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1. Abstrakt
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra farmakologie a toxikologie
Kandidát: Mgr. Michaela Stonawská
Konzultant: doc.PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D

Název rigorózní práce: Porovnání ferrozinové a přímé spektrofotometrie při stanovení
chelatace železa
Železo je esenciální prvek pro lidský organismus, který je nezbytný pro celou řadu
fyziologických reakcí. Nadbytečný/nedostatečný příjem železa nebo metabolické poruchy
vedou k nadbytku nebo nedostatku železa. Nadbytek železa může v konečném důsledku
způsobit fibrózu pankreatu a jater, kardiomyopatii, diabetes a poškození kloubů. Nadbytek
železa se léčí podáváním chelátorů železa nebo flebotomií.
Chelátory železa jsou různorodé sloučeniny, které tvoří komplex se železem a
pomáhají ho vyloučit z těla. Klinicky používaným standardním chelátorem železa je
deferoxamin. Deferoxamin se podává subkutánně nebo intravenózně – tato léčba je nákladná,
pro pacienty časově náročná a má nízkou compliance. Ve výzkumu se snažíme objevit
chelátory železa, které by se daly podávat perorálně, měly by méně nežádoucích účinků než
deferoxamin a nebyly by finančně náročné.
V dnešní době je výzkum zaměřen mimo jiné na flavonoidy. Flavonoidy jsou
polyfenoly, obsažené v rostlinách, které mají mnoho potenciálně příznivých účinků na lidský
organismus a zároveň chelatují železo. Při měření chelatace železa se používají různé metody.
V této práci se zabýváme porovnáním ferrozinové metody a metody přímé spektrofotometrie
při měření chelatace železnatých a železitých iontů kvercetinem a rutinem. Při měření jsme
vytvořili prostředí 4 rozdílných pH (4,5, 5,5, 6,8, 7,5) a měřili spektrofotometricky chelatační
účinnost rutinu a kvercetinu. Při ferrozinové metodě jsme pro stanovení celkové chelatace
použili redukční činidlo hydroxylamin a pro stanovení železnatých iontů indikátor ferrozin.
Výsledky ukázaly, že oba přístupy dosahují analogických výsledků a vhodně se
doplňují. V případech, kdy testované látky byly schopny tvořit stabilní komplexy s ionty
železa, poskytly obě metody stejný výsledek. Naopak v situacích, kdy komplex byl méně
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stabilní, se výsledek lišil a ferrozinová metoda poukázala na vyšší stechiometrii nebo nebyla
schopna stechiometrii určit.
Závěrem lze dodat, že použití kompetitivního a nekompetitivního přístupu poskytuje
v případě látek se středně silným chelatačním potenciálem přesnější charakterizaci
stechiometrie komplexu.
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2. Abstract
Charles University in Prague
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of pharmacology and toxicology
Candidate: Michaela Stonawská, MSc.
Consultant: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D
Title of Thesis: Comparison of ferrozine and direct spectrophotometry by assessment of iron
chelation

Iron is an essential element for the human body, which is necessary for many
physiological reactions. Excess/insufficient iron intake or metabolism disorders lead to excess
or deficiency of iron.Excess of iron can ultimately cause fibrosis of the pankreas and liver,
cardiomyopathy, diabetes and joint damage. Iron overload is treated by iron chelators or
phlebotomy.
Iron chelators are various compounds which form a complex with iron and help to
eliminate iron from the body. Deferoxamine is a standardly clinically used chelator which is
administered subcutaneously or intravenously. This treatment is expensive, time-consuming
for patiens and has a low compliance. It is thus desirable to find iron chelators, which could
be administered orally, will have fewer side effects than deferoxamine and will not be
expensive.
Nowadays, the research focuses on flavonoids. Flavonoids are polyphenols contained
in plants. Many of them have potentially positive effects for the human body and they chelate
iron too. Iron chelation can be measured by different methods. In this work we compared
ferrozin methodology and direct spectrophotometric method in the assesment of ferrous and
ferric ions chelation by 2 flavonoids - quercetin and rutin. During the measurement, we used a
reducing agent hydroxylamin for the determination of total iron chelation and we used a
indicator ferrozin for the determination of ferrous ions.
Results showed, that both approaches achieved analogous and complementary results.
In cases, where the tested compounds were able to form stable complexes with iron, both
methods give the same result. Conversely, in situations where the complex is unstable, the
results were different and the ferrozin method revealed a higher stoichiometry or was unable
to determine it.
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In conclusion, testing substances with a moderate chelating potential, the use of both
competitive and non-competitive approach provides a more precise characterization of the
complex stoichiometry.
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3. Úvod
Železo (Fe) je stopový prvek nezbytně důležitý pro lidské tělo. Podílí se na mnoha
funkcích v těle – na syntéze krevního a svalového barviva, celé řadě enzymatických reakcí a
je důležitou složkou v procesu buněčného dýchání.
Železo je nezbytné, ale může být i nebezpečné. Nedostatek Fe se projevuje
nespecifickými projevy (únava, nevýkonnost, bolesti hlavy) a je spojen se sideropenickou
anémií.
Nadbytek Fe způsobuje poškození buněčných membrán (peroxidace lipidů), fibrózu
jater (s následnou cirhózou), fibrózu pankreatu se sníženou produkcí insulinu (současně se
ukládá hemosiderin do kůže, proto „bronzový diabetes“), kardiomyopatii a poškození kloubů.
Příčínami nadbytku Fe mohou být časté krevní transfúze nebo hereditární hemochromatózy
(Aouad et al., 2002, Silbernagl et al., 2001, Žourek et al., 2007, Olivieri et al., 1997).
V dnešní době se nadbytek Fe léčí v prvním případě podáním chelátorů Fe, které
vytváří s Fe komplex a následně ho vyloučí z těla. Klinicky používaným chelátorem je
deferoxamin (DFO). DFO se musí podávat subkutánně nebo intravenózně – tato terapie je
pro pacienty finančně i časově náročná (Silbernagl et al., 2001, Olivieri et al., 1997, Aouad et
al., 2002, Liu et al., 2002, Zhang et al., 2006). Jako alternativa jsou dostupné dva syntetické
chelátory železa v perorální podobě – deferipron a deferasirox. Otázka nežádoucích účinků
těchto látek ale není zcela dořešena.
Z těchto důvodů hledáme ve výzkumu chelátory Fe, které se budou moci podávat
perorálně, nebudou časově i finančně náročné a budou mít minimální toxicitu.
Pro výzkum chelatace Fe se používá více metod. V této práce bude podrobněji
rozepsána ferrozinová a Jobova metoda při měření chelatace Fe rutinem a kvercetinem.
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4. Cíl práce
Cílem této rigorózní práce bylo porovnat stanovení chelatace železa dvěma
spektrofotometrickými metodikami - ferrozinovou kompetitivní metodou a přímým
sledováním spekter zkoušené látky s železem. Jako modelové struktury byly vybrány středně
silné chelátory železa - flavonoidy rutin a kvercetin.
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5. Teoretická část
5.1 Železo v lidském organismu
5.1.1 Fyziologický význam železa v organismu
Železo (Fe) je významný biogenní prvek. V organismu se podílí mimo jiné na přenosu
kyslíku jako integrální část hemoglobinu (Hb), účastní se buněčného dýchání a katalyzuje
redoxní reakce (Fraga et al., 2002, Mladěnka et al., 2005, Mladěnka et al., 2006, Žourek et al.,
2007, de Souza Rubens et al., 2003).
Dospělý člověk má v těle 3,5 - 4 gramy Fe. 65-70% Fe je v cirkulujících erytrocytech.
Na 1 g hemoglobinu připadá přibližně 3.4 mg železa. 4% železa jsou v myoglobinu. 1% Fe je
v cytochromech, cytochromoxidase, peroxidase a katalase. 0,1% je transportní Fe, 15-30% je
zásobní Fe.
Transportní Fe je vázáno na protein transferin (1-globulin), který má 2 vazebná místa
pro Fe3+ (Fraga et al., 2002, Mladěnka et al., 2005, Trojan et al., 2003). Nachází se v plazmě,
lymfě a mozkomíšním moku (Žourek et al., 2007). Zásobní Fe je uloženo v makrofázích jater,
sleziny, kostní dřeně, ve střevní sliznici, erytrocytech a plazmě. Muži mají v reprodukčním
věku větší zásoby Fe než ženy. Zásobní Fe3+ je vázáno na feritin. Feritin je sférická bílkovina,
rozpustná ve vodě. Je složen z proteinové slupky a jádra, ve kterém je Fe3+ a fosfáty. Po
odbourání proteinové slupky vzniká degradační produkt hemosiderin, ze kterého se Fe špatně
uvolňuje (Mladěnka et al., 2005, Trojan et al., 2003). Hemosiderin se nachází v játrech a
ledvinných tubulech (Ledvina et al., 2006). Feritin chrání buňku proti toxickému účinku
volných iontů Fe. Můžeme ho nalézt i v plasmě (séru), kde pochází z buněk monocytomakrofágového systému. Sérový feritin ukazuje stav zásob Fe v těle.
Fe je přijímáno rostlinnou potravou ve formě anorganických solí a živočišnou potravou
ve formě feritinu a hemu (Trojan et al., 2003). Hlavními zdroji Fe jsou maso, játra a luštěniny
(Ledvina et al., 2006). Vyšší resorpci a tím pádem vyšší potřebu Fe mají děti, těhotné a kojící
ženy. Z denního příjmu Fe (10-20mg ) se běžně resorbuje jen 5-10% (Trojan et al., 2003).
Při

absorpci

Fe dochází

nejdříve k

vychytávání

Fe enterocytem,

pak

k

intraenterocytárnímu transportu a nakonec i k extraenterocytárnímu transportu.
Hemové Fe2+ se naváže na hemový přenašeč (Haem carrier protein 1, HCP1), pronikne
do enterocytu, kde se uvolní Fe, oxid uhelnatý a biliverdin. Nehemové Fe3+ se musí nejprve
redukovat na Fe2+. Tento proces probíhá v žaludku, kde je kyselé pH a v duodenu pomocí
enzymu ferrireduktasy. Redukce nehemového Fe3+ je důležitá pro zvýšení rozpustnosti a
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vstřebávání železa. Redukované Fe2+ se potom naváže na enterocytu na receptor-transportní
systém (DMT1) a pronikne dovnitř buňky.
Při nadbytku Fe ve střevě se uplatňuje i paracelulární transport mucin – integrin –
mobilferin (Žourek et al., 2007). Absorpci hemového Fe zvyšují živočišné bílkoviny.
Negativně ovlivňují absorpci Ca2+ ionty. Absorpci nehemového Fe zvyšuje kyselina
askorbová, fruktosa a histidin - negativně ji ovlivní hemicelulóza, celulóza, pektin a fyláty
(Žourek et al., 2007).
Fe2+ je v enterocytu oxidováno na Fe3+. Trojmocné Fe se přesune k bazolaterální
membráně a uvolní za pomoci hephastinu a ceruloplasminu do plasmy, kde se Fe3+ naváže na
apotransferin za vzniku transferinu (Lincová et al., 2007). V plasmě je komplex Fe-transferin
unášen krevním oběhem a naváže se na receptory prekurzorů erytrocytů – bazofilních
normoblastů a dřeňových retikulocytů (Trojan et al., 2003, Žourek et al., 2007) ve slezině.
Následuje endocytóza komplexu transferin-železo, uvolnění Fe a exocytoza apotransferinu. Fe
vstoupí do mitochondrie, kde se naváže na protoporfyrin a odstartuje tvorbu hemu.
V ostatních buňkách je Fe nezbytné pro funkci ribonukleotidové reduktázy, hydroxylázy,
cytochromů, katalázy, peroxidázy a NO syntetázy. Pokud je v těle hodně Fe, tak se Fe naváže
na apoferitin a uloží se do tkáně, což je důležité i z toxikologického hlediska (Ledvina et al.,
2006, Žourek et al., 2007). Takto navázané Fe je totiž metabolicky inertní. V případě potřeby
je Fe uvolněno z tkání do cirkulace prostřednictvím buněk RES (retikuloendoteliálního
systému) (Ledvina et al., 2006).
Lidské tělo nemá fyziologický mechanismus pro odstranění železa z těla, homeostáza
Fe je tedy závislá ve velké míře na regulaci absorpce (Liu et al., 2002, Mladěnka et al., 2005).
Regulace absorpce Fe existuje na dvou úrovních – zásobní regulátor a erytropoetický
regulátor. Zásobní regulátor reaguje na systémové zásoby železa, respektive na poměr
apoferitinu k feritinu v mukózních buňkách. Podle současných znalostí je zásobním
regulátorem látka nazvaná hepcidin. Absorpce Fe je zrychlena, pokud je koncentrace feritinu
nízká. Jakmile je v těle dostatek Fe, hepcidin se naváže na feroportin, což vede k jeho
internalizaci a degradaci, čímž zablokuje influx Fe do buňky, tzv. mukózní blokáda (Lincová
et al., 2007). Hepcidin je peptid tvořený jaterními buňkami. Přes výše zmíněný mechanismus
inhibuje střevní absorpci, uvolňování Fe z makrofágů a placentární přenos Fe. Expresi mRNA
hepcidinu zvýší vzestup hladiny Fe v těle, infekce a zánět. Jednoduše řečeno – hepcidin je
negativní regulátor metabolismu železa v těle.
Erytropoetický regulátor reguluje absorpci Fe v závislosti na erytropoéze (Žourek et al.,
2007). Je ale možné, že se jedná o stejnou molekuku, tj. hepcidin.
13

Železo se vylučuje z těla odlučováním slizničních buněk střeva, u žen navíc menstruací.
Průměrné denní ztráty Fe jsou u mužů 0,5 – 1 mg, u žen 1-2 mg. Resorpce 5-10% Fe přijatého
potravou u zdravého člověka stačí tyto ztráty nahradit (Mladěnka et al., 2005, Trojan et al.,
2003).

5.1.2 Patofyziologie železa
Poruchy metabolismu Fe jsou jednou z nejčastějších klinických abnormalit. Projevují se
nedostatkem nebo nadbytkem Fe (Žourek et al., 2007).

5.1.2.1 Nedostatek železa
Příčinami nedostatku Fe mohou být narušení resorpce Fe v důsledku malabsorpce nebo
achlorhydrie (Silbernagl et al., 2001), potrava chudá na Fe (Aouad et al., 2002, Silbernagl et
al., 2001), vyšší spotřeba Fe během těhotenství, kojení a růstu, defekt apotransferinu
(Silbernagl et al., 2001), narušení recyklace Fe u chronických infekcí a při zánětu (Žourek et
al., 2007), ztráta krve (Silbernagl et al., 2001) a nežádoucí účinky léčiv – penicilamin,
levodopa, antacida, chinolony, tetracykliny.
První biochemickou známkou deficitu Fe bývá zvýšení volného a zinkového
protoporfyrinu v erytrocytech. Tato abnormalita bývá stanovena rozborem krevního obrazu
(Žourek et al., 2007).
Následkem nedostatku Fe vzniká mikrocytární hypochromní anémie (sideropenická
anemie; tedy anémie z nedostatku Fe) – v krvi jsou malé erytrocyty s nízkým obsahem Hb
(Silbernagl et al., 2001). Projevuje se pocitem slabosti, únavou, nevýkonností, námahovou
dušností a bolestmi hlavy. Pacienti jsou bledí, trpí stomatitidou a koilonychií (Lincová et al.,
2007).
Léčba nedostatku Fe spočívá v substituci železem (Žourek et al., 2007). V ČR se
podává léčivo Maltofer, Aktiferrin nebo Sorbifer durules. Nežádoucí účinky perorálního
podání Fe jsou časté, ale většinou ne příliš závažné. Jedná se o nauseu, průjem nebo zácpu,
výjimečně zvracení. Pozor na podání vysokých dávek zejména u dětí, kdy hrozí nekróza
mukózní membrány a perforace střevní stěny (Lincová et al., 2007). Parenterálně se Fe
podává pouze v případě, kdy není možné podat Fe per os (Žourek et al., 2007).
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5.1.2.2 Nadbytek železa
Primárními příčinami nadbytku Fe jsou hereditární hemochromatózy (Aouad et al.,
2002, Žourek et al., 2007). Jsou způsobeny mutacemi genů pro HFE (klasická
hemochromatóza), hepcidin, hemojuvelin (juvenilní hemochromatóza), transferinový receptor
2, feroportin 1 a neznámý gen způsobující tzv. Bantu siderózu. Pacienti s hereditární
hemochromatózou vstřebávají z potravy stejné procento Fe jako zdravá populace, ale
nedochází u nich ke snížení absorpce při nadbytku zásobního Fe v těle (Žourek et al., 2007).
Sekundární příčiny nadbytku Fe jsou způsobeny poruchou zužitkování Fe. Patří mezi ně
jaterní cirhóza, hemodialýza, parenterální suplementace železem, thalassemie, sideroblastická
anemie, aplastická anemie (zde dochází ke zvýšené absorpci Fe) a transfuzní sideróza.
V posledním případě se podává relativně velké množství železa, které je obsažené
v erytrocytech. Jejich degradací se Fe kumuluje v makrofázích a následně se ukládá
v parenchymatických orgánech (Fraga et al., 2002, Žourek et al., 2007).
Nadbytečné Fe z různých příčin se obecně ukládá v játrech, pankreatu, srdci, hypofýze a
příštítných tělískách (Žourek et al., 2007). V séru je v laboratorním nálezu vidět zvýšené
množství Fe, feritinu a transferinu. Následkem je toxické poškození buněk – Fe zprostředkuje
tvorbu kyslíkatých radikálů, které způsobí peroxidaci lipidů buněčné membrány (el Hajji et
al., 2006). Železo se také podílí na vyšší tvorbě kolagenu a poškození DNA, chromozomů a
mitochondrií. V játrech dochází k fibróze, tento proces může končit cirhózou nebo
hepatocelulárním karcinomem. V pankreatu se rovněž tvoří fibróza, následkem toho je snížení
produkce inzulinu a ukládání melaninu a hemosiderinu do kůže („bronzový diabetes“). Srdce
je postižené kardiomyopatií a může dojít k arytmiím a vyvíjí se srdeční selhání (Fraga et al.,
2002, Olivieri et al., 1997, Silbernagl et al., 2001). Klouby jsou postižené onemocněním
„pseudodna“ (Silbernagl et al., 2001). Nadbytek železa způsobuje také hypogonadismus a
nedostatek růstového hormonu. Poruchy růstu se objevují většinou až v pubertě společně
s poruchou pohlavního vývoje jedince (Olivieri et al., 1997).
Nadbytek Fe měříme pomocí přímých a nepřímých metod. Nepřímo zjišťujeme
nadbytek Fe pomocí hladiny feritinu. Přebytečné Fe v buňkách poškozuje buněčné
membrány. Z poškozených buněk pak uniká feritin, který můžeme změřit v séru nebo plazmě.
Prahová hodnota koncentrace feritinu v séru je 2500 mg / l. Pacienti s vyšší koncentrací
feritinu mají zvýšené riziko srdečních chorob a časné smrti. Dalšími způsoby nepřímé detekce
hladiny Fe jsou CT (computer tomography) a NMR (nukleární magnetická rezonance). NMR

15

je jediná metoda pro měření hladiny Fe v srdci. Mezi přímé metody měření hladiny volného
Fe v těle patří rozbor jaterní biopsie (Olivieri et al., 1997).
Nadbytek Fe se léčil od 50. let 20. stol. venepunkcí 500ml krve každý týden po dva
roky. Tato léčba se stále používá u dědičných hemochromatóz. Dnešní léčba transfúzní
hemochromatózy spočívá na chelátorech Fe, zejména deferoxaminu (DFO) (Silbernagl et al.,
2001). Zahájení léčby je doporučeno po 1. roce pravidelných transfuzí, kdy byla zjištěna
zvýšená jaterní koncentrace železa. Pokud není jaterní koncentrace železa pravidelně
vyhodnocována, počítá se u každého pacienta jednou za půl roku index toxicity. Index
toxicity je definován jako průměrná denní dávka DFO (mg / kg) dělená koncentrací ferritinu v
séru (mg / L). Jeho hodnota by neměla přesáhnout 0.025. Doporučená denní dávka DFO
nesmí překročit 50 mg / kg / den. (Olivieri et al., 1997). U neléčených pacientů, kteří mají
nadbytek Fe, nastává smrt už obvykle ve druhé dekádě života (Liu et al., 2002).
5.2 Chelátory železa
Železo je primární příčinou vzniku volných radikálů in vivo. Hraje tak klíčovou roli v
oxidačním stresu, poškození DNA a buněčné smrti (Aouad et al., 2002, Ferrali et al., 1997,
Mladěnka et al., 2006, Perron et al., 2009, el Hajji et al., 2013). Proto se stalo jednou
z možností antioxidační terapie v širším slova smyslu.
Železem zprostředkované poškození DNA pochází v první řadě z volného železa, které
není vázáno na bílkoviny (Mladěnka et al., 2006, Olivieri et al., 1997, Perron et al., 2009). Za
normálních podmínek je na sérový transferin vázáno 20-35% Fe. Při nadbytku Fe se transferin
nasytí. Značná část železa uvolněná RES se potom nemůže vázat na nasycený transferin a
zůstává v podobě volného Fe. Volné Fe vstupuje do buněk nezávisle na transferinovém
receptoru a způsobuje tvorbu hydroxylových radikálů, čímž vede k poškození a smrti buňky
(Liu et al., 2002, Mladěnka et al., 2006, Olivieri et al., 1997).
Nadbytek Fe v těle je řešen chelatační terapií (Liu et al., 2002). Cheláty jsou cyklické
sloučeniny, které vznikají koordinací volných elektronových párů na centrální atom (Červinka
et al., 1970). V těle se naváží na volné Fe a společně s Fe se vyloučí z těla (Olivieri et al.,
1997). V současnosti je nejvíce užívaným chelátorem Fe DFO (desferrioxamin-B, obr. 1).
DFO je v hematologii nejrozšířenějším chelátorem železa za posledních 30 let. Jeho
nevýhodou je, že při perorálním podání je neaktivní. Proto hledáme selektivní chelátory Fe,
které se budou moct podávat perorálně, nebudou toxické a budou kineticky stabilní.
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Obrázek 1. Deferoxamin.

Chelatační činidla tvoří komplexy buď s Fe2+ (železnaté) nebo Fe3+ (železité). Ligandy,
které váží Fe2+ obsahují většinou dusík- jsou jimi např. 2,20-bipyridyl (obr. 2) a 1,10fenantrolin (obr. 3). Tyto sloučeniny však mají afinitu k jiným bivalentním kovům, jako je
Cu2+ a Zn2+. Proto mohou být chelátory Fe2+ i relativně toxické. Chelátory, které váží
trojmocné kationty, se nepovažují za toxické, protože tyto trojmocné kationty (Al 3+ a Ga3+)
může buňka bez problému postrádat.

N

N

Obrázek 2. 2,2´-bipyridyl.

N

N

Obrázek 3. 1,10-fenanthrolin.

Ligandy mohou být strukturálně klasifikovány podle počtu donorových atomů. Pokud
ligand obsahuje dva atomy, je dvojvazný, pokud tři, je trojvazný, atd. Koordinačně
nejvýhodnější komplex má šest donorových atomů a je ve tvaru oktaedru (osmistěn). Dále má
pro stabilitu komplexu velký význam počet a velikost chelátotvorných kruhů. Nejpříznivější
velikost má chelatační kruh, který se skládá z pěti nebo šesti atomů.
Parametr, který je pro srovnání chelátorů výhodnější než konvenční konstanta stability
(Liu et al., 2002, Perron et al., 2009), je hodnota pM nebo speciálně pro Fe3+ je konstanta
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pFe3+. Hodnota pFe3+ je definována jako záporný logaritmus koncentrace volného Fe3+ v
roztoku. pFe3+ hodnoty jsou obvykle vypočteny pro celkový [ligand] = 10-5 M a celkové
[železo]= 10-6 M při pH 7,4. Srovnání ligandů podle hodnot pFe3+ je výhodné, protože na
rozdíl od konstant stability log K tato hodnota bere v úvahu protonizační účinky ligandu a
denticitu (množství atomů v jednom ligandu, které se váže na centrální atom v koordinačním
komplexu). Hodnoty pFe3+ poskytují užitečnou metodu porovnávání schopnosti chelátorů
vázat Fe3+ v různých hodnotách pH.
Aby mělo chelatační činidlo efektivní farmakologický účinek, musí být schopno dostat
se v dostatečné koncentraci do cílových míst. Pro perorálně podávané chelátory je důležité,
aby se v dostatečném množství absorbovaly z gastrointestinálního traktu. Faktory, které
ovlivňují propustnost sloučeniny lipidovou membránou, jsou lipofilita, ionizace a molekulová
hmotnost. Chelátory podávané per os by měly být rozpustné v tucích (log P voda/oktanol > 0.7). Pokud má ale chelátor vysokou rozpustnost v tucích, může pronikat přes HEB
(hematoencefalickou bariéru) a placentární bariéru, čímž se zvyšuje toxicita. Na druhé straně
se diskutuje možné použití chelátorů železa nebo obecně některých kovů v terapii
neurodegenerativních onemocnění jako Alzheimerova nemoc (Budimir, 2011). Propustnost
membránami může být také ovlivněna iontovým stavem sloučeniny. Nenabité molekuly
pronikají buněčnou membránou rychleji, než nabité.
Další faktor, který ovlivňuje rychlost absorpce, je molekulová hmotnost. Způsoby
absorpce chelátorů ve střevech jsou transcelulární a paracelulární transport. Při transcelulární
absopci proniká chelátor difúzí do enterocytů - využívá tak přibližně 95% povrchu tenkého
střeva. Paracelulární absorpce využívá pouze malou část plochy tenkého střeva.

Při

paracelulárním transportu je důležité, aby byly procházející sloučeniny malých rozměrů. Tak
zvaná „cut off“ hodnota pro paracelulární transport je molekulová hmotnost (Mh) 400. To
znamená, že sloučeniny, které mají Mh vyšší než 400, neprojdou paracelulárním transportem
skrz membránu. Nejlépe však pronikají paracelulárním transportem sloučeniny s Mh < 200.
Pro transcelulární transport nejsou zatím ''cut off'' hodnoty přesně známy. Podle propustnosti
polyethylenglykolu (PEG) bylo však zjištěno, že se schopnost penetrace membránami rychle
snižuje s molekulovou hmotností > 500. Tyto limity molekulárních hmotností poskytují
značné omezení při volbě chelátorů pro klinické použití.
Rozhodující roli při určování účinnosti a toxicity chelátoru mají také jeho metabolické
vlastnosti. Pro dosažení maximální chelatace musí být chelátor přítomen v extracelulární
tekutině v dostatečné koncentraci a po dostatečně dlouhou dobu, aby zachytil Fe z
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extracelulárních a intracelulárních prostor. Proto jsou sloučeniny s krátkým plazmatickým
poločasem méně účinné.
Toxicita chelátorů Fe má různé příčiny – inhibice metaloenzymů, nedostatek selektivity
pro Fe, kinetická labilita komplexu s možnou přeměnou Fe3+ na Fe2+ .
Aby se zabránilo produkci volných radikálů, mělo by být železo vázáno takovým
způsobem, aby k němu neměl přímý přístup kyslík ani peroxid vodíku. Většina šestivazných
ligandů (např.DFO) jsou kineticky stabilní - snižují produkci hydroxylových radikálů na
minimum tím, že zcela chrání železo. Bohužel, ne všechny šestivazné ligandy mají dostatečné
rozměry na to, aby zcela vyvázaly železo - výsledný komplex pak může zvýšit tvorbu volných
radikálů. Klasickým vzorem tohoto typu chování je EDTA, která má sedmé koordinační místo
obsazené molekulou vody. Tato molekula vody je kineticky labilní a je schopna se vyměňovat
s kyslíkem, peroxidem vodíku a jinými ligandy, které se dostanou k Fe.
Chelátory, které vážou Fe2+ i Fe3+ jsou schopné redoxně měnit oxidační stav vázaného
Fe. Tato vlastnost nemusí být vždy nežádoucí, protože může vést k tvorbě hydroxylových
radikálů, což je při léčbě nádorů výhoda. Fe3+ vázané na tyto chelátory může být za
biologických podmínek enzymaticky redukováno a následně může dojít k tvorbě kyslíkových
radikálů (el Hajji et al., 2006).
Existuje mnoho nehemových enzymů, které obsahují Fe, jako je lipoxygenáza,
aromatická hydroxyláza a ribonukleotidreduktáza. Tyto enzymy jsou citlivé na chelátorem
indukovanou inhibici. Úpravou fyzikálně-chemických vlastností chelátorů Fe snížíme
inhibiční vliv na mnoho metaloenzymů.
Velký vliv na chelataci Fe má pH. Kyselejší pH mají tkáně, ve kterých je zánět,
ischemie (např. infarkt myokardu) nebo nádor (Parolini et al., 2009, Ambrosio et al., 1987).
Rozdíly v pH jsou i v rámci jednotlivých tělesných orgánů. Nejkyselejší pH (Aouad et al.,
2002, di Carlo et al., 1999) je v lysozomech, které hrají roli v transportu železa (Dell´Angelica
et al., 2000, Kurz et al., 2008). V ischemicky poškozených tkáních (zde hraje železo velkou
roli při poškození) může pH dosáhnout hodnot 5-7 (Ambrosio et al., 1987).
Přírodní chelátory Fe se nazývají siderofory (Liu et al., 2002). Produkují je
mikroorganismy, které je používají pro zajištění příjmu železa z prostředí. Mají vysokou
afinitu k Fe3+. Jsou většinou šestivazné a jako ligandy využívají katechol a hydroxamát. Mezi
tyto sloučeniny patří kromě DFO (obr.1) také např. enterobactin (obr. 4) a deferrichrom (obr.
5) (Aouad et al., 2002, Liu et al., 2002).
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Obrázek 5. Deferrichrom.
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5.2.1 Šestivazné chelátory
Šestivazné ligandy jsou vysoce selektivní pro Fe. Afinita k Fe není závislá na
koncentraci. Jak bylo uvedeno výše, tak jsou kineticky většinou inertní – přeměna Fe3+ na
Fe2+ je u nich nepravděpodobná. Tvoří plně koordinované 1:1 komplexy, netvoří polymerní
komplexy. Propustnost přes HEB je nízká.
Mezi

šestivazné

chelátory

patří

DFO,

aminokarboxyláty,

katecholy

a

hydroxypyridinony.
DFO je produkován bakterií Streptomyces pilosus. Jak bylo uvedeno výše, je to
v současnosti stále jediný nejdůležitější léčebný prostředek na chronické přetížení organismu
železem (Aouad et al., 2002, Liu et al., 2002, Olivieri et al., 1997). DFO je derivát trishydroxamové kyseliny a chelatuje železo v molárním poměru 1:1. Má velmi vysokou afinitu
pro Fe3+ a mnohem nižší afinitu k ostatním iontům kovů, jako je zinek, vápník a hořčík.
Přestože DFO je velká a velmi hydrofilní molekula, vstupuje do jater facilitovanou difúzí.
Interaguje s hepatocelulárním i extracelulárním železem a vylučuje se močí i žlučí. DFO-Fe3+
komplex je kineticky inertní a má nízkou lipofilitu, z tohoto důvodu nevstupuje do buněk.
DFO není ideální léčebný prostředek, protože perorálně podaný je neúčinný a má rychlou
renální clearance (plazmatický poločas je 5-10 min) (Liu et al., 2002, Olivieri et al., 1997,
Zhang et al., 2006). Pro dosažení dostatečného vylučování železa je třeba podávat DFO
subkutánně nebo intravenózně 8-12 hod denně, 5-7 dní v týdnu. Tato terapie je pro pacienty
nákladná a časově náročná, pacienti mají proto vysokou non-compliance (Liu et al., 2002).
Pro lepší compliance se hledají jiné způsoby podávání DFO. Jedna varianta je podání
podkožní bolusové injekce místo infuze. Bolusová injekce by se podávala dvakrát denně.
Další variantou by mohlo být podávání HES-DFO (hydroxyethylškrob-deferoxaminu). Jedná
se o DFO, chemicky navázaný na polymer hydroxyethylškrobu.

Tato struktura vytváří

vysokomolekulární chelátor se stejnou afinitou k Fe, ale s 10 - 30 krát delším plazmatickým
poločasem, než standardní DFO. Nežádoucími účinky DFO jsou neurotoxicita, poruchy
tvorby chrupavky, poruchy visu a sluchu, změny ve funkčnosti ledvin a toxicita plic.
Podávání DFO malým dětem je spojeno s dysplazií chrupavek, dlouhých kostí a páteře, což se
projevuje malým vzrůstem. Z těchto důvodů je třeba dávat malým dětem DFO v nižších
dávkách, než u dospělých (Olivieri et al., 1997).
Aminokarboxyláty mají
ethylendiamintetraoctová

vynikající

(EDTA)(obr.6)

Fe3+-chelatační
a

vlastnosti.

Patří

diethylenetriaminpentaoctová

mezi

ně

kyselina

(DTPA)(obr.7). DTPA byl použit u pacientů, u kterých se objevily vedlejší toxické účinky při
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léčbě DFO. Kvůli jeho náboji při neutrálním pH neprochází membránami a je vylučován močí
během 24 hodin od podání. Není perorálně účinný, protože se nevstřebává z GIT a vzhledem
k jeho nízké selektivitě pro Fe3+

vede k nedostatku zinku. S cílem zvýšit selektivitu

aminokarboxylátů pro Fe3+ bylo objeveno několik analogů, které obsahují karboxylovou a
fenolovou skupinu. Užitečná sloučenina je N,N0-bis(2-hydroxybenzyl)-ethylendiamin-N,N0dioctová kyselina (HBED), která je účinnějším chelátorem než DFO. Bohužel, HBED není
dostatečně perorálně absorbována z důvodu iontového charakteru molekuly. Proto byly
zkoumány proléčiva této molekuly. Byla prokázána perorální účinnost několika diesterů
HBED. U jednoduchých alkylesterů byla rychlost hydrolýzy pomalá a účinnost nedostačující.
Optimální sloučeninou byl vyhlášen diisopropylester HBED, který má relativně malou
molekulovou hmotnost (MW <500). Tyto sloučeniny nejsou ale pro léčbu nadbytku Fe
vhodné, protože po perorálním podání se nevstřebávají (Aouad et al., 2002, Liu et al., 2002).
COOH
N
HOOC

COOH

N

HOOC
Obrázek 6. Kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA).
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Obrázek 7. Kyselina diethylentriaminpentaoctová (DTPA).

Katecholy mají vysokou afinitu pro Fe3+. Tvorba komplexů katecholů s kovy je citlivá
na pH. Do této skupiny patří enterobactin (obr. 4), ale také některé flavonoidy. Vzhledem
k jejich strukturní variabilitě jsou podrobně prodiskutovány v kapitole 3.3.
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5.2.2 Trojvazné chelátory
Trojvazné ligandy mají nízkou selektivitu pro Fe. Afinita k Fe je závislá na koncentraci.
Mohou být kineticky labilní – je u nich možná přeměna Fe3+ na Fe2+ a naopak. Propustnost
přes HEB je závislá na lipofilitě.
Mezi trojvazné chelátory řadíme desferriothiociny, triazoly a analoga PIH.
Potenciální problém spojený s trojvaznými ligandy je to, že na rozdíl od dvojvazných a
většiny šestivazných sloučenin, mohou tvořit polymery (obr. 8). Takové struktury se obtížně
vylučují ledvinami a snadno zůstávají v buňkách. Všechny trojvazné ligandy s vysokou
afinitou pro Fe3+ mají jako jeden z ligandů atom dusíku (Liu et al., 2002).

Obrázek 8. Polymerizace trojvazných komplexů železa (14).

Desferriothiocin (DFT) (obr. 9) je siderofor izolovaný z mikroorganismu Streptomyces
antibioticus. Tvoří jako trojvazný chelátor při neutrálním pH komplex s Fe3+ v poměru 2:1.
Skupiny vážící Fe jsou fenolátový kyslík, karboxylátový kyslík a dusík. DFT má vysokou
afinitu k železitým iontům, avšak na základě přítomnosti dusíku a karboxylátů váže také
pevně zinek. DFT má nežádoucí účinky - snižuje tělesnou hmotnost a je neurotoxický. Byla
připravena řada syntetických analogů DFT, ale žádný analog neměl lepší vlastnosti než
klinicky používaný DFO (Aouad et al., 2002, Liu et al., 2002).
OH
N
N

CH3
COOH

S
Obrázek 9. Desferriothiocin.

23

Triazoly chelatují Fe3+ dvěma fenolátovými kyslíky a jedním triazolovým dusíkem. Tvoří
jako trojvazné chelátory opět komplexy 2:1. Díky vysoké lipofilitě snadno pronikají
membránami a mají dobrou perorální absorpci. Jejich extrémně vysoká hodnota log P
zajišťuje, že se váží na plazmatické bílkoviny a tím je do určité míry omezena jejich
distribuce v těle. Jsou vylučovány z jater žlučí, jen velmi malé procento z nich je vylučováno
močí. Využívají jako ligand dusík - mají proto také vysokou afinitu pro zinek. Některé
triazoly mohou být i čtyřvazné, ale čtyřvazná struktura snadno tvoří polymerní komplexy a
komplexy

se

zinkem

(Liu

et

al.,

2002).

Mezi

triazoly

řadíme

deferasirox

(www.ema.europa.eu) (obr. 10). Tato struktura byla vyvinuta ve Švýcarsku společností
Novartis kolem roku 1998. Podává se jednou denně per os ve formě tablet, které vytvoří ve
vodě suspenzi. Odstraňuje Fe nejen z krve, ale i z jaterních a srdečních buněk. Komplex
deferasirox – Fe se vylučuje stolicí. Je určen pro děti od 2 let a dospělé. Nejčastější nežádoucí
účinky jsou průjem, bolesti hlavy a břicha, horečka, kašel. U některých pacientů je možný
rozvoj reverzibilních známek poruch renálních funkcí. Z tohoto důvodu je vhodné v prvním
měsíci užívání deferasiroxu kontrolovat hladiny kreatininu. Při dlouhodobém užívání byla u
této látky prokázána účinnost a bezpečnost bez závažných nežádoucích účinků (Langer et al.,
2000, Agarwal, 2010, Cappellini, 2007, www.ema.europa.eu, 2012, Cappellini et al., 2006,
Risto et al., 2005).

HOOC

N

N

OH

N
OH
Obrázek 10. Deferasirox.

Další skupinou trojvazných chelátorů jsou arylhydrazony. Jejich představitelem je
pyridoxal isonicotinoyl hydrazon (PIH) (obr. 11). PIH a jeho analoga jsou perorálně účinná.
Při neutrálním pH jsou jejich molekuly nenabité, a proto snadno procházejí do buňky. Dva

24

atomy dusíku v koordinační sféře komplexu obdařují PIH analoga vysokou schopností vázat
Fe2+ (Liu et al., 2002).
CH3
HO
O

N
N
NH

N
OH
Obrázek 11. Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon (PIH).

5.2.3 Dvojvazné chelátory
Některé dvojvazné ligandy jsou vysoce selektivní pro Fe. Afinita k Fe je závislá na
koncentraci. Mohou být opět kineticky labilní – je u nich možná přeměna Fe3+ na Fe2+ a
naopak. Tvoří komplexy ve stechiometrickém poměru 3:1, netvoří polymerní komplexy.
Propustnost přes HEB je závislá na lipofilitě.
Mezi

dvojvazné

chelátory

patří

dialkylhydroxypyridinony

(dialkylHPOs),

hydroxypyridinonová proléčiva a hydroxypyridinony s vysokým pFe3+ (Liu et al., 2002).
1,2-dimethyl-derivát hydroxypyridinonů (deferipron, L1, CP20) je perorálně aktivní
chelátor železa, který je v současné době k dispozici pro klinické použití. Bohužel, dávka
potřebná k udržení dostatečné chelatace Fe je poměrně vysoká - cca 75 – 100 mg/kg za den.
Byly také pozorovány časté nežádoucí účinky. Jedním z hlavních důvodů omezené účinnosti
deferipronu je, že prochází v játrech rozsáhlým metabolismem. Hydroxylová funkce v poloze
3, která je rozhodující pro vazbu železa, je hlavním cílem pro glukuronidaci.
Farmakokinetické studie u potkanů a člověka ukázaly, že > 85% aplikované dávky je
vyloučeno močí jako nechelatované 3-O-glukuronid konjugáty (Aouad et al., 2002, Liu et al.,
2002). Proto byla zkoumána 1,2 - diethyl analoga, která jsou účinnější než deferipron.
Na základě nízké molekulové hmotnosti a příznivého rozložení koeficientů jsou
hydroxypyridinony perorálně aktivní, ale jejich nevýhodou je, že pronikají do HEB a
placentární bariéry. Proto byla vyvinuta hydrofobní hydroxypyridinonová proléčiva, která
jsou absorbována z gastrointestinálního traktu a v játrech se metabolizují na hydrofilní účinné
látky, které mají omezenou schopnost procházet přes HEB a placentární bariéru. Mezi tato
proléčiva patří estery 1- hydroxyalkyl HPOs.
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Nežádoucí vlastností některých dvojvazných HPOs je kinetická labilita jejich
Fe3+komplexů. Částečně disociovaný komplex železa činí Fe3+ přístupný reakcím s kyslíkem a
peroxidem vodíku, a tím náchylný k tvorbě hydroxylových radikálů. Chelátory s vysokou
pFe3+ hodnotou vychytávají železo účinněji při nízkých koncentracích než chelátory s nízkou
pFe3+ hodnotou. V zájmu zvýšení účinnosti a minimalizace toxicity byly zkoumány nové
hydroxypyridinony se zvýšenou pFe3+ hodnotou. Byla syntetizována řada dvojvazných
hydroxypyridinonů, které mají aromatický substituent v poloze 2. Aromatická skupina
stabilizuje výsledný komplex železa a tím zvyšuje pFe3+ hodnotu (Liu et al., 2002).

5.3 Flavonoidy a jejich železochelatační vlastnosti
5.3.1 Chemická struktura
Flavonoidy (obr. 12) jsou polyfenolické látky vyskytující se v cévnatých rostlinách
v buněčné šťávě vakuol ve formě aglykonů nebo glykosidů (van Acker et al., 1996, Aherne et
al., 2002, di Carlo et al., 1999, Cheng et al., 2000, Fraga et al., 2002, Tomko et al., 1999, Yao
et al., 2004, Zhang et al., 2006). Chemicky jsou to glykosidicky vázané deriváty
fenylchromanu. Jejich základním skeletem je chroman arylovaný v poloze 2 (flavany), 3
(isoflavany), 4 (neoflavany). V přírodě se nejvíce vyskytují flavany, v menší míře isoflavany.
Neoflavany se nepoužívají (di Carlo et al., 1999, Tomko et al., 1999).
Flavany se dělí podle stupně oxidace na flavony (obr. 13, např. apigenin), flavonoly
(obr. 14, galangin, kemferol, kvercetin, myricetin, rutin), flavanony (obr. 15, naringenin,
eriodyktiol, hesperetin) a flavanoly (obr. 16, epikatechin a katechin) (Aherne et al., 2002,
Tomko et al., 1999, Yao et al., 2004). Základní struktura flavonoidů podléhá glykosylaci (na
C3 nebo C7), hydroxylaci, malonylaci, methylaci a sulfataci. Nejčastěji navázaný sacharid je
D-glukóza, v méně často galaktóza, arabinóza, glukorhamnóza, lignin, L-rhamnóza a xylóza
(Aherne et al., 2002). Methoxyderiváty jsou lipofilní a vyskytují se i v silicích (Tomko et al.,
1999).

O

Obrázek 12. Základní struktura flavonoidů.
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O

O
Obrázek 13. Flavony.

O

OH
O
Obrázek 14. Flavonoly.

O

O
Obrázek 15. Flavanony.

O

OH
Obrázek 16. Flavanoly.
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5.3.2 Zdroje flavonoidů
Zdroje flavonoidů jsou zelený čaj a černý čaj, káva, ovoce, ovocná šťáva, zelenina,
olivový olej, červené a bílé víno a čokoláda (van Acker et al., 1998, Aherne et al., 2002, di
Carlo et al., 1999, Fraga et al., 2002, Perron et al., 2009, Russo et al., 2000, Yao et al., 2004).
Zelený čaj je zvláště bohatý na katechiny, které představují až 30% suché hmotnosti listu
(Perron et al., 2009).
5.3.3 Antioxidační versus prooxidační účinek flavonoidů
Flavonoidy mají antioxidační účinky. K antioxidační aktivitě polyfenolů přispívá
schopnost tvořit pevnou vazbu se železem a lipofilita, díky které prochází polyfenoly přes
buněčné membrány (van Acker et al., 1998, van Acker et al., 1996, Cheng et al., 2000, Fraga
et al., 2002, Perron et al., 2009, Russo et al., 2000, Yao et al., 2004).
Polyfenoly však mohou působit i prooxidačně. Prooxidační aktivita vyplývá ze
schopnosti polyfenolů redukovat Fe3+ na Fe2+, díky kterému se pak mohou utvořit OHradikály. Podmínky pro prooxidační činnost polyfenolů jsou ale omezené a často nejsou
biologicky relevantní. Proto lidé, kteří konzumují potraviny, ve kterých jsou polyfenoly,
nemusí mít obavy (Kalinowski et al., 2007, Perron et al., 2009, el Hajji et al., 2006).
Prooxidačních vlastností komplexů Fe-polyfenol by se možná dalo využít v chemoterapii
nádorů.

Polyfenoly

se

v nádorových

buňkách

také

váží

na

Fe

v

enzymu

ribonukleotiddifosfátreduktáze, čímž inhibují jeho aktivitu. Tento enzym katalyzuje jeden
z hlavních kroků syntézy DNA (Kalinowski et al., 2007).
5.3.4 Terapeutické využití flavonoidů
Některé flavonoidy normalizují permeabilitu kapilár, odstraňují jejich lámavost a působí
antiedematózně pravděpodobně zvýšením endoteliální syntézy oxidu dusnatého (van Acker et
al., 1998, di Carlo et al., 1999, Perron et al., 2009, Russo et al., 2000, Tomko et al., 1999, Yao
et al., 2004). Celá řada studií poukazuje také na antihemoragické, hypotenzní, diuretické,
protizánětlivé, antibakteriální, antivirotické a protinádorové účinky (van Acker et al., 1998,
Russo et al., 2000, Tomko et al., 1999, Yao et al., 2004, de Souza Rubens et al., 2003). Působí
také v prevenci neurodegenerativních onemocnění, ale klinická dokumentace těchto účinků je
nedostatečná nebo sporná (van Acker et al., 1998, di Carlo et al., 1999, Perron et al., 2009,
Russo et al., 2000, Yao et al., 2004).
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Katechiny zeleného čaje jsou schopny projít vysoce selektivní hematoencefalickou
bariérou (HEB). Existuje názor, že by se mohly používat pro prevenci a léčbu Alzheimerovy a
Parkinsonovy choroby. Železo se hromadí v degenerovaných neuronech v substantia nigra,
způsobuje peroxidaci lipidů a indukuje agregaci a ukládání škodlivého -amyloidu a synucleinu (Perron et al., 2009). Tato teorie není zatím klinicky ověřena. Při léčbě těchto
chorob by se mohly používat i syntetické hydroxypyridinony, které prochází HEB (Liu et al.,
2002).
5.3.5 Flavonoidy jako konzervanty
Železem zprostředkované oxidační poškození není omezeno pouze na organismy.
Vzhledem k přítomnosti železa v životním prostředí, železem generované hydroxylové
radikály jsou zodpovědné za kažení jídla a hnilobu dřeva. Proto se polyfenoly mohou také
využívat jako konzervační přísady do potravin, kosmetiky, léčiv a proti hnití dřeva. Existují
však protichůdné zprávy o tom, zda polyfenoly jsou vhodné pro použití jako konzervační
přísady. V některých případech polyfenoly zpomalují zkázu potravin, jindy ji zase urychlují.
Například hnědnutí pohmožděného nebo krájeného ovoce způsobují komplexy Fe-polyfenoly.
Využití polyfenolických sloučenin jako konzervantů vypadá slibně, ale nejdříve je důležité
vybrat specifické polyfenoly s antioxidačními vlastnostmi, protože některé za určitých
podmínek skutečně urychlují hnilobné procesy (Perron et al., 2009).
5.3.6 Tradiční použití některých flavonoidů
Flavonoidy se používají nejvíce ve formě drog a extraktů, některé jsou i izolované
(rutin, hesperidin).
Baikalein patří mezi flavony. Matečnou rostlinou je čínská bylina Scutellaria
baicalensis. Tradičně se používá se při léčbě bakteriálních infekcí, rakoviny a působí jako
antioxidans. Má výborné chelatační účinky - tvoří komplexy s Fe3+ i Fe2+ (Perez et al., 2009,
Mladěnka et al., 2011).
Hesperidin je hesperetin – 7 – O – rutinosid. Vykytuje se v oplodí nezralých citrusových
plodů (8%). Společně s vitaminem C se v lidovém léčitelství používá k léčbě lámavosti
kapilár, hemoragií, hypertenze. Je asi 10krát méně účinný než rutin (Tomko et al., 1999).
Kvercitrin je kvercetin – 3 – O – rhamnosid. Je obsažen ve Folium uvae-ursi a Herba
calunae (Tomko et al., 1999).
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Naringin je naringenin-7-rhamnoglukosid. Řadíme ho mezi flavanony. Matečnými
rostlinami jsou citrusy (Citrus paradisi, C. sinensis, C. unshiu, C. nobilis, C. tachibana, C.
junos), pelyněk (Artemisia selengensis, A. stolonifera) a další rostliny (Cudrania
cochinchinensis var. geronatogea, Thymus herba barona, Poncirus trifoliata, Mabea
fistulifera, Swartzia polyphylla). Naringin má velmi dobré antioxidační účinky (Jagetia et al.,
2007).
Rutin je 3 – rhamnoglukosid – 5 – 7 – 3´- 4´- tetrahydroxyflavonolu. Je obsažen v Ruta
graveolens, Sophora Japonica, Fagopyrum tartaricum, Fagopyrum vulgare, Pericarpium
aurantii, Herba violae tricoloris. Tradičně se používá k léčbě hemoragií, hypertenze, alergií a
jako adjuvans při infekčních onemocněních (Tomko et al., 1999).
5.3.7 Drogy obsahující flavonoidy
Betulae folium = březový list – ze stromu Betula pendula/pubescent (Betulaceae).
Obsahuje až 3% flavonoidů, 0,1% silic a 5% katechinových tříslovin. Tradičně se používá
jako diuretikum. Je součástí čajových směsí - Species urologicae, Species diureticae, Species
antirheumaticae, Reduktan. Suchou destilací se z jeho kůry se vyrábí dehet – Pix betulae,
který se používá v kožním lékařství.
Calendulae flos – květ měsíčku – z byliny Calendula officinalis (Asteraceae). Droga
obsahuje silice, flavonoidy, kalendulosidy (působí hemolyticky), triterpenové alkoholy,
karotenová barviva, fenolové kyseliny, hořčiny a polyacetyleny. Používá se tradičně jako
antiflogistikum.
Cardui mariae fructus – plod ostropestřce – Silybum marianum (Asteraceae). Obsahové
látky jsou flavony, olej, steroly a sliz. Používá se v lidovém léčitelství jako
hepatoprotektivum.
Crataegi folium / flos – list nebo květ hlohu – z rostliny Crataegus laevigata /
monogyna/pentagyna/nigra/azarolus (Malaceae). V lidovém léčitelství se používá na nemoci
krevního oběhu a srdce, kdy ještě není potřeba nasadit léčbu kardiotonickými glykosidy. Hloh
se přidává do antisklerotických čajových směsí, extrakty se přidávají do sedativních a
spasmolytických přípravků.
Lamii albi flos – květ hluchavky – z matečné rostliny Lamium album (Lamiaceae).
Kromě flavonoidů obsahuje droga třísloviny, triterpenické saponiny a silice. Tradičně se
používá jako expektorans, mucilaginozum, adstringens při poruchách trávení a při
menopauze.
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Ononidis radix – kořen jehlice – matečnou rostlinou je polokeř Ononis spinosa /
arvensis (Fabaceae). Droga kromě flavonoidů obsahuje triterpeny a silice. Používá se
tradičně jako diuretikum. Je součástí čajových směsí – Species diureticae, Species urologicae,
Species cholagogae.
Ribis nigri folium – List rybízu černého – z keře Ribes nigrum (Grossulariaceae).
Droga obsahuje flavonoidy, třísloviny a vitamin C. Přidává se do diuretických a
diaforetických čajových směsí.
Robiniae flos (Acaciae flos) – květ akátu – z matečné rostliny Robinia pseudoacacia
(Fabaceae). Droga obsahuje flavonoidy, silice, kyselinu anthranilovou, farnesol, nerol a
linalol. V lidovém léčitelství se používá jako aromatikum, stomachikum a izoluje se z ní
nerol, který se používá na parfemaci kosmetických přípravků a jako odpuzovač hmyzu.
Sambuci flos – květ bezu – matečnou rostlinou je Sambucus nigra (Sambucaceae).
Droga obsahuje flavonoly, aminy a silice. Tradičně se používá jako diuretikum a vzhledové a
chuťové korigens.
Spiraeae flos – Flos ulmariae – tužebníkový květ – z byliny Filipendula Ulmaria
(Rosaceae). Obsahovými látkami v droze jsou flavonoidy, silice, methylester kyseliny
salicylové a třísloviny. Používá se v lidovém léčitelství jako antirevmatikum, diaforetikum,
diuretikum a antipyretikum. Přidává se do čajových směsí - Species antipyreticae, Species
antirheumaticae.
Tiliae flos – lipový květ – ze stromu Tilia cordata / platyphyllos (Tiliaceae). Droga
obsahuje 1% flavonoidů, 2% tříslovin, sliz, leukoanthokyanidiny, kyselinu kávovou,
chlorogenovou, p – kumarovou a silice. V lidovém léčitelství se používá k léčbě dráždivého
kašle (slizy), má potopudný účinek při nachlazení a infekcích. Působí spasmolyticky a
laxativně.
Violae tricoloris herba – nať violky trojbarevné a rolní - z byliny Viola triolor/arvensis
(Violaceae). Obsahovými látkami jsou sliz, třísloviny, flavonoidy, anthokyanidiny,
karotenoidy, fenolové kyseliny, a saponiny. Používá se v kožním lékařství a přidává se do
antitusik (Tomko et al., 1999).
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5.4. Metody ke stanovení chelatace
5.4.1. Ferrozinová metoda
Ferrozinová metoda je jedna z metod pro stanovení chelatace Fe2+. Tato metoda je
dostatečně přesná a specifická a proto může být použita pro rychlou analýzu chelatace železa
při nižším pH. Při vyšším pH je tato metoda použitelná jen pro železnaté ionty, protože
přechodem pH z kyselého na neutrální se snižuje rozpustnost Fe3+, tím pádem potom není
možné redukovat Fe3+

na Fe2+. Touto metodou lze v případě silných chelátorů také

odhadnout stechiometrický poměr komplexu.
Metodou pro přímé stanovení Fe3+ je přímá spektrofotometrie (Mladěnka et al., 2010,
Stookey, 1970, Šulcová, 2011, Stonawská, 2011, Filipský et al., 2013).
5.4.2 Jobova metoda (Metoda kontinuálních variancí, Job´s plot)
Tato metoda slouží k určení stechiometrie chemické reakce při tvorbě komplexu.
Používá se u spektrálních metod UV/VIS, fluorescenční a NMR spektroskopie.
Princip Jobovy metody: spočívá v míchání dvou roztoků A a B v různém poměru, přičemž
součet molárních koncentrací ve směsi zůstává stejný (cA + cB = konst.). V případě železa se
samozřejmě jedná o roztok zkoušeného chelátoru a roztok železa.
Při vlastním provedení vytvoříme sérii roztoků s měnícím se poměrem cA/cB. Na osu y
naneseme

parametr

tvorby

komplexu,

v případě

spektrofotometrie

absorbanci

v

absorpčním maximu komplexu. Na osu x pak poměr nebo koncentraci jedné složky (Job,
1928, Šulcová, 2011, Filipský et al., 2013).
5.4.3 Fluorimetrické stanovení pomocí kalceinu
Kalcein je citlivý fluorescenční chemosenzor pro měření nízkomolekulárního (low
molecular weight, LMW) železa. Princip testu je založen na vazbě kalceinu na LMW železo,
což má za následek zhášení fluorescence. Nižší intenzita fluorescence indikuje vyšší hladiny
LMW železa. Kalceinové zhášení fluorescence není specifické pouze pro železo.
Fluorescence může být zhášena vysokomolekulárními sloučeninami nebo citráty v séru. K
odstranění vysokomolekulárních látek je třeba použít membránový filtr s nominální
molekulovou hmotností 10 kDa. Citrát má slabší vazební afinitu k železu než kalcein. Pokud
je ale v séru obsažen ve zvýšeném množství, může soutěžit s kalceinem o vazbu na Fe a tím
zkreslovat měření. Z těchto důvodů je vhodné pro zvýšení citlivosti měření odstranit citrát
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pomocí BaCl2. Vzniklý citrát barnatý není rozpustný ve vodě a dá se jednoduše odstranit z
roztoku.
LMW Fe je velmi málo detekovatelné v normálním séru, což je další problém při měření jeho
hodnot. Zvýšení hladiny LMW Fe bylo získáno při vyšší saturaci transferinu (TF). Kalcein
může detekovat LMW železo v biologických tekutinách do detekčního limitu 0,02 m Fe - to
je

nejméně

10

krát

citlivější

metoda

než

kolorimetrické

testování.

Na obnovení fluorescenčního zhášení se používá deferoxamin (DFO), silný chelátor železa.
Rozdíly ve fluorescenci stejného vzorku s nebo bez DFO jsou úměrná množství LMW
železa. V kalceinové fluorescenci se liší stejná mocenství železa, ale jiné anionty (např.
železitý sulfát / železitý citrát). Stejně tak stejné anionty, ale jiná mocenství železa (např.
železnaté / železité sulfáty) vykazují jinou hodnotu fluorescence (Ali et al., 2003).
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6. Experimentální část
6.1 Materiál
6.1.1 Použité chemikálie
Síran železnatý (FeSO4.7H2O ), chlorid železitý (FeCl3.6H2O), vínan železitý, ferrozin (sodná
sůl 4,4'-(3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazin-5,6-diyl)bisbenzensulfonové kyseliny), hydroxylamin
(HA) byly získány od firmy Sigma-Aldrich (Německo).
Methanol byl zakoupen od JT Baker (USA).
Superčistá voda byla připravena reverzní osmózou.

6.1.2 Testované látky
Testované látky rutin a kvercetin byly získány od firmy Sigma-Aldrich.
6.1.3 Přístroj
Pro měření chelatace ferrozinovou metodou byl použit spektrofotometr pro
mikrotitrační destičky Anthos Reader 2010 (Anthos Labtec Instruments, Rakousko) a pro
stanovení stechiometrie nekompetitivní metodou spektrofotometr Helios-gama vybavený PCprogramem VISIONlite Scan (version 2.2., Thermo Fisher Scientific, USA).
6.2 Metody
Tato rigorózní práce se opírá o využití spektrofotometrických metod. Některé
sloučeniny totiž pohlcují elektromagnetické záření ve viditelné nebo ultrafialové části spektra.
Absorpční spektrum je rozsah, kterým určitá sloučenina pohlcuje světlo různých vlnových
délek. Absorpční spektrum závisí na struktuře a koncentraci sloučeniny. Ke zjištění absorpce
záření se používá spektrofotometrie.
Absorbance (A) je přímo úměrná koncentraci měřené látky.
Tento vztah vyjadřuje Lambert-Beerův zákon: A = ε . c . l.
ε…molární absorpční koeficient (závisí na vlnové délce) [l.mol-1cm-1]
c…koncentrace měřené látky [mol.l-1]
l…síla měřené vrstvy [cm] .
Byly využity dva principy ke stanovení chelatace železa námi testovanými flavonoidy:
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Nepřímé stanovení, kde flavonoid kompetuje s indikátorem ferrozinem, který je také vlastně
chelátorem železa, ionty železa (ferrozinová metoda).
Nekompetitivní přístup, kdy se porovnávají spektra čisté testované látky a testované látky ve
směsi s železem (nekompetitivní metoda).

6.2.1 Ferrozinová metoda
Ferrozinová metoda slouží pro stanovení chelatace železnatých iontů. Ferrozin tvoří
purpurový komplex (s maximální absorpcí při vlnové délce 562 nm) pouze s Fe 2+ ionty
(Stookey, 1970). Pokud chceme zjistit chelataci cekového Fe (Fe 2+ i Fe 3+), je třeba přidat do
roztoku redukční činidlo. Po přidání redukčního činidla se Fe 3+ změní na Fe 2+ . Chelátor
vytvoří s Fe 2+ komplex, přidáme ferrozin a změříme absorbanci pomocí spektrofotometru.
Ferrozin na sebe váže nezchelatované Fe 2+,čímž se nepřímo stanoví množství sloučeniny,
která vytvořila s Fe komplex. Tato metodika je rychlá, ale nelze ji použít při vyšším pH,
protože Fe 3+ ionty se při přechodu z kyselého do neutrálního pH špatně rozpouští (Mladěnka
et al., 2010, Šulcová, 2011, Stonawská, 2011, Filipský et al., 2013).
Postup byl použit podle dříve publikované metodiky (Mladěnka et al., 2010):
1) Příprava zásobních roztoků – ferrozin 5mM, FeCl3.6H2O 5mM, FeSO4.7H2O 5mM a
HA 10mM – vše ve destilované vodě.
2) Kontrola zásobních roztoků FeCl3.6H2O , FeSO4.7H2O - ferrozinem, zda mají
správnou koncentraci iontů a mohou být použity k měření.
3) Kalibrační křivka – k roztoku FeSO4.7H2O o různých koncentracích jsme přidali
superčistou vodu a ferozin, změřili absorbanci a vytvořili kalibrační křivku (závislost
absorbance na finální koncentraci Fe 2+ iontů).
4) Chelatace Fe 2+ - do jamek mikrotitrační destičky jsme napipetovali roztoky chelátorů
Fe (testované flavonoidy jsme rozpustili v DMSO a kontrolní DFO jsme rozpustili v
superčisté vodě). Následně jsme do jamek přidali železnaté ionty a protřepali
v třepačce po dobu 2 minut. Potom jsme přidali do ½ jamek ferozin a do ½ jamek
superčistou vodu a změřili absorbanci při vlnové délce 562 nm. Po pěti minutách jsme
absorbanci změřili znova, aby byla zjištěna stabilita komplexu.
5) Chelatace Fe 3+ - nejprve jsme do mikrotitrační destičky napipetovali chelátory, potom
železité ionty a opět nechali protřepat na třepačce po dobu 2 minut. Potom jsme přidali
redukční činidlo hydroxylamin, aby došlo k redukci nezchelatovaných železitých iontů
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na železnaté a nechali protřepat po dobu 1 minuty. Nakonec jsme přidali do ½ jamek
ferozin a do ½ jamek superčistou vodu a změřili absorbanci. Po pěti minutách jsme
opět změřili absorbanci.

6.2.2 Nekompetitivní metoda
6.2.2.1 Princip
Ke stanovení poměru komplexu testovaná látka-železo se dá použít několik metodik,
které jsou založeny na aditivním charakteru absorbance, na rozdílech v absorpčních
koeficientech a na maximu absorpce testované látky a jejího komplexu s ionty Fe.
V laboratoři kardiovaskulární farmakologie byly připraveny specifické metodiky ke stanovení
stechiometrie komplexu. Přesné vysvětlení k těmto metodikám lze najít v diplomové práci
kolegyně Šulcové (Šulcová, 2011) nebo článku Filipský et al., 2013. Tyto metodiky jsou
založeny na analýze absorpčních spekter směsí železo-chelátor, pro které je charakteristická
konstatní koncentrace železa a zvyšující se koncentrace testované látky.
Ve stručnosti nejjednoduší metoda je tzv. „Metoda Přímé spektrum“. Při této metodě
se změří absorpční spektrum komplexu Fe-chelátor při různých poměrech testované látky a
železa. Do grafu se zakreslí absorbance při vlnové délce maximální absorbance komplexu Fechelátor. V ideálním případě se nejdříve absorbance zvyšuje s přibývajícím množstvím
testované látky, a tedy tvořícího se komplexu, potom se hodnota absorbance zastaví a je
konstantní - další látka už nemůže tvořit komplex, protože železo již bylo vyvázáno. Při této
metodě není potřeba vypočítat molární absorpční koeficienty. Nevýhoda této metody je, že
může být ovlivněna absorbancí zkoušené látky a je tedy použitelná prakticky jen v případech,
kdy v oblasti maxima absorpce komplexu samotná testovaná neabsorbuje nebo jen
minimálně.
Druhou metodou je „Metoda symetrie píku“. Tato metoda je založena na předpokladu,
že spektrum absorpčního maxima vytvořeného komplexu je symetrické s maximem
absorbance při λCmax. Tzn. při stejné vzdálenosti v nm (d) od λCmax (λCmax ± d) je v idealním
případě absorbance AλCmax-d a AλCmax+d stejná.
Třetí metodou je „Metoda maxima absorbance testované látky“. Tato metoda, stejně
jako druhá metoda, je založena na skutečnosti, že při vlnové délce odpovídající maximu
zkoušené látky (λF max) odpovídá absorbance změřeného spektra součtu absorbancí zkoušené
látky a komplexu. Díky tomu můžeme vypočítat z Lambert-Beerova zákona koncentraci
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nezreagované sloučeniny, pokud známe molární absorpční koeficient zkoušené látky (ε Fmax) a
komplexu při této vlnové délce (εCFmax).
Čtvrtá metoda je podobná třetí metodě a nazývá se „Metoda absorbance při vlnové
délce odpovídající maximu komplexu – Metoda komplexu“.
Posledními metodami jsou tzv. „teoretické metody“. Po stanovení molárních
absorpčních koeficientů komplexu a zkoušené látky při absorpčním maximu lze připravit
základní teoretické stechiometrické křivky komplexu (obvykle 1:1, 2:1 a 3:1). Následně se
změří absorbance a výsledky se zanesou do teoretického grafu. Pokud odpovídají výsledky
některé z teoretických přímek, lze odhadnout stechiometrii komplexu (Šulcová, 2011). Rozdíl
mezi metodou V a metodou VI je v principu použití naměřených výsledků komplexu (VI)
nebo použití teoretické přímky komplexu (V). V prvém případě teoretické přímky komplexu
vycházejí přímo z naměřených hodnot nebo ve druhém případě vycházejí z teoretické přímky
komplexu.
Vhodná referenční metoda k těmto postupům je Jobova metoda. Ta byla použita v této
práci. Tento postup, také známý pod názvem metoda kontinuálních variací, je znám už od
roku 1928 (Job, 1928). Principem metody je, že se připraví řada směsí testovaných látek,
v našem případě, železa a flavonoidu, v různých poměrech ale o stejné celkové koncentraci.
Mění se tedy poměr koncentrací železa a flavonoidu, ale celková souhrnná koncentrace obou
složek je konstantní. Komplex se pak tvoří v závislosti na své stechiometrii a při správném
stechiometrickém poměru se vytvoří nejvíce komplexu. Naopak při nadbytku jedné
komponenty ale nedostatku druhé, se komplexu vytvoří méně. Absorbance je tedy úměrná
množství produktu a její maximální hodnota tedy odpovídá hledanému stechiometrickému
poměru (Job, 1928, Šulcová, 2011, Filipský et al., 2013).
6.2.2.2 Vlastní provedení využité v této rigorózní práci
Provedení vlastních experimentů odpovídá dříve publikovaným pracem (Job, 1928, Šulcová,
2011, Filipský et al., 2013)
Ve stručnosti,
1. Změření spekter v nadbytku železa.
Připraví se směsi železnatých nebo železitých iontů s testovanou látkou, kdy je železo
v nadbytku 6-50 násobném. Z naměřených spekter se zjistí maxima absorbance
testované látky a jejího komplexu při každém z testovaných pH a stanoví se molární
absorpční koeficienty pro další měření.
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2. Vlastní měření.
Podle postupu Jobovy metodiky se připraví směsi iontů železa a testované látky
v různých poměrech, které odpovídají očekávanému komplexu, tj. obvykle 0.5-6:1,
testovaná látka: železo. Meření se provede při všech pH jak s železitými, tak
s železnatými ionty.
3. Analýza.
Hodnota absorbance směsi v absorpčním maximu komplexu se použije pro odhad
stechiometrie komplexu.

6.2.4 Statistická analýza
K výpočtům byl použit program Microsoft Excel. Výsledky jsou v grafech zobrazeny
jako průměr  směrodatná odchylka vypočítaná podle vzorce

.
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7. Výsledky
7.1. Ferrozinová metoda
Nejdříve byly chelatační vlastnosti kvercetinu (Obr. 17) a rutinu (Obr.18) stanoveny
ferrozinovou metodou při různých pH.

Obr.17. Chelatace železa kvercetinem

Obr.18 Chelatace železa rutinem.
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7.2. Metoda přímé spektrofotometrie
Chelatační poměry u kvercetinu, které byly dříve změřeny pomocí výše uvedených 5
metodik kolegyní Šulcovou (Šulcová, 2011), jsou shrnuty v tabulce 1.
Tabulka 1. Stechiometrické poměry komplexu kvercetin-železo při různých pH.
pH
4.5
5.5
6.8
7.5

Fe2+
N
1:1
1:1
1:1

Fe3+
1:1
1:1
1:1
1:1

Výsledky jsou převzaty z diplomové práce Šulcová (2011).
V této práci bylo provedeno měření stechiometrie komplexů Jobovou metodou u rutinu.
Následující obrázky 19 - 34 ukazují vždy absorpční spektrum směsi rutin-železo a jeho
grafické vyhodnocení.
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Obr. 19 Absorpční spektrum rutinu s železnatými ionty při pH 4.5 měřené Jobovou metodou.
Suma koncentrací obou složek byla 0,05 mM. Z daných spekter, je zřetelné, že přídavek
železnatých iontů nezměnil spektrum vlastního rutinu a z toho lze usuzovat, že nedošlo ke
tvorbě komplexu.

Obr. 20 Matematické zobrazení absorpčního spektra rutinu a železnatých iontů při pH 4.5
z předchozího obrázku č. 19. Závislost mezi absorbancí a přídavkem rutinu je pravděpodobně
lineární a vypadá to, že při tomto pH se netvoří komplex rutinu s železnatými ionty.
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Obr. 21 Absorpční spektrum rutinu s železnatými ionty při pH 5.5 měřené Jobovou metodou.
Suma koncentrací obou složek byla 0,05 mM.

Obr. 22 Matematické zobrazení absorpčního spektra rutinu a železnatých iontů při pH 5.5
z předchozího obrázku č. 21. Z výsledků je pravděpodobné, že při tomto pH se tvoří komplex
rutin: železité ionty se stechiometrií 1:1 (naznačeno v grafu). Vzhledem k blízkosti hodnot pro
1,5:1 a 2:1 nelze zcela vyloučit ani stechiometrii 2:1, i když je tato alternativa velmi málo
pravděpodobná, protože proložení přímek ke stechiometrii 1:1 tuto teorii podporuje.
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Obr. 23 Absorpční spektrum rutinu s železnatými ionty při pH 6.8 měřené Jobovou metodou.
Suma koncentrací obou složek byla 0,05 mM.

Obr. 24 Matematické zobrazení absorpčního spektra rutinu a železnatých iontů při pH 6,8
z předchozího obrázku č 23. Z výsledků není úplně jednoznačné, jakou stechiometrii má
tvořený komplex. Jako nejpravděpodobnější se jeví 3:2, protože maximum bylo dosaženo při
poměru 1,5 a proložení bodu přímkami tomu odpovídá.
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Obr. 25 Absorpční spektrum rutinu s železnatými ionty při pH 7.5 měřené Jobovou metodou.
Suma koncentrací obou složek byla 0,05 mM.

Obr. 26 Matematické zobrazení absorpčního spektra rutinu a železnatých iontů při pH 7,5
z předchozího obrázku č. 25. Z výsledků je pravděpodobné, že při tomto pH se tvoří komplex
rutin železité ionty se stechiometrií 1:1.
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Obr. 27 Absorpční spektrum rutinu s železitými ionty při pH 4.5 měřené Jobovou metodou.
Suma koncentrací obou složek byla 0,05 mM.

Obr. 28 Matematické zobrazení absorpčního spektra rutinu a železitých iontů při pH 4.5
z předchozího obrázku č. 27. Z výsledků je pravděpodobné, že při tomto pH se tvoří komplex
rutin železité ionty se stechiometrií 1:1.
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Obr. 29 Absorpční spektrum rutinu s železitými ionty při pH 5.5 měřené Jobovou metodou.
Suma koncentrací obou složek byla 0,05 mM.

Obr. 30 Matematické zobrazení absorpčního spektra rutinu a železitých iontů při pH 5.5
z předchozího obrázku č. 29. Z výsledků je pravděpodobné, že při tomto pH se tvoří komplex
rutin železité ionty se stechiometrií 1:1.
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Obr. 31 Absorpční spektrum rutinu s železitými ionty při pH 6,8 měřené Jobovou metodou.
Suma koncentrací obou složek byla 0,05 mM.

Obr. 32 Matematické zobrazení absorpčního spektra rutinu a železitých iontů při pH 6,8
z předchozího obrázku č. 31. Z výsledků je pravděpodobné, že při tomto pH se tvoří komplex
rutin železité ionty se stechiometrií 2:1 . Nelze ale zcela vyloučit stechiometrii 3:2 (modré
přímky).
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Obr. 33 Absorpční spektrum rutinu s železitými ionty při pH 7.5 měřené Jobovou metodou.
Suma koncentrací obou složek byla 0,05 mM.

Obr. 34 Matematické zobrazení absorpčního spektra rutinu a železitých iontů při pH 7,5
z předchozího obrázku č. 33. Z výsledků je pravděpodobné, že při tomto pH se tvoří komplex
rutin železité ionty se stechiometrií 3:2.
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Souhrn výsledků měření z této rigorózní práce a porovnání výsledků z diplomové práce Mgr.
Moniky Šulcové (Šulcová, 2011) jsou shrnuty v tabulce 2.
Tabulka 2. Porovnání ferrozinového kompetitivního a přímého spektrofotometrického
stanovení stechometrie komplexu.

kvercetin
pH 4,5
pH 5,5
pH 6,8
pH 7,5
rutin
pH 4,5
pH 5,5
pH 6,8
pH 7,5

Ferozinová metoda
Fe2+
Fe3+
N
2:1
N
Nelze stanovit
1:1
Nelze stanovit
1:1
Nelze stanovit
2+
Fe
Fe3+
N
N
N
Nelze stanovit
3:2
Nelze stanovit
3:2
Nelze stanovit

Přímá spektrofotometrie
Fe2+
Fe3+
N
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
2+
Fe
Fe3+
N
1:1
1:1 nebo 2:1
1:1
3:2
2:1 nebo 3:2
1:1
3:2

N – nelze určit z důvodu nízké chelatace
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8. Diskuse
Železo je stopový prvek, který je nezbytný pro lidský organismus. Na druhé straně
může být při nadbytku škodlivý. Nadbytek Fe se v dnešní době léčí pomocí DFO nebo
novějších perorálních chelátorů. Léčba DFO je pro pacienty nepohodlná a finančně náročná.
Novější chelátory se jeví jako vhodnější alternativa, ale zatím není zcela dořešena otázka
jejich toxicity. Z těchto důvodů hledáme chelátory Fe, které budou mít lepší vlastnosti, a to
zejména velmi nízkou toxicitu. Mezi nadějné chelátory patří flavonoidy. Jsou to rostlinné
polyfenoly s mnoha účinky na lidské tělo, včetně chelatace Fe (Fraga et al., 2002, Mladěnka
et al., 2005, Mladěnka et al., 2006, Žourek et al., 2007, Olivieri et al., 1997, van Acker et al.,
1996, Aherne et al., 2002, di Carlo et al., 1999, Cheng et al., 2000, Tomko et al., 1999,
Stonawská, 2011).
Ze vztahů struktury a účinku flavonoidů známe tyto pravidla: pro chelatační aktivitu je
důležitá dvojná vazba na kruhu C mezi C2 a C3, ketoskupina na C4 a hydroxylová skupina na
C3 nebo C5 (kruhu A). Chelatační účinnost se navíc zvýší, pokud je v polohách 3´a 4´
hydroxylová skupina – tuto tzv. katecholovou strukturu obsahuje kvercetin (van Acker et al.,
1998, Khokkar et al., 2003, Leopoldini et al., 2006, Suhigara et al., 1999, Stonawská, 2011, el
Hajji, 2006, Escandar Graciela M. et al., de Souza Rubens et al., 2003).
V této práci se zabýváme porovnáním ferrozinové kompetitivní metody a
nekompetitivní metody při chelataci Fe flavonoidy kvercetinem a rutinem.
Ferrozinovou metodou se stanoví chelatace Fe2+ iontů. Fe2+ tvoří s ferrozinem
purpurový komplex, který má maximální absorpci při vlnové délce 562 nm. Pro změření
chelatace celkového Fe je třeba přidat do roztoku redukční činidlo, abychom železité ionty
zredukovali na měřitelné Fe2+. Úplně přesně nejsme schopni touto metodikou stanovit
chelataci železitých iontů, protože z principu metodiky měříme vlastně sumu chelatace
železnatých i železitých iontů. Při stanovení chelatace železnatých iontů vytvoří chelátor (v
této práci rutin) komplex s Fe2+ ionty. Po přidání ferrozinu do roztoku na sebe ferrozin naváže
nezchelatované Fe2+. Tímto způsobem se nepřímo stanoví množství chelátoru, které vytvořilo
s Fe2+ komplex. Tato metoda se nazývá kompetitivní, protože zde kompetují dva chelátory o
Fe – flavonoid a ferrozin (Stookey, 1970, Mladěnka et al. 2010, Stonawská, 2011, Šulcová,
2011, Filipský et al., 2013).
Druhou metodou, porovnávanou v této práci, je nekompetitivní metoda.V této práci
byla využita standardní – Jobova metoda. Touto metodou se určí stechiometrie chemické
reakce při tvorbě komplexu bez vlivu dalších reagencií. Smíchají se roztoky A a B v různém
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poměru, ale součet molárních koncentrací je stejný. Maximum produktu se vytvoří při
ideálním poměru, který odpovídá stechiometrickému poměru komplexu. Při této
nekompetitivní metodě se porovnávají spektra čistého chelátoru a směsi chelátoru – Fe (Job,
1928, Šulcová, 2011, Filipský et al., 2013).
Výhodou této metodiky je, že lze zjistit kolik molekul testované látky je schopno chelatovat
atom železa. Na druhé straně tato metodika nebere v potaz přítomnost jiných látek, které by
mohly soutěžit o volné ionty železa. Jinými slovy, touto metodikou nelze porovnat afinitu
testované látky s jinými látkami. Jen u velmi slabých chelátorů lze ukázat, zda vůbec látka
tvoří s ionty železa komplex. V našem případě je to dobře patrné z výsledků při pH 5,5, kdy
oba testované flavonoidy tvořily komplex s železnatými ionty (v poměru 1:1 nebo 2:1), ale
kompetitivní metodika tento komplex neprokázala. Z těchto výsledků je tedy zřetelné, že dané
komplexy při tomto pH nejsou příliš stabilní a indikátor – ferrozin je schopen vyvázat železo
z tohoto komplexu.
Obě metodiky poukázaly na neschopnosti testovaných flavonoidů chelatovat železnaté
ionty při pH 4,5. Ani v nekompetitivním prostředí se komplex quercetin/rutin s Fe2+ netvořil.
Při vyšších pH se naopak komplex vždy vytvořil, podobně tomu bylo s železitými ionty při
všech pH.
Obecně jsou výsledky obou metodik ve velmi dobrém souladu. V podstatě jsou dvě
možné varianty: a) obě metodiky poukázaly na stejnou stechiometrii komplexu (např. při pH
6,8 byla naměřena stechiometrie komplexu Fe2+-rutin 3:2, při pH 6,8 a 7,5 byla u komplexu
Fe2+-kvercetin naměřena stechiometrie 1:1), což znamená, že při těchto podmínkách je
komplex velmi stabilní nebo b) stechiometrie komplexu při ferrozinové metodě byla vyšší než
při nekompetitivní, tj. komplex tvořený při ideálních nekompetitivních podmínkách je méně
stabilní. Příkladem je komplex Fe2+-rutin, vytvořený za podmínek pH 7,5 – při ferrozinové
metodě má tento komplex stechiometrii 3:2, při nekompetetivní metodě má stechiometrii 1:1.
Je zajímavé, že kvercetin tvořil komplex 1:1 při všech pH, samozřejmě s výjimkou pH
4,5 a železnatých iontů, kde se komplex netvoří. Tyto výsledky jsou v souladu s literaturou
(Filipský et al., 2013, El Hajji et al., 2006, Escandar et al., 1991). U rutinu roste se zvyšujícím
se pH množství chelátoru nuté k tvorbě komplexu. Obecně v literatuře jsou ale variabilnější
výsledky týkající se stechiometrie jeho komplexu. Při měření chelatace železa v článku de
Souza et al. (2003) se ukázala stechiometrie komplexu kvercetin:železo 1:2 a rutin:železo 2:3,
což jsou opačné výsledky než v našem výzkumu. Nutno dodat, že jde o výsledky zcela
isolované a nepotvrzené jinými skupinami. Vysvětlením může právě být rozdílná metodika,
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kdy byla stechiometrie testována bez použití pufru a nelze tedy zhodnotit vliv pH, který je
významný.
Přímá spektrofotometrie má v měření železochelatační aktivity jednu velkou výhodu.
Pomocí této metody lze totiž měřit chelataci Fe3+ i při vyšších pH. Ferrozinová metoda tuto
výhodu nemá, protože využívá principu redukce železitých iontů na železnaté a to nelze při
vyšších pH zcela kvantitativně provést (Mladěnka et al., 2010).
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9. Závěr
Cílem této rigorózní práce bylo porovnat ferrozinovou metodu a přímou
spektrofotometrii při stanovení chelatace Fe. Porovnávali jsme výsledky železochelatační
aktivity flavonoidů kvercetinu a rutinu. Vytvořili jsme 4 různé pH s cílem imitovat
patofyziologicky významné pH a výsledky měřili spektrofotometricky.
Z výsledků jsme zanalyzovali, že u testovaných flavonoidů platí, že čím více se pH
blíží neutrální hodnotě, tím více se tvoří komplex a tím více je tento komplex stabilní. Obě
metodiky byly v dobrém souladu. Přímá spektrofotometrie je univerzálnější metoda pro
měření železochelatační aktivity flavonoidů než ferrozinová spektrofotometrie. Pomocí přímé
spektrofotometrie lze změřit jak komplex železnatých, tak i železitých iontů. Jako velmi
vhodné se jeví porovnání obou metodik. Lze tak zjistit i stabilitu vznikajících komplexů.
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10. Seznam zkratek:
DFO – deferoxamin
DFT – desferriothiocin
DTPA – diethylentriaminpentaoctová kyselina
EDTA – ethylendiamintetraoctová kyselina
Fe – železo
Hb – hemoglobin
HBED - N, N‘- bis(2-hydroxybenzyl)-ethylendiamin-N, N‘- dioctová kyselina
HEB – hematoencefalická bariéra
HPOs – hydroxypyridinony
LMW Fe – nízkomolekulární železo
Mh - molekulová hmotnost
mRNA – mitochondriální ribonukleová kyselina
NMR – nukleární magnetická rezonance
PIH – pyridoxal isonicotinoyl hydrazin
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