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Konzultant: Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Měď - chelatující vlastnosti 8 - hydroxychinolinů 

 

Měď je esenciální stopový prvek našeho organismu, účastnící se mnoha 

fyziologických reakcí. Porušení homeostázy mědi je spojeno s různými patologickými 

stavy. A právě chelátory mědi představují v řadě takových případů důležitou strategii 

léčby. Výzkum nových účinných látek v podobě chelátorů mědi může posunout hranice 

léčby mnoha těžce léčitelných nemocí, kterými jsou např. Alzheimerova a Wilsonova 

choroba nebo nádorová onemocnění. 

Tato rigorózní práce představuje studii o chelatačních vlastnostech skupiny látek, 

odvozených od 8 - hydroxychinolinu. Tyto látky chelatující ionty kovů, vykazují řadu 

biologických vlastností, od antibakteriálních až po protinádorové účinky. Kliochinol a 

další látky ze skupiny 8 - hydroxychinolinů účinně blokují vznik oligomerních              

β - amyloidů, souvisejících s progresí Alzheimerovy demence a mohou tak představovat 

moderní a nadějný způsob léčby této nemoci. 

V experimentální části práce jsme testovali míru chelatace u všech zkoumaných 

látek jednoduchou a ověřenou metodikou. Testované látky, kliochinol, kloroxin i           

8 - hydroxychinolin, reagovaly s měďnými anebo měďnatými kationty, za vzniku 

komplexů. Spektrofotometrické měření nám poskytlo výsledky o chelatačních 

vlastnostech testovaných látek. U zkoumaných látek byl na měďnatých iontech 

proměřen jejich redukční potenciál. 

  



Nejvyšší chelatační schopnosti měly shodně molekuly kliochinolu a kloroxinu, 

které při všech testovaných pH tvořily stabilní komplex o stechiometrii 2:1, testovaný 

chelátor:měď. 8 - hydroxychinolin nevytvářel stabilní komplexy a jeho chelatační 

účinnost byla ve vysoké míře ovlivněna okolním pH. Všechny látky snižovaly 

spontánní redukci měďnatých iontů ve všech testovaných podmínkách. 

Závěrem lze konstatovat, že jsme ověřili chelatační účinnost u všech testovaných 

látek. U halalogenovaných derivátů 8 - hydroxychinolinu, kliochinolu a kloroxinu, byla 

prokázána tvorba stabilních komplexů s mědí, a to jak v kyselém tak při fyziologickém 

pH. 
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Title of Thesis: Copper chelating properties of 8 - hydroxyquinolines 

 

Copper is an essential trace element in our body, which is involved in many 

physiological reactions. Disruption of copper homeostasis is associated with various 

pathological states. And thus copper chelators represent in these cases an important 

treatment strategy. Research for new active compounds likes copper chelators can push 

the boundaries of the treatment of many hardily treatable diseases like Alzheimer's and 

Wilson's disease or cancer. 

This thesis presents a study of the chelating properties of a class of compounds 

derived from 8 - hydroxyquinolines. These substances chelate metal ions including 

copper ions and have various biological properties ranging from antibacterial to 

anticancer effects. Clioquinol and other substances from the group of                              

8 - hydroxyquinolines effectively block the formation of oligomeric β - amyloid 

associated with the progression of Alzheimer's dementia and can present a potential 

modern method for the treatment of this disease. 

In the experimental part of the work we tested the degree of chelation for all 

investigated substances by a simple but precise and proven methodology. Tested 

substances, clioquinol, cloroxine and 8 - hydroxyquinoline reacted with cuprous or 

cupric ions and formed complexes. Spectrophotometric measurements provided us the 

results about the chelating properties of the substances. These compounds were also 

tested for their reducing potential. 

  



The highest and identical chelating ability were observed for both clioquinol and 

cloroxine. They produced stable complexes, at all tested pH and with stoichiometry of 

2:1, tested chelator:copper. 8 - hydroxyquinoline not produce stable complexes and 

chelating activity was highly affected by the ambient pH. All compounds reduced the 

spontaneous reduction of cupric ions in all tested conditions. 

In conclusion, we have verified chelation ability in all tested substances. In both 

halogen derivates, clioquinol and cloroxine, stable complexes with copper, both in 

acidic as well at physiological pH was confirmed.  
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1. Seznam zkratek 

 

Aβ Amyloid - β peptid 

AD Alzheimerova choroba z angl. Alzheimer´s dinase 

BCS Sodná sůl bathocuproindisulfonové kyseliny  

CP Ceruloplasmin 

ClQ Kloroxin z angl. Cloroxine 

CQ Kliochinol z angl. Clioquionol 

CTR Selektivní transportér pro měď 

DDD Doporučená denní dávka 

D - PEN D - Penicilamin 

GSH Glutathion 

HA Hydroxylamin hydrochlorid 

HDL Lipoproteiny o vysoké hustotě z angl. High density lipoprotein 

HEM Hematoxylin 

HQ Hydroxychinolin z angl. Hydroxyquinolines 

LDL Lipoproteiny o nízké hustotě z angl. Low density lipoprotein 

MD Menkesova choroba z angl. Menkes disease 

MT Metallothionein 

NMDAr N - methyl - D - aspartátový receptor 

OHS Syndrom okcipitálního rohu z angl. Occipital Horn Syndrome 

SOD Superoxid dismutasa 

TTM Tetrathiomolybdenan  

WD Wilsonova choroba z angl. Wilson´s disease 
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2. Úvod a cíl práce 

 

Měď je základní biogenní prvek lidského organismu, který je, díky své schopnosti 

reverzibilně přijímat a odevzdávat elektrony, důležitou součástí řady enzymů a 

transportních molekul. Na druhou stranu představuje měď ve vysokých koncentracích 

pro živý organismus toxické nebezpečí. Katalyzuje vznik volných kyslíkových radikálů, 

které poškozují tkáně oxidačním stresem.  

Chelatace mědi představuje účinnou detoxikační metodu, jak se účinkům 

nadbytečné mědi bránit. Tento princip se již několik desítek let poměrně úspěšně 

používá v léčbě Wilsonovy choroby, při níž se nadbytečná měď v těle váže do 

komplexu s D - penicilaminem nebo trientinem. Přestože se tyto látky poměrně dlouho 

používají, stále nepředstavují v léčbě Wilsonovy choroby a jiných patologických stavů, 

při kterých je koncentrace mědi zvýšená, zcela účinné a bezpečné molekuly. Vývoj 

nových chelatačních molekul mědi nese perspektivní možnost léčby chorob, jakými 

jsou Wilsonova a Alzheimerova, dále ateroskleróza a s ní související kardiovaskulární 

poškození, a zřejmě i rakovinové bujení.  

Mezi nadějné chelatační molekuly patří i skupina látek, strukturně odvozených od 

skeletu 8 - hydroxychinolinu, kterými se tato rigorózní práce zabývá. Konkrétně se 

jedná o sloučeniny 8 - hydroxychinolinu (HQ), kliochinolu (CQ) a kloroxinu (ClQ). 

Cílem mé práce je ověřit in vitro metodou Cu - chelatační schopnosti zvolených 

sloučenin, a to s ohledem na pH i jejich strukturu a dále porovnat vliv halogenových 

substituentů na výsledný chelatační účinek. V neposlední řadě byla zkoumána i stabilita 

vzniklých komplexů v čase a u testovaných chelátorů i eventuální redukční aktivita na 

měďnaté ionty. 

Použitá experimentální metoda je založena na spektrofotometrickém měření 

koncentrace vizuálně indikovatelných volných, nenavázaných iontů mědi, které 

nepřímo ukazují na míru komplexotvorné reakce. Chelatační komplexy vznikají reakcí 

iontů mědi a zkoumaných chelatačních agens, a to v jednotlivých koncentracích a za 

specificky stanovených podmínek (pH, čas měření atd).  

 

 



Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta 3 

 

3. Teoretická část 

 

3.1. Funkce mědi v organismu 

 

Měď je nepostradatelný biogenní prvek lidského těla. Organismus dospělého 

jedince obsahuje 0,10 – 0,15 g mědi a představuje po železu a zinku třetí nejvíce 

zastoupený stopový prvek lidského organismu. V krevním séru zdravého člověka je 

průměrná hladina mědi 1,23 ± 0,16 mg/l (Angelová et al. 2011, Trojan et al. 2003). 

Měď hraje klíčovou roli hned v několika důležitých buněčných procesech, kde plní 

funkci kofaktoru, resp. prostetické skupiny. K enzymu je měď navázána koordinačně 

kovalentní vazbou. V průběhu katalytické reakce reverzibilně mění svůj oxidační 

potenciál ze stabilnějšího stavu Cu2+ na méně stabilní Cu+. Mechanismus opakovaného 

odevzdávání a přijímání elektronu atomem mědi je hlavním principem katalytické 

reakce všech kuproenzymů. 

 

3.1.1. Kuproenzymy 

Kuproenzymy představují rozsáhlou skupinu enzymů s různou funkcí v organismu. 

Následující část se ve stručnosti věnuje jejich funkci. 

Cytochrom c oxidasa obsahující dva atomy mědi hraje nepostradatelnou roli 

v udržení buněčné energie. Zapojuje se do procesu buněčného dýchání. Katalyzuje 

redukci molekulárního kyslíku na molekulu vody. Zároveň generuje elektrický gradient, 

který mitochondrie využívá k vytvoření energie, resp. tvorbě molekul adenosintrifosfátu 

(Angelová et al. 2011). 

Superoxid dismutasa (SOD) funguje jako likvidátor volných radikálů. Tento enzym 

má tři isoformy, z nichž jen jedna obsahuje atom mědi spolu s atomem zinku. SOD 

katalyzuje antioxidační přeměnu superoxidových radikálů na molekulu peroxidu vodíku 

(Shim a Harris 2003, Keele et al. 1971). 
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Ceruloplasmin (CP) je významný kuproenzym s feroxidasovou aktivitou. Lidský 

CP je tvořen z 1046 aminokyselin. Strukturně se jedná o globulární protein, který se 

skládá ze tří homologních jednotek, dále dělitelných do jednotlivých subdomén. Každý 

CP váže do své struktury celkem šest atomů mědi (Obr. 1). Jednotlivá vazebná místa 

pro měď jsou tvořena z molekul cysteinu, metioninu a dvou molekul histidinů. CP se 

vyskytuje ve dvou isoformách. První z nich je membránově vázaná isoforma CP navíc 

glykosylovaná fosfatidyl inositolem. Tento typ je důležitý pro svou feroxidasovou 

katalytickou aktivitu. Oxiduje železnaté ionty na železité. Tím umožňuje uvolnění iontů 

železa z buňky a jejich vazbu na transferin. Membránově vázaný typ CP je tedy 

nezbytný pro homeostázu železa a pro udržení krvetvorby. Druhá isoforma CP je volná 

a představuje nejdůležitější transportér mědi v krevním séru. Váže mezi 70 – 90 % 

cirkulující mědi. Vzniká z apoceruloplasminu v játrech, kde dochází k zabudování 

atomů mědi do struktury CP. Po uvolnění do systémového řečiště CP zajišťuje 

především zásobování tkání mědí. Regulace syntézy CP je složitá. CP představuje 

akutní mediátor zánětu, proto zvýšení transkripce genu pro CP je stimulováno ostatními 

zánětlivými mediátory. Nárůst hladiny CP souvisí dále s pohlavním hormonem 

estrogenem, který pravděpodobně zvyšuje stabilitu mRNA transkriptu (např. pacientky 

s hyperfunkcí vaječníků, ve třetím trimestru gravidity, nebo ženy užívajících perorální 

kontracepci aj.). Naopak nedostatek mědi, ať už nutriční či genetický nebo neschopnost 

včlenit atomy mědi do struktury CP může přispívat k prohlubujícím se patologickým 

projevům nedostatku CP. Hodnota CP představuje velmi důležitý biochemický marker, 

který slouží ke stanovení množství mědi v lidském organismu. Kromě CP má 

feroxidasovou aktivitu také několik dalších, strukturně podobných enzymů, např. 

hephaestin katalyzující přenos železa přes bazolaterální membránu enterocytů 

(Vashchenko a MacGillivray 2013, Lutsenko et al. 2010, Griffiths et al. 2005, Mladenka 

et al. 2005, Hellman a Gitlin 2002, Mukhopadhyay et al. 1998). 
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OBRÁZEK 1. STRUKTURA CERULOPLASMINU. 

Globulární protein ceruloplasmin má ve své struktuře navázáno šest atomů mědi (modré kuličky). 

Převzato z Chemical & Engineering News (2007) 

 

Další dva kuproenzymy jsou zapojeny do metabolismu katecholaminů.  

Dopamin - β - monooxygenasa i monoaminooxidasa i obsahují ve své struktuře 

jeden atom mědi. Dopamin - β - monooxygenasa nebo také hydroxylasa katalyzuje 

hydroxylaci dopaminu za vzniku noradrenalinu. Obě isoformy monoaminooxidasy se 

naopak principem oxidativní deaminace podílí na degradaci katecholaminů (Angelová 

et al. 2011, Goldstein 2010). 

Lysyl - monoaminooxidasa se účastní procesu tvorby a síťování elastinu kolagenu. 

Účinky lysyloxidasy přispívají k udržení integrity a pružnosti pojivové tkáně a ke 

správné tvorbě kostí. Podobnou stavební funkci plní i sulfhydryloxidasa a její             

Cu - dependentní isoforma. Katalytická reakce dává z volných thiolových skupin 

vzniknout disulfidickým vazbám. Tímto způsobem se účastní síťování keratinu nejen 

v kůži (Angelová et al. 2011, Tümer a Møller 2010). 

Membránově vázaný kuproenzym tyrosinasa obsahuje dva atomy mědi. Tyrosinasa 

je klíčový enzym pro tvorbu tmavého pigmentu melaninu v melanocytech. Přítomnost 

melaninu zásadním způsobem ovlivňuje pigmentaci kůže, vlasů i očí (Julien et al. 

2007). 

Mezi další kuprenzymy patří i dva srážecí faktory, a to proakcelerin (V) a 

antihemofilický faktor (VIII). Oba srážecí faktory hrají důležitou roli v hemokoagulační 

reakci (Cabrera et al. 2008, Trojan et al. 2003).  
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3.1.2. Homeostáza mědi v organismu 

Měď je do těla přijímána výlučně stravou (2 – 5 mg denně). Bylo zjištěno, že 

biologický poločas mědi, přijaté dietou a vyloučené hepatobiliární cestou z organismu, 

představuje 13 až 33 dní. Vyvážený příjem mědi je nezbytný pro udržení její 

fyziologické hladiny v organismu. Podle přílohy české vyhlášky č. 450/2004 Sb., o 

označování výživové hodnoty potravin, týkající se doporučených denních dávek (DDD) 

vitaminů je DDD mědi pro dospělého člověka 1 mg. Podle WHO by denní příjem 

dospělého jedince neměl překročit 0,5 mg/kg hmotnosti (Bechná 2013, Barceloux 1999, 

Moore 1996).  

V potravě (Tab. 1) je měď obsažena jen v řádech několika µg/g suché váhy dané 

pochutiny, nejvíce je měď obsažena v mořských rybách a v korýších, v oříšcích, 

v celozrnném pečivu a v otrubách, dále v kvasinkách a v bramborech. Obsah mědi 

v potravinách nebo v pitné vodě může být nepříznivě zvýšen nežádoucí kontaminací. 

Biologická dostupnost mědi ve stravě se pohybuje mezi 65 až 70 % v závislosti na 

mnoha faktorech, včetně chemické formy, interakcí s jinými kovy a dalšími složkami 

potravy aj. Z těchto přibližně 70 % absorbované mědi je cca je 15 % mědi dopravena až 

ke tkáním, které ji využijí. Zbývajících 85 % je vyloučeno (Harvey 2005, Wijmenga a 

Klomp 2004, Barceloux 1999, Moore 1996). 

 

TABULKA 1. VYBRANÉ POTRAVINY S ORIENTAČNÍM OBSAHEM MĚDI (µg/g). 

Ryby - mořské 2,0 – 3,0 Zelenina 0,3 – 3,0 

Ryby - sladkovodní 0,3 – 3,0 Ovoce 0,4 – 1,5 

Drůbež 0,5 – 3,0 Luštěniny 3,0 – 7,0 

Játra 4,6 – 6,7 Bílá mouka 0,6 

Oříšky 6,0 – 37,0 Obilky a semena 3,0 – 8,0 

Otruby 15,0 Klíčky 6,0 

Sladká voda 0,001 – 0,0001 Brambory 2,1 

Upraveno podle Barceloux (1999) 
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Absorpce mědi probíhá přes slizniční membrány v duodenu a ileu. Na bazolaterální 

straně enterocytů leží klíčový transportní protein ATP7A, který díky energii získané 

hydrolýzou ATP reguluje efflux Cu+ iontů do portální krve. Portální krví je měď 

přenášena nespecifickými přenašeči. Nejdůležitější roli zde hraje albumin, což bylo 

potvrzeno testy s radioaktivně značenou mědí. Dalším přenašečem je transkuprein, 

jedná se o vysoce selektivní transportér mědi, který váže měď do komplexu s histidinem 

stejně jako albumin na svém N - konci. Přestože je koncentrace transkupreinu 

v porovnání s albuminem v krevní plasmě nižší, váže přibližně stejné množství mědi 

(Collins et al. 2010, Cabrera et al. 2008, Prohaska 2008, Lintz a Lutsenko 2007).  

Játra jsou klíčovým místem homeostázy mědi v organismu (Obr. 2). Měď vstupuje 

do hepatocytů, stejně jako do ostatních buněk organismu selektivním transportérem pro 

měď (CTR1). Vstup mědi přes CTR1 nepatří mezi energeticky dependentní procesy.  

Podmínkou prostupu CTR1 je redukce oxidačního stavu měďnatých iontů na měďné. Za 

tento krok jsou odpovědné reduktázy, mezi něž patří cytochrom b reduktasa a podle 

nových hypotéz i Fe3+ reduktasa. Přestože je transportér CTR1 v procesu absorpce mědi 

do buňky nejvýznamnější, existují i transportéry jiné. Jedná se o přenašeč pro bivalentní 

kovy (divalent metal transporter, DMT1) nebo Zn afinitní přenašeč ZIP. Tyto minoritní 

přenašeče plní důležitou roli hlavně v situacích, kdy je funkce CTR1 snížena nebo úplně 

chybí (Prohaska 2008, Lutsenko et al. 2007, Maryon et al. 2007). 
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OBRÁZEK 2. ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA DISTRIBUCE MĚDI V ORGANISMU. 

Měď přijatá potravou je absorbována horní části tenkého střeva a je přinášena, navázaná na 

přenašečích, portální krví do jater. Hepatocyty měď buď zabudují do specifických proteinů a uvolní do 

krevního oběhu (viz. vznik CP), nebo ji vyloučí hepatobiliární cestou z organismu. Menkesova choroba 

(MD) souvisí s genetickou poruchou transportéru ATP7A, primárně zodpovědného za absorpci mědi. Je 

charakterizovaná chronickým nedostatkem mědi v organismu. Wilsonova choroba (WD) naopak souvisí 

s poruchou nejen jaterního transportéru ATP7B a souvisí s toxickýmnadbytkem mědi v organismu. 

Převzato od Lutsenko et al. (2007) 

 

Po absorpci skrz CTR1 je intracelulární měď distribuována do jedné ze tří 

základních drah koordinačních chaperonů (Obr. 3). Prvním chaperonem je velice 

důležitý antioxidační protein ATOX1. Ten chrání buněčné prostředí před toxickým 

působením mědi. Měď přenáší na sekreční dráhy Golgiho aparátu, kde hrají podstatnou 

roli transportéry z  rodiny ATPas, konkrétně ATP7B. Golgiho aparát v hepatocytech je 

organela, ve které probíhá hned několik důležitých procesů. V sekrečních drahách 

dochází k zabudování mědi do proteinů (př. CP a srážecí faktory). Vedle toho zajišťuje 

Golgiho aparát velmi důležité vylučování mědi do žluče. Přestože biliární exkrece 

představuje hlavní mechanismus vylučování mědi (98 %, zbylé 2 % tvoří minoritní 

složky exkrece – moč, sliny, pot aj.) není v mnoha ohledech zcela dobře pochopena. 

Druhý chaperon CCS přináší atomy mědi ke katalytickému místu SOD a umožňuje tak 

začlenění mědi do jeho struktury. Třetí chaperon COX 17 přenáší měď přes membránu 
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mitochondrie, kde ji spolu s dalšími chaperony zabudují do cytochrom c oxidasy 

(Collins et al. 2010, Lutsenko et al. 2010, Prohaska 2008, Prohaska a Gybina 2004).  

V hepatocytech prakticky neexistují volné ionty mědi. Výsledky nedávných 

výzkumů ukazují, že se v buňce v průměru vyskytuje méně než jeden atom volné mědi. 

Veškeré přebytečné ionty Cu jsou vyvázány v komplexu s glutathionem (GSH), který je 

pak předává na metallothionein (MT) (Jomova a Valko 2011, Luza a Speisky 1996).  

 

 

 

OBRÁZEK 3. SCHÉMA METABOLISMU MĚDI V HEPATOCYTECH. 

Po vstupu do buňky prostřednictvím selektivního transportéru CTR1 je měď distribuována na jednu 

ze tří základních cest. Chaperon ATOX1 přivádí měď ke Golgiho aparátu, kde dochází jak k zabudování 

mědi do funkčních proteinů (př. CP), tak k eliminaci mědi. Biliární exkrece pravděpodobně souvisí 

s proteiny neznámé funkce (MURR1). Chaperon CCS přináší měď pro vznik antioxidačního enzymu SOD 

a chaperon COX17 přináší měď do mitochondrie, kde umožňuje vznik cytochrom c oxidasy. 

Převzato z Wijmenga a Klomp (2004) 
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3.2. Toxicita mědi pro organismus 

 

Lidské tělo má propracovaný důmyslný komplexní mechanismus k tomu, aby 

udrželo hladinu mědi v přiměřeném rozmezí. Stavy nadbytku i nedostatku představují 

pro každý organismus určité riziko. 

Díky své schopnosti snadno přijímat a odevzdávat elektrony představuje měď 

důležitou součást mnoha enzymů. Avšak tato vlastnost mědi nese i potenciální hrozbu,  

a to možnost katalyzovat vznik volných radikálů. Tato situace nastává především při 

nadbytečné hladině Cu v organismu, kdy není všechna přítomná měď navázaná na 

přenašeče. Za těchto okolností se množství volné, reaktivní, mědi v krevní plazmě nebo 

v buňce nadlimitně zvyšuje. Měď indukuje oxidační stres dvěma mechanismy – zaprvé, 

chemickou reakcí, kdy katalyzuje vznik volných radikálů a zadruhé, vlivem zvýšené 

hladiny mědi výrazně klesá hladina GSH, který svými chelatačními účinky zabraňuje 

poškození organismu (Jomova a Valko 2011).  

Vznik volných radikálů katalyzuje měď dvoustupňovou Haberovou - Weisovou 

chemickou reakci (Reakce 1 a 2). Měďnaté ionty jsou v přítomnosti superoxidového 

aniontu nebo jiných redukčních činidel (př. kyselina askorbová, GSH aj.) redukovány 

na ionty měďné. Tyto ionty potom katalyzují druhou část reakce, známou pod názvem 

Fentonova reakce (Reakce 2, Obr. 4). Při této reakci dojde k interakci mezi měďnými 

ionty a peroxidem vodíku. Měďnaté ionty odevzdají peroxidu elektron za vzniku 

hydroxylového radikálu (Jomova a Valko 2011, Muller et al. 2007).  

 

 O2
· ¯  + Cu2+ → O2 + Cu+   (Reakce 1) 

 Cu+ + H2O2 → OH· + OH¯  + Cu2+ (Reakce 2) 
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OBRÁZEK 4. SCHÉMA VZNIKU HYDROXYLOVÉHO RADIKÁLU. 

Z obrázku je patrné, že superoxidový aniont (O2 -)vzniká několika pato/fyziologickými reakcemi. Sám 

o sobě není příliš nebezpečný, protože je rychle zhášen kuproenzymem superoxid dismutásou (SOD). 

Vzniklý peroxid vodíku je Fentonovou reakcí, katalyzovanou ionty kovů (Cu+, Fe2+ aj.) přeměňován na 

toxický hydroxylový radikál, který mimo jiné, jak je z obrázku patrné, poškozuje DNA. 

Upraveno podle Jomová a Valko (2011) 

 

Vzniklé hydroxylové radikály jsou vysoce reaktivní a mohou reagovat s prakticky 

jakoukoliv biologickou molekulou (proteiny, lipidy, nukleové kyseliny a další) v jejich 

blízkosti. In vitro studie jasně prokázaly vliv iontů mědi na oxidaci lipoproteinů o 

vysoké i nízké hustotě (tzv. HDL i LDL), přičemž kardioprotektivní HDL jsou k oxidaci 

náchylnější (Jomová a Valko 2011). 
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3.2.1. Deficit mědi 

V období, kdy množství přijímané mědi nestačí pokrýt požadavky organismu, se 

v těle ve zvýšené míře exprimují geny, jejichž cílem je zvýšit hladiny mědi v těle. Např. 

se zvýší počet i aktivita transportéru CTR1 i ATP7A v enterocytech, aby se co nejvíce 

zvýšila absorpce mědi. Vyšší je i počet a citlivost intracelulárních chaperonů, které 

přenáší měď do míst jejího využití.  Řada dalších způsobů regulace je jen hypoteticky 

nastíněna, avšak stále čeká na vědecké potvrzení. Přestože je fyziologických možností 

regulace Cu - deficitu mnoho, nejsou v dlouhodobém strádání účinné. Progrese 

takového stavu ústí do závažných patologických stavů (Maryon et al. 2007, Bertinato et 

al. 2003). 

Deficit mědi v lidské populaci má několik příčin. Nedostatek mědi se výrazně 

projevuje u předčasně narozených dětí a těch, s nízkou porodní vahou. Důvodem jejich 

snížených zásob mědi je relativně menší velikost jater a vyšší požadavky pro růst, 

v porovnání s dětmi donošenými. Bylo zjištěno, že nejmasivnější ukládání mědi do jater 

plodu se děje právě 10 – 12 týdnů před porodem. V tomto období se do plodu uloží dvě 

třetiny z plánovaných zásob mědi, a to z množství 2,5 mg na 9 mg mědi v játrech. Další 

důvod představují kojenci, krmení kravským mlékem. Právě oni mají vyšší sklon 

k rozvoji deficitu mědi, protože kravské mléko obsahuje na rozdíl od toho mateřského 

méně mědi (Cordano 1998, Uauy et al. 1998).  

Mezi další důvod nedostatku mědi patří malabsorpční syndrom. Ten může být 

mimo jiné způsoben resekcí střeva, celiakií, cystickou fibrózou, ulcerózní kolitidou a 

Crohnovou chorobou. Malabsorpční syndrom je patrný u osob s chronickými průjmy 

nebo s abnormální ztrátou žluči. Deficit mědi má souvislost s nadměrným příjmem 

železa a zinku, které kompetitivním způsobem sníží míru Cu - absorpce. Další možnou 

příčinu představují chelátory mědi, jako např. penicilamin. Poslední jmenované jsou 

terapeuticky využívané prostředky léčby nadbytku mědi u Wilsonovy choroby (Uauy et 

al. 1998). 

Menkesova choroba (MD) je geneticky podmíněné onemocnění metabolismu mědi, 

charakterizované chronickým nedostatkem mědi v lidském těle. Toto dědičné 

onemocnění, recesivně vázané na chromozom X, postihuje gen, kódující transportér 

ATP7A (Obr. 2). V takovém případě neprochází Cu skrz enterocyty do portální krve a 

celý organismus je tak vystaven hlubokému deficitu mědi. Onemocnění postihuje 



Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta 13 

 

hlavně muže v průběhu prvních měsíců života. Neléčená MD bývá v průběhu dvou až 

tří let pro pacienty fatální (Telianidis et al. 2013, Kodama et al. 2012, Tümer a Møller 

2010).  

Occipital Horn syndrome (OHS) je stejně jako MD způsoben mutací transportéru 

ATP7A. Oproti MD je však průběh OHS mírnější. Důvodem je typ a míra mutace genu 

ATP7A, která ho zachová částečně funkční. Název této poruchy je odvozen od tzv. 

okcipitálních rohů – hmatatelných, symetrických, kalcifikovaných výběžků okcipitální 

kosti v místech uchycení trapézového a sternokleidomastoidálního svalu (Bechná 2013, 

Telianidis et al. 2013).  

V důsledku nedostatku mědi významně klesá počet a aktivita všech kuproenzymů. 

Charakteristickým projevem je hypoceruloplasminémie. Mezi klinické projevy Cu 

deficitu, potažmo MD, patří hypochromní anémie, neutropenie kostní abnormality 

včetně zlomenin, osteoporóza, kloubní nestability a časté dislokace, hypotonie, 

hypopigmentace vlasů a kůže. Velmi časté jsou vaskulární poškození, aneurysmata, 

krvácení nebo trombózy. Běžné jsou poruchy růstu a opakující se infekce, 

kardiomyopatie i hypercholesterolénie. U MD je typickým příznakem progresivní 

neurodegenerace, která souvisí s mentální retardací a abnormalitami pojivové tkáně 

(Telianidis et al. 2013, Tümer a Møller 2010, Sarkar 1999, Uauy et al. 1998). 

Terapeutické přístupy v těchto situacích zahrnují zvýšenou suplementaci mědi 

v potravě. Pediatrická společnost klade vysoký důraz na vhodnou stravu kojenců. U 

gravidních žen se doporučuje dodržovat zvýšené nutriční požadavky organismu (pro Cu 

se doporučená denní dávka mědi 1 mg navyšuje o 0,15 – 0,25 mg) použitím vhodných 

nutričních doplňků (Coolins et al. 2010). 

Léčba MD vyžaduje komplexní pojetí. U těchto pacientů se sloučeniny mědi musí 

podat včas a parenterálně. Oba faktory významně zvyšují možnosti přežití. Jako 

nejvýhodnější způsob léčby se ukázalo subkutánní podávání komplexu mědi (ve formě 

Cu2+) a L - histidinu (Obr. 5).  Přínos této terapie ale zůstává u neurologických 

komplikací MD stále sporný. Předpokládá se, že čím dříve se léčba u dětí zahájí (v řádu 

několika dní po porodu), tím lepší budou její účinky na neurologické poruchy (Kodama 

et al. 2012, Tümer a Møller 2010, Deschamps et al. 2005). 
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OBRÁZEK 5. TERAPIE MENKESOVY CHOROBY KOMPLEXEM [Cu(L-His)2]. 

Pacient s MD byl v průběhu prvních tří měsíců života neúspěšně léčen intravenózní injekcí CuCl2. 

Poté došlo ke změně terapie na subkutánní podání komplexu [Cu(L-His)2], viz. struktura komplexu. 

Hladina CP se zvýšila a v průběhu několika měsíců stabilizovala. 

Upraveno podle Deschamps et al. (2005) 
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3.2.2. Přetížení mědí 

Před oxidačním stresem, který je podněcován právě nadbytečnými ionty mědi, se 

zdravé tělo chrání několika způsoby. Protektivní reakce organismu se dají rozdělit na 

dvě fáze – ranou a pozdní. Brzká reakce představuje okamžitou odezvu, s maximem 

během 2 – 4 hodin od zvýšení intracelulárního množství mědi. Je popisována rychlým 

vzestupem metallothioneinů (MT). Metallothioneiny jsou malé proteiny, které 

s vysokou afinitou vyvazují ionty těžkých kovů – až 7 iontů Zn2+ nebo Cd2+a až 12 

iontů Cu+. Savčí MT obsahují na 20 molekul cysteinu, které přestavují 30 % jejich 

struktury. Právě cystein obsahuje thiolovou skupinu, která je za vazbu těžkých kovů 

zodpovědná. Pozdní obranná reakce nastává v průběhu desítek hodin po zvýšení 

intracelulární koncentrace mědi. Je popisována indukcí exprese genů zapojených 

v ochraně organismu před oxidačním stresem. Jedná se o geny pro tvorbu GSH, 

antioxidační proteiny, dále proteiny zapojené v renaturaci  nebo naopak ubiquitinaci 

poškozených bílkovinných struktur (Muler et al. 2007, Luza et al. 1996). 

Nadlimitní množství mědi v organismu může nastat i přes tyto protektivní reakce, a 

to hned z několika důvodů. První z nich představuje dlouhodobé, několikanásobné 

překračování DDD, jak tomu bylo před jeden a čtvrt stoletím v Indii. Tamní kojenci byli 

po dlouhá léta krmeni mlékem uskladňovaným v mosazných nádobách. Dávky 

přijímané mědi, překračující 900 mg/kg, byly příčinou takzvané indické dětské jaterní 

cirhózy (Harvey 2005, Moore 1996). 

 

Daleko častější příčinou Cu - nadbytku  je Wilsonova choroba (WD). Přestože se 

jedná o vzácné onemocnění, postihuje v celosvětovém měřítku jednoho pacienta 

z 30 000 jedinců. WD je autozomálně recesivně vázané onemocnění. Nemocní mají 

mutovaný gen kódující transportér ATP7B, v jehož důsledku jsou postiženi chronickým 

přetížením mědí (Obr. 2). Selhání Cu - metabolismu na úrovni transportéru ATP7B 

vede 1) k neschopnosti zabudovat měď do CP; a 2) k nefunkčnosti eliminačních cest pro 

měď, a tedy k nebezpečnému nárůstu hladiny mědi v organismu. Toxická kumulace 

mědi je příčinou silného oxidačního poškození zejména jater, dále mozku, ledvin a 

dalších orgánů a tkání. Projevy WD lze typizovat do několika forem (Tab. 2), z nichž 

nejčastěji se vyskytuje právě jaterní nebo neurologická. Klinický obraz většiny pacientů 

však představuje vzájemnou kombinaci všech forem nemoci. WD se u pacientů 
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diagnostikuje mezi první až druhou dekádou života. Včasná diagnostika umožňuje tyto 

pacienty včas zachytit a podrobit je účinné terapii (Burkhead et al. 2011,  Ala et al. 

2007, Ferenci 2004, Roberts a Schilsky 2003). 

Cílem účinné léčby WD je snížit hladinu mědi v organismu a zabránit tak progresi 

komplikací. Možností, jak toho docílit, je v současné době několik a některé další se 

stále zkoumají. Dieta, zaměřená na nízký příjem mědi (pod 1 mg/den), je součástí 

každého úvodu do terapie. Ačkoliv má jen okrajový význam ve snižování hladiny mědi 

v organismu, je nemocným nařizována povinně alespoň po dobu prvního roku léčby.  

 

Z možných strategií se jedná o (Schilsky 2009, Ala et al. 2007): 

Cu - chelátory. Jejich mechanismem účinku je vznik chelatační vazby mezi 

chelátorem a iontem mědi. Vzniklý komplex je rozpustný ve vodě a je vylučován močí 

z organismu. Mezi tyto chelátory řadíme D - penicilamin, trientin nebo perspektivní 

molekulu tetrathiomolybdenanu amonného. 

Zn2+  soli. Podávaní zinečnatých solí funguje dvěma mechanismy účinku – 1) 

kompetitivní inhibice absorpce mědi na střevním transportéru; 2) stimulace množství a 

aktivity MT, které mají vyšší afinitu k iontům mědi než zinku.  

Transplantace jater. Přistupuje se k ní u těžce nemocných pacientů, především 

těch s fulminantním jaterním selháním.  

Doplňková symptomatická léčba. Podávání anticholinergik, antiepileptik, 

vasodilatancií nebo vitaminů má jen podpůrný efekt. 
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TABULKA 2. ZÁKLADNÍ MANIFESTACE WILSONOVY CHOROBY. 

FORMA WD SYMPTOMY 

Jaterní forma � Asymptomatická hepatomegalie 

� Isolovaná splenomegalie 

� Trvale zvýšené sérové hladiny aminotransferas 

(aspartátaminotransferasy a alaninaminotransferasy) 

� Jaterní steatóza 

� Akutní/chronická nebo autoimunitní hepatitida 

� Akutní jaterní selhání ± hemolytická anémie 

Neurologická forma � Bolesti hlavy a migrény, 

� Nespavost, zhoršení paměti 

� Mikrografie 

� Poruchy hybnosti – třes a mimovolné pohyby 

� Svalová rigidita, ataxie, dystonie 

� Křeče 

Psychiatrická forma � Deprese, psychózy 

� Bipolární porucha 

� Změny osobnosti 

Oční forma � Kayserovy - Fleischerovy prstence 

� Slunečnicové katarakty 

Vzácné formy  Endokrinologické příznaky – amenorea, hypoparathyreoidismus 

Kardiovaskulární příznaky – kardiomyopatie, arytmie 

Renální příznaky – aminoacidurie, hyperkalciurie, nefrolitiáza 

Hematologické příznaky – hemolytická anémie  

Příznaky na pohybovém aparátu – osteoporóza, osteomalacie 

Dermatologické příznaky – xeróza, hyperpigmetace, vitiligo 

Příznaky na reprodukčním aparátu – poruchy menstruace a opakované 

potraty, infertilita 

Upraveno podle Ala et al. (2007), Roberts a Schilsky (2003) 

  



Měď - chelatující  vlastnosti 8-  hydroxy chinolinů 18 

 

Alzheimerova demence 

 S Cu - nadbytkem se pojí velká část prací o původu a příčinách Alzheimerovy 

choroby (AD). AD představuje celosvětově nejčastější příčinu demence u starší 

populace. Jedná se o progresivní, heterogenní, neurodegenerativní onemocnění 

stárnoucího mozku spojované s rostoucí ztrátou paměti, se zhoršujícími se kognitivními 

funkcemi a v neposlední řadě s demencí. Střední délka života se u pacientů po 

diagnostikování AD pohybuje mezi 8 až 10 lety. Kromě toho v dnešní době stále 

neexistuje účinná léčba, která by průběh mozkové neurodegenerace zastavila, ba 

dokonce zvrátila. Kromě toho u nemoci neexistují ani žádné preventivní opatření 

(Squitti a Zito 2009). 

AD je histopatologicky definována ztrátou neuronů a přítomností amyloidálních 

plaků extracelulárně ve frontální kůře a v hippokampu, dále narušeným intracelulárním 

uspořádání a zvýšenou fosforylací tau - proteinů. Kromě toho bylo potvrzeno, že 

s rostoucím věkem progredují dysbalance v homeostáze mědi a dalších kovů v mozku. 

Množství mědi v mozku v průběhu stárnutí výrazněji roste (Squitti a Zito 2009, Price et 

al. 2007). 

Amyloidální ložiska vznikají polymerací z β - amyloid peptidu (Aβ). Aβ se 

strukturně skládá z 39 – 43 aminokyselin a má mimo jiné vysokou afinitu k vícevazným 

iontům kovů, jakými jsou např. Cu2+, Zn2+ a Fe3+.  Někteří autoři zmiňují až 30 % 

nárůst množství mědi v amyloidních ložiscích než ve zdravých oblastech mozku. Ionty 

kovů potencují neurotoxicitu Aβ tím, že zvyšují jeho agregaci. Aβ pak velmi snadno 

redukuje kovové ionty, které pak spouští kaskádu (Obr. 6) vzniku volných radikálů 

(Jomová a Valko 2011, Squitti a Zito 2009, Price at al. 2007). 

Kromě mědi váže Aβ i cholesterol. Oxidací cholesterolu dochází k opět produkci 

neurotoxických molekul, a to 7 - hydroxycholesterolu a 4 - cholestonu. Studie na 

králících, krmených potravou bohatou na měď a trans - nenasycenými a nasycenými 

mastnými kyselinami, potvrdila u těchto králíků mentální úpadek (Squitti a Zito 2009). 
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OBRÁZEK 6. SCHÉMA INTERACE Cu A AMYLOID β PEPTIDU. 

U AD interaguje vzniklý Aβ s ionty mědi, které váže do své struktury pomocí několika molekul 

histidinu. Interakce mědi uvolněné z buňky a navázané na Aβ může podporovat 1) agregaci amyloidu za 

vzniku oligomerů a následně amyloidálních plaků, jakož i 2) vznik volných radikálů, které zprostředkují 

oxidační poškození a neuronální dysfunkci. V obrázku jsou také zaznačeny možné oblasti zásahu – 

chelatace (MC, metal complexes – komplexy kovů).  

Převzato od Price et al. (2007) 

 

Na zvířecích modelech se ukázalo, že existují sloučeniny, které dovedou obnovit 

poškozenou Cu - homeostázu. Tytéž sloučeniny dokáží u zkoumaných zvířecích modelů 

překvapivě zlepšit kognitivní funkce. Principem úspěchu je komplexotvorná reakce 

mezi podanou sloučeninou – chelátorem a iontem kovu (Obr. 7). Navíc se prokázalo, že 

komplexotvorné sloučeniny jsou schopny díky chelataci zvyšovat solubilizaci Aβ a 

snižovat tak jeho hromadění. Zabraňují také tau fosforylaci a zlepšují kognitivní funkce 

pomocí aktivace neuroprotektivních signálních drah. Aby mohly být tyto molekuly 

účinné, musí splňovat několik důležitých podmínek – optimální velikost ligandu, náboj, 

hydrofobnost a schopnost prostupu přes hematoencefalickou bariéru (Prachayasittikul et 

al. 2013, Price et al. 2007). 
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Se slibnými výsledky byly u pacientů klinicky testovány molekuly desferroxaminu , 

D - penicilaminu (D - PEN) a kliochinolu (CQ). CQ byl původně používán jako 

antimikrobní látka pro léčbu průjmů a kožních onemocnění. Na konci sedmdesátých let 

20. století byl nakonec CQ z důvodu zvýšené neurotoxicky (myelo - optické neuropatie) 

pro perorální použití stažen. Mechanismem nežádoucích účinků bylo pravděpodobně 

snížení biologické dostupnosti vitaminu B12, což mělo za následek neurologické 

symptomy. V roce 2001 přiměly vlastnosti kliochinolu vědce, aby molekulu opět 

použili. Tentokrát k léčbě AD na zvířecím modelu. Účinnost kliochinolu se v této 

indikaci na zvířecích modelech prokázala a posunula CQ do dalšího testování.              

V současné době byl CQ testován v rámci pilotní fáze II. klinických studií u pacientů 

s AD. Kliochinol a další tedy představují slibnou možnost odlišného, snad i 

úspěšnějšího terapeutického přístupu k AD (Prachayasittikul et al. 2013, Rivera-Mancía 

et al. 2010, Price et al. 2007, Ding et al. 2005).  

 

 

OBRÁZEK 7. SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ NEURONÁLNÍ SYNAPSE PŘI AD. 

Na obrázku je patrný vliv nadbytečných iontů Cu2+ a Zn2+(oranžové kuličky a modré kuličky). Tyto 

ionty dráždí N - methyl - D - aspartátový receptor (NMDAr). Aβ se v jejich přítomnosti polymeruje za 

vzniku toxických oligomerů a amyloidálních plaků. Toxicita Aβ oligomerů opět souvisí s NMDAr. 

Terapeutických možností zásahu je několik (př. L-Pt-Cl2, M - BTSC), zejména např. chelátory kovů 

(PBT2, CQ), které snižují koncentrace volných iontů, zvyšují solubilizaci Aβ a snižují jejich polymerizaci. 

Převzato z Kenche a Barnham (2011) 
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Diabetes mellitus 

Bylo zjištěno, že hodnoty CP jsou u diabetiků obou typů zvýšeny. Kromě toho lze 

podle některých studií vysledovat zvýšení koncentrace mědi v plazmě u pacientů 

s diabetickými komplikacemi, jako např. retinopatie nebo hypertenze. Vysoká 

koncentrace glukózy v krvi vyvolá uvolnění iontů mědi ze SOD, což vysvětluje alespoň 

část mechanismu zvýšení hladiny mědi při nekompenzovaném diabetu. Nedávné 

výzkumy uvádějí i fakt, že u myší s diabetem druhého typu, kterým byla snížena sérová 

hladina mědi pomocí Cu - chelátoru, došlo se zlepšení glykemického indexu (Naka et 

al. 2013, Jomová a Valko 2011).  

Pozměněný Cu - metabolismus navíc koreluje s mírou glykovaných proteinů, které 

přispívají k progresi diabetických komplikací. Glykované proteiny vykazují vyšší 

afinitu pro ionty přechodných kovů, včetně mědi. Přestože se měď na tyto proteiny 

váže, může se i nadále katalyticky podílet na vzniku volných radikálů, které dále 

přispívají ke zvýšení oxidačního stresu při diabetu (Jomová a Valko 2011).  

 

Ateroskleróza  

Aterosklerotické změny cévního epitelu charakterizuje chronický zánět endoteliální 

vrstvy, související s up - regulací proadhezivních molekul, prozánětlivých cytokinů a 

s masivním ukládáním monocytů do arteriální intimy. Výsledky nedávných výzkumů 

příčin aterogeneze nově poukazují na zapojení iontů kovů s redoxním potenciálem.  

Reaktivní formy kyslíku, generované zvýšeným množstvím zvláště železnatých a 

měďnatých iontů, silně potencují zánětlivé změny v endotelu cév. Volné radikály navíc 

stimulují oxidaci HDL i LDL. Oxidované HDL molekuly mají potlačenou schopnost 

inhibovat LDL oxidaci. Navíc se zvyšuje exprese chemotaktického faktoru, který 

aktivuje migraci monocytů. Kromě zvýšené koncentrace volných iontů mědi se do 

procesu aterosklerózy zapojuje i CP, který byl v aterosklerotických placích rovněž 

nalezen (Wei et al. 2012, Jomova a Valko 2011, Swain a Gutteridge 1995). 
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Chelatační terapie iontů železa desferroxaminem a iontů mědi 

tetrathiomolybdenanem amonným (TTM) prokázala (Obr. 8), že snížení sérových 

koncentrací kovů má za následek významný anti - aterogenní účinek. U modelových 

organismů došlo ke snížení aterogenních lézí v aortě. Dále došlo ke snížení sérových 

hladin chemotaktických a pro-zánětlivých cytokinů i ke snížení kumulace makrofágů 

v endoteilární stěně (Wei et al. 2012). 

 

 

 

OBRÁZEK 8. ÚČINNEK TTM NA ATEROSKLEROTICKÉ LÉZE. 

Na apolipoprotein E - deficientních potkanech byly, v porovnání s kontrolní skupinkou, zkoumány 

účinky TTM. Obrázek A popisuje procento povrchových aterogenních lézí ve třech oblastech – v celé 

ploše aorty, v aortálním oblouku a na descendentní části aorty. Z výsledků je patrné, že ve skupině 

potkanů, léčených TTM  došlo k patrnému poklesu aterogenních lézí oproti kontrolní skupině, a to ve 

všech oblastech. Obrázky B a C znázorňují povrchové léze (zvýrazněné oblasti) z odebraných vzorků 

aorty u obou testovaných skupin. 

Upraveno podle Wei et al. (2012) 

 

Kardiovaskulární poškození 

Sérová hladina Cu a CP hraje důležitou roli také při řadě kardiovaskulárních 

chorob. Nedostatek mědi představuje rizikový faktor pro akutní ischemii nebo 

hypertrofickou kardiomyopatii a srdeční selhání. Mnohými epidemiologickými studiemi 

bylo prokázáno, že zvýšená hladina Cu a CP představuje nezávislý rizikový faktor pro 

manifestaci kardiovaskulárních chorob (Jomova a Valko 2011).  

Carpenter (2013) a jeho tým na rozsáhlé populační studii dokázali, že hladina mědi, 

spolu se zinkem má přímý vliv na krevní tlak. Např. u obézních pacientů dochází ke 

A 
B C 
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zvýšené produkci leptinu, jehož sérové koncentrace souvisí s mírou obezity. Mezi 

hladinou mědi a sérovou koncentrací leptinu byla nalezena přímá souvislost. Mimo to 

vyvolává leptin retenci sodíku a systémovou vazokonstrikci, čímž projevům hypertenze 

jen přispívá. Superoxidové radikály navíc přímo reagují s NO, a tím omezují jeho 

obvyklé množství, které je endotelu k dispozici pro případ relaxace (Carpenter et al. 

2013, Didion 2012).  

Kombinace diabetu mellitu, aterosklerózy a hypertenze zvyšuje riziko ischemických 

chorob srdečních. Chevionův vědecký tým (1993) navíc zjistil, že při náhlé exacerbaci 

infarktu myokardu dochází v určité fázi (několika desítek minut po začátku 

ischemizace) k vyplavení velkého množství iontů Fe a Cu (Obr. 9). Tyto volné ionty 

začnou takřka ihned poškozovat ischemickou svalovinu oxidačním stresem (Chevion et 

al. 1993).  

Rostoucí hladiny mědi a jejího redoxního potenciálu úzce korelují 

s postischemickou ztrátou srdeční funkce. Po 18 minutách ischemie je srdeční funkce 

snížena o 50 % a poškození srdce je stále považováno za reversibilní, zatímco po 35 

minutách je funkční ztráta více než 80 % považována za ireversibilní. Oxidační 

poškození srdeční tkáně je potom tím vyšší, čím více je poškozována ischemií a 

oxidačním stresem (Chevion et al. 1993). 

Jako vysoce rizikový faktor je považována i isolovaná hyperhomocysteinemie a 

v kombinaci s vysokými koncentracemi mědi. Homocystein je neesenciální 

aminokyselina vznikající jako meziprodukt metabolismu metioninu. Již před 40 lety 

byla vyslovena hypotéza, která řadí homocystein k rizikovým faktorům KVN. Dodnes 

však mnohé klinické a experimentální studie tuto rizikovost homocysteinu nepotvrdili – 

homocystein tedy stále zůstává látkou bez nebo s velmi malými škodlivými účinky na 

progresi KVN. Současné výzkumy však shodně podtrhují synergistický škodlivý účinek 

homocysteinu a iontů mědi. Komplex homocysteinu a mědi představuje pro 

organismus, konkrétně pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění mnohonásobně vyšší 

riziko, než látky samotné. Navíc bylo potvrzeno že D - penicilamin jako Cu - chelátor 

významně snižuje riziko vlivu hyperhomocysteinemie na endotel cév – z čehož 

vyplývá, že ionty mědi zprostředkovávají homocysteinem indukovanou endoteliální 

dysfunkci. Samotný homocystein tedy nemá větší vliv na endotel cév, což neplatí o jeho 

kombinaci s mědí. Stále nám však chybí citlivé a jednoduché diagnostické postupy na 



Měď - chelatující  vlastnosti 8

 

odhalování těchto komplex

problematice by mohly Cu 

 

 

 

OBRÁZEK 9. ZMĚNY V

Ve vzorcích koronární krve

pozorovat změny v koncentraci iont

ischemizací (0) do 18 .minuty, v

Několikanásobný postischemický nár

Převzato od Chevion et al. (1993)
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chto komplexů u rizikových pacientů. A je pravděpodobné, že i v

problematice by mohly Cu - chelátory znamenat slibný potenciál (Kang 2011). 

NY V KONCENTRACI IONTŮ Fe A Cu PO INFARKTU MYOKARDU.

Ve vzorcích koronární krve, sériově odebíraných před a po globální srde

koncentraci iontů železa, mědi a proteinů, V pravé části grafu pozorujeme zm

ischemizací (0) do 18 .minuty, v levé části potom změny před ischemizací (0) a  od 35. 

ischemický nárůst koncentrace obou iontů kovů je velmi dobř

Chevion et al. (1993) 
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ěpodobné, že i v této 

chelátory znamenat slibný potenciál (Kang 2011).  

 

 Fe A Cu PO INFARKTU MYOKARDU. 

ed a po globální srdeční ischemizaci lze 

ásti grafu pozorujeme změny před 

ed ischemizací (0) a  od 35. minuty. 

 je velmi dobře patrný. 
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Rakovina 

Současné vědecké závěry se shodují na zvýšené sérové koncentraci mědi u 

onkologických pacientů. U těchto pacientů je hladina mědi signifikatně vyšší než u 

zdravých jedinců, zatímco koncentrace dalších iontů (Zn, Fe a Se) jsou oproti zdravým 

podstatně nižší. Fenomén zvýšené koncentrace mědi byl neustále potvrzován u mnoha 

typů nádorových onemocnění, včetně karcinomu plic, prsu, tlustého střeva, prostaty, ale 

i mozku (Ding et al. 2005, Goodman et al. 2005). 

Progresivní vliv na kancerogenezi je u mědi založen na několika principech.  

1) Oxidační stres a zánět provázející zvýšené hladiny mědi jsou v kombinaci 

s mnohými dalšími faktory (např. zvýšený metabolismus, mitochondriální mutace, 

cytosiny) přímo spojeny s progresí rakoviny (Jomová a Valko 2011).  

2) V roce 1980 pozorovali vědci působení mědi na oční rohovku králíků a došli 

k závěru, že zvýšená tvorba nových kapilár je stimulována právě přídavkem mědi. 

Výsledky studií ukázaly, že měď významně přispívá k procesu angiogeneze, při němž 

dochází u nádorových procesů ke stále intenzivnějšímu zásobení maligních buněk 

kyslíkem a živinami. Měď působí jako důležitý kofaktor několika angiogenních 

růstových faktorů, včetně angiogeninu a vaskulárního endoteliálního růstového faktoru. 

Angiogeneze je vícestupňový proces, který zahrnuje diferenciaci a migraci 

endoteliálních buněk, růst nových krevních cév z již existujících a který se zvláště u 

časných nádorů využívá jako cíl protinádorové léčby. Bylo prokázáno, že aplikace iontů 

mědi podporuje růst nádoru a proces aterosklerózy. Tento účinek byl zablokován 

přidáním Cu - chelátorů. I v tomto směru jsou Cu - chelátory perspektivní prostředky 

antiangiogenní a antineoplastické léčby. Studie na tumoru v králičím mozku tato fakta 

jasně dokázala. U zvířat, která trpěla nedostatkem mědi, byly vyvinuté nádory malé a 

relativně avaskulární v porovnání s kontrolní skupinou, která nebyla vystavena           

Cu - chelatační premedikaci (Schmitt et al. 2012, Yong Yoo et al. 2012, Ashino et al. 

2010, Ding et al. 2005, Goodman et al. 2005). 
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3.3. Chelatace mědi 

 

Chelatace, z řeckého slova „chelé“ neboli klepeto – představuje proces začlenění 

kationtu do struktury chelatačního činidla, které je spolu s ligandem vázáno 

koordinačně kovalentní vazbou. Stabilita jednotlivých komplexů závisí na povaze 

ligandu a chelatačního činidla a může se velmi lišit. Vzniklý chelát je snadněji 

vylučován z organismu, ať už hepatobiliární nebo urinární cestou. Chelatace je 

důležitým nástrojem k udržení fyziologické homeostázy. Přirozená detoxikace těžkých 

kovů probíhá přes tvorbu komplexů zejména u GSH a MT. Terapeuticky se 

k chelatačním reakcím přistupuje v situacích akutních otrav nebo chronických 

intoxikacích (Sears 2013, Flora a Pachauri 2010). 

Ideální chelátor by měl mít takové hydrofilně – lipofilní vlastnosti, aby byl jak 

rozpustný ve vodě, tak dobře pronikal buněčnými membránami. Ke svému ligandu by 

měl mít vysokou afinitu, vůči jiným fyziologikým iontům naopak nízkou toxicitu. 

Optimálně vykazuje chelátor stejnou farmakokinetickou dráhu jako jeho ligand, kterého 

váže v dostatečně širokém rozmezí pH (Říha et al. 2013, Flora a Pachauri 2010). 
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OBRÁZEK 10. CHEMICKÁ STRUKTURA D 

Převzato z drugbank.ca 

 

 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta 

Klinicky používané chelátory mědi 

Bez ohledu na intenzivní výzkum Cu - chelátorů a řadu perspektivních možností 

časné době chelátory mědi uplatňují jen omezen

 Wilsonovy choroby. Tato terapie bývá zpravidla dlouhodobá 

není bez nežádoucích účinků. Časné nežádoucí účinky zahrnují mimo jiné 

hu nemoci, z důvodu masivního uvolnění depozit mědi

(D - PEN) byl použit jako první perorální lék na WD 

1956 a od té doby si drží status tzv. „zlatého standardu“. Jedná se o β

Obr. 10). Thiolová funkční skupina je pro chelata

acemická směs penicilaminu nežádoucím způsobem interagovala 

pyridoxinem, a proto se D - penicilamin používá výhradně ve formě

inkem způsobí redukci iontů mědi, u kterých se 

m a naopak se stanou více citlivější k chelataci. Vzniklé chelátové 

močovým traktem eliminovány z organismu. V menší mí

inek MT a imunosupresi. Nevýhodou D - PEN je poměrně široká škála než

hematologickou, renální a kožní toxicitu (Ala et al. 2007, 

Goodman et al. 2005, Brewer et al. 1987). 

 

CHEMICKÁ STRUKTURA D - PENICILAMINU. 
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mimo jiné přechodné 

ědi (Bechná 2013).  

byl použit jako první perorální lék na WD již v roce 

β - dimethylovanou 

upina je pro chelatační účinek D - 

ůsobem interagovala 

 ve formě čistého isomeru. 

di, u kterých se pak sníží vazebná 

chelataci. Vzniklé chelátové 

menší míře indukuje 

 široká škála nežádoucích 

Ala et al. 2007, Roberts a 
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Trientin, další z chelátorů mědi, se strukturně od D - PEN velice liší. Neobsahuje 

thiolovou skupinu, ale za chelatační vlastnosti je zodpovědné lineární polyaminové 

uspořádání (strukturně se jedná o 2, 2, 2 - triethylentetraamin), které atom mědi do své 

struktury jakoby uzavře (Obr. 11). Do terapie WD byl zaveden v roce 1969 jako účinná 

a snad i šetrnější alternativa k D - PEN. Tvrzení, že trientin je klinicky slabším 

chelátorem než D - PEN, se nepotvrzuje. Naopak se zjistilo, že na účinku u obou látek 

záleží na okolnostech podání, dávce i dokonce na uložení jednotlivých deposit mědi 

v organismu. Trientin má oproti D - PEN méně nežádoucích účinků. Nejzávažnějšími 

může být progrese neurologických příznaků nemoci, která je také přítomna u D - PEN. 

Zvýšenou chelatací železa může být v organismu navozená sideroblastická anémie   

(Ala et al. 2007, Roberts a Schilsky 2003). 

 

 

Obrázek 11. CHELATAČNÍ REAKCE TRIENTINU. 

Převzato od Kodama et al. (2012) 
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Tetrathiomolybdenan (TTM) představuje novou perspektivní molekulu 

specifického Cu - chelátoru. Jedná se o malou, hydrofilní a pro organismus bezpečnou 

molekulu, u které jsou podmínkou chelatačního účinku čtyři sirné funkční skupiny 

(Obr. 12). TTM působí duálním mechanismem účinku: 1) pokud je podán s potravou, 

tvoří nevstřebatelné tripartitní komplexy s mědí a také s proteiny v potravě obsaženými 

a účinně tak zamezuje absorpci mědi; 2) pokud je TTM podáván mezi jídly vstřebá se a 

poté opět vytváří s albuminem a volnou sérovou mědí tripartitní komplex – což vede ke 

snížení koncentrace mědi v systémovém řečišti (Goodman et al 2005).  

Účinek TTM se zdá být unikátní. Jako jediný z dosud používaných chelátorů 

vykazuje účinek i u pacientů s neurologickými poruchami. Navíc se shromažďují 

důkazy, že léčba TTM snižuje expresi mediátorů zánětu – jakými jsou např. endoteliální 

růstový faktor, tumor nekrotizující faktor nebo interleukiny 1 a 6; dále inhibuje 

vaskulární proliferaci endoteliálních buněk, aterosklerozu a angiogenezi. Ve studiích na 

zvířecích modelech zvyšoval antineoplastickou účinnost cytostatik i radiačního záření. 

Na dávce závislá toxicita TTM se projevuje hlavně na úrovni kostní dřeně – anemií 

nebo leukopenií. Dochází k elevaci jaterních enzymů (Kodama et al. 2012, Wei et al. 

2012, Goodman et al 2005). 

 

 

 

OBRÁZEK 12. CHELATAČNÍ REAKCE TETRATHIOMOLYBDENÁTU. 

Převzato od Kodama et al. (2012) 
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3.3.2. Cu - chelatující vlastnosti flavonoidů 

Flavonoidy jsou fenolické sloučeniny, široce rozšířené v celé rostlinné říši. Mezi 

jejich potenciálně příznivé účinky patří kromě vazoprotektivních, protizánětlivých, 

protinádorových, antialergických, antihemorhagických, antivirotických, 

antimykotických, antiosteoporotických i účinky antioxidační. Právě schopnost zhášet 

volné radikály je založena na principu jednak tvorby komplexu mezi molekulou 

flavonoidu a kovem a jednak ve stimulačním účinku flavonoidů na ostatní antioxidační 

molekuly. Jejich železo i měď chelatující účinky jsou dlouhodobě známy (Fernandez et 

al. 2002, Mira et al. 2002). 

Mnohé výzkumné týmy však upozorňují, že antioxidační účinek flavonoidů záleží i 

na jejich struktuře. Obecně platí, že schopnost flavonoidů chelatovat ionty mědi je horší 

v porovnání s ionty železa. Toto snížení může mít několik příčin – standardní redoxní 

potenciál páru Cu2+/Cu+ (+ 15 V) je nižší než redoxní potenciál páru Fe3+/Fe2+             

(+ 0,77 V) a do značné míry může souviset i s počtem hydroxylových skupin 

nechelatujícího flavonoidu. Mezi flavonoidy s nejlepšími Cu - chelatačními účinky patří 

myricetin, quercetin, taxifolin a katechin (Obr. 13) (Mira et al. 2002, Van Acker et al. 

1996). 

 

 

OBRÁZEK 13. CHEMICKÁ STRUKTURA MYRICETINU A QUERCETINU. 

Upraveno podle Mira et al. 2002 
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3.3.3. Cu - chelatující vlastnosti 8 - hydroxychinolinů 

Tato skupina chelátorů mědi (Tab. 3) zahrnuje, jak známé a účinné chelátory mědi 

(např. CQ), tak další skupinu méně známých, prozatím ne zcela prozkoumaných a 

perspektivních látek. Základní molekula 8 - hydroxychinolinu (HQ) má silné 

koordinační vlastnosti a je schopna chelatovat ionty kovů.  

 

TABULKA 3. SLOUČENINY ZE SKUPINY 8 - HYDROXY CHINOLINŮ.  

 

Sloučenina R1 R2 R3 IC50 

(µM) 

 

8 - hydroxychinolin (HQ) H H OH > 30 

Kliochinol (CQ) Cl I OH 1,4 

Kloroxin (ClQ) Cl Cl OH 1,4 

Broxychinol Br Br OH 1,7 

Iodochinol I I OH 1,2 

5 - chloro - 8 HQ Cl H OH 2,2 

 

Upraveno podle LeVine et al. (2009) 

 

Strukturální kostra celé skupiny je založena na chinolinovém cyklu, na kterém je 

v poloze osm navázán hydroxyl. Atomy dusíku a kyslíku vystupují jako donoři 

elektronů a zvyšují chelatační schopnosti molekuly. Shodnou funkci plní i atomy 

halogenů, které navíc zvyšují lipofilitu a jsou tedy žádoucí pro absorpci k cílovým 

místům, jakým je např. mozek. 

Jednou z nejužívanějších molekul ze skupiny byl již zmíněný kliochinol. Jeho 

použití v klinické praxi je limitováno několika důvody. Prvním důvodem je již zmíněná 

neurotoxicita v důsledku snížení biodostupnosti vitaminu B12. Tento nežádoucí jev jde 

vcelku obratně vyřešit dostatečnou suplementací vitamínu a zároveň podáváním co 
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nejmenšího množství terapeuticky účinného chelátoru. Druhým limitem je obtížná 

syntéza CQ, při které vzniká také malé množství karcinogenního produktu                  

5,7 - dijodo - 8 - hydroxychinolinu, resp. iodochinolu (Tab. 3). Proto byla vyvinuta tzv. 

druhá generace kliochinolu, která tyto problémy vyřešila. Bylo zjištěno, že molekula 

PBT2 (název odvozen z angl. Prana Biotechnology) (Obr. 14) selektivně chelatuje 

kationty mědi a zinku, a navíc tvoří neutrální rozpustné komplexy schopné procházet 

buněčnými membránami. Za touto nadějnou molekulou již nyní stojí mnohé výsledky  

in vitro i in vivo studií. Vzhledem k mírné afinitě k iontům kovů, může molekula PBT2 

takřka ihned po vstupu do buňky uvolnit ionty kovů z komplexních vazeb, což vede 

k dostatečné biodostupnosti kationtů mědi a zinku v buňce. Ve fázi klinických studií 

dokázala molekula PBT2 u pacientů s AD snížit míru neurodegenerace a zlepšit 

kognitivní funkce. Z výsledků testovaných zvířat dochází ke snížení hladiny Aβ 

v intersticiální tekutině, k odbourání oligomerů a z histologického pohledu snad i 

amyloidálních plaků (Obr. 7). Výrazný byl i pokles fosforylace tau proteinů 

(Prachayasittikul et al. 2013, Adlart a Bush 2012). 

 

 

OBRÁZEK 14. STRUKTURA PBT2. 

 

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie The 

IMAGINE, probíhá (etnická komise ji v červenci 2013 o rok prodloužila) s cílem 

zhodnotit bezpečnost a snášenlivost molekuly PBT2 na pacientech a její vliv na ukládání 

amyloidálních ložisek u pacientů s prodromální nebo mírnou formou AD. Výsledky 

předchozích studií jednoznačně poukazují na výrazné zlepšení pozorovaných pacientů, 

a to již v období prvních tří měsíců od zahájení léčby, podáváním denní dávky 250 mg 

PBT2 (Prana Biotechnology.com). 
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4. Experimentální část 

 

4.1. Cíl práce 

 

Cílem této rigorózní práce bylo ověřit měď - chelatující vlastnosti 8 -

hydroxychinolinů a porovnat vliv substituce halogeny u základních látek této skupiny 

na výsledný chelatační účinek. Vedlejším cílem bylo ověřit, zda jsou tyto látky schopné 

redukovat měďnaté ionty. 

 

 

4.2. Materiál a pomůcky 

 

4.2.1. Chemikálie 

Bromid měďný (CuBr), dimethylsulfoxid (DMSO), hematoxylin (HEM), 

hydroxylamin hydrochlorid (HA), chlorid měďný (CuCl), chlorid sodný (NaCl), 

kyselina chlorovodíková (HCl), pentahydrát síranu měďnatého (CuSO4.5H2O), sodná 

sůl bathocuproindisulfonové kyseliny (BCS) 

Všechny použité pufry (4.5, 5.5, 6.8 a 7.5) byly 15 mM vodné roztoky, z toho 4.5 a 

5.5 acetátové a 6.8 a 7.5 HEPES pufry. 

 

 

4.2.2. Přístroje a pomůcky 

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

� Destičkový spektrofotometr Anthos reader 2010 (Anthos Labtec Instruments, 

Rakousko) 
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4.3. Př

 

4.3.1. Příprava základních

Základním zásobním

(MW = 249,69 g/mol), který je, pokud je uchováván

pracovní roztoky Cu2+ vznikly na

250 µM. 

Základním zásobním roztokem pro hematoxylin (

5 mM roztok v DMSO. Stabilita tohoto roztoku byla stano

roztoky hematoxylinu byly p

Po 90 minutách bylo nutné postup p

Jednotlivé vzorky testovaných Cu

roztoku testované látky o koncentraci 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 15. CHEMICKÁ

 

 

chelatující  vlastnosti 8-  hydroxy chinolinů 

Příprava základních a pracovních roztok

základních a pracovních roztoků pro zkoušk

zásobním roztokem Cu2+ iontů byl 5 mM vodný roztok CuSO

, který je, pokud je uchováván v chladu, stabilní.

vznikly naředěním destilovanou vodou na výslednou koncentraci 

Základním zásobním roztokem pro hematoxylin (Obr. 15, MW = 302,28 g/mol) byl 

. Stabilita tohoto roztoku byla stanovena na cca 5 hodin. Pracovní 

roztoky hematoxylinu byly připraveny ze základního roztoku na

Po 90 minutách bylo nutné postup přípravy kvůli nízké stabilitě opakovat.

Jednotlivé vzorky testovaných Cu - chelátorů byly naředěny DMSO

roztoku testované látky o koncentraci obvykle 10 mM.  

CHEMICKÁ STRUKTURA HEMATOXYLINU. 
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a pracovních roztoků 

 pro zkoušku HEM 

roztok CuSO4.5H2O 
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= 302,28 g/mol) byl 

vena na cca 5 hodin. Pracovní 

základního roztoku naředěním DMSO.         
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ny DMSO ze základního 
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4.3.2. Příprava základních a pracovních roztok

Základní zásobní roztok Cu

Pracovní roztok Cu2+ iont

DMSO.  

Základním roztokem Cu

vodném roztoku 0,1 M HCl a 1 M NaCl nebo 5 mM roztok Cu

ve vodném roztoku 0,1 M HCl a 1 M NaCl. Pracovní roztok vznikl stejn

iontů naředěním pomocí DMSO na koncentraci 250 

Hydroxylamin hydrochlorid (HA

rozpuštěn na základní roztok HA o koncentraci 100 mM

Základním roztokem pro BCS (

bathocuproindisulfonové kyseliny (M

Testované látky Cu 

koncentrace pomocí DMSO ze základního obvykle 10 mM roztoku v

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 16. CHEMICKÁ STRUKTURA BCS.
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íprava základních a pracovních roztoků pro zkoušky BCS

Základní zásobní roztok Cu2+ iontů byl identický jako v př

iontů o koncentraci 250 µM byl ale připraven jeho na

Základním roztokem Cu+ iontů byl 5 mM roztok CuCl (Mw 

vodném roztoku 0,1 M HCl a 1 M NaCl nebo 5 mM roztok CuBr (M

,1 M HCl a 1 M NaCl. Pracovní roztok vznikl stejn

ním pomocí DMSO na koncentraci 250 µM. 

Hydroxylamin hydrochlorid (HA, Mw = 69,49 g/mol) byl pomocí destilované vody 

roztok HA o koncentraci 100 mM. 

Základním roztokem pro BCS (Obr. 16) byl 5 mM vodný roztok sodné soli 

bathocuproindisulfonové kyseliny (Mw = 564,54 g/mol). 

Testované látky Cu - chelátorů se připravovaly jednotlivým ředěním na požadované 

DMSO ze základního obvykle 10 mM roztoku v

CHEMICKÁ STRUKTURA BCS. 
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 pro zkoušky BCS 

přechozím případě. 

ipraven jeho naředěním 

 = 98,99 g/mol) ve 

(Mw = 143,45 g/mol) 

,1 M HCl a 1 M NaCl. Pracovní roztok vznikl stejně jako u Cu2+ 

) byl pomocí destilované vody 

) byl 5 mM vodný roztok sodné soli 

ředěním na požadované 

DMSO ze základního obvykle 10 mM roztoku v DMSO. 
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4.4. Metodický postup 

 

4.4.1. Stanovení chelatace iontů mědi HEM metodou 

Na testovací destičku bylo nejprve do všech jamek napipetováno 150 µl 

příslušeného pufru (5.5, 6.8 a 7.5). Následně bylo do všech jamek přidáno 50 µl 250 µM 

roztoku Cu2+. Poté jsme do jednotlivých testovacích jamek přidali 50 µl roztoku 

testované látky (Cu - chelátoru), a to v klesající koncentraci (c1 – cx). Do jamek 

kontrolních jsme místo roztoku testované látky přidali 50 µl rozpouštědla (Obr. 17). 

Celou destičku jsme na 2 minuty dali intenzivně protřepat, přičemž v testovacích 

jamkách došlo k interakci mezi molekulou chelátoru a měďnatými ionty, a tedy 

k vytvoření komplexů. Zbylá, tedy nezreagovaná měď byla změřena pomocí indikátoru, 

tj. přidáním 50 µl 250 µM hematoxylinu do prvních dvou řad testovací desky. Přidáním  

50 µl DMSO do druhých dvou řad jsme vytvořili sérii slepých vzorků. Po protřepání, 

trvajícím přesně tři minuty, se testovací destička vložila ihned (tzn. v čase 3 minut) do 

spektrofotometru a měřili jsme absorbanci, dále jsme měření opakovali v čase 7 minut. 

Vlnové délky, při kterých spektrofotometr proměřoval u vzorků absorbanci, se 

měnily v závislosti na testovaném pH. Při pH 5.5 byla vlnová délka 595 nm, při 6.8   

590 nm a při 7.5 610 nm, dle našich předchozích experimentů (Říha et al. 2013).   

 

 

OBRÁZEK 17. SCHÉMA TESTOVACÍCH JAMEK PŘI STANOVENÍ CHELATACE HEM.  

Ve všech jamkách je 150 µl příslušného pufru a 50 µl Cu2+ iontů. V testovacích jamkách je 50 µl 

testovaného chelátoru v klesajících koncentracích (c1 – cx), do jamek kontrolních bylo přidáno 50 µl 

rozpouštědla. Nezreagovaná měď je spektrofotometricky stanovena za pomocí indikátoru hematoxylinu 

(50 µl) do prvních dvou řad (×). Slepé vzorky vznikly přidáním 50 µl rozpouštědla (×) do druhých dvou 

řad. 
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4.4.2. Stanovení chelatace iontů mědi BCS 

Měření vždy probíhalo s ohledem na typ Cu - kationtu. 

 

Stanovení chelatace měďnatých iontů mědi BCS 

Do jamek na mikrotitrační destičce jsme nejprve napipetovali 100 µl příslušného 

pufru (4.5, 5.5, 6.8 a 7.5). Poté jsme do testovacích jamek přidali 50 µl roztoku 

testované látky příslušné koncentrace a do kontrolních jamek bylo přidáno 50 µl 

rozpouštědla (Obr. 18). Až po tomto kroku jsme přistoupili k přidání 50 µl 250 µM 

roztoku Cu2+ iontů v DMSO do všech jamek a nechali dvě minuty míchat. Po 

promíchání jsme do všech jamek přidali 50 µl HA, a to v koncentraci 10 mM při pH 4.5 

a 5.5 a v koncentraci 1 mM při pH 6.8 a 7.5 podle našich předchozích experimentů 

(Říha et al. 2013) a nechali míchat po dobu další jedné minuty. Důvodem bylo 

zredukování nezreagovaných měďnatých iontů. Na závěr jsme vytvořili z posledních 

dvou řad testovací destičky slepé vzorky, a to přidáním 50 µl destilované vody a volné 

ionty mědi v prvních dvou řadách testovací destičky jsme obarvili přidáním 50 µl 5 mM 

BCS. Absorbanci jsme měřili při vlnové délce 484 nm ihned (tzn. v čase 0) a dále po 5 

minutách. 

 

 

OBRÁZEK 18. SCHÉMA TESTOVACÍCH JAMEK PŘI STANOVENÍ CHELATACE Cu2+ BCS.  

Ve všech jamkách je 100 µl příslušného pufru, 50 µl Cu2+ iontů a 50 µl roztoku HA. V testovacích 

jamkách je 50 µl testovaného chelátoru v klesajících koncentracích (c1 – cx), do jamek kontrolních bylo 

přidáno 50 µl rozpouštědla. Nezreagované měďnaté ionty jsou zredukovány přidaným HA a obarveny 

přidáním 50 µl indikátoru BCS (první dvě řady ×). Slepé vzorky vznikly přidáním 50 µl destilované vody 

(×) do druhých dvou řad. 
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Stanovení chelatace měďných iontů BCS 

Stanovení chelatace měďných iontů se oproti měďnatým mírně mění. Prvním 

krokem bylo opět přidání 100 µl příslušného pufru (4.5, 5.5, 6.8 a 7.5). Poté jsme do 

všech jamek přidali 50 µl roztoku HA a to opět v koncentraci 10 mM při pH 4.5 a 5.5 a 

v koncentraci 1 mM při pH 6.8 a 7.5. Důvodem rychlá oxidace měďných iontů na 

měďnaté, pokud není současně přítomno redukční činidlo (Říha et al. 2013). Až poté 

jsme do všech jamek testovací destičky přidali 50 µl 250 µM roztoku Cu+ v DMSO a 

nechali jednu minutu promíchávat. Dále jsme přidali do testovacích jamek 50 µl 

testovaného chelátoru v několika určených koncentracích a do jamek kontrolních jsme 

místo něj přidali 50 µl rozpouštědla, tedy DMSO (Obr. 19). Po dvouminutovém 

promíchání jsme opět přidali do posledních dvou řad mikrotitrační destičky 50 µl vody 

a vytvořili jsme tak sérii slepých vzorků. A do prvních dvou řad destičky jsme přidali 

po 50 µl BCS. Absorbance se měřila při vlnové délce 484 nm opět v čase 0 a 5 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 19. SCHÉMA TESTOVACÍCH JAMEK PŘI STANOVENÍ CHELATACE Cu+ BCS.  

Ve všech jamkách je 100 µl příslušného pufru, 50 µl roztoku HA a 50 µl Cu+ iontů. V testovacích 

jamkách je 50 µl testovaného chelátoru v klesajících koncentracích (c1 – cx), do jamek kontrolních bylo 

přidáno 50 µl rozpouštědla. Nezreagované měďné ionty byly obarveny přidáním 50 µl indikátoru BCS do 

prvních dvou řad (×). Slepé vzorky vznikly přidáním 50 µl destilované vody (×) do druhých dvou řad. 
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4.4.3. Redukce měď

Toto testování se týká

Prvním krokem bylo opě

jamek mikrotitrační destič

příslušné koncentrace a do jamek kontrolních roztok HA o koncentraci 10 mM p

4.5 a 5.5 a v koncentraci 1 mM p

% redukce). Teprve poté jsme do všech jamek p

v DMSO a nechali dvě

slepých vzorků, vzniklých p

destičky a vzorků s indikátorem, p

Absorbance se proměřovala p

 

4.4.4. Statistická analýza

Výsledky jsou prezentovány jako pr

vzorce .  

Rozdíly mezi testovanými lé

konfidenčních intervalů p

Windows, GraphPad Software (San Diego California USA). Rozdíly v

ověřeny pomocí Studentova T

(MS Excel). 
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Redukce měďnatých iontů  

Toto testování se týká schopnosti zkoušených chelátorů redukovat m

Prvním krokem bylo opět přidání 100 µl příslušného pufru (4.5, 5.5, 

destičky. Do testovacích jamek jsme přidali po 50 

íslušné koncentrace a do jamek kontrolních roztok HA o koncentraci 10 mM p

koncentraci 1 mM při pH 6.8 a 7.5. Tento roztok slouží jako kontrola (100 

Teprve poté jsme do všech jamek přidali 50 µl 250 

DMSO a nechali dvě minuty promíchávat. Posledním krokem bylo op

, vzniklých přidáním 50 µl destilované vody do dvou 

indikátorem, připravených přidáním 50 

ěřovala při vlnové délce 484 nm v časech 0. a 5. minuty.

Statistická analýza 

Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka vypo

Rozdíly mezi testovanými léčivy v chelataci byly sledovány pomocí 95

ních intervalů připravených pomocí programu GraphPadPrism verze 6.0 pro 

Windows, GraphPad Software (San Diego California USA). Rozdíly v

Studentova T - testu na hladině statistické významnosti p
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 redukovat měďnaté ionty. 

 6.8 a 7.5) do všech 

idali po 50 µl rozpouštědla 

íslušné koncentrace a do jamek kontrolních roztok HA o koncentraci 10 mM při pH 

í jako kontrola (100 

l 250 µl roztoku Cu2+ 

 minuty promíchávat. Posledním krokem bylo opět rozlišení 

é vody do dvou řad mikrotitrační 

idáním 50 µl roztoku BCS. 

asech 0. a 5. minuty. 

rodatná odchylka vypočítaná podle 

byly sledovány pomocí 95 % 

ipravených pomocí programu GraphPadPrism verze 6.0 pro 

Windows, GraphPad Software (San Diego California USA). Rozdíly v redukci byly 

 statistické významnosti p < 0,05      
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5. Výsledky  

 

5.1. Chelatační schopnosti 

 

Nejdříve jsme na metodice založené na hematoxylinu ověřili, zda mají testované 

látky schopnost účinně chelatovat ionty mědi (Obr. 20). U všech testovaných látek se 

tato schopnost potvrdila. U kloroxinu a kliochinolu (Obr. 20 B a C) je navíc patrné, že 

při poměru 1:1 chelátor:Cu (tj. logaritmus poměru roven 0) bylo chelatováno cca 50 % 

mědi. Z toho se dá usoudit, že vzniklý komplex má stechiometrii 2:1, chelátor:měď.  

HQ chelatoval podobně (Obr. 20 A), ale na grafu znatelný výrazný pokles chelatační 

schopnosti v čase při pH 7.5. 

V následujících experimentech jsme ověřili schopnost chelatovat ionty mědi ve více 

kompetitivním prostředí za pomocí bathocuproinu respektive jeho sodné soli 

disulfonové kyseliny. Tento indikátor je v principu také chelátorem, chelatuje s vysokou 

afinitou měďné ionty, a proto lze předpokládat kompetici o volné ionty mědi mezi 

indikátorem a testovanou látkou. U HQ (Obr. 21) byl chelatační potenciál v tomto 

kompetitivním prostředí rozhodně nižší než u hematoxylinové metodiky. Např. při 

poměru 1:1, kdy látka při pH 6.8 a 5.5 chelatovala u hematoxylinové metodiky cca 50 

% mědi, v tomto experimentu při stejném poměru u pH 4.5 – 5.5 látka vůbec 

nechelatovala ani měďné ani měďnaté ionty a při pH 6.8 – 7.5 byl její chelatační 

potenciál omezený na méně než 25 %. Na rozdíl od HQ kloroxin (Obr. 22) a kliochinol 

(Obr. 23) chelatovali v kompetitivních podmínkách úplně stejně jako v případě 

hematoxylinové metodiky, tj. opět v poměru 2:1. Porovnání konfidenčních intervalů 

mezi HQ a kliochinolem jasně ukazuje vyšší chelatační potenciál druhé zmíněné látky. 

Stejné výsledky platí i pro kloroxin. 

  



Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta 41 

 

  

 

OBRÁZEK 20. CHELATACE MĚĎNATÝCH IONTŮ TESTOVANÝMI LÁTKAMI METODOU HEM. 
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OBRÁZEK 21.CHELATACE MĚĎNÝCH (A) A MĚĎNATÝCH (B) IONTŮ 8 - HYDROXYHINOLINEM 
POMOCÍ KOMPETITIVNÍ METODY BCS. 
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OBRÁZEK 22. CHELATACE MĚĎNÝCH (A) A MĚĎNATÝCH (B) IONTŮ KLIOCHINOLEM 
POMOCÍ KOMPETITIVNÍ METODY BCS. 
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OBRÁZEK 23. CHELATACE MĚĎNÝCH (A) A MĚĎNATÝCH (B) IONTŮ KLOROXINEM 
POMOCÍ KOMPETITIVNÍ METODY BCS. 
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Z těchto výsledků vyplývá, že je HQ méně silným chelátorem než CQ nebo ClQ. 

Tuto tezi potvrzuje i následující graf (Obr. 24), který přehledně porovnává konfidenční 

intervaly chelatační aktivity HQ a CQ na měďné ionty při všech testovaných pH. 

Z grafu je patrné, že chelatační aktivita CQ je vysoká a nezávislá na proměřovaných 

hodnotách pH. Při logaritmu poměru CQ : Cu+ rovnému nule je 50 % přítomných iontů 

mědi chelátorem vyvázáno a při log = 1 se dá předpokládat chelatace úplná. Na 

chelatační schopnosti HQ má velký vliv pH. Přes odlišný průběh reakce se výsledky 

HQ a CQ, resp. ClQ mohou konfrontovat pouze u téměř kompletní chelatace 

měďnatých iontů při log = 1 u pH 6.8 a 7.5. 

 

 

 

OBRÁZEK 24. ROZDÍLY V CHELATAČNÍ AKTIVITĚ 8 - HYDROXYCHINOLLINU A  

KLIOCHINOLU NA IONTY Cu2+ POMOCÍ 95 % KONFIDENČNÍCH INTERVALŮ. 
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Důležitým parametrem chelatační aktivity u zkoumaných chelátorů bylo i stanovení 

stability vzniklých komplexů v čase. Komplexy CQ a ClQ vykazovaly vysokou míru 

stability, a to i při nízkých koncentračních poměrech. Např. souhrnná stabilita CQ byla 

při pH 7.5 rovna 99,00 ± 2,28 %. Naopak HQ tvoří stabilní komplexy s měďnatými a 

měďnými ionty jen při vyšších poměrech a zejména v neutrálním nebo slabě kyselém 

pH. Stabilita komplexů se snižuje s množstvím testované látky (Obr. 25). 

 

 

OBRÁZEK 25. CHELATACE V DŮSLEDKU NESTABILITY VZNIKLÝCH KOMPLEXŮ. 

A – v případě měďných iontů, B – v případě měďnatých iontů 

Grafy zobrazují stabilitu vzniklých komplexů jako procento absorbance změření po pěti minutách 
k měření z nulté minuty. Stabilní komplex tedy znamená 100 %. Jako indikátor byl použit BCS. 
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5.2. Redukční schopnosti 

 

V posledním kroku byly testovány redukční schopnosti zkoumaných chelátorů. 

Redukce měďnatých kationtů Cu2+ na měďné ionty Cu+ podporuje vznik volných 

radikálů. Produkty reakce jsou, stejně jako reakce samotná, z pochopitelných důvodů 

pro většinu indikací nežádoucí.  

Testování redukčních vlastností proběhlo u všech zkoumaných látek a při žádném 

pH neodhalilo redukční schopnosti testovaných chelátorů.  

Naopak, z grafu (Obr. 26) je patrné, že nejvyšší míra redukce Cu2+ iontů byla 

v prostředí samotného rozpouštědla. BCS, které se do reakční směsi přidává 

v posledním kroku, je, jak už bylo řečeno také mírným chelátorem měďných iontů. 

V prostředí rozpouštědla je BCS částečně schopno redukovat přítomné měďnaté ionty a 

vázat je. Postupným přidáváním a zvyšováním koncentrace chelátotvorných látek, 

docházelo k zablokování redukce měďnatých iontů BCS, a to díky tvorbě stabilních 

komplexů se zkoumanými chelátory. Afinita chelátorů byla natolik silná, že míra 

redukce měďnatých iontů signifikantně klesala, a to tím víc, čím víc bylo ve směsi 

zkoumaných chelátorů. Z výsledků vyplývá, že všechny látky – HQ, CQ i ClQ mají 

k měďnatým iontům vysokou afinitu a váží je dostatečně silnou vazbou, která zabrání 

jejich redukci. 
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OBRÁZEK 26. REDUKCE MĚĎNATÝCH IONTŮ TESTOVANÝMI LÁTKAMI. 

A – 8 - hydroxychinolin, B – kloroxin, C – kliochinol 

Obrázek shrnuje míru redukce Cu2+iontů. Šipky v obrázku ukazují statisticky významný rozdíl 

v porovnání s rozpouštědlem, měřeného po pěti minutách. 
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6. Diskuze 

 

K testování měď - chelatujících vlastností 8 - hydroxychinolinů byly v mé práci 

použity tři základní látky této skupiny, a to 8 - hydroxychinolin, kliochinol a kloroxin.  

Cílem bylo ověřit jejich chelatační schopnosti in vitro, zjistit a porovnat vliv 

halogenové substituce na výsledný chelatační účinek zkoumaných molekul. Zároveň 

jsme u testovaných chelátorů zjišťovali jejich redukční potenciál na měďnaté ionty. 

První metodou jsme stanovovali chelataci Cu iontů pomocí hematoxylinu. 

Hematoxylin je indikátorem, který nevytváří s mědí stabilní komplexy. Vzhledem 

k limitům použitého indikátoru sloužila tato metoda jen k ověření chelatačních 

schopností testovaných látek. Pomocí hematoxylinu jsme u HQ, CQ i ClQ ověřili       

Cu - chelatační aktivitu (Sedlářová 2013).  

Druhou metodou bylo stanovení chelatace kationtů mědi pomocí vysoce 

specifického indikátoru, kterým byla sodná sůl bathocuproindisulfonové kyseliny. 

Indikátor BCS sám o sobě vykazuje vůči kationtům mědi chelatační aktivitu a v reakci 

vystupuje jako kompetitivní chelátor měďných iontů (Říha et al. 2013, Sedlářová 2013). 

Z naměřených hodnot a výše uvedených grafů vyplývá, že CQ a ClQ mají na první 

pohled takřka identické chelatační vlastnosti na ionty Cu+ a Cu2+, a to prakticky shodně 

ve všech testovaných oblastech pH. Což pravděpodobně souvisí s prakticky identickými 

hodnotám pKa. Kliochinol, obdobně jako kloroxin, při logaritmu poměru CQ : Cu+, 

resp. CQ : Cu2+ rovným nule, tzn. při poměru zkoumané látky a iontu mědi 1:1, 

chelatoval zhruba 50 % přítomného iontu kovu. Z těchto výsledků se dá odhadnout 

pravděpodobný chelatační poměr, který je u kliochinolu i kloroxinu analogický, a tedy 

2:1 chelátor : Cun (Obr. 27). Při log poměru blízkému hodnotě 0,5 byla u obou látek 

patrná téměř 100 % chelatace všech přítomných kationtů. Naměřené výsledky jsou ve 

shodě s již známými fakty (Říha el al. 2013, Kenche a Barnham 2011, Di Vaira et al. 

2004). 
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OBRÁZEK 27. STRUKTURA CHELATAČNÍHO KOMPLEXU KLIOCHINOLU. 

Struktura komplexní sloučeniny kliochinolu a atomu kovu (M) odpovídá chelatačnímu poměru 2:1. 

Převzato od Kenche a Barnham (2011) 

 

Testovaná chelatační aktivita 8 - hydroxychinolinu naopak nebyla tak jednoznačná. 

Podle experimentů v méně kompetitivním prostředí hematoxylinu lze usuzovat, že tato 

látka také tvoří komplexy v poměru 2:1. Stabilita těchto komplexů je ovšem 

jednoznačně nižší, lze tak usuzovat i z pH 7.5 při stejné metodice HEM, byl komplex 

nestabilní. Logicky byly stejné závěry o nestabilitě komplexů této látky s mědí získány i 

při testování s více kompetitivním BCS. HQ při log = 0 a za podmínek vyššího pH    

(6.8 a 7.5) chelatoval přibližně jen 10 – 20 % přítomných iontů mědi. Při nižších 

hodnotách pH (4.5 a 5.5) byla stejná míra chelatace dosažena až při bezmála log = 1. 

Tyto rozdíly byly zachovány při testování obou kationtů mědi. Je evidentní, že slabší 

chelatační aktivita a komplexní nestabilita nesubstituované molekuly 8HQ souvisí 

s absencí elektronegativních atomů v molekule látky (Říha et al. 2013).  

 

Ve světle těchto skutečností mají kliochinol i kloroxin lepší chelatační vlastnosti 

než HQ. Jejich komplexy jsou navíc oproti HQ stabilnější, což bylo dokázáno při 

měření v nízkých koncentracích. Důvodem toho může být strukturální odlišnost mezi 

jednotlivými molekulami. Zatímco má HQ na chinolinovém cyklu v polohách 5 a 7 

navázané atomy vodíku, u kliochinolu a kloroxinu to jsou atomy halogenů (viz Tab. 3). 

Atomy chlóru a jódu vystupují spolu s cyklickým dusíkem a hydroxylem jako donoři 

elektronů a zvyšují atraktivitu molekuly vůči elektrofilům, kterými jsou v našem 

případě kationty mědi. U HQ navíc hraje podstatnou roli i okolní prostředí, ve kterém 

chelatační reakce probíhá. Z výsledků plyne, že lepších hodnot bylo u HQ naměřeno při 
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vyšších hodnotách pH (6.8 a 7.5). Vyšší afinita HQ k měďným i měďnatým iontům je 

pravděpodobně způsobena snadnějším odštěpením kationtu vodíku z hydroxylové 

skupiny právě v prostředí vyššího pH. Vzniklý HQ - aniont je mnohem atraktivnějším 

nukleofilem než byla sloučenina HQ před reakcí. Z toho vyplývá, že HQ ztrácí svou 

chelatační aktivitu v kyselém prostředí, jak bylo mým měřením potvrzeno. Tato fakta 

jsou v souladu s dosud publikovanými daty (Prachayasittikul et al. 2013). 

Zkoumání redukčních vlastností zkoumaných chelátorů přineslo jednoznačné 

výsledky. Všechny látky shodně brání redukci měďnatých iontů, a to v celém spektru 

zkoumaného pH. Inhibice redukce Cu2+ iontů by mohla omezovat riziko poškození 

organismu oxidačním stresem.  
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7. Závěr 

 

Tato rigorózní práce pomocí poměrně jednoduché, přesto ověřené metody potvrdila 

měď - chelatující vlastnosti 8 - hydroxychinolinu, kliochinolu a kloroxinu, tedy látek ze 

skupiny 8 - hydroxychinolinů při pato/fyziologicky významných pH.  

Všechny testované látky shodně vykazovaly chelatační aktivitu vůči měďným i 

měďnatým kationtům, takřka ve všech testovaných pH. Nejlepších výsledků však 

dosáhly kliochinol a kloroxin. Tyto látky téměř shodně dosáhly 100 % míry chelatace 

při dvojnásobné koncentraci oproti mědi, a to bez ohledu na okolní pH. Vzniklé 

komplexy jevily vyšší stabilitu než komplexy HQ a jejich stechiometrie byla 2:1, 

chelátor:měď. Chelatační aktivitu 8 - hydroxychinolinu značně ovlivnilo okolní pH. 

Čím vyšší bylo pH, tím ochotněji vznikaly komplexy HQ – Cu+, resp. Cu2+. U 

zkoumaných látek bylo potvrzeno, že chemická struktura chelátoru významně ovlivňuje 

chelatační aktivitu i pozdější stabilitu vzniklého komlexu. U žádného z testovaných 

iontů nebylo prokázáno redukční působení na měďnaté ionty. Z toho se dá soudit na 

minimální riziko potenciace produkce volných radikálů mědí katalyzovanou 

Fentonocou reakcí.  
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