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Železo patří mezi nezbytné stopové prvky organismu, kde zastává mnoho důležitých funkcí.  

Poruchy metabolismu železa se projevují jeho nedostatkem (anémie) nebo nadbytkem 

(hematochromatóza). Při nadbytku dochází k železem indukované tvorbě volných radikálů. 

Toto bylo pozorováno u nemocných s Alzheimerovou chorobou.  

Nadbytek železa je upravován pomocí chelátorů (např.: deferoxamin). Jeho terapie pomalou 

infúzí je časově a finančně náročná. Z tohoto důvodu se hledají nové látky pro podání per os. 

Alkaloidy jsou produkty sekundárního metabolismu rostlin. Ve velkých dávkách působí na 

organismus toxicky. V nízkých koncentracích se dají některé jejich vlastností využít k léčbě.  

Tato práce byla zaměřena na výzkum chelatační aktivity isochinolinových alkaloidů- 

allokryptopinu, berberinu, bulbokapninu, eschscholtzinu, galantinu, lykorinu, kalifornidinu, 

protopinu, sinoakutinu, skulerinu a stylopinu. Jako referenční látka byl pro srovnání použit 

deferoxamin.  Chelatace byla měřena pro Fe2+ ionty a pro celkové železo, kde byl jako 

redukční činidlo použit hydroxylamin. Byla také měřena chelatace při upraveném pH na 

hodnoty 4,5, 5,5, 6,8 a 7,5. Jako indikátor Fe2+ iontů byl použit ferozin a aktivita alkaloidů 

byla měřena pomocí spektrofotometru. 

Výsledná aktivita alkaloidů byla porovnána při dvou koncentracích. Při poměru chelátor- 

železnaté ionty 1:1 byl nejaktivnější protopin poté deferoxamin a lykorin. Při poměru 10:1 

byly nejaktivnější allokryptopin a bulbokapnin poté protopin. Aktivita alkaloidů k celkovému 

železu se liší. Při poměru chelátor-celkové železo 1:1 byl nejaktivnější deferoxamin poté 

eschscholtzin a lykorin. Při poměru 10:1 nejvíce chelatoval deferoxamin, allokryptopin a pak 

následovaly s velmi blízkou aktivitou ostatní alkaloidy kromě berberinu a kalifornidinu, které 

ani u jednoho měření žádnou chelataci nevykázaly. Při upraveném pH vykázal měřitelnou 

aktivitu pouze galantin. 

Ze vztahu mezi strukturou a aktivitou vyplývá, že alkaloidy obsahující kvartérní dusík nemají 

schopnost chelatace. Aktivitu zvyšuje hydrogenace kruhu A isochinolinu. Nejaktivnější byly 

s rozpojeným kruhem A isochinolinu a na C6 navázanou ketonickou skupinu. OH skupina 

chelataci mírně zvyšuje. Uzavřením kyslíku do heterocyklu se aktivita sníží. 


