
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra farmaceutické botaniky a ekologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interakce katechinů s ionty mědi 

Interactions of catechins with copper ions 

 

RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 

 

 

Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. 

 

 

 

Hradec Králové, 2014    Mgr. Petra Řihošková 



 2 

PROHLÁŠENÍ 

 

„Prohlašuji, že tato rigorózní práce je mým původním autorským dílem.  

Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou 

uvedeny v seznamu použité literatury a v práci řádně citovány.” 

 

 

V Hradci Králové, 2014     Petra Řihošková 



 3 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkuji PharmDr. Janě Karlíčkové, Ph.D. za odborné vedení, vstřícnost a 

konzultace při zpracování této rigorózní práce. 

Práce vznikla za podpory grantů: GAUK 605712C a FRVŠ 664/2011/A a výzkum-

ného programu PRVOUK P-40. 

 

 

Petra Řihošková 



 4 

1 Abstrakt 
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Název rigorózní práce: Interakce katechinů s ionty mědi 
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antioxidanty 

 

Flavonoidy patří mezi rostlinné polyfenoly prokazující významnou antioxidační 

aktivitu, kterou pozitivně ovlivňují lidské zdraví. Flavonoidy jsou schopny chelatovat 

ionty kovů (např. železa a mědi) účastnící se na tvorbě volných kyslíkových radikálů 

nebo přímo reagují s enzymy, jejichž aktivita zvyšuje oxidační stres. Jejich účinek je 

ovlivněn chemickou strukturou, především počtem a prostorovým uspořádáním 

substituentů a velikostí molekuly.  

Katechiny se řadí do skupiny flavonoidů, nachází se v mnoha potravinách 

např. v čaji, čokoládě, ovoci nebo červeném vínu. Katechiny vykazují široké spektrum 

biologických účinků, proto jsou často studovány. Jejich antioxidační efekt se hlavně 

projevuje vychytáváním nebo zhášením volných radikálů a chelatací železa a mědi. 

Měď patří mezi stopové prvky a je nezbytná pro správnou funkci organismu. 

V lidském těle je součástí enzymů a ovlivňuje mnoho metabolických procesů. 

Nedostatek nebo nadbytek mědi v organismu poškozuje řadu orgánů. 

Tato rigorózní práce se zabývala stanovením chelatační aktivity měďných a 

měďnatých iontů u vybraných katechinů: (-)-epikatechinu a (+)-katechinu hydrátu 

při různých pH hematoxylinovou i bathocuproinovou metodou a odvozením vztahu 

mezi jejich strukturou a chelatační aktivitou. 

Z našich výsledků vyplývá, že testované katechiny měď pouze redukovaly. Je to 

dáno jejich strukturou. Jejich významná antioxidační aktivita souvisí s přítomností 

vysoce reaktivních hydroxylových skupin na kruhu B v ortho poloze. 
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Abstract 

Charles University in Prague  
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 
Department of Pharmaceutical botanic and ecology                             

 
Candidate: Mgr. Petra Řihošková                         
Supervisor: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.              
Title of Thesis: Interactions of catechins with copper ions 

Keywords: catechins, chelating activity, copper, bathocuproine, hematoxylin, 

antioxidants 

 

Flavonoids are a class of plant polyphenols with significant antioxidant activity, 

which positively affects human health. Flavonoids are able to chelate metal ions (e.g. 

iron and copper) which participates in the formation of oxygen free radicals, or they 

directly react with enzymes whose activity increases oxidative stress. Their effect is 

influenced by the chemical structure, especially by the number and position of 

substituents and molecular size. 

Catechins belong to the group of flavonoids found in various types of food, e.g. 

in tea, chocolate, fruit, or red wine. Catechins exhibit a broad spectrum of biological 

effects, therefore they are often studied. Their antioxidant effect is mainly manifested 

by uptaking or quenching of free radicals and the chelation of iron and copper. 

Copper is one of the trace elements and is necessary for the proper function of 

the body. In the human body copper is part of enzymes and affects many metabolic 

processes. Copper deficiency or excess in the body damages many organs. 

This thesis deals with determination of chelating activity of cuprous and cupric 

ions for selected catechins: (-)-epicatechin and (+)-catechin hydrate at different pH 

hematoxylin and bathocuproine method and the derivation of the relationship 

between their structure and chelating activity. 

Our results suggest that the tested catechins only reduced copper. It is due to 

their structure. Their significant antioxidant activity is connected with the presence of 

highly reactive hydroxyl groups on the B ring at the ortho position. 
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3 Seznam zkratek 

 

AN Alzheimerova nemoc 

ATP Adenosintrifosfát 

Aβ β-amyloid 

BCS Disodná sůl bathocuproindisulfonové kyseliny 

CNS Centrální nervová soustava 

CP Ceruloplasmin 

DDC N,N-diethyl-dithiokarbamát 

DMSO Dimethylsulfoxid 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

DOTA Kyselina 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová 

D-PEN D-penicilamin 

DTPA Kyselina diethylentriaminopentaoctová 

EDTA Kyselina ethylendiamin tetraoctová 

EGCG Epigallokatechin gallát 

HA Hydroxylamin hydrochlorid 

HEM Hematoxylin 

CHOPN Chronická obstrukční plicní nemoc 

NADPH Nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

PSP Periodická soustava prvků 

RNS Reaktivní formy dusíku 

ROS Reaktivní formy kyslíku  

RTG záření Rentgenové záření 

SOD Superoxiddismutáza 

SOP Standardní operační postup 

TEPA Tetraethylenpentamin 

TETA Triethylen tetramin 

TETA Kyselina 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan-1,4,8,11-tetraoctová 

TTM Tetrathiomolybdenát 

UV záření Ultrafialové záření 

WN Wilsonova nemoc 
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4 Teoretická část 

4.1 Úvod  

V rostlinách se vyskytují tisíce strukturně velmi různorodých polyfenolických 

sloučenin. Polyfenoly jsou sekundární metabolity rostlin, které jsou široce rozšířené. 

V rostlinách se nachází ve vysokých koncentracích. Nejrozšířenější polyfenoly jsou 

flavonoidy, fenolové kyseliny a lignany. (1) 

Rostlinné polyfenoly jsou velmi důležité součásti lidské potravy díky jejich 

antioxidační aktivitě, schopnosti vychytávat volné radikály a zmírnit oxidační stres, 

který vzniká při poškození tkání. (2) 

V mé práci se zabývám katechiny patřící do rozsáhlé skupiny flavonoidů, které 

jsou nejvíce zastoupeny v ovoci, zelenině a čaji. V současnosti roste zájem o studium 

těchto přírodních látek, protože vykazují širokou farmakologickou aktivitu. (3) 

Polyfenoly jsou především antioxidanty, které mají antibakteriální, antivirotické, 

antialergické, antikarcinogenní, protizánětlivé a imunostimulační účinky. Antioxidační 

aktivita polyfenolů je hlavně dána jejich redoxními vlastnostmi, dle kterých mohou 

působit jako činidlo, donory vodíku nebo zhášeče singletových kyslíků. Navíc mají 

schopnost tvořit cheláty s kovy. Bioflavonoidy mohou ovlivnit vznik, ale také šíření 

reakcí volných kyslíkových radikálů buď chelatací přechodných kovů nebo inhibicí 

enzymů (xantinoxidáza, lipoxygenáza, cyklooxygenáza, NADPH oxidáza a dalších 

enzymů), které mohou odstartovat oxidační reakce.  

Katechiny velmi dobře vychytávají volné radikály, inhibují superoxidový anion a 

mají silnou antioxidační aktivitu proti alkylperoxidovým radikálům. (3) 

Antioxidační aktivita katechinů může být využita např. jako prevence 

nežádoucích účinků při protinádorové terapii. Při dlouhodobé terapii doxorubicinem 

(antracyklinové antibiotikum) proti zhoubným nádorům dochází k nežádoucím 

účinkům způsobující vážné poškození srdeční tkáně. Kardiotoxicitu způsobují 

především volné radikály indukované doxorubicinem, které poškozují DNA a 

membrány. Nízké dávky katechinu mají kardioprotektivní efekt (antioxidační aktivita, 

schopnost chelatovat železo) a zvyšují kontraktilitu srdce. Podávání vysokých dávek 

nezvyšovalo ochranný účinek. (4) 
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Existuje mnoho prací, které popisují ochranný efekt katechinů na různé orgány. 

Studie in vitro prokázaly prospěšný účinek flavonoidů při ischémii/reperfúzi ledvin 

způsobené např. ucpáním arterie, po úrazu, při transplantaci, rejekci renálního štěpu. 

(5) 

Při konzumaci potravy bohaté na polyfenoly zahrnující ovoce, zeleninu, čaj a 

červené víno bylo prokázáno snížení kardiovaskulárních onemocnění, nižší incidence 

infarktu myokardu, snížení krevního tlaku. Pití červeného vína redukuje komplikace 

po infarktu myokardu. (6) 

Antioxidační efekt rostlinných polyfenolů je studován především ve spojení 

s prevencí srdečních onemocnění, rakoviny a degenerativních mozkových poruch 

souvisejících s biologickým stárnutím. (7) Navíc některé polyfenoly vykazují 

antibiotický, protiprůjmový a protivředový efekt. Příjem polyfenolů v potravě 

významně snižuje výskyt závažných nemocí, prodlužují délku dožití, i když nejsou 

pro nás esenciální. (3) (2) 
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4.2 Cíl práce 

1. Změřit chelatační aktivitu měďných a měďnatých iontů u vybraných katechinů a 

to: (-)-epikatechinu a (+)-katechinu hydrátu při různých pH hematoxylinovou i 

bathocuproinovou metodou. 

2. Odvodit vztahy mezi strukturou katechinů a jejich chelatační aktivitou. 
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4.3 Volné radikály 

Buňky živého organismu v průběhu buněčného života nepřetržitě produkují 

volné radikály. (8) Volný radikál je jakákoliv molekula, atom nebo ion s jedním nebo 

více nepárovými elektrony ve valenční sféře, schopný alespoň krátkodobé samostatné 

existence. Je vysoce reaktivní se schopností okamžitě oxidovat okolní molekuly. 

V mitochondriích se bez meziproduktů redukuje 95 % dodaného kyslíku a zbylých 5 % 

kyslíku je redukováno za vzniku intermediárních produktů nazývaných reaktivní formy 

kyslíku (reactive oxygen species – ROS). (9) Kromě ROS existují reaktivní dusíkové 

částice (RNS – Reactive Nitrogen Species). Oxidanty např. NO nebo H2O2 jsou 

v buňkách využívány imunitním systémem např. k odstranění patogenů, v buněčné 

signalizaci nebo vznikají při mitochondriálním dýchání. Přehled nejvýznamnějších 

reaktivních forem kyslíku a dusíku je sepsán v tabulce 1. 

 

Volné radikály Látky neradikálové povahy 

Reaktivní formy kyslíku 

SUPEROXIDOVÝ RADIKÁL O2
-· PEROXID VODÍKU H2O2 

HXDROXYLOVÝ RADIKÁL HO· KYSELINA CHLORNÁ HOCl 

PEROXYL RO2· OZON O3 

ALKOXYL RO· SINGLETOVÝ KYSLÍK 1O2 

HYDROPEROXYL HO2·   

Reaktivní formy dusíku 

OXID DUSNATÝ NO· PEROXYNITRIT ONOO- 

OXID DUSIČITÝ NO2· DUSITANY NO2
- 

 
Tabulka 1: Reaktivní formy kyslíku a dusíku 
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Hlavní zdroje ROS A RNS dělíme: 

 

1. Endogenní 

- Dýchací řetězec v mitochondriích 

- Biotransformační procesy na endoplazmatickém retikulu (reakce katalyzované 

na enzymovém systému cytochromu P 450) 

- Lyzosomy a peroxysomy 

- Buňky schopné fagocytózy – zejména neutrofily 

- Fentonova reakce přechodných kovů 

 

2. Exogenní 

- Cigaretový kouř 

- Znečištění životního prostředí 

- Pesticidy 

- Léčiva (např. celková anestetika) 

- Organická rozpouštědla 

- Ozon 

- Ultrazvuk, RTG záření, UV záření 

- Přechodné kovy 

- Hypoxie 

 

Hlavní producenti ROS v organismu jsou membránové vázané enzymy popř. 

koenzymy flavinové struktury, hemové koenzymy a enzymy s Cu v aktivním centru. (10) 
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Nejreaktivnější a vysoce nebezpečný je hydroxylový radikál (poločas rozpadu 

10–9 s), který vzniká buď pomalou Haberovou – Weissovou reakcí: 

O2
-· +  H2O2  → O2 + OH- + HO· 

nebo rychlou dvoustupňovou Fentonovou reakcí katalyzovanou železem: 

O2
-· + Fe3+  → Fe2+ +  O2 

Fe2+ +  H2O2  → Fe3+ + OH- + HO· (9)  

 

Radikály se velmi špatně detekují v organismu, protože se neakumulují, mají 

extrémně krátkou dobu života a mohou vyvolat poškození, které se projeví daleko 

později. Vzhledem k fyzikálně – chemickým vlastnostem radikálů se k detekci používá 

měření produktů oxidačního stresu. Tyto produkty jdou zjistit pomocí markerů 

oxidačního stresu. Např. posouzení poškození DNA se zjistí stanovením 

modifikovaných nukleosidů. 
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4.3.1 Oxidační stres 

Oxidační stres je proces, kdy dochází k porušení rovnováhy mezi vznikem a 

odstraňováním oxidantů (reaktivních kyslíkových nebo dusíkových částic). Rovnováha 

může být porušena na obou stranách! Pokud je rovnováha mezi oxidanty a 

antioxidanty pozměněna, reaktivní látky oxidují základní stavební jednotky buněk a to 

bílkoviny, nukleové kyseliny, fosfolipidy. Tento proces vede k fyziologickým změnám: 

 

1. PŘI OXIDACI PROTEINŮ: změna aktivity enzymů, změna v toku iontů, proteolýza 

2. PŘI OXIDACI DNA: vznik mutace, změny v translaci, inhibice proteosyntézy 

3. PŘI OXIDACI FOSFOLIPIDŮ: zvýšení propustnosti membrány, ovlivnění funkce 

membránově vázaných proteinů 

 

Na konec dochází k poškození tkáně nebo až k trvalému zániku buňky nekrózou 

či apoptózou. Oxidační stres způsobuje vznik a rozvoj velkého množství závažných 

lidských nemocí a přispívá k procesům stárnutí buněk. 

 

Mezi nemoci spojené s oxidačním stresem patří např.:  

- Parkinsonova a Alzheimerova nemoc (neurologické onemocnění) 

- Ateroskleróza (vaskulární) 

- Hypertenze 

- Diabetes mellitus (endokrinní) 

- Akutní pankreatitida (gastrointestinální) 

- Transplantace orgánů 

- Některé nádorové onemocnění 

- Plicní choroby (CHOPN, rakovina plic) 

- Ischemicko – reperfúzní poškození srdce a jiných orgánů a další. (11) (3) (12) 
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4.3.2 Antioxidanty 

Organismus je vybaven mnoha antioxidačními mechanismy, které blokují nebo 

potlačují škodlivé účinky toxických oxidantů. Antioxidanty jsou sloučeniny, které 

přerušují nebo zabraňují řetězovým reakcím při oxidaci. Obecně je antioxidant každá 

látka, která je oxidována rychleji než jiná méně oxidovatelná látka, kterou tak 

před oxidací chrání. 

 

Antioxidační obranný systém zahrnuje tři typy ochrany: 

1. Zábrana tvorby nadměrného počtu ROS 

2. Záchyt a odstranění radikálů (lapače, vychytávače, zhášeče) 

3. Reparační mechanismy poškozených biomolekul 

 

K přirozenému systému scavengerů (vychytávačů) patří: 

1. Antioxidační enzymy – Superoxiddismutáza, kataláza a další. 

Např. Superoxiddismutáza (SOD) – je skoro ve všech aerobních organismech, 

existují tři druhy, které mají různé kofaktory – vždy kovový atom. Indukce 

při vyšší tvorbě superoxidu. Např. SOD 2 Cu2+/Zn2+ je dimer s vysokou stabilitou, 

měď je redoxní centrum. Nachází se v hepatocytech, mozku, erytrocytech. (10) 

2. Neenzymové antioxidanty 

- Látky se sulhydrilovými skupinami (např. cystein) 

- Látky ovlivňující metabolismus železa (např. cheláty) 

- Vitamín E, C, flavonoidy, selen a další. 

3. Některé léčivé přípravky – nesteroidní antirevmatika, N-acetylcystein, statiny, 

amiodaron a další. (9) 
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4.4 Měď v lidském organismu 

Měď (chemická značka Cu, latinsky Cuprum) patří mezi mikroelementy (stopové 

prvky), to znamená, že ho naše tělo potřebuje minimální množství. Denní příjem 

stopových prvků je menší než 50 mg denně. V malém množství je pro organismus 

nezbytná, ve velkém toxická. Spolu se železem a zinkem patří k nejvíce zastoupeným 

mikroelementům v lidském těle. Je součástí metabolických procesů a přispívá 

ke správnému fungování organismu. V buňce je měď součástí enzymů a to 

cytochromoxidázy, monoaminoxidázy, superoxiddismutázy, tyrosinázy a lysyloxidázy. 

(13) (14)  

Průměrný obsah mědi v lidském těle se nachází v rozmezí 80–100 mg, z toho 

10 % je v plazmě a krevních buňkách a 90 % ve tkáních (játra, srdce, plíce, mozek, 

ledviny, kostní dřeň). (15) 

 

Sérum Muži 11–20 µmol/l 

Sérum Ženy 13,4–24,5 µmol/l 

Moč Muži, ženy < 1 µmol/den 

Moč Děti do 5 let < 5 µmol/den 

Tabulka 2: Referenční hodnoty mědi v séru a moči (16) 
 

Stanovení mědi v séru a moči se využívá především při určení deficitu mědi 

nebo u diagnózy Wilsonovy choroby. 
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4.4.1 Chemické vlastnosti mědi 

Jednomocná měď (Cu+) je v roztoku nestálá a snadno se oxiduje kyslíkem 

na Cu2+. Konfigurace Cu+ je analogická Zn2+, což vysvětluje, proč zinek soutěží s mědí 

v transportu a absorpci. Běžnou biologickou formou je dvojmocná měď. Molekuly 

vody, amino-, sulfhydrilové skupiny se váží k Cu2+ a vznikají komplexy přenosu náboje. 

Trojmocná měď je velmi nestabilní a nemá pravděpodobně biologický význam. 

 

Český název  Měď 

Mezinárodní název Cuprum 

Značka prvku Cu 

Protonové číslo 29 

Relativní atomová hmotnost 63,546 

Elektronegativita 1,7 

Struktura elektronového obalu [Ar] 3d104s1 

Oxidační čísla I, II 

Skupina  I. B 

Perioda 4. 

Tabulka 3: Měď v periodické soustavě prvků (PSP) 
 

Měď patří do stejné skupiny se stříbrem a zlatem (v PSP), je výborný vodič tepla 

a elektřiny, je tažná a kujná, barvu má načervenalou. Měď reaguje s vlhkým vzduchem 

a pokrývá se zelenou vrstvičkou hydrogenuhličitanů mědi – měděnkou. Cu je součástí 

mnoha slitin např. bronzu, mosazi, duralu a dalších. (17) 

4.4.2 Fyziologická funkce  

Měď je důležitá pro správnou funkci každé buňky lidského organismu. (14) 

V tkáních a krvi je měď vázána na bílkoviny, vytváří se komplexy tzv. metaloproteiny, 

např. v mozku cerebrokuprein, v erytrocytech erytrokuprein a další. 

Hlavní funkce mědi je při krvetvorbě, kde se ceruloplasmin podílí na oxidaci Fe2+ 

na Fe3+, což umožňuje mobilizaci zásobního Fe z feritinu, jeho vestavění do transferinu 

a použití pro syntézu hemoglobinu. Cu je součástí krevního srážecího faktoru V, který 

je nezbytný pro srážení krve. (18) 

Dále je součástí dýchacích a antioxidačních enzymů, má význam při tvorbě vlasů 

a pigmentů, ovlivňuje průběh imunitních reakcí a termoregulaci. 
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Lysyloxidáza je nutná k zesíťování proteinů pojiva. Katalyzuje oxidaci lyzolových 

a hydroxylyzylových zbytků v polypeptidových řetězcích elastinu a kolagenu, proto má 

zásadní význam pro pevnost, pružnost a ohebnost vláknitých bílkovin pojivové tkáně. 

Je důležitá při výstavbě kostí, mineralizaci kostry, účastní se na zabezpečení integrity 

pojivových tkání v srdci a cévním systému. Dostatek mědi může pozitivně ovlivnit 

hladinu cholesterolu v krvi. 

Na úrovni centrální nervové soustavy (CNS) ovlivňuje tvorbu myelinu v nervové 

tkáni a tvorbu katecholaminů. (19) 

Funkce mědi je úzce spjata s funkcí zinku (optimální poměr zinku a mědi je 

Zn:Cu = 7:1), kdy oba prvky působí synergicky. (13) 

 

4.4.3 Metabolismus mědi 

Normální denní příjem mědi je přibližně 2–5 mg/d, z toho je absorbováno 

v žaludku a v horní části duodena 40–60 % a poté transportováno do jater, kde je měď 

uložena. (20) Vysoký příjem vitamínu C, Fe a Zn významně snižuje resorpci Cu 

(kompetice se zinkem o vazebné místo) a dále resorpci ovlivňuje její obsah v dietě. (19) 

K absorpci dochází buď ve formě chelátového komplexu s aminokyselinami 

(nejvíce s histidinem) nebo je navázaná na metalothionein. Neabsorbovaná měď je 

vylučována stolicí. Primárně vázaná měď je rychle vychytávána játry, kde je 

zabudována do nově syntetizovaného ceruloplasminu a v této formě se dostává 

do systémové plasmy. V plasmě je tedy měď vázána především na již zmiňovaný 

ceruloplasmin (přibližně 93 % plasmatické Cu) a dále na albumin a transkuprin (asi 7 % 

plazmatické Cu), tyto proteiny jsou syntetizovány jaterními buňkami. Měď navázaná 

na cerulopalsmin je tedy uvolňována do krve a přenášena k buňkám se specifickými 

receptory pro ceruloplasmin, po navázání na receptor se měď uvolní z vazby 

na ceruloplasmin a vstupuje do konkrétní buňky. Do tkání se uvolní lépe měď vázaná 

z albuminu a transkuprinu než z ceruloplasminu.  

10 % mědi je vylučováno do žluče (u cholestázy vzniká excesivní akumulace 

mědi) a následně do GIT traktu (menší množství Cu může být znovu resorbováno 

ve střevě). K exkreci dochází především stolicí (1,5–2 mg/den), močí pouze 1–2 % 

absorbované Cu.  
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Játra jsou hlavním orgánem pro distribuci mědi do tkání a vylučování mědi 

ze systému. Nejvyšší koncentrace mědi jsou v játrech, mozku a ledvinách, avšak 

největší množství je uloženo ve svalovině a kostech (50–70 %). (15) (19) (20) 

 

4.4.3.1 Ceruloplasmin 

Je transportní metaloprotein modré barvy (lat. caeruleus = modrý) vážící měď a 

je řazen do skupiny globulinů (frakce α2-globulinů). Většina globulinů patří mezi 

glykoproteiny. Ceruloplasmin (CP) je tedy glykoprotein syntetizovaný v játrech nesoucí 

více než 95 % mědi v krevní plazmě, obsahuje 0,34 % mědi. Tato bílkovina je řazena 

také mezi enzymy a působí jako oxidáza, histamináza nebo jako scavenger superoxidu. 

(14) Ceruloplasmin prochází hematoencefalickou bariérou. Ve své struktuře obsahuje  

6–7 atomů mědi. CP je důležitý pro oxidaci plazmatického Fe2+, ale jen malá část mědi 

se uvolní do tkání. Opotřebovaný CP je v játrech odbourán a uvolněná měď, pevně 

navázaná na bílkoviny žluči, je vyloučena žlučí a stolicí (1,2 mg/d). (20) 

 

4.4.4 Nedostatek mědi 

Nedostatek mědi není příliš častý a dá se rozdělit na získaný nebo dědičný. 

Získaný se může vyskytnout u lidí s malnutricí (např. u malabsorpčního syndromu nebo 

u nesnášenlivosti lepku), s velmi nízkým příjmem potravy, s těžkým průjmem, 

u nemocných s nitrožilní výživou bez doplnění Cu, nebo u podvyživených kojenců a 

u kojenců živených kravským mlékem (mléko neobsahuje téměř žádnou měď). Mezi 

genetickou poruchu metabolismu Cu řadíme Menkesovu chorobu. 

Nedostatečný přívod mědi ovlivňuje řadu orgánů. Příslušné enzymy vykazují 

sníženou aktivitu v závislosti na orgánu a živočišném druhu. Může být postižen: 

- Kardiovaskulární systém (protržení aorty, zvýšené riziko infarktu myokardu, 

fibróza a hypertrofie myokardu) 

- Plíce (ztráta pružnosti plicních sklípků) 

- Kosti a chrupavka (osteoporóza, zlomeniny, zpomalení růstu) 
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- Systém krvetvorby (potřeba mědi pro využití železa při syntéze hemoglobinu – 

mikrocytární hypochromní anémie, leukopenie, anémie nereagující na podání 

železa) 

- Funkce imunitního systému 

- Centrální nervový systém (porucha koordinace, třes, demence, porucha 

artikulace) 

- Vlasy, kůže (ztráta barvy kůže a vlasů, vliv na pigmentaci očí) 

- Syntéza lipidů (hypercholesterolémie, změna složení lipidů) 

- Angiogeneze (vytváření nových cév – narušení elasticity arterií) 

- Tvorba inzulinu (snížená) a porucha glukózové tolerance  

4.4.4.1 Menkesova choroba 

Menkesova nemoc (trichopoliodystrophia, choroba kudrnatých vlasů) je velmi 

vzácné dědičné onemocnění, vázané na chromozom X, které je způsobeno mutací genu 

kódujícího Cu2+-transportující ATPázu (ATP 7A). To následně způsobí neschopnost 

buněk střevní sliznice přenášet měď přes serózní membránu do krevní cirkulace, proto 

je koncentrace Cu a ceruloplasminu v krvi nízká. Snížený obsah Cu je také ve tkáních, 

játrech, mozku a vlasech.  Cu se hromadí ve střevní mukóze, svalech, slezině a 

ledvinách. Klinické příznaky jsou následkem snížené aktivity enzymů obsahujících Cu. 

Nemoc je charakterizována mentální retardací, opožděným růstem, 

abnormálním vzhledem vlasů (drobné kudrlinky na krátkém jemném šedavém vlasu), 

mozkovou gliózou s cystickou degenerací a např. teplotní nestabilitou. 

Onemocnění postihuje chlapce v prvních několika týdnech života a pacienti 

umírají do tří let po narození. 

Parenterální podání Cu (hned po narození) může zabránit těžkým změnám. 

4.4.5 Nadbytek mědi 

Nadbytek mědi se vyskytuje zřídka, může být způsoben např. genetickou 

poruchou metabolismu mědi u Wilsonovy choroby. Chronická otrava mědí může být 

vyvolána jejím vysokým obsahem v pitné vodě (měděným vodovodním potrubím) nebo 

používáním měděného nádobí. Akutní toxicita může být vyvolána po užití gramových 

dávek rozpustných solí mědi, následně dochází k podráždění zažívacího traktu se 
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zvracením a průjmy. Následné vysoké koncentrace Cu v séru provází ikterus 

s poškozením jater, ledvin a intravazální hemolýzou s častým fatálním průběhem. 

Měď není příliš toxická pro zvířata, pro rostliny a řasy je mírně toxická, avšak má 

značnou toxicitu pro nižší organismy a to bakterie, plísně a nižší houby, proto se 

např. používá skalice modrá pro ošetření vinné révy. 

4.4.5.1 Wilsonova nemoc 

Wilsonova nemoc (WN, hepatolentikulární degenerace) je autozomálně – 

recesivní porucha metabolismu mědi způsobená deficitem měď transportující ATPázy 

(ATP 7B). Genetický defekt genu na chromozomu 13 snižuje vylučování Cu žlučí a 

zabudování Cu do ceruloplasminu. V důsledku toho se volná nebo volně vázaná měď 

hromadí v játrech a po té v plazmě, očích, CNS a jiných orgánech. Tato měď je 

cytotoxická, protože se váže na bílkoviny, zejména na SH-skupiny, a podporuje vznik 

kyslíkových radikálů (peroxidace lipidů). 

Následkem je hemolytická anémie a chronická aktivní hepatitida, která může 

později přejít v cirhózu. V CNS může být hromadění mědi příčinou četných nervových, 

neuromuskulárních a psychických poruch. Ukládání Cu do membrány oka vede 

ke vzniku Kayserova a Fleischerova prstence na okraji rohovky. Postiženy mohou být 

také ledviny, kostra a srdce. (20) 

Prevalence WN je udávána 1 : 25 000–30 000, výskyt heterozygotních nosičů 

genu je 1/90 obyvatel. Tato choroba je nejčastějším geneticky podmíněným 

poškozením jater u dětí. Wilsonova choroba je onemocněním mladšího věku, největší 

výskyt je mezi 13. – 25. rokem, pouze výjimečně onemocnění začíná před 5. rokem 

nebo po 50. roce života. (21) 

Vylučování Cu močí je zvýšeno a po podání penicilaminu dochází k dalšímu 

mnohonásobnému zvýšení. Ve stolici je snížený obsah mědi jako důsledek její snížené 

exkrece žlučí. V játrech lze prokázat zvýšený obsah a to hodnoty větší než 4,7 µmol/g 

(300 µg). (19) 
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4.4.5.1.1 Diagnostika WN 

Diagnostika WN zahrnuje biochemická, histologická, izotopová, oftalmologická 

a genetická vyšetření. Základním vyšetřením je stanovení hladiny ceruloplasminu 

v séru. Snížení je přítomno u více než 80 % všech nemocných. U většiny pacientů je 

snížení velmi výrazné pod 0,1 g/l, u 10–15 % nemocných jsou hodnoty jen lehce 

pod normálem. Dále se kontroluje měď v moči, exkrece mědi močí je vyšší než 

1,5 mmol/24 hod. Vzestup exkrece je většinou několikanásobný (5–7 mmol/24 hod). 

Stanovení mědi v játrech je nejpřesnějším parametrem. Normální hodnoty jsou 

25–50 mg Cu/g suché jaterní tkáně a u WN se pohybují mezi 450–1200 mg/g. 

Kayser–Fleischerův prstenec patří mezi typické příznaky, prostým okem těžko 

rozeznatelný, proto je třeba k vyšetření štěrbinová lampa a oční lékař, avšak 

u některých pacientů chybí. Testy s radioaktivní mědí se v České republice neprovádí. 

Genetické vyšetření je přínosné především v rodinách s prokázaným výskytem WN 

např. sourozenci nemocných. V současné době jsou prováděna pouze vyšetření 

na nejčastěji se vyskytující mutace. (21) 

4.4.5.1.2 Terapie 

Hlavním cílem léčby je vyplavit kumulovanou měď z orgánů a snížit její toxicitu. 

Dieta s nízkým obsahem Cu má malý význam a je přísně dodržována jen v 1. roce léčby.  

Lékem první volby je penicilamin (beta-beta dimethylcystein), který vytváří 

s mědí chelát a ten je pak vylučován močí. Navíc má schopnost reaktivovat enzymy 

obsahující SH skupiny. Tato léčba je celoživotní a nesmí být na delší dobu přerušena. 

Při chronické léčbě je podáváno 900–1200 mg/den. Vyšší dávky jsou podávány 

výjimečně. Na počátku léčby jsou podávány nízké dávky (150–300 mg/den), které jsou 

postupně navyšovány a plné léčebné dávky je dosaženo během 3–5 měsíců, tím se 

předejde závažným nežádoucím účinkům nebo např. nevratným zhoršením 

neurologických a jaterních příznaků. Efekt léčby lze očekávat až za 4–6 měsíců. Při této 

terapii dochází ke zvýšené spotřebě pyridoxinu (vitamin B6), proto je nutná substituce 

vitaminem B6 (40–60 mg). 

Druhou možností léčby je podávání zinku. Základním mechanismem účinku je 

stimulace syntézy metalothioneinu ve střevních buňkách a vytvoření slizničního bloku 

pro resorpci mědi a tím zvýšení exkrece mědi stolicí. Běžná léčebná dávka je 3 × 50 mg 
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zinku denně. Nástup účinku je pomalejší než u penicilaminu, při porovnání klinického 

efektu jsou oba postupy srovnatelné. Podávání zinku má nižší výskyt nežádoucích 

účinků, ale problémem je přetrvávající vysoká koncentrace mědi v játrech. 

Další alternativou je terapie triethylen tetraminem (TETA), preparát je ale 

nestabilní a obtížně dostupný. U fulminantní formy WN je jedinou možnou léčbou 

transplantace jater. (21) 
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4.4.6 Měď v potravě 

Doporučená denní dávka mědi v potravě by se měla pohybovat kolem 1 mg, 

u těhotných a kojících žen okolo 1,3 mg. 

Potraviny dělíme podle obsahu mědi: 

1. Potraviny s vysokým obsahem mědi, tj. nad 1 mg Cu/1000 kcal: vnitřnosti, 

zelená zelenina, řada druhů ryb, ústřice, ořechy, sušené ovoce, čokoláda, 

luštěniny.  

2. Potraviny s nízkým obsahem mědi, tj. méně než 0,5 mg Cu/1000 kcal: mléčné 

výrobky, chléb, jehněčí a hovězí maso. 

 

Potraviny mohou být také obohacovány mědí za účelem zvýšení jejího obsahu. 

Denní referenční dávka mědi je 2,0 mg (dle Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb.). 

Denní referenční dávka je množství potravního doplňku, které je základem pro určení 

horní hranice obohacování. (22) 

 

Prvek Forma 

Měď Citronan měďnatý 

Glukonan měďnatý 

Síran měďnatý 

Komplex lysin-měďnatý 

Uhličitan měďnatý 

Tabulka 4: Formy potravních doplňků určené k obohacování potravin prvkem 
Cu (22) 
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4.5 Chelatace mědi 

4.5.1 Chelatace 

Termín chelát je cyklický komplex kovu s jednou nebo více molekulami 

organické látky (ligandy), v němž je kovový ion vázán k jednomu ligandu dvěma nebo 

několika vazbami (jako spáry, klepety, chelé = řecky spár, klepeto). (23) 

Chelatační  léčba je terapie, která je v medicíně hojně využívána při otravě 

těžkými kovy. Chelatační činidlo např. kyselina ethylendiamin tetraoctová (EDTA) 

na sebe naváže kovové ionty např. železa, olova, rtuti, zinku, kadmia nebo mědi a 

vytvoří chelát, který je následně vyloučen ze systému močí nebo stolicí. Chelatační 

terapie může odstranit z organismu toxiny a brání produkci škodlivých molekul 

nazývaných volné radikály, které způsobují poškození buněk. Další možné využití této 

metody je při léčbě nemocí srdce, Alzheimerovy nemoci, Wilsonovy nemoci, rakovině, 

onemocnění štítné žlázy, roztroušené skleróze, psoriáze, svalové dystrofii a dalších 

onemocnění. Alzheimerova nemoc (AN) je heterogenní, progresivní neuro-

degenerativní onemocnění, které zaujímá největší podíl demencí ve stáří. V mozku 

dochází ke ztrátě neuronů a tvoří se β-amyloidní plaky (Aβ), dochází k nerovnováze 

mědi, železa, zinku a k oxidačnímu stresu. Existuje hypotéza založená na in vitro 

studiích, která ukazuje vliv přechodných kovů (mědi a zinku) na tvorbu β-amyloidu. 

Tyto kovy podporují shlukování plaků β-amyloidu, to vede k poškození synapsí a tvorbě 

β-amyloidu. U pacientů s AN je zvýšená volná měď v séru. V současnosti jsou 

zkoumány právě chelátory mědi např. kliochinol, který je schopen zvrátit agregaci a 

redoxní aktivitu Aβ díky své nízké afinitě k mědi a následně nedochází k poškození 

peptidů. (24) 

Chelatace neboli tvorba komplexů se využívá také ke zvýšení biologické 

dostupnosti léčiv, která jsou těžce rozpustná ve vodném prostředí. Některé látky tvoří 

s dvojvaznými a trojvaznými kovovými ionty cheláty vázané koordinační vazbou. Tyto 

cheláty pak mají výhodné fyzikální vlastnosti jako např. zvýšenou teplotu tání, vyšší 

rozpustnost nebo stabilitu. „Vzniklý chelát může v lidském organismu měnit nejen 

farmakokinetiku, ale i farmakodynamiku chelatované léčivé látky tedy její účinek. 

Někdy mohou cheláty tvořit podstatnou část lékové formy a tvořit se in situ během její 
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přípravy. Typickým příkladem jsou makrolidová antibiotika tvořící cheláty s dvoj- a 

trojvaznými kovy.“ (25) 

4.5.2 Chelátory mědi 

Rozeznáváme dva parametry, podle kterých chelátory rozdělujeme: 

1. Chelátory mědi vázající měďné ionty Cu+ nebo ionty měďnaté Cu2+. 

2. Chelátory mědi prostupující přes buněčnou membránu nebo neprostupující. 

 

Chelátory zasahují do metabolismu mědi a tím ovlivňují mnoho pochodů 

v organismu, mohou měnit rovnováhu mezi Cu+ a Cu2+ ionty v organismu, která je 

spojena nebo není spojena se změnou v celkové koncentraci mědi a také mohou měnit 

intracelulární redistribuci a meziorgánový transport Cu. Měď má různou afinitu 

k rozlišným proteinům, proto chelatační sloučeniny mohou Cu odstranit z jedné 

bílkoviny a předat ji druhé bílkovině, což vede ke změně nitrobuněčného rozložení Cu a 

meziorgánovému transportu díky chelátorům. 

 

Využití chelátorů lze rozdělit na tři skupiny: 

1. Porozumění mědi a proteinům vázajících Cu na molekulární bázi v biologickém 

systému. 

2. Léčba nemocí zasažením do metabolismu Cu. 

3. Diagnostika metabolických poruch mědi. 
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4.5.3 Přehled sloučenin chelatujících měď (26) 

4.5.3.1 Polyaminokarboxylátové chelátory 

Jsou organické látky obsahující základní ligand v podobě kyseliny aminoctové  

[- N (CH2 COOH)2]. Mají dvě donorové skupiny a to amino dusík a karboxylový kyslík. 

Mohou vázat měď, zinek, rtuť a kobalt. Tyto chelátory jsou využívány v různých 

odvětvích např. molekulární biologii, v buněčné biologii, v medicíně, ke změkčování 

vody, odstraňování vodního kamene nebo např. ve fotografii. (27) 

Mezi zástupce patří kyselina ethylendiaminotetraoctová (EDTA) a kyselina 

diethylentriaminopentaoctová (DTPA). EDTA je klasický chelátor běžně užívaný 

v molekulární biologii a biochemických studiích. EDTA je studována již od roku 1968.  

 
Obě tyto sloučeny:  

- Váží měďnaté ionty Cu2+ 

- Prostupují přes buněčnou membránu 

- Vytváří s přechodnými kovy stabilní komplexy rozpustné ve vodě 

 

Obrázek 1: Struktura EDTA 
 

 

Obrázek 2: Struktura DTPA 
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4.5.3.2 Acyklické aminochelátory 

Základní ligand z této skupiny je ethylendiamin  [-NHCH2CH2NH-]. Typickým 

zástupcem je např. trientin a tetraethylenpentamin (TEPA), kteří jsou homology. 

Trientin obsahuje čtyři dusíky ve své struktuře a TEPA pět dusíků, mají ve své struktuře 

méně donorových skupin než EDTA, ale afinita k mědi je vyšší než u EDTA. Tato 

skutečnost je vysvětlena lepší stabilitou komplexu měď – chelát, který zaujímá square–

planar geometrickou konformaci. TEPA a trientin mají schopnost snižovat hladinu mědi 

a zároveň ovlivňují aktivitu enzymů vyžadující měď. Trientin soutěží o navázání mědi 

s albuminem v séru a bývá využíván při léčbě Wilsonovi nemoci a také s porozuměním 

role mědi v mechanismu angiogeneze se trientin užívá při léčbě rakoviny. 

- Váží měďnaté ionty Cu2+ 

- Prostupují přes buněčnou membránu 

- Vytváří s přechodnými kovy stabilní komplexy rozpustné v tucích 

 

 

Obrázek 3: Struktura trientinu  Obrázek 4: Struktura TEPA 
 

4.5.3.3 Makrocyklické aminochelátory 

Základními látkami jsou cyklam (1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan) a cyklen 

(1,4,7,10-tetraazacyklododekan), oba mají vysokou afinitu k mědi. Klinicky významné 

chelátory jsou TETA (kyselina 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan-1,4,8,11-tetraoctová) a 

DOTA (kyselina 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová). Jsou užívány 

ve spojitosti s 64Cu značenými monoklonálními protilátkami jako radioimunologicko-

terapeutické látky v diagnostice nebo léčbě. 

- Váží měďnaté ionty Cu2+ 

- Prostupují přes buněčnou membránu 

- Vytváří s přechodnými kovy stabilní komplexy rozpustné v tucích 
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Obrázek 5: Struktura TETA, R = -COOH 
 

4.5.3.4 Chelátor D-penicilamin (D-PEN) 

D-penicilamin obsahuje ve své struktuře amino-, thiol- a karboxylovou skupinu. 

Tyto funkční skupiny jsou schopné chelatovat měďné i měďnaté ionty. Komplex s mědí 

a D-PEN tvoří polymer s různými formacemi ve vodném roztoku a záleží na Cl- iontech, 

kyslíku, času a stupni měď/D-PEN. D-PEN při chelataci redukuje Cu2+ na Cu+ a zároveň 

probíhá oxidace na D-PEN disulfid. D-PEN špatně váže měď, která je již navázaná 

na lidský albumin v séru ve srovnání s trientinem. D-PEN tvoří základ pro léčbu 

Wilsonovi choroby.  

- Váží měďné Cu+ a měďnaté Cu2+ ionty  

- Prostupují přes buněčnou membránu 

- Vytváří s přechodnými kovy stabilní komplexy rozpustné ve vodě 

 

 

Obrázek 6: Struktura D-PEN 
 

4.5.3.5 Thiomolybdenové chelátory 

Chelátory thiomolybdenové, obsahující jednotky [MoOnS4-n]2-, jsou anorganické 

povahy. Tetrathiomolybdenát (TTM) reaguje s anorganickou mědí a tvoří komplexy 

obsahující ve své struktuře dva různé kovy Mo-S-Cu. TTM je třetí lék v řadě (po D-PEN a 

trientinu) pro léčbu Wilsonovi nemoci, kde tvoří trojčlenný komplex s mědí a proteiny. 

Má jedinečný mechanismus účinku v závislosti na způsobu podání. Pokud je podán 

s potravou, tvoří komplexy s mědí a bílkovinami z potravy a tím brání absorpci mědi. 
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Pokud je podán mezi jídly, je absorbován krví a váže měď a sérový albumin za tvorby 

komplexů, tato navázaná měď se stává nedostupnou pro buněčné vychytávání. 

- Váže anorganickou měď 

- Neprostupuje přes buněčnou membránu 

- Vytváří komplexy rozpustné ve vodě 

 

Obrázek 7: Struktura TTM 

4.5.3.6 Hydroxychinolinové  chelátory 

Kliochinol je derivát 8-hydroxychinolinu a je perorálně dostupný chelátor mědi 

a zinku. Je užíván k léčbě Alzheimerovi nemoci (AN). U pacientů s AN dochází 

ke zvýšení hladiny železa v mozku a nahromadění mědi a zinku v β-amyloidu, zároveň 

nemocní mají vyšší hladiny mědi v plazmě, ale nižší hladiny Cu v mozku. Kliochinol je 

lipofilní a tak dobře prostupuje do mozku, kde chelatuje přednostně měď a zinek, které 

jsou uloženy v β-amyloidu a tvoří trojkomplexy, tím se vysvětluje jeho efekt při neuro- 

degenerativním onemocněním. Kliochinol vyváže kovy z β-amyloidu a to vede k jeho 

snadnějšímu rozpuštění na monomery, které se lépe odbourají z mozku. Měď získaná 

z β-amyloidu je transportována do jiných míst a to přispívá k zachování rovnováhy Cu 

v mozku. Kliochinol není tedy jen chelátor, ale také chaperon pro jeho schopnost 

transportovat Cu mezi molekulami. 

- Váže měďnaté ionty Cu2+ 

- Prostupuje přes buněčnou membránu 

- Vytváří s přechodnými kovy stabilní komplexy rozpustné v tucích 

 

Obrázek 8: Struktura kliochinolu 
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4.5.3.7 Dithiokarbamátové chelátory 

Dithiokarbamáty obsahují funkční skupinu dithiokarboxy spojenou s alifatickým 

sekundárním aminem. Chelátory z této skupiny se rozlišují podle různé alkylové 

skupiny napojené na jejich dusíkový atom. Typickým zástupcem je N,N-diethyl-

dithiokarbamát (DDC), který inhibuje Cu, Zn-SOD. Odstraní měď z tohoto enzymu a tím 

pak vzniká o měď ochuzený neaktivní protein.  

- Váže měďnaté ionty Cu2+ 

- Prostupuje přes buněčnou membránu 

- Vytváří stabilní komplexy rozpustné v tucích 

 

 

Obrázek 9: Struktura N,N-diethyldithiokarbamátu 
 

4.5.3.8 Diaminové chelátory 

Diaminy obvykle obsahují 2,2‘-bipyridin a 1,10-fenantrolin. Nejznámější 

chelátory z této skupiny jsou neocuproin, bathocuproin a bathocuproin disulfonát 

(BCS). Tyto chelátory především chelatují měďné ionty. Navíc tyto ligandy jsou známé 

svou schopností vázat ionty měďnaté a vyvolat jejich redukci na ionty měďné. Jakmile 

proběhne redukce v komplexu s mědí, komplex je stabilizován a neúčastní se 

redoxního cyklu. BCS a neocuproin tedy inhibují na mědi závislý redoxní cyklus. 

Neocuproin je nejvíce hydrofobní z těchto tří chelátorů a používá se pro intracelulární 

a extracelulární chelataci mědi, jakmile projde přes buněčnou membránu. Neocuproin 

tvoří lipofilní komplexy s měďnatými ionty a ty jsou více potentní oxidanty než měď 

samotná a tak se zvyšuje toxicita mědi. Na druhou stranu BCS, sulfonový derivát 

bathocuproinu, který byl vyvinut, tak aby byl ve vodě rozpustný, inhibuje mědí 

zprostředkovanou cytotoxicitu díky vytvoření hydrofilního komplexu s Cu2+. BCS je 

nabitý, proto nemůže procházet buněčnou membránou a tak je užíván ve studiích, 

které potřebují extracelulární měď-limitující sloučeninu. 
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- Váží měďné ionty Cu+ (neocuproin, bathocuproin, BCS) 

- Prostupují přes buněčnou membránu (neocuproin, bathocuproin), BCS 

neprostupuje přes buněčnou membránu 

- Vytváří komplexy rozpustné v tucích (neocuproin, bathocuproin), BCS vytváří 

komplexy rozpustné ve vodě 

 

Obrázek 10: Struktura bathocuproinu Obrázek 11: Struktura neocuproinu 
 

4.5.3.9 Chelátor kuprizon 

Kuprizon je dvojvazný ligand s dvěma hydrazidy a je užíván přednostně 

k navázání měďnatých iontů v buňce. Má neurotoxické vlastnosti (v centrálním 

nervovém systému působí demyelinizaci), které jsou využívány při výzkumu 

roztroušené sklerózy.  

 

- Váže měďnaté ionty Cu2+ 

- Prostupuje přes buněčnou membránu 

- Vytváří s přechodnými kovy stabilní komplexy rozpustné v tucích 

 

 

Obrázek 12: Struktura kuprizonu 
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4.6 Polyfenoly 

Rostliny obsahují tisíce bioaktivních sloučenin. Rostlinné polyfenoly tvoří jednu 

z nejvíce zastoupených skupin rostlinných metabolitů, jsou nepostradatelné a 

umístěné ve všech částech rostlinných tkání. Významně ovlivňují fyziologii rostlin. Hrají 

klíčovou roli v pigmentaci, růstu, rozmnožování a chrání rostliny před patogeny a 

predátory. Polyfenoly neboli fenolové sloučeniny zaujímají nejširší skupinu rostlinných 

látek v rostlinné říši. Údajně je známo a identifikováno více než 8 000 různých struktur. 

Polyfenoly jsou produkty sekundárního metabolismu rostlin a zahrnují jak jednoduché 

fenolové kyseliny, tak vysoce polymerizované molekuly jako například taniny. Primárně 

se vyskytují v konjugované formě se sacharidovými jednotkami β-glykosidicky 

vázanými k hydroxylovým skupinám nebo mohou vázat necukernou složku (aglykon). 

(2) Nejběžnější sacharidová jednotka je glukóza nebo rhamnóza, může to být také 

glukuronová kyselina, galaktóza nebo jiný sacharid. Většinou je připojen jeden glykosyl, 

ale někdy jsou substituovány dva nebo tři hydroxyly polyfenolu. Sacharidová jednotka 

nebo aglykon mohou být dále substituované hydroxykyselinou např. kyselinou 

jablečnou. (1) 

4.6.1 Příjem polyfenolů v potravě 

Polyfenoly běžně přijímáme z potravy a nejvíce jsou obsaženy v ovoci, zelenině, 

luštěninách, čokoládě, vínu a čaji. Denní příjem byl odhadnut na 1 gram a je výrazně 

vyšší než příjem antioxidačních vitamínů jako např. tokoferoly, karoteny nebo 

askorbová kyselina. (1) Koncentrace v rostlinách je ovlivňována mnoha faktory a to: 

druhem rostliny, ročním obdobím, klimatem, pozdní sklizní, skladováním a způsobem 

zpracování a metodou přípravy pokrmů. Například zelenina jako cibule, rajčata a mrkev 

během varu ztrácí 75 % – 100 % jejich počátečního množství látek, zatímco při přípra-

vě pokrmů v páře jsou ztráty výrazně nižší. 
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4.6.2 Resorpce, biotransformace, vylučování 

Biologická dostupnost polyfenolů závisí na jejich osudu v trávicím traktu. 

Fyzikálněchemické vlastnosti polyfenolů řídí absorpci a biotransformaci a jsou 

primárně určovány chemickou strukturou. Rozhodující faktory jsou tedy struktura, 

stupeň chemické modifikace (např. glykosylace, konjugace atd.), molekulová 

hmotnost, stupeň polymerizace a rozpustnost. Fenolové kyseliny mají relativně malou 

molekulovou hmotnost, proto jsou dobře absorbovány ze střeva. (2) 

Hlavním místem resorpce polyfenolů v trávicím traktu je tenké a tlusté střevo, 

avšak některé polyfenoly se mohou resorbovat již v dutině ústní (např. katechiny) 

při vypití zeleného čaje. Některé polyfenoly s nízkou molekulovou hmotností jsou 

absorbovány ve formě glykosidů přímo, ale u většiny flavonoidů je odštěpena jejich 

polární složka. Přeměna glykosidů je nezbytná pro prostou difúzi přes kartáčový lem 

tenkého střeva. Nejvýznamnější enzym štěpící polyfenoly v tenkém střevě je laktáza, 

která především hydrolyzuje mléčný cukr. Neabsorbované polyfenoly jsou 

transportovány do tlustého střeva, kde mohou být metabolizovány střevními 

bakteriemi na jednodušší sloučeniny a vyloučeny nebo dále pozměněny. Polyfenoly 

s vysokou molekulovou hmotností např. ellagotanniny nejsou absorbovány 

do krevního řečiště, ale jsou hydrolyzovány na kyselinu ellagovou a urolithiny a pak 

absorbovány, konjugovány v játrech a vyloučeny močí nebo skladovány v tkáních 

např. v prostatě. (2) Po resorpci z trávicího traktu jsou tedy polyfenoly metabolizovány 

enzymy, konjugovány v játrech s kyselinou glukuronovou nebo sulfatovány. Polyfenoly 

se vylučují z organismu převážně močí a žlučí ve formě polárních ve vodě dobře 

rozpustných sloučenin. (1) Maximální hladiny polyfenolů v krvi jsou dosaženy za dvě 

hodiny a eliminační poločas je většinou 4,8–6,9 hodin. (2) 
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4.6.3 Rozdělení polyfenolů 

Polyfenolické sloučeniny mohou být rozděleny do deseti tříd v závislosti 

na jejich chemické struktuře.  

Základní rozdělení je do čtyř kategorií: 

1. Fenolové kyseliny 

2. Flavonoidy 

3. Stilbeny 

4. Lignany 

Nejdůležitější a nejběžnější jsou sloučeniny s nízkou molekulární hmotností a to 

fenolové deriváty a flavonoidy. Fenolové kyseliny jsou jednoduché molekuly 

(např. kyselina kávová, vanilin), které tvoří přibližně jednu třetinu celkového příjmu 

polyfenolů a flavonoidy tvoří zbývající dvě třetiny. 

 

4.6.3.1 Fenolové kyseliny 

Rozlišujeme dvě podskupiny fenolových kyselin: 

1. Deriváty kyseliny skořicové (např. kyselina kávová, viz Obr. 13, kys. kumarová) 

2. Deriváty kyseliny benzoové (např. kyselina ellagová, kys. gallová, viz Obr. 14) (2) 

 

 
 
 
 
 
Obrázek 13: Struktura kyseliny kávové  
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 14: Struktura kyseliny gallové 
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Hydroxyskořicové kyseliny jsou častější v naší stravě než deriváty kyseliny 

benzoové. Vyskytují se glykosylované nebo ve formě esterů kyseliny chininové, 

šikimátové a vinné. Nacházejí se především ve vnějších vrstvách zralého ovoce a jejich 

koncentrace se během zrání snižuje. Nejrozšířenější je kyselina kávová, jak volná tak 

esterifikovaná. Mezi zdroje hydroxyskořicových kyselin řadíme borůvky, kiwi, třešně, 

jablka, brambory, obiloviny (kyselina ferulová – ve vnějších vrstvách zrna) a kávu. 

Hydroxybenzoové kyseliny jsou ve stravě zastoupeny v malých množstvích 

s výjimkou některých druhů červeného ovoce, červené ředkve a cibule. Důležitý zdroj 

kyseliny gallové jsou listy kamélie čínské (čajovníku čínského). Čajové lístky mohou 

obsahovat až 4,5 g/kg čerstvé hmotnosti kyseliny gallové. (28) 

  

4.6.3.2 Flavonoidy 

Flavonoidy tvoří velkou skupinu sloučenin (je jich popsáno více než pět tisíc) 

s podobnou chemickou strukturou, která se skládá ze dvou benzenových jader (kruh A 

a B) spojených s heterocyklem obsahujícím kyslík (kruh C), viz Obr. 15. Flavonoidy jsou 

důležitou součástí potravy. V poslední době jsou často zkoumány díky jejich širokému 

spektru biologických účinků konkrétně při prevenci rakoviny se schopností 

antimutagenní, antiproliferativní, dále jsou silnými antioxidanty, účastní se buněčné 

signalizace, regulují buněčný cyklus a zasahují do angiogeneze. Flavonoidy se nachází 

ve vysoké koncentraci ve víně, čaji, grapefruitech, kakau a v mnoha dalších rostlinách. 

V rostlinách se vyskytují jako glykosidové deriváty (s cukernou složkou) nebo obsahují 

necukernou složku (aglykon). (2) Nejvyšší obsah metabolitů se nachází ve svrchní části 

rostliny jako je kůra, v listech a květech a je ovlivněn mnoha faktory např. slunečním 

svitem, klimatem, obdobím a také způsobem přípravy rostlinných pokrmů 

před konzumací. V podzemních částech rostliny jsou jen stopová množství flavonoidů, 

protože tvorba závisí především na osvětlení.  Přítomnost flavonoidů se mění 

s druhem, čeledí a řádem rostliny. (29)  
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Obrázek 15: Základní struktura flavonoidů (30) 
 

4.6.3.3 Rozdělení flavonoidů 

Podle stupně oxidace kyslíkového heterocyklu (kruh C) rozeznáváme šest podtříd 

flavonoidů: 

1. Flavonoly 

2. Flavony 

3. Isoflavony 

4. Flavanony 

5. Anthokyanidiny 

6. Flavanoly (katechiny a proanthokyanidiny) (28) 
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4.6.3.3.1 Flavonoly 

Flavonoly patří k nejvíce zastoupeným flavonoidům v potravě. Hlavní zástupci 

flavonolů jsou kvercetin, kempferol a myricetin. Vyskytují se v cibuli (největší zdroj 

1,2 g/kg čerstvé hmotnosti), pórku, kapustě, brokolici, borůvkách, jablkách, červeném 

víně a čaji. Červené víno a čaj obsahují 45 mg/l flavonolů. Kvercetin je nejčastěji vázán 

na dva typy cukrů a to rhamnózu a galaktózu, s jinými cukry se konjuguje jen zřídka. 

Kumulují se ve svrchních částech rostlin (slupka, listy), protože jejich biosyntéza je 

stimulována světlem. (31) (28) 

 

 

Obrázek 16: Struktura kvercetinu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 17: Struktura myricetinu 
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4.6.3.3.2 Flavony 

Flavony jsou méně časté než flavonoly v ovoci a zelenině. Z flavonů je 

nejdůležitější luteolin a apigenin, které jsou v petrželi a celeru. Další zdroje jsou 

např. heřmánek a mandarinky. Strukturně se od flavonolů liší absencí hydroxylu na C-3 

pozici. (31) Ve slupce citrusových plodů je obsaženo velké množství 

polymethoxylovaných flavonů např. tangeretin, nobiletin, sinensetin. Tyto flavony jsou 

nejvíce hydrofobní flavony. (28)  

 

Obrázek 18: Struktura luteolinu  Obrázek 19: Struktura apigeninu 
 

4.6.3.3.3 Isoflavony 

Isoflavony se vyskytují především v luskovinách, největším zdrojem je sója 

obsahující daidzein, glycitein, genistein s jejich β-glykosidy daidzinem, genistinem a 

glycitinem. V sóji převládají glykosidy, ale navíc jsou přítomny jejich malonyl- a acetyl- 

deriváty. Mezi jejich zdroje patří sójové produkty včetně tofu, sójového masa a cizrna. 

Isoflavony jsou podobné flavonoidům, ale při jejich syntéze v rostlinách dochází 

ke změně struktury a přesunutí arylové skupiny z polohy C-2 do polohy C-3. Strukturou 

se podobají estrogenům (molekule 17 β-estradiolu). Isoflavony se mohou vázat 

na estrogenní receptory ER-α, ER-β, a proto jsou známy pod pojmem fytoestrogeny, 

také mohou ovlivnit estrogenní metabolismus. (28) (31) 

 

 

Obrázek 20: Obecná struktura isoflavonů 
R = H = daidzein, R = OH = genistein  
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4.6.3.3.4 Flavanony 

Flavanony se vyskytují jen v určitých druzích ovoce a zeleniny např. rajčatech a 

aromatických rostlinách např. mátě.  Ve vysokých koncentracích jsou přítomny 

zejména v citrusových plodech. Zástupci jsou např.: hesperidin, neohesperidin 

(pomerančový džus), naringin (grapefruitový džus) a eriodiktyol (citróny). 

Neohesperidin a naringin zodpovídají za hořkou chuť grapefruitové a pomerančové 

kůry, zde jsou ve vyšších koncentracích než v dužnině. Nejčastěji se samozřejmě 

vyskytují jako glykosidy. Hesperetin a naringenin jsou volné aglykony a jejich glykosidy 

se nazývají hesperidin, naringin a narirutin, dle typu polární cukerné skupiny. 

 

Obrázek 21: Struktura hesperetinu 

4.6.3.3.5 Anthokyanidiny 

Anthokyanidiny patří po karotenoidech k nejvýznamnější skupině rostlinných 

barviv, které jsou rozpustné ve vodě. Vyskytují se převážně ve formě glykosidů. Jsou 

nositeli růžové, červené, modré a černé barvy. V lidské stravě je nacházíme 

v barevných malých plodech ostružin, borůvek, brusinek, malin, černého rybízu a 

např. v červeném vínu. Jejich barvu ovlivňuje pH, které mění jejich chemickou 

strukturu a tím i světelné absorpční vlastnosti. Jsou velmi nestabilní v zásaditém 

prostředí, na světle a jejich struktura se může měnit i při vaření. Aby se zabránilo jejich 

rozkladu, dochází ke glykosilaci např. glukózou v poloze 3 nebo esterifikaci organickými 

kyselinami (např. kys. citrónovou) nebo fenolovými kyselinami. Navíc jsou 

Anthokyanidiny stabilizovány tvorbou komplexů s jinými flavonoidy. Nejznámější 

zástupce je kyanidin, dále delfinidin, malvidin, pelargonidin. Běžně je přijímáme v ovoci 

a také z potravin, které jsou jimi obarveny. 
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Obrázek 22: Struktura delfinidinu  Obrázek 23: Struktura kyanidinu 
 

4.6.3.3.6 Flavanoly 

Flavanoly jsou zjednodušeně nazývány katechiny. Existují ve formě monomerů 

(katechiny) nebo polymerů (proanthokyanidiny – kondenzované třísloviny).  

Mezi flavan-3-oly patří tedy katechin, epikatechin, gallokatechin, tyto látky se 

nejčastěji vyskytují ve formě esterů s kyselinou gallovou např. epigallokatechin gallát 

(EGCG). Katechiny jsou narůžovělé se sladko – trpkou chutí. 

Flavan-3-ol má dvě centra chirality (C-2, C-3), a proto mohou existovat čtyři 

základní pentahydroxyflavanové isomery (3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavany): 

 

Název izomeru Konfigurace 

(+)-katechin (viz Obr. 25) 2R, 3S  (trans) 

(-)-epikatechin (viz Obr. 24) 2R, 3R (cis) 

(-)-katechin (ent-katechin) 2S, 3R  (trans) 

(+)-epikatechin (ent-epikatechin) 2S, 3S  (cis) 

 
Tabulka 5: Základní izomery flavan-3-olu 
 

Biosyntéza těchto látek v rostlinách umožňuje vznik všech čtyř isomerů, 

avšak běžně se v přírodě vyskytují pouze dva: (+)-katechin a (-)-epikatechin. (32) 

Flavanoly nacházíme v mnoha potravinách a to v čokoládě, zeleném a černém 

čaji, hroznovém vínu, červeném vínu, semenech, obilovinách a jablcích. Katechin a 

epikatechin jsou hlavní flavanoly v ovoci, zatímco gallokatechin, epigallokatechin a 

epigallokatechin gallát nalezneme v hroznech, v luštěninách a nejvíce v čaji. 

Zelený čaj pochází z rostliny Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (syn. Thea sinensis 

L.) – kamélie čínská (čajovník čínský), čeleď Theaceae, řád Theales. Rostlina kamélie 

čínská je dnes pěstována v Asii od Srí Lanky po Gruzii a v Africe. Listy čajovníku se 
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sbírají jako tzv. fleše obsahující vrcholový pupen a 1–3 listy pod ním. Je rozlišováno 

mnoho typů čajů (suroviny) v závislosti na botanické odrůdě, stáří listů, způsobu 

zpracování a geografickém původu. 

 

Nejčastěji se rozlišují tyto druhy suroviny:  

- Zelený čaj (nefermentovaný, stabilizovaný, rychle sušený, rolovaný) 

- Černý čaj (nejdříve rolovaný, poté fermentovaný a nakonec sušený) 

- Oolong čaj (polofermentovaný) 

 

Kvalitní surovina obsahuje 4 % purinových bází (např. kofein, theofylin, 

theobromin) a až 25 % polyfenolů (především tříslovin) aj. (33) Při výrobě zeleného 

čaje jsou čerstvě sklizené lístky vystavené působení horké páry, tím dojde k inaktivaci 

enzymů a je zachována zelená barva lístků. Fenolické látky se mění jen velmi málo, a 

proto čaj představuje bohatý zdroj katechinů. Čajové lístky se následně svinují, 

dosoušejí a třídí. (34) 

Nejvíce jsou polyfenoly obsaženy v nejmladších listech sbíraných v létě, největší 

zastoupení mají flavanoly a to: (-)-epigallokatechin gallát (EGCG) 5–12 %, (-)-epi-

katechin gallát ECG 1–5 %, (-)-epikatechin 0,2–2 %, (+)-katechin, (+)-gallokatechin. Mezi 

další látky obsažené v čaji patří proteiny 15–20 %, aminokyseliny 30 %, cukry 5 %, 

kyselina askorbová, vitamíny skupiny B, terpenické glykosidy, alifatické a aromatické 

alkoholy. V jednom šálku čaje (šálek je dle některých prací 150 ml nebo 237 ml) je 

údajně přítomno 30–400 mg polyfenolických látek. (34) 

Vstřebávání katechinů ze zeleného čaje částečně začíná již v dutině ústní, avšak 

k největší resorpci dochází především v tenkém a tlustém střevě. Po vypití zeleného 

čaje byla koncentrace katechinů ve slinách o dva řády vyšší než v plazmě a eliminace 

ze slin (poločas 10–20 min) rychlejší než z plazmy. (1) Vstřebávání může být sníženo 

na příklad vazbou na bílkoviny (silně se polyfenoly váží k bílkovinám bohatých 

na prolin–kasein, mléko, želatina). Dále katechiny přecházejí do plazmy (hladina 0,2–

2 % v závislosti na vypitém množství čaje, maximální koncentrace byla za 1,4–2,4 hod 

po vypití nápoje). 

Flavanoly se polymerizují na dimery, trimery a další složitější polymery známé 

jako třísloviny. (31)„U kondenzovaných tříslovin existuje velká strukturní rozmanitost, 
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která je způsobena různým počtem a polohou hydroxylových skupin, stereochemií 

na centrech chirality, nebo typem a polohou mezimolekulových vazeb. Uváděny jsou 

různé O-methylace, C-, O-glykosylace a O-galloylace.” (32) 

Biologická aktivita katechinů obsažených v čaji je vysvětlena antioxidačním 

působením, zejména EGCG, schopností zhášet reaktivní formy kyslíku a dusíku, 

chelatovat kovy, které se účastní na tvorbě volných kyslíkových radikálů (Fe, Cu), 

inhibovat aktivaci transkripčního faktoru NF-κB a AP-1, inhibovat enzymy, jejichž 

aktivita může zvyšovat oxidační stres (NO-syntáza, lipoxygenázy, cyklooxygenázy, 

xantinoxidázy), zvyšovat aktivitu antioxidačních enzymů (glutathionperoxidáza, 

kataláza, superoxiddismutáza). (34) 

 

  

Obrázek 24: Struktura (-)-epikatechinu Obrázek 25: Struktura (+)-katechinu 
 

4.6.3.4 Účinky flavonoidů 

V úvodu jsem zmiňovala pozitivní efekt flavonoidů proti kardiovaskulárním 

nemocem. Pod skupinu kardiovaskulární onemocnění patří hlavně ateroskleróza, 

akutní infarkt myokardu, poškození srdce, arytmie, vysoký krevní tlak a další. Pozitivní 

účinek je především spojován a jejich antioxidační aktivitou – mechanismy účinku jsou 

shrnuty v tabulce 6. Flavonoidy jsou dále schopné snižovat shlukování a přilnutí 

leukocytů na stěnu cév a mají vazodilatační účinky. U flavonoidů byl prokázán pozitivní 

inotropní efekt, ale existují flavonoidy i s prokázaným negativním efektem. 

 Zmíněné účinky závisí na chemické struktuře těchto látek. Například kruh B je 

důležitý pro vychytávání volných radikálů; hydroxylové skupiny v poloze ortho, 3-

hydroxy-4-keto skupina nebo 5-hydroxy-4-keto skupina jsou schopné chelatovat 

železo; planární konformace se 4-keto skupinou a 2,3-dvojnou vazbou je nezbytná 
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pro zabránění adhezi leukocytů a jejich shlukování; 4-keto skupina je zodpovědná 

za vazodilataci a specifická hydroxy – methoxy ortho konformace v kruhu B je důležitá 

pro inhibici NADPH oxidázy. 

 

Aktivita  Mechanismus účinku 

Zeslabení oxidačního stresu Přímé vychytávání volných radikálů 

Interakce s kovem (chelatace Fe nebo Cu) 

Inhibice enzymů produkujících ROS-xantin-
oxidázy, lipoxygenázy, NADPH oxidázy 

Snížení zánětlivých molekul Inhibice reaktivních forem dusíku 

Inhibice COX-2  

Inhibice aktivace leukocytů 

Inhibice agregace krevních destiček  

Vazodilatace  

 
Tabulka 6: Přehled mechanismů účinku v prevenci/léčbě kardiovaskulárních 
onemocnění (35) 

 

4.6.3.4.1 Interakce s kovem (chelatace Fe nebo Cu) 

Při antioxidační reakci flavonoidu s přechodným kovem vzniká chelát (kov se 

naváže do struktury flavonoidu) nebo dochází k redukci kovového iontu. Existují tři 

preferenční chelatační místa: 

1. Pozice mezi 5-hydroxylovou a 4-karbonylovou skupinou (a) 

2. Pozice mezi 3-hydroxylovou a 4-karbonylovou skupinou (b) 

3. Pozice mezi 3‘,4‘-dihydroxylovou skupinou na kruhu B (c) 

 

Obrázek 26: Předpokládané místa pro chelataci kovu (M) 
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Preferenční je chelatační místo (viz bod 3), ale není vhodná v kyselém prostředí 

na rozdíl od dvou předchozích. Tedy k disociaci obou skupin na kruhu B dochází snadno 

při neutrálním pH, zatímco za kyselého pH je omezena. Příkladem je katechin, který 

neobsadí první dvě pozice, ale chelatuje železo a měď jen za neutrálního pH díky 

dvěma volným hydroxylovým skupinám na kruhu B v ortho uspořádání. V kyselém 

prostředí je preferovaná pozice 5-hydroxylu před 3-hydroxylovou skupinou, kde 

dochází lépe k disociaci, zatímco za neutrálních podmínek je to naopak. 

Flavonoidy s volnou 6-hydroxylovou a 7-hydroxylovou skupinou mohou navázat 

kov na tyto alternativní místa preferenčně před 5-hydroxylovou skupinou a 4-keto 

skupinou. 

Schopnost flavonoidů chelatace kovu jde v pořadí: 

Cu2+ > Fe2+ > Fe3+ 

Flavonoidy mají vyšší redukční potenciál pro měď než pro železo, toto je 

vysvětleno rozdílnou hodnotou standardního redukčního potenciálu mědi:  Cu2+/Cu+ 

(+0,15 V) a železa: Fe3+/Fe2+ (+0,77 V). Redukce mědi závisí především na počtu volných 

hydroxylových skupin a jen částečně na jejich umístění. Na rozdíl od redukce železa, 

která probíhá nejlépe v ortho pozici na kruhu B. (35) 

 

4.6.3.4.2 Vychytávání volných radikálů 

Antioxidační aktivita flavonoidů vyplývá z jejich struktury. Ovlivňuje ji počet a 

prostorové uspořádání substituentů, především hydroxylových skupin, které jsou 

vysoce reaktivní, i dalších substituentů (alkyl, alkoxyskupina, allylové uskupení, 

glykosidická část) a konfigurace. Uspořádání hydroxylových skupina na kruhu B 

v poloze 3‘,4‘ je nejvýznamnější pro vychytávání ROS a RNS. Základní mechanismus 

účinku je darování elektronu a vodíku z OH-skupin na kruhu B radikálům za vzniku 

méně reaktivních, stabilnějších radikálů. Antioxidační aktivitu ovlivňuje také stupeň 

polymerizace. U polymerních flavonoidů např. tříslovin, které mají základní stavební 

jednotku flavan-3-ol roste aktivita od monomerů k trimerům, pak ale opět klesá. 

Dimery a trimery jsou účinnější proti superoxidovému radikálu než monomery. Obecně 

pro proanthokyanidiny platí, že se zhášecí aktivita zvyšuje s počtem hydroxylů, 

obzvláště jsou-li v poloze ortho, a s navázáním kyseliny gallové. 
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Hydroxylová skupina v poloze 5 na kruhu A se podílí méně na antiox. aktivitě. 

Dále kyslíkatý heterocyklus přispívá k antiox. aktivitě přítomností volné 3-OH skupiny a 

umožňuje konjugaci mezi aromatickými cykly. Kruh C nemusí být uzavřený. Příznivý vliv 

na aktivitu má také umístění dvojné vazby v poloze 2,3 a 4-oxo skupina na kruhu C.  

Rozdíly v antioxidační aktivitě působí i O-methylace. Polymethoxylované 

flavonoidy jsou hydrofobní a liší se prostorovým uspořádáním, nejsou planární. 

Stérické bránění 3‘,4‘-katecholové struktuře 4‘-O-methylací významně ohrožuje 

antioxidační kapacitu. (36) 
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5 Experimentální část 

5.1 Materiál 

 Mikrotitrační destičky (Brand) 

 Automatické pipety různých objemů (Brand) 

 Vícekanálové pipety různých objemů (Biohit) 

5.2 Chemikálie – základní roztoky 

 Pentahydrát síranu měďnatého CuSO4·5H2O (Sigma Aldrich), měďnaté ionty 

(Cu2+) – 5 mM roztok v destilované vodě (Mw = 249,69 g/mol) 

 Hydroxylamin hydrochlorid (HA) (Sigma Aldrich) – 100 mM roztok v destilované 

vodě (Mw = 69,49 g/mol) 

 Disodná sůl bathocuproindisulfonové kyseliny (BCS) (Sigma Aldrich) 5 mM 

roztok v destilované vodě (Mw = 564,54 g/mol) 

 Hematoxylin (HEM) (Sigma Aldrich) – 5 mM roztok v DMSO (Mw = 302,28 g/mol) 

– použití základního roztoku: 5 hod. 

 Dimethylsulfoxid (DMSO) (Lach - Ner) 

 Pufry o pH 4,5/ 5,5/ 6,8/ 7,5 

4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonová kyselina (HEPES), HEPES sodná 

sůl 

5.3 Chemikálie - testované látky a připravené roztoky 

 (-)-epicatechin (Sigma Aldrich) 

 (+)-catechin hydrate, minimum 98 % (Sigma Aldrich) 

 Roztok Cu2+ iontů – 250 µM v DMSO byl naředěn ze základního roztoku 

 Roztok Cu+ iontů – 250 µM v DMSO byl naředěn ze základního roztoku 

 Roztok 1 mM a 10 mM HA byl naředěn ze základního roztoku 
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5.4 Přístrojové vybavení 

 Spektrofotometr pro mikrotitrační destičky SYNERGY HT Multi-Detection 

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

 Analytické váhy KERN ABT120-5DM 

 Třepačka pro mikrotitrační destičky IKA® MS 3 digital 

 Třepačka pro zkumavky IKA® VORTEX GENIUS 3 

 Ultrazvuková lázeň KRAINTEK®  

 

5.5 Stanovení chelatace a redukce iontů mědi (37) 

5.5.1 SOP - Kalibrační křivka měďnatých iontů 

Pro vytvoření kalibrační křivky měďnatých iontů závislosti absorbance 

na koncentraci Cu2+ iontů byly použity roztoky o stanovených koncentracích. Byla 

změřena absorbance a těmito naměřenými výsledky byla poté zkonstruována přímka a 

byl sestaven graf. 

 

5.5.1.1 Postup 

1. Byly připraveny vodné roztoky měďnatých solí o koncentraci 50, 100, 150, 200, 

250 µM. 

2. Bylo pipetováno 150 µl pufru o pH 6,8 do jamek destičky. 

3. Bylo přidáno 50 µl 1 mM roztoku HA. 

4. Bylo přidáno 50 µl měďnatých iontů dané koncentrace do testovacích jamek a 

50 µl destilované vody do jamek kontrolních a mícháno 1 minutu. 

5. Nakonec bylo přidáno 50 µl 5 mM roztoku disodné soli 

bathocuproindisulfonové kyseliny nebo vody (slepé vzorky). 

6. Byla měřena absorbance při 484 nm ihned a po 5 minutách. 
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Kontrolní 
c = 0 µM c = 50 µM c = 100 µM c = 150 µM c = 200 µM c = 250 µM 

Jamky  
s indikátorem 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

Slepé vzorky 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
Obrázek č. 24:  Schéma mikrotitrační destičky při stanovení chelatace Cu2+ iontů 

Konečný obsah jamky:  

 150 µl pufru 

 50 µl 1 mM roztoku HA 

 50 µl měďnatých iontů dané koncentrace 

 50 µl 5 mM roztoku disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny (●) nebo 

vody (slepé vzorky ○) 

5.5.1.2 Statistická analýza 

K provedení statistické analýzy byl použit program MS Excel a GraphPad Prism 

verze 6 pro Windows (GraphPad Software, USA). Při srovnání účinnosti jednotlivých 

chelátorů byl použit test ANOVA s Bonferroniho post testem. 

Výsledky byly zpracovány jako průměr ± směrodatná odchylka vypočítaná podle vzorce   

  √
∑(   ̅) 
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5.5.1.3 Výsledky 

Kalibrační křivka 

 
Z naměřených hodnot absorbancí byl sestrojen graf kalibrační křivky (viz Obr. 

27). Byly použity tyto koncentrace měďnatých iontů:  50 µM, 100 µM, 150 µM, 200 

µM, 250 µM (viz Tab. 7). Závislost absorbance na koncentraci měďnatých iontů je 

lineární. 

Základní c (mM) 0 50 100 150 200 250 

Finální c (mM) 0 8,333333 16,66667 25 33,33333 41,66667 

Průměr A 0,015 0,1 0,168 0,251 0,292 0,3835 

 
Tabulka 7: Závislost absorbance na koncentraci – hodnoty pro sestrojení 

kalibrační křivky 
 

 

Obrázek 27: Kalibrační křivka Cu2+ iontů 
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5.5.2 SOP - Chelatace měďnatých (Cu2+) iontů v pufru  

5.5.2.1 Postup 

1. Bylo pipetováno 100 µl příslušného pufru do jamek destičky. 

2. Dále 50 µl 250 µM roztoku testované látky příslušné koncentrace (nejprve: 

10/1/0,1/0 mM) do testovacích jamek nebo rozpouštědla do jamek kontrolních. 

3. Bylo přidáno 50 µl 250 µM roztoku Cu2+ iontů v DMSO do všech jamek a 

mícháno 2 minuty. 

4. 50 µl roztoku hydroxylaminu hydrochloridu 1 mM bylo pipetováno do jamek 

na pH 6,5 a 7,5 nebo 10 mM HA na pH 4,5 a 5,5 a mícháno 1 minutu. 

5. Nakonec bylo přidáno 50 µl 5 mM roztoku disodné soli bathocuproin-

disulfonové kyseliny nebo vody (slepé vzorky). 

6. Byla měřena absorbance při 484 nm ihned a po 5 minutách. 

5.5.2.2  Výsledky 
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Obrázek 28: BCS Chelatace Cu2+ katechin 
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Obrázek 29: BCS Chelatace Cu2+ epikatechin 
 

5.5.3 SOP - Chelatace měďných (Cu+) iontů v pufru  

5.5.3.1 Postup 

1. Bylo pipetováno 100 µl příslušného pufru do jamek destičky. 

2. 50 µl roztoku hydroxylaminu hydrochloridu 1 mM (pH 6,8 a 7,5) bylo 

pipetováno do jamek nebo 10 mM HA (pH 4,5 a 5,5). 

3. Bylo přidáno 50 µl 250 µM roztoku Cu+ iontů v DMSO do všech jamek a 

mícháno 1 minutu. 

4. Bylo přidáno 50 µl roztoku testované látky příslušné koncentrace do testo-

vacích jamek nebo rozpouštědla do jamek kontrolních a mícháno 2 minuty. 

5. Nakonec bylo přidáno 50 µl 5 mM roztoku disodné soli bathocuproindisul-

fonové kyseliny nebo vody (slepé vzorky). 

6. Byla měřena absorbance při 484 nm ihned a po 5 minutách. 
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5.5.3.2 Výsledky 
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Obrázek 30: BCS chelatace Cu+ katechin 

 

0 1 2

0

5 0

1 0 0

lo g  e p ik a te c h in /C u
+

 %
 c

h
e

la
ta

c
e

 C
u

+
io

n
tů

p H  7 .5

p H  6 .8

p H  4 .5

p H  5 .5

 

Obrázek 31: BCS chelatace Cu+ epikatechin  



 55 

5.5.4 SOP - Redukce měďnatých (Cu2+) iontů v pufru 

5.5.4.1 Postup 

1. Bylo pipetováno 100 µl příslušného pufru a dále přidáno 50 µl roztoku 

testované látky příslušné koncentrace/rozpouštědla do testovaných jamek 

nebo 50 µl 1 mM (pH 6,8 a 7,5) nebo 10 mM (ph 4,5 a 5,5) roztoku 

hydroxylamin hydrochloridu do jamek kontrolních. 

2.  Do všech jamek bylo přidáno 50 µl 250 µM roztoku Cu2+ iontů a mícháno 2 

minuty. 

3. Bylo přidáno 50 µl 5 mM roztoku disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny 

do jamek s indikátorem a vody do jamek se slepým vzorkem. 

4. Byla měřena absorbance při 484 nm ihned a po 5 minutách. 

5.5.4.2 Výsledky 
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Obrázek 32: Redukce Cu2+ katechin  
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Obrázek 33: Redukce Cu2+ epikatechin 
 

  



 57 

5.6 SOP - Stanovení chelatace iontů mědi hematoxylinem 

5.6.1 Použité chemikálie – základní roztoky 

 CuSO4·5H2O (Cu2+) – 5 mM roztok v destilované vodě (Mw = 249,69 g/mol) 

 Hematoxylin (HEM) – 5 mM roztok v DMSO (Mw=302,28 g/mol) – použitelnost 

5 hodin 

5.6.2 Použité chemikálie - testované látky a připravené roztoky 

 (-)-epicatechin (Sigma Aldrich) 

 (+)-catechin hydrate, minimum 98 % (Sigma Aldrich) 

 Roztok Cu+ iontů – 250 µM v destilované vodě byl naředěn ze základního 

roztoku 

 Roztok hematoxylinu – 250 µM v DMSO byl naředěn ze základního roztoku – 

použitelnost 90 minut 

 

5.6.3 SOP - Chelatace měďnatých (Cu2+) iontů v pufru (pH 7,5/ 6,8/ 5,5) 

5.6.3.1 Postup 

1. Bylo pipetováno 150 µl pufru do jamek a dále přidáno 50 µl 250 µM roztoku 

Cu2+ iontů do všech jamek. 

2. Do testovacích jamek bylo přidáno 50 µl roztoku testované látky dané 

koncentrace a do jamek kontrolních 50 µl rozpouštědla a mícháno 2 minuty. 

3. Bylo přidáno 50 µl 25 µM roztoku hematoxylinu do prvních dvou řad a DMSO 

do druhé poloviny jamek a mícháno 3 minuty. 

4. Byla měřena absorbance ihned a v čase 5 a 7 minut. 

- při 610 nm pro pH 7,5  

- při 590 nm pro pH 6,8 

- při 595 nm pro pH 5,5 
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5.6.3.2 Výsledky 
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Obrázek 34: HEM chelatace Cu2+ katechin 
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Obrázek 35: HEM chelatace Cu2+ epikatechin 
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6 Diskuze 

Katechiny jsou sekundární metabolity rostlin, které patří do skupiny flavonoidů. 

Katechiny projevují široké spektrum biologických účinků v prevenci nebo léčbě různých 

onemocnění. Jsou hlavně silnými antioxidanty, a tak zmírňují oxidační stres, který 

poškozuje buňky a je příčinou mnoha nemocí a zároveň způsobuje stárnutí organismu.  

Cílem mé rigorózní práce bylo změřit chelatační aktivitu měďných a měďnatých 

iontů u (-)-epikatechinu a (+)-katechinu hydrátu při různých pH. Existují různé metody 

in vitro pro stanovení iontů mědi. Jednou z nich jsou spektrofotometrická měření, 

která jsou rychlá a levná. V našem případě jsme použili dvě metody: hematoxylinovou i 

bathocuproinovou. 

Byla vytvořena kalibrační křivka měďnatých iontů a sestaven graf. Bylo 

prokázáno, že závislost absorbance na koncentraci měďnatých iontů je lineární. 

Při měření chelatační aktivity hematoxylinovou metodou pro katechin i 

epikatechin byla chelatace měďnatých iontů nejvyšší při pH 7,5, přitom však nedosáhla 

ani 30 % a potom klesala v pořadí pH 7,5 > 6,8 > 5,5.  

Hematoxylin tvoří s mědí nestabilní komplexy a není použitelný při nižších pH. 

Nicméně se dá úspěšně využít při pH 6,8 a 7,5. Lze ho použít i při pH 5.5, ale je třeba 

vzít v úvahu, že afinita hematoxylinu pro měďnaté ionty je při tomto pH relativně 

nízká, a proto jej nelze použít k porovnání relativních afinit testovaných látek 

pro měďnaté ionty, což vyplývá i z námi získaných grafů (viz Obr. 34 a 35). 

Katechin nevykázal žádnou chelatační aktivitu, epikatechin jen velmi mírnou 

u měďných iontů při pH 4,5 a 5,5 (viz Obr. 31). 

Chelatační potenciál závisí na hydroxylových skupinách na kruhu C (zejména OH 

v poloze 3 a popřípadě v poloze 5), ale i na dvojné vazbě v poloze 2-3 a ketoskupině 

v poloze 4. (30) 

Z výsledků vyplývá, že chelatační aktivita obou testovaných flavanolů je velmi 

nízká. Důvodem je přítomnost pouze jedné hydroxylové skupiny pouze v poloze 3 

na kruhu C a katecholová struktura na kruhu B. K disociaci hydroxylových skupin 

v poloze ortho na kruhu B dochází nejlépe při neutrálním pH, za kyselého pH je 

snížena. Zatímco v kyselém prostředí je preferovaná pozice 5-hydroxylu před 3-
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hydroxylovou skupinou, kde dochází lépe k disociaci, za neutrálních podmínek je to 

naopak. 

Naopak redukce měďnatých iontů obou flavanolů byla významná u všech 4 

testovaných pH (viz Obr. 32 a 33). 

Při použití BCS vznikají stabilní komplexy v širokém rozsahu pH a jejich 

absorbance je stabilní. 

Nejvýznamnější antioxidační aktivita přísluší hydroxylovým skupinám 

na kruhu B na rozdíl od chelatační aktivity. (36)  Významná je přítomnost katecholové 

struktury (dvě o OH skupiny na kruhu B). Mechanismus antioxidační aktivity ovlivňuje 

počet hydroxylových skupin a konfigurace. Mezi základní mechanismy antioxidačního 

působení katechinů se řadí zhášení volných radikálů. Základem radikály zhášecího 

působení katechinů je schopnost antioxidantu poskytnout elektron 

např. hydroxylovému radikálu nebo peroxynitritu za současného vytvoření stabilnější, 

méně reaktivní radikálové struktury. Schopnost vychytávat volné radikály je přičítána 

vysoké reaktivitě hydroxylových skupin. Uspořádání 3‘,4‘-OH skupin na kruhu B silně 

zvyšuje inhibici peroxidace lipidů a je typické pro silné vychytávače superoxidového 

radikálu, peroxylu a peroxynitritu. Katechiny mají planární konfiguraci, která umožňuje 

konjugaci, přemístění elektronu a zvyšuje stabilitu nově vzniklých radikálů. 

Odstraněním 3-OH skupiny na kruhu C zruší koplanaritu a znemožní konjugaci, čímž by 

byla ohrožena schopnost vychytávání volných radikálů. (36) (32) 
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7 Závěr 

V rámci rigorózní práce jsem prováděla spektrofotometrické měření chelatační 

aktivity a redukce měďných a měďnatých iontů u (-)-epikatechinu a (+)-katechinu 

hydrátu při různých pH. Používala jsem dvě metody: hematoxylinovou a 

bathocuproinovou. 

Katechin i epikatechin jsou známými antioxidanty, které se vyskytují v čaji, kávě, 

červeném víně, čokoládě i ovoci a jsou pro organismus prospěšné. 

Při použití bathocuproinové metody testované katechiny: (-)-epikatechin a (+)-

katechin hydrát nevykazovaly žádnou chelatační aktivitu u měďnatých iontů (viz 

Obr. 28, 29), katechin ani u měďných iontů (viz Obr. 30). U měďných iontů prokázal 

velmi mírnou chelatační aktivitu jen epikatechin při pH 4,5 a 5,5 (viz Obr. 31). 

Při měření chelatační aktivity hematoxylinovou metodou pro katechin i 

epikatechin byla chelatace měďnatých iontů nejvyšší při pH 7,5, přitom však nedosáhla 

ani 30 % a potom klesala v pořadí pH 7,5 > 6,8 > 5,5. Chelatační aktivita je podmíněna 

chemickou strukturou látek, je důležitá přítomnost katecholové struktury na kruhu B, 

hydroxylové skupiny v poloze 3, 4-keto skupiny, dvojné vazby v poloze 2-3 na kruhu C a 

hydroxylové skupiny v poloze 5 na kruhu A. 

Hematoxylin tvoří s mědí nestabilní komplexy a není použitelný při nižších pH. 

Nicméně se dá úspěšně využít při pH 6,8 a 7,5. Lze ho použít i při pH 5,5, ale je třeba 

vzít v úvahu, že afinita hematoxylinu pro měďnaté ionty je při tomto pH relativně 

nízká, a proto jej nelze použít k porovnání relativních afinit testovaných látek 

pro měďnaté ionty, což vyplývá i z námi získaných grafů (viz Obr. 34 a 35).  

Obě testované látky mají významný redukční potenciál (viz Obr. 32, 33) 

související se strukturou katechinů, kdy je nejdůležitější počet volných vysoce 

reaktivních hydroxylových skupin a jejich umístění redukci ovlivňuje méně. Redukce 

dobře probíhala u všech měřených pH. 
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