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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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