vitro, že Zn (2+) a Cu (2+) vysráží β-amyloid do nerozpustných 

agregátů. K jejich rozpuštění dochází po vyvázání těchto kovů z β-amyloidu 

pomocí chelátorů. Klinické studie informující o zmírnění symptomů AD pomocí 

kliochinolu iniciovaly opětovný zájem o jeho farmakodynamiku, spojovaly 

příznivé účinky s chelatací Cu (2+) a Zn (2+) v mozku.  

Kliochinol (Obr. 4), halogenovaný derivát 8-hydroxychinolinu (5-chlor-7-

jod-8-hydroxychinolin), byl v roce 1950 široce používán jako antibiotikum pro 

léčbu průjmů a kožních infekcí. Na začátku roku 1970 byl spojován se subakutní 

myelo-optickou neuropatií v Japonsku, což vedlo k jeho stažení z trhu. Přesto se 

stal významnou prototypovou látkou. 2, 29, 30 

 

 

 

 

Obr. 4: Struktura kliochinolu. 

 

 

 

BATHOCUPROIN, BATHOCUPROIN DISULFONÁT a NEOCUPROIN 

Bathocuproin, bathocuproin disulfonát (BCS) a neocuproin jsou tři dobře 

známé chelátory ze skupiny tzv. diaminů. Diaminové chelátory často obsahují 

2,2-bipyridin a 1,10-fenantrolin. 

Jsou běžně užívané při experimentech buněčné biologie. Přestože selektivně 

chelatují měďné ionty (Cu+), mohou se vázat i na měďnaté ionty (Cu2+) a 

indukovat tak jejich redukci na měďné ionty. Jen co je dosaženo redukovaného 

stavu v komplexu s mědí, stává se komplex stabilním a neúčastní se redoxního 
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cyklu. Bylo prokázáno, že neocuproin a BCS inhibují redoxní cyklus, jež je 

závislý na mědi.  

Neocuproin (Obr. 5) je více hydrofóbní, často se používá pro intracelulární a 

extracelulární chelataci mědi, protože může přecházet přes buněčnou membránu. 

Neocuproin vytváří s měďnatými ionty lipofilní komplexy. Ty jsou silnějšími 

oxidanty než měďnaté ionty samotné, čímž se zesiluje toxicita způsobená mědí.  

BCS (Obr. 6), jakožto sulfonový derivát bathocuproinu, je rozpustný ve 

vodě. Toxicitu způsobenou mědí inhibuje vytvářením hydrofilních komplexů 

s Cu(2+). Tím, že je BCS nabitý a neprochází buněčnou membránou, nachází 

uplatnění jako látka snižující extracelulární měď. 18, 31-34 

 

 

 

 

Obr. 5: Struktura neocuproinu. 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Struktura bathocuproin disulfonátu. 
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4.3.  Flavonoidy 

 

 

 

Rostliny produkují velké množství polyfenolových sloučenin, což jsou 

sekundární metabolity a plní v rostlinném organismu různé funkce. Tyto 

polyfenoly jsou podle chemické struktury rozděleny do několika skupin, z nichž 

jedna skupina jsou flavonoidy. Tato skupina obsahuje více než 8000 známých 

sloučenin, přičemž uvedený počet stále roste. 

Některé z flavonoidů, všudypřítomné rostlinné pigmenty, jsou zodpovědné za 

podzimní explozi rostlinných barev. Odpovídají i za odstíny červené, oranžové a 

žluté u kvetoucí rostliny. Flavonoidy jsou rovněž důležitými faktory pro vývoj 

rostliny, její růst a imunitu. 7-9 

Flavonoidy jsou hojně zastoupeny v lidské potravě. Převážně se nacházejí 

v zelenině a ovoci. Dále jsou obsaženy v oblíbených nápojích jako v červeném 

vínu, čaji, kávě a pivu. Jejich příjem může dosáhnout 1 g za den.  Kromě toho 

jsou flavonoidy obsaženy v různých bylinách. Zhruba 50 druhů, od Achillea 

millefolium po Viola tricolor, jsou využívány jako bylinné léčivé přípravky právě 

kvůli jejich obsahu flavonoidů. Jelikož se jedná o přírodní produkty, byliny se 

mohou lišit ve svém složení v důsledku genetických faktorů, kvality půdy, 

klimatu ve kterém rostou a dalších vnějších faktorů. 7, 9 

Základní chemická struktura flavonoidů (Obr. 7) je tvořena dvěma 

benzenovými jádry spojenými přes heterocyklický pyranový kruh (heterocykl 

obsahující kyslík). Flavonoidy lze rozdělit podle stupně oxidace pyranového 

heterocyklu na šest podtříd: flavonoly, flavony, flavanony, isoflavony, 

anthokyanidiny a flavanoly. 8 

Flavonoidy jsou obdařeny širokým spektrem biologických účinků. 

Zdokumentovány jsou jejich protizánětlivé, antialergické, antimikrobiální, 

antihepatotoxické, cytotoxické, mutagenní a protirakovinné účinky. Dále vykazují 

imunomodulační vlastnosti. Působí vazoprotektivně a vazodilatačně. Mají 

antiosteoporotické a antineoplastické účinky. Četné studie prokázaly úzký vztah 

mezi chemickou strukturou flavonoidů a jejich biologickou aktivitou. To 

naznačuje, že jejich základní strukura může být modifikována za účelem zvýšení 

či snížení biologické aktivity. 7, 9 



 20 

Bylo prokázáno, že flavonoidy inhibují některé enzymy včetně lipooxygenáz, 

cyklooxygenáz, monooxygenáz, proteinkináz, fosfolipáz A2, topoisomeráz a 

jiných. 7 

 

 

 

 

Obr. 7: Základní struktura flavonoidů. 

 

 

 

 

4.3.1. Flavony 

 

Flavony, patřící do skupiny flavonoidů, se nacházejí v ovoci, zelenině, 

obilovinách, čaji atd. Ve významném množství jsou obsaženy v petrželi,  celeru a 

některých bylinách. Polymethoxylované flavony byly nalezeny v citrusech. Jejich 

biologická dostupnost po příjmu potravou je však nízká.  

Flavony mohou mít širokou škálu substitucí, včetně hydroxylace, methylace, 

O - a C - alkylace a glykosylace. Většina flavonů se vyskytuje ve formě 7-O-

glykosidů. Mohou procházet přes buněčnou membránu. 

Flavony mají chelatační a antioxidační vlastnosti. Vyznačují se například 

protizánětlivou, protibakteriální, antivirovou a antialergickou aktivitou. 10-12 

 

 

 

5-HYDROXYFLAVON 

5-Hydroxyflavon (Obr. 8), známý jako primuletin, je přirozeně se 

vyskytující flavon. Jeho chemickou strukturu lze popsat jako 5-hydroxy-2-fenyl-
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4H-1-benzopyran-4-on. Je široce rozšířený u rostlin z druhů Primula a Dionisya 

(Primulaceae). Nemá výrazné antioxidační účinky. Má nízkou cytotoxicitu vůči 

β16 melanomovým buňkám. I apoptózu vyvolává jen u malého množství lidských 

leukemických buněk. 35, 36 

Na druhou stranu primuletin může působit jako aktivátor vápníkových a 

ATP-senzitivních draslíkových kanálů. V důsledku toho primuletin prokázal ve 

srovnávací studii plné vazorelaxační účinky. Dále vykazuje antagonistickou 

aktivitu na androgenním receptoru, dokonce vyšší než u flutamidu, známého 

antagonisty androgenního receptoru, používaného k léčbě rakoviny prostaty. 35, 37 

Vzhledem k přítomnosti chelatační 5-hydroxy-4-keto skupiny funguje 

primuletin jako bidentátní (dvojvazný) ligand. Vytváří tak s kovovými ionty 

komplexy jako je např: Ni (II), Cu (II), Fe (III), Co (II) atd. 35, 36 

 

 

 

 

Obr. 8: Struktura 5-hydroxyflavonu. 

 

 

 

BAIKALEIN 

Baikalein (Obr. 9) je izolován z rostliny Scutellaria baicalensis (Lamiaceae), 

tedy z kořene šišáku bajkalského. Šišák je široce používán jako léčivý prostředek 

na hepatitidy, cirhózu jater, žloutenku a na hepatocelulární karcinom (primární 

maligní nádor jater, vychází z hepatocytu) v tradiční čínské, japonské a korejské 

medicíně.  

Baikalein vykazuje hepatoprotektivní účinky. Bylo popsáno, že inhibuje 

proliferaci nádorových buněk, invazivitu („prorůstání“ do okolí) a metastázování 

u několika druhů rakoviny, včetně rakoviny slinivky břišní, rakoviny jater a 
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rakoviny prsu. Baikalein indukuje apoptózu a zastavení buněčného cyklu a 

potlačuje proliferaci různých nádorových buněčných linií. Dále má 

protibakteriální a protizánětlivé účinky. Baikalein se jeví jako silný chelátor 

železa. 10, 38-41 

 

 

 

 

Obr. 9: Struktura baikaleinu. 

 

 

 

BAIKALIN 

Baikalin (Obr. 10) je glykosid baikaleinu. Získává se stejně jako baikalein 

ze Scutellariae radix, který se běžně používá jako doplněk stravy v asijských 

zemích. Bylo prokázáno, že baikalein a baikalin jsou účinné proti rakovině, 

bakteriálním infekcím a onemocněním způsobeným oxidativním stresem. Zatímco 

baikalein vykazuje významnou inhibici proliferace rakovinových buněk 

hepatocelulárního karcinomu, baikalin vykazuje proti těmto buňkám pouze slabou 

aktivitu. 10, 39, 41 
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Obr. 10: Struktura baikalinu. 

 

 

 

CHRYSIN  

Chrysin (Obr. 11) je přirozeně se vyskytující flavon. Je obsažen ve vysoké 

koncentraci v medu, v propolisu a v mnoha rostlinných extraktech. Nachází se 

např. u rostliny Passiflora caerulea (Passifloraceae) nebo u Pelargonium crispum 

(Geraniaceae). Jeho chemický název je 5,7-dihydroxyflavon. Chrysin a jeho 

deriváty mají široké spektrum biologických aktivit, jako jsou antioxidační, 

protivirové, protizánětlivé, protialergické, antidiabetické a antiestrogenní účinky.  

Vykazuje protinádorový účinek, což je z farmakologického hlediska 

nejslibnější. Inhibuje proliferaci nádorových buněk a indukuje apoptózu. Působí 

změnu buněčného cyklu, inhibuje angiogenezi, invazi a metastázi, aniž by 

způsoboval toxicitu či nežádoucí účinky na normální buňky.  

Bylo prokázáno, že je chrysin silným inhibitorem enzymu aromatázy. Ten 

přeměňuje testosteron na estradiol. Vysoké dávky chrysinu se proto běžně 

používají ke zvýšení hladiny testosteronu. Hladiny testosteronu jsou asociovány 

se změnami fyziologických funkcí, jako jsou klesající hustota kostí, svalové 

hmoty a síly a také rostoucí reprodukční funkce. 42-47 
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Obr. 11: Struktura chrysinu. 

 

 

 

MOSLOFLAVON 

Mosloflavon (Obr. 12) je přírodní hydroxyflavon. Lze jej získat například 

z Helichrysum teretifolium (Asteraceae), tradičně používaný při léčbě onemocnění 

dýchacích cest. 

Mosloflavon má jednu hydroxylovou skupinu a dvě methoxy skupiny 

v poloze ortho. Je obsažen také v Actinocarya tibetica (Boraginaceae). Tento 

flavon může být použit pro léčbu zánětlivých a imunomodulačních chorob. 

Vykazuje antioxidační účinky. 48-50  

 

 

 

 

Obr. 12: Struktura mosloflavonu. 
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NEGLETEIN 

Negletein (Obr. 13) je flavon s chemickou strukturou 5,6-dihydroxy-7-

methoxyflavon. Jedná se o známý chelátor železa. Je izolován z rostliny Desmos 

chinensis (Annonaceae), která se používá v tradiční čínské medicíně na léčbu 

malárie, úplavice, vertiga. Extrakt z této rostliny má cytotoxický a antibakteriální 

účinek.  

Negletein je dále obsažen v Mosla chinensis (Lamiaceae) či v Actinocarya 

tibetica (Boraginaceae), které jsou známé svým modulačním a protizánětlivým 

účinkem. 11, 49, 51-53 

 

 

 

 

Obr. 13: Struktura negleteinu. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1. Pomůcky 

 

5.1.1. Materiál 

 

 Mikrotitrační destičky  (Brand) 

 Automatické pipety různých objemů  (Brand) 

 Vícekanálové pipety různých objemů  (Biohit) 

 

 

5.1.2. Přístrojové vybavení 

 

 Analytické váhy KERN ABT120-5DM 

 Spektofotometr pro mikrotitrační destičky SYNERGY HT Multi-Detection 

Microplate Reader  (BioTec Instruments, Inc., Winooski, Vermont, USA) 

 Třepačka pro zkumavky IKA® VORTEX GENIUS 3 

 Třepačka pro mikrotitrační destičky IKA® MS 3 digital 

 Ultrazvuková lázeň KRAINTEK®  

 

 

5.1.3. Chemikálie 

 

 Hematoxylin (HEM)  (Sigma-Aldrich, Německo) 

 Dimethylsulfoxid (DMSO)  (Lach-Ner) 

 Disodná sůl bathocuproindisulfonové kyseliny (BCS)  (Sigma-Aldrich, 

Německo) 

 Hydoxylamin hydrochlorid (HA)  (Sigma-Aldrich, Německo) 

 Pentahydrát síranu měďnatého (CuSO4.5H2O)  (Sigma-Aldrich, Německo) 

 15 mM acetátové pufry: pH 4.5 a pH 5.5 připravené z octanu sodného, 

kyseliny octové a ultračisté vody 
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 15 mM HEPES pufry: pH 6.8 a pH 7.5 připravené z HEPES, HEPES 

sodium salt a ultračisté vody 

 

 

TESTOVANÉ LÁTKY: 

 5-Hydroxyflavon  (Sigma-Aldrich, Německo) 

 Baikalein  (Sigma-Aldrich, Německo) 

 Baikalin  (Sigma-Aldrich, Německo) 

 Chrysin  (Sigma-Aldrich, Německo) 

 Mosloflavon 

 Negletein 

 

Mosloflavon a negletein byly syntetizovány z chryzinu dle Righi et al. (2010) 

postupem popsaným v článku Convergent synthesis of mosloflavone, negletein 

and baicalein from chrysin.  

 

 

5.2. Příprava roztoků 

 

5.2.1. Příprava základních roztoků 

 

 Základní roztok měďnatých (Cu2+) iontů 5 mM: 

5 mM roztok Cu2+ iontů byl připraven rozpuštěním daného množství 

pentahydrátu síranu měďnatého (CuSO4.5H2O) v ultračisté vodě na požadovanou 

5 mM koncentraci, přičemž Mw = 249,69 g/mol. Tento základní roztok je stabilní 

při uchovávání v lednici. 

 

 Základní roztok hematoxylinu 5 mM: 

5 mM roztok hematoxylinu (HEM) byl připraven rozpuštěním daného 

množství hematoxylinu v dimethylsulfoxidu (DMSO) na požadovanou 5 mM 

koncentraci, přičemž Mw = 302,28 g/mol. Tento základní roztok je použitelný po 

dobu cca 5 hodin.  
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 Základní roztok disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny 5 mM: 

5 mM roztok disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny (BCS) byl 

připraven jejím rozpuštěním v ultračisté vodě na požadovanou 5mM koncentraci, 

přičemž Mw = 564,54 g/mol. 

 

 Základní roztok hydroxylamin hydrochloridu 1 mM: 

 Roztok hydroxylamin hydrochloridu (HA) byl připraven jeho rozpuštěním 

v ultračisté vodě nejdříve na koncentraci 100 mM, přičemž Mw = 69,49 g/mol. 

Poté byl tento zásobní roztok zředěn pomocí ultračisté vody na požadovanou 1 

mM koncentraci. 

 

 

5.2.2. Příprava pracovních roztoků a roztoků testovaných flavonů 

 

 Roztoky testovaných flavonů: 

Základní roztoky testovaných flavonů byly připraveny rozpuštěním 

v dimethylsulfoxidu (DMSO) na danou koncentraci, obvykle na 10 mM. Další 

požadované koncentrace vznikly naředěním tohoto základního roztoku v DMSO 

na výslednou koncentraci podle potřeby v jednotlivých měřeních. 

 

 Roztok měďnatých iontů 250 μM: 

Připravený 5 mM základní roztok měďnatých iontů byl rozpuštěn v ultračisté 

vodě na požadovanou koncentraci 250 μM.  

 

 Roztok hematoxylinu 250 μM: 

Připravený 5 mM základní roztok hematoxylinu byl rozpuštěn 

v dimethylsulfoxidu na požadovanou koncentraci 250 μM. Po uplynutí 90ti minut 

je nezbytné tento pracovní roztok kvůli jeho stabilitě naředit znovu.  
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5.3. Kalibrační křivka měďnatých iontů 

 

 

Pro sestavení kalibrační křivky měďnatých iontů závislosti absorbance na 

koncentraci Cu2+ iontů byly použity roztoky o stanovených koncentracích. 

Změřila se absorbance. Z naměřených výsledků byla vytvořena přímka a zhotoven 

graf. 

 

 Byly připraveny základní a pracovní roztoky: 

Základní roztok disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny 5 mM (BCS) 

Základní roztok hydroxylamin hydrochloridu 1 mM (HA) 

Základní roztok měďnatých iontů 5 mM (Cu2+), z něhož byly připraveny vodné 

roztoky měďnatých solí o koncentracích 50 μM, 100 μM, 150 μM, 200 μM a 250 

μM. 

 

 Vlastní provedení experimentu: 

Do všech předem určených jamek mikrotitrační destičky (Obr. 14) bylo nejprve 

napipetováno 150 μL pufru o pH 6.8. 

Dále bylo přidáno 50 μL 1 mM roztoku hydroxylamin hydrochloridu (HA).  

Poté bylo přidáno 50 μL roztoku měďnatých iontů (Cu2+) žádané koncentrace do 

testovacích jamek mikrotitrační destičky nebo 50 μL destilované vody do jamek 

kontrolních. 

Mikrotitrační destička byla vložena na třepačku, kde byla intenzivně míchána po 

dobu 1 minuty. 

Po protřepání bylo přidáno 50 μL roztoku disodné soli bathocuproindisulfonové 

kyseliny (BCS) do poloviny jamek a 50 μL destilované vody do druhé poloviny 

jamek.  

Poté byla ihned změřena absorbance ve spektrofotometru při nastavené vlnové 

délce 484 nm a znovu byla absorbance měřena v čase 5 minut (tzn. v 4:30 minut). 

Naměřené hodnoty absobance A při vlnové délce λ = 484 nm byly zaznamenány 

do tabulky a byl sestrojen požadovaný graf kalibrační křivky měďnatých iontů. 
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Obr. 14: Schéma určených jamek mikrotitrační destičky při kalibraci Cu2+ iontů. 

 

Ve všech jamkách je 150 μL pufru o pH 6.8 a 50 μL 1mM roztoku 

hydroxylamin hydrochloridu. V testovacích jamkách je 50 μL roztoku měďnatých 

iontů žádané koncentrace, zatímco v kontrolních jamkách je 50 μL destilované 

vody. Do prvních tří řad bylo přidáno 50 μL roztoku disodné soli 

bathocuproindisulfonové kyseliny (x), do druhých tří řad 50 μL destilované vody 

(x). 

 

 

5.4. Metodický postup stanovení chelatace měďnatých iontů  

hematoxylinem 

 

 Byly připraveny základní roztoky: 

Roztok měďnatých iontů 5 mM (Cu2+) - roztok je stabilní při uchovávání v lednici 

Roztok hematoxylinu 5 mM (HEM) - roztok je použitelný po dobu cca 5 hodin 

 

 Byly připraveny pracovní roztoky a roztoky testovaných flavonů: 

Roztoky testovaných flavonů - základní roztok obvykle o koncentraci 10 mM 

Roztok měďnatých iontů 250 μM (Cu2+) 
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Roztok hematoxylinu 250 μM (HEM) - po uplynutí 90ti minut je nezbytné tento 

pracovní roztok naředit znovu. 

 

 Vlastní provedení experimentu: 

Do všech předem určených jamek mikrotitrační destičky (Obr. 15) bylo nejprve 

napipetováno 150 μL příslušného pufru (pH 7.5, 6.8 a 5.5). 

Dále bylo přidáno 50 μL 250 μM roztoku měďnatých iontů (Cu2+) do všech 

jamek. 

Poté bylo přidáno 50 μL roztoku testovaného flavonu příslušné koncentrace do 

testovacích jamek mikrotitrační destičky nebo 50 μL rozpouštědla do kontrolních 

jamek. 

Mikrotitrační destička byla vložena na třepačku, kde byla intenzivně míchána po 

dobu 2 minut. Během protřepávání došlo v jamkách k tvorbě komplexu mezi 

mědnatými ionty (Cu2+) a molekulou testovaného flavonu (chelátoru).  

Po protřepání bylo přidáno 50 μL 250 μM roztoku hematoxylinu (indikátoru 

nezreagované mědi) do první poloviny jamek (tj. do prvních dvou řad) a 50 μL 

dimethylsulfoxidu (DMSO) do druhé poloviny jamek, přičemž DMSO se 

pipetovalo nejdříve.  

Poté byla mikrotitrační destička opět vložena do třepačky k intenzivnímu 

promíchání, tentokrát na 3 minuty.  

Po protřepání byla ihned (tzn. v čase 3 minut) změřena absorbance ve 

spektrofotometru při nastavené vlnové délce λ = 610 nm při pH 7.5 nebo λ = 590 

nm při pH 6.8 či λ = 595 nm při pH 5.5. Vlnová délka se tedy měnila v závislosti 

na testovaném pH. Znovu byla absorbance přeměřena v čase 7 minut. 
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Obr. 15: Schéma určených jamek mikrotitrační destičky při stanovení chelatace 

Cu2+ iontů hematoxylinem. 

 

Ve všech jamkách je 150 μL příslušného pufru a 50 μL 250 μM roztoku Cu2+. 

V testovacích jamkách je 50 μL roztoku testovaného flavonu (chelátoru), zatímco 

v kontrolních jamkách je 50 μL rozpouštědla. Do prvních dvou řad bylo přidáno 

50 μL 250 μM roztoku hematoxylinu (x), do druhých dvou řad 50 μL DMSO (x). 

 

 

Konečný obsah jamky mikrotitrační destičky při stanovení chelatace měďnatých 

iontů hematoxylinem: 

 150 μL pufr 

  50 μL roztok Cu2+  

  50 μL roztok testovaného flavonu nebo rozpouštědlo 

  50 μL roztok HEM nebo DMSO 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

5.5. Statistická analýza 

 

K provedení statistické analýzy byl použit program MS Excel a GraphPad 

Prism verze 6 pro Windows (GraphPad Software, USA). Při porovnávání 

účinnosti jednotlivých chelátorů byl použitý test ANOVA s Bonferroniho post 

testem. Výsledky jsou zpracovány a vyjádřeny jako průměr ± směrodatná 

odchylka vypočítaná podle vzorce: 

 

 

x - střední hodnota vzorku 

n - velikost vzorku 
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6. VÝSLEDKY 

 

6.1. Kalibrační křivka 

 

Ze změřených hodnot absorbancí při vlnové délce 484 nm v čase 5 minut byl 

sestrojen graf - kalibrační křivka (Obr. 16). Byly použity vodné roztoky měďnaté 

soli o koncentracích 50 μM, 100 μM, 150 μM, 200 μM a 250 μM (Tab. 1). 

Závislost absorbance na koncentraci měďnatých iontů (Cu2+ ) je lineární. 

 

pH 6,8 5 min           

základní c  [mM] 0 50 100 150 200 250 

finální c  [mM] 0 8,33333 16,66667 25 33,33333 41,66667 

A + bathocuproin 
0,046 0,123 0,23 0,288 0,325 0,473 

0,064 0,151 0,227 0,322 0,386 0,428 

A - bathocuproin 
0,039 0,032 0,034 0,035 0,035 0,035 

0,038 0,035 0,067 0,035 0,036 0,04 

A rozdíl 
0,0075 0,0895 0,1795 0,253 0,2895 0,4355 

0,0255 0,1175 0,1765 0,287 0,3505 0,3905 

Průměr 0,0165 0,1035 0,178 0,27 0,32 0,413 

SD 0,009 0,014 0,0015 0,017 0,0305 0,0225 

 

Tab. 1: Naměřené hodnoty absorbance v čase 5min pro sestrojení kalibrační 

křivky. 

 

 

Obr. 16: Graf kalibrační křivky měďnatých (Cu2+) iontů v čase 5 minut. 
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6.2. Stanovení chelatace měďnatých iontů hematoxylinem 

 

Zvolené chelátory (5-hydroxyflavon, baikalein, baikalin, chrysin, 

mosloflavon a negletein) byly testovány in vitro v prostředí o pH 7.5, 6.8 a 5.5 

hematoxylinovou metodou. U všech testovaných flavonů byla prokázána 

schopnost účinně chelatovat měďnaté ionty, jak znázorňují níže uvedené grafy. 
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Obr. 17: Graf chelatace měďnatých (Cu2+) iontů v prostředí o různém pH:  

5-hydroxyflavon. 
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Obr. 18: Graf chelatace měďnatých (Cu2+) iontů v prostředí o různém pH:  

baikalein. 
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Obr. 19: Graf chelatace měďnatých (Cu2+) iontů v prostředí o různém pH:  

baikalin. 
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Obr. 20: Graf chelatace měďnatých (Cu2+) iontů v prostředí o různém pH:  

chrysin. 
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Obr. 21: Graf chelatace měďnatých (Cu2+) iontů v prostředí o různém pH:  

mosloflavon. 
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Obr. 22: Graf chelatace měďnatých (Cu2+) iontů v prostředí o různém pH:  

negletein. 
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6.3. Porovnání chelatační aktivity jednotlivých flavonů 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Vliv rozdílných substitucí na kruhu A. (A) 5-hydroxyflavon, (B) 

chrysin, (C) mosloflavon, (D) negletein, (E) baikalin, (F) baikalein. Směr šikpy 

zobrazuje vztah mezi sloučeninami: tučná jednosměrná šipka značí významný 

rozdíl v aktivitě (p < 0,05), obousměrná šipka značí stejnou aktivitu. (GLU: 

kyselina glukuronová). Převzato a upraveno z článku Říha et al. (2014). 6 
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6.4. Porovnání chelatační aktivity flavonů s trientinem 
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Obr. 24: Porovnání chelatace měďnatých iontů u flavonů s trientinem 

hematoxylinovou metodou. Data jsou vyjádřena jako hodnoty ER50 (poměr, při 

kterém je chelatováno 50% mědi).  

Pokud se ER50 = 1, znamená to, že při poměru 1:1 bylo chelatováno zhruba 50% 

mědi, z čehož vyplývá pravděpodobná stechiometrie komplexu 2:1 (flavon ku 

mědi). Analogicky tedy hodnota ER50 = 0,25 naznačuje, že vzniklý komplex by 

měl stechiometrii 1:2 (flavon ku mědi) a hodnota ER50 = 0,5 stechiometrii 1:1 

(flavon ku mědi). Převzato a upraveno z článku Říha et al. (2014). 6 
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7. DISKUZE 

 

 

 

Existují různé metody pro stanovení iontů mědi in vitro. K těm často 

používaným patří spektrofotometrická měření, právě díky tomu, že jsou rychlá a 

levná. Nicméně několik spektrofotometrických metod uvedených v literatuře má 

pouze omezené využití ve farmakologickém výzkumu. Zejména ty z nich, které 

mohou být použity jen v omezeném rozsahu pH prostředí (např. β-benzoyl-α-

pyridylthiomočoviny) nebo ty, které mají nízkou citlivost (jako např. nízký 

molární absorpční koeficient v případě bis(acetylaceton)ethylendiimin). 2 

Hematoxylin je spíše indikátor, který s mědí nevytváří stabilní komplexy. 

Navíc test není použitelný při nižším pH, dá se zdárně využít při pH 7.5 a pH 6.8.  

Avšak může být použit i při pH 5.5, ale je nutno brát v úvahu, že afinita 

hematoxylinu pro měďnaté ionty je při těchto podmínkách relativně nízká. Proto 

může být použit při pH 5.5 pouze pro stanovení chelatační stechiometrie 

vznikajících komplexů, ale ne pro stanovení relativních afinit testovaných látek 

pro měďnaté ionty. 2 

Zatímco chelatace železa byla studována detailním způsobem, na chelatační 

aktivitu mědi nebyla zaměřená taková pozornost. Tato práce prokazuje schopnost 

hodnocených flavonů chelatovat měďnaté ionty velice variabilním způsobem 

v závislosti na jejich struktuře. Chelatační místa pro měď se zásadním způsobem 

neodlišují od těch pro železo či pro jiné kovy. V souladu s publikovanými údaji o 

chelataci mědi i železa jsou nejdůležitějšími místy chelatace: 3-hydroxy-4-keto, 5-

hydroxy-4-keto, 3‘,4‘-dihydroxy skupiny na kruhu B a (5),6,7-(tri)dihydroxy 

substituce na kruhu A. Přičemž izolované methoxylové, hydroxylové a keto 

skupiny nesouvisí s chelatací kovových iontů. 6 

Ze šesti testovaných flavonů vykazoval nejvyšší chelatační aktivitu 

s měďnatými (Cu2+) ionty baikalein (Obr. 18). Je patrné, že tento chelátor při 

logaritmu poměru rovnému 0, tj. při poměru 1:1 (chelátor ku mědi), jako jediný 

chelatoval téměř 100 % mědi při všech hodnocených pH. Z hlediska struktury má 

baikalein 3 volné hydroxylové skupiny na kruhu A v poloze 5, 6 a 7. Lze 

usuzovat, že právě tyto trihydroxylové skupiny se významně podílejí na 

chelatační aktivitě. 54   
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Baikalein je izolován ze  Scutellariae radix (Lamiaceae), tedy z kořene 

šišáku bajkalského, který je lékopisnou drogou. Šišák je široce používán pro jeho 

hepatoprotektivní účinky v tradiční čínské, japonské a korejské medicíně. 39 

Flavony izolované ze Scutellariae radix vykazují silné neuroprotektivní účinky a 

nejsou toxické v širokém rozsahu testovaných dávek, což odhaluje jejich potenciál 

v prevenci a léčbě neurodegenerativních chorob. Baikalein má antioxidační, 

protizánětlivé, anxiolytické a mírné sedativní účinky. 55 Vykazuje významnou 

inhibici proliferace rakovinových buněk hepatocelulárního karcinomu. 39 Je také 

obsažen v Oroxylum indicum (Bignoniaceae). 56 

U baikalinu (Obr. 19) dosahovala nejvyšší chelatační aktivita kolem 85 % při 

pH 5.5, dále 75 % při pH 6.8. Jeho nejnižší schopnost chelatace měďnatých iontů 

byla asi 60 % při pH 7.5 v čase 7 min. Baikalin vykazoval oproti baikaleinu nižší 

chelatační potenciál. Baikalin jakožto glykosid baikaleinu má v poloze 7 

navázanou molekulu glukuronové kyseliny, která zřejmě svým stérickým 

bráněním snižuje potenciál chelatačního místa 5,6-dihydroxy skupiny nebo 

respektive brání využití výhodnější 6,7-dihydroxy polohy. 6  

Baikalin je obsažen stejně jako baikalein v Scutellariae radix. Dále se 

vyskytuje v Sophorae flavescentis radix, tedy v kořenu rostliny Sophora 

flavescens (Fabaceae). Studie poukazují na jeho protinádorové, antibakteriální, 

protizánětlivé a analgetické účinky. Protinádorová aktivita extraktu z kořene 

rostliny Sophora flavescens je vyjádřena nejen přímým zabíjením buněk, ale také 

indukcí diferenciace některých nádorových buněk na normální a na podpoře 

apoptózy. Navíc ve srovnání s jinými chemoterapeutickými léky nemá škodlivé 

účinky na normální buňky, může zvýšit počet bílých krvinek a zlepšit imunitní 

funkce. 57 

Negletein (Obr. 22) byl schopen chelatovat měďnaté ionty v rozmezí hodnot 

asi od 50 % do 75 % při všech testovaných podmínkách pH, s tím, že nejnižší 

chelatační aktivitu vykazoval při pH 5.5. Jedná se o flavon s chemickou 

strukturou 5,6-dihydroxy-7-methoxyflavon. Na kruhu A má dvě volné 

hydroxylové skupiny v poloze 5 a 6. Náhrada hydroxylové skupiny v poloze 7 za 

methoxylovou skupinu má za následek pokles chelatační aktivity. 54 

Při porovnání chelatační aktivity baikalinu vs. negleteinu dojdeme k závěru, 

že obě látky i vzhledem ke stejnému chelatačnímu místu vykazují srovnatelné 

účinky. 
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Negletein je izolován z Desmi chinensis folium (Annonaceae). Tato rostlina 

se v tradiční čínské medicíně používá na léčbu malárie, úplavice, vertiga. Extrakt 

z této rostliny má cytotoxický a antibakteriální účinek. 53 Negletein je také 

obsažen v Mosla chinensis (Lamiaceae), kde se využívá nadzemní část rostliny, 

nebo v Actinocarya tibetica (Boraginaceae), která je rozšířená v chladných 

pouštních oblastech Himálaje v Indii a Číně. 52, 59 Patří do kategorie vzácných a 

ohrožených rostlin v důsledku tamních křehkých ekosystémů. Používá se odvar 

z celé rostliny. 59 V tradiční čínské medicíně se užívá k léčbě horečky. Díky 

obsahujícím flavonům vykazuje protizánětlivé účinky. 49 

Dalším testovaným flavonem je 5-hydroxyflavon. Při mírně kyselém pH 6.8 

je chelátor při logaritmu poměru rovnému 0, tj. při poměru 1:1 (chelátor : měď),  

vyvázal zhruba 50 % mědi (Obr. 17) a vytvořil tak komplexy o stechiometrii 2:1 

(chelátor : měď). Pokles chelatační aktivity byl zaznamenán při pH 5.5, kdy bylo 

chelatováno pouze kolem 25 % mědi. Z hlediska struktury je do chelatace 

zapojena 5-hydroxy-4-keto skupina. 

Dle Mladěnka et al. (2011) zvýšení počtu volných hydroxylových skupin u 

flavonů v kruhu A zvyšuje jejich chelatační účinnost. Z toho důvodu baikalein s 3 

volnými hydroxylovými skupinami v poloze 5, 6 a 7 byl účinnější než negletein 

s volnými 5,6-dihydroxy skupinami. A oba tyto chelátory byly účinnější než 5-

hydroxyflavon. 54 

Flavon 5-hydroxyflavon neboli primuletin je izolován z celé rostliny 

Hedyotis nigricans, známé také pod názvem Stenaria nigricans (Rubiaceae). 

Přestože byl izolován i z jiných rostlin, bylo poprvé známo, že je obsažen 

v Hedyotis nigricans. 60 Také byl nalezen v druzích rodu Primula (Primulaceae). 

5-hydroxyflavon může působit jako aktivátor vápníkových a ATP-senzitivních 

draslíkových kanálů, což vede k vazodilatačnímu efektu. 37 Vykazuje 

antagonistickou aktivitu na androgenním receptoru, dokonce vyšší než u 

flutamidu, známého antagonisty androgenního receptoru, používaného k léčbě 

rakoviny prostaty. 5-hydroxyflavon má i antioxidační a protizánětlivý účinek. 35 

Chrysin (Obr. 20) a mosloflavon (Obr. 21) také vytvářely v prostředí mírně 

kyselého pH 6.8 komplexy o stechiometrii 2:1 (flavon : měď) díky přítomnému 

chelatačnímu místu 5-hydroxy-4-keto. V kyselém prostředí při pH 5.5 se jevil 

chrysin s hydroxylovou skupinou v poloze 5 a 7 v porovnání s mosloflavonem 

jako silnější chelátor. Mosloflavon měl při pH 5.5 chelatační potenciál omezen na 

méně než 20 %. Mosloflavon obsahuje pouze jednu hydroxylovou skupinu 
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v poloze 5 na kruhu A, další hydroxylové skupiny v poloze 6 a 7 byly nahrazeny 

za methoxylové, což způsobilo pokles jeho chelatační aktivity. Methoxylové 

skupiny zřejmě stéricky brání chelatační místo, jak je vidět u klesajícího 

chelatačního potenciálu v pořadí baikalein > negletein > mosloflavon. Tahle 

skutečnost je v souladu s dostupnou literaturou. 6 

Mosloflavon lze získat z nadzemní části rostliny Helichrysum teretifolium 

(Asteraceae). Jedná se o polokeř dorůstající do výšky až 30 cm, široce rozšířený 

podél pobřeží Jižní Afriky. V tradiční medicíně se používá při léčbě onemocnění 

dýchacích cest a jako obvazy na rány díky protizánětlivé složce. Extrakt z této 

rostliny vykazuje silnou antioxidační aktivitu, inhibuje tyrosinázu a elastázu, což 

může přispět k odvrácení hromadění volných radikálů v těle. Mohl by tedy být 

vhodným kandidátem pro prevenci či léčbu onemocnění spojené se stárnutím 

kůže. 48 Stejně jako negletein je také obsažen v Actinocarya tibetica 

(Boraginaceae), kde se získává z celé rostliny. Mosloflavon má antioxidační, 

protizánětlivé a imunomodulační účinky. 59 

Chrysin je izolován z listu rostliny Pelargonium crispum (Geraniaceae), která 

vykazovala antibakteriální aktivitu in vitro proti Staphylococcus aureus, Proteus 

vulgaris, Bacillus cereus a Staphylococcus epidermidis. Mnohé studie uvádějí, že 

má chrysin silný protizánětlivý, antioxidační, protivirový a protirakovinný účinek. 

61 Je inhibitorem enzymu aromatázy, zodpovědné za přeměnu testosteronu na 

estradiol. Užití ve vysokých dávkách vede ke zvýšení hladiny testosteronu. 45 

Chrysin se nachází i v různých částech rostliny Passiflora caerulea 

(Passifloraceae). Jde o léčivou rostlinu, která se běžně používá v tradiční medicíně 

v Jižní Americe k léčbě různých patologických stavů gastrointestinálního traktu. 

62 

Dále byla porovnávána chelatační aktivita testovaných flavonů s trientinem 

(Obr. 24). Trientin je chelátor mědi používaný v klinické praxi k léčbě Wilsonovy 

choroby. Je známo, že tvoří stechiometrii komplexů 1:1 (flavon ku mědi) při 

všech podmínkách pH (hodnota ER50=0,5). Testovaný flavon baikalein byl ve 

srovnání s trientinem dokonce aktivnější, jak je vyobrazeno pomocí hodnot ER50 

(poměr, při kterém je chelatováno 50% mědi). Z toho se dá tedy předpokládat, že 

při pH 6.8 a 7.5 (hodnota ER50=0,25) má vytvořený komplex stechiometrii 1:2 

(flavon ku mědi), zatímco u pH 5.5 je naznačena stechiometrie v průměru mezi 

1:1 až 1:2.  
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Přestože tato zjištění mohu být nápomocná jak pro obor farmakologie, tak i 

fyziologie, pro lepší objasnění vlivu flavonů na farmakokinetiku mědi v lidském 

organismu je zapotřebí dalších podrobných studií. 6 
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8. ZÁVĚR 

 

 

 

Tato rigorózní práce prokázala schopnost šesti vybraných flavonů se 

substitucí na kruhu A (5-hydroxyflavon, baikalein, baikalin, chrysin, mosloflavon 

a negletein) účinně chelatovat měďnaté ionty pomocí hematoxylinové metody při 

pato/fyziologicky významných pH. 

Hematoxylin nevytváří s mědí stabilní komplexy a nedá se použít při nižších 

hodnotách pH. Dá se však úspěšně využít při pH 7.5 a 6.8. Jelikož je jeho afinita 

pro měďnaté ionty při pH 5.5 relativně nízká, nedá se použít pro stanovení 

relativních afinit testovaných látek pro mědnaté ionty, ale může být použit pro 

stanovení chelatační stechiometrie vznikajících komplexů. 2 

Z hlediska struktury má zvýšení počtu volných hydroxylových skupin 

v kruhu A u flavonů vliv na zvýšení chelatační aktivity. Baikalein s volnými 

5,6,7-trihydroxylovými skupinami byl účinnější než negletein s volnými 5,6-

dihydroxylovými skupinami. A oba flavony byly účinnější než 5-hydroxyflavon. 

Náhrada hydroxylové skupiny v kruhu A za methoxylovou mělo za následek 

pokles chelatačního potenciálu v pořadí baikalein > negletein > mosloflavon. 

Navázaná molekula glukuronové kyseliny v poloze 7 u baikalinu snižuje potenciál 

chelatačního místa 5,6-dihydroxy skupiny. 

U testovaných flavonů tak bylo potvrzeno, že chemická struktura těchto látek 

významně ovlivňuje jejich chelatační aktivitu. Přičemž dalším důležitým 

faktorem, který měl vliv na chelatační aktivitu, bylo pH prostředí. 
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Měď je esenciální stopový prvek, který se podílí na mnoha fyziologických 

procesech. Je součástí několika enzymů. Porucha její homeostázy vede k různým 

patologickým změnám a chorobám, její nadbytek je pro lidské tělo vysoce 

toxický. 

Flavonoidy, všudypřítomné sekundární metabolity rostlin, jsou hojně 

zastoupeny v lidské stravě. Představují velkou skupinu polyfenolových sloučenin. 

Vyznačují se širokým spektrem biologických účinků. Popsány jsou zejména jejich 

protizánětlivé, antialergické, antimikrobiální, hepatoprotektivní, imunomodulační, 

cytotoxické a protinádorové účinky. 

Flavony, patřící do skupiny flavonoidů, mají chelatační a antioxidační 

vlastnosti. Jsou známé svou protizánětlivou, antibakteriální, antivirovou a 

antialergickou aktivitou. 

Tato rigorózní práce je zaměřena na chelatační aktivitu šesti vybraných 

flavonů se substitucí na kruhu A (5-hydroxyflavon, baikalein, baikalin, chrysin, 

mosloflavon a negletein). Jednotlivá měření probíhala pomocí hematoxylinové 

metody při pato/fyziologicky významných pH. Nejvyšší chelatační aktivitu 

s měďnatými (Cu2+) ionty vykazoval baikalein se třemi sousedními 

hydroxylovými skupinami. Bylo potvrzeno, že chemická struktura flavonů 

významně ovlivňuje jejich chelatační aktivitu.  

 

Klíčová slova: flavony, chelatační aktivita, měď, hematoxylinová metoda 
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Copper is an essential trace element involved in many physiological 

processes. It is a part of several enzymes. Disruption of copper homeostasis 

results in pathological changes and diseases, excess of copper is highly toxic for 

human body. 

Flavonoids, the ubiquitous plant secondary metabolites, are highly abundant 

in the human diet. They represent a large group of polyphenolic compounds. They 

are characterized by a broad spectrum of biological activities. The anti-

inflammatory, antiallergic, antimicrobial, hepatoprotective, immunomodulatory, 

cytotoxic and anticancer effects of flavonoids are well documented. 

Flavones belong to the group of flavonoids, they have chelating and 

antioxidative properties. They are known for their anti-inflammatory, 

antibacterial, antiviral and antiallergic activity. 

This thesis deals with chelating activity of six selected flavones, substituted 

on the A ring, namely 5-hydroxyflavone, baicalein, baicalin, chrysin, 

mosloflavone and negletein. Individual analyses were preformed using 

hematoxylin method at (patho)physiologically relevant pH conditions. Baicalein 

with three adjacent hydroxyl groups exhibited the highest chelating activity with 

cupric (Cu2+) ions. It was confirmed that the chemical structural of flavones 

significantly affects their chelating activity. 
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