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TOXIKOLOGICKÝ VÝZNAM ATÓMOV �ELEZA A MEDI A ICH VZ�AH
K REAKTÍVNYM METABOLITOM KYSLÍKA

ÏURAÈKOVÁ Z.

TOXICOLOGIC IMPORTANCE OF IRON AND COPPER ATOMS AND THEIR
RELATION TO REACTIVE OXYGEN METABOLITES

Free radicals are, on the one hand, necessary for the physio-
logical function of some systems but, on the other had, they
play an important pathologic role. The formation of free ra-
dicals can be the result of various conditions and can initiate
various diseases. Their formation may also be a consequence
of certain pathological state of the organism. In this way ge-
nerated free radicals can cause in the secondary to the da-
mage organism.
The metabolism of free radicals is significantly influenced by
transition metals. These metals are present in the organism
at given oxidative state chelated in the proteins. In this form
the metalloproteins to have unique catalytical and redox pro-
perties. The transition metals are a part of an active centre
of many enzymes. Iron and copper are the predominant
transition metals in human organism. These metals are vital-
ly important, but if present in high concentration, in unsui-
table oxidative state and at inproper site, they can catalyse
the formation of highly toxic reactive metabolities of oxygen,
for example hydroxyl radicals. The toxic damage may be di-
rect if the metals are present in high oxidative state Fe(IV) or
Fe(V). These �ferryl� compounds are strong prooxidants.
The organism maintains the iron metabolism in equilibrium.
If the iron plasma concentration reaches 40 µmol/L, it is
a sign, that iron is released from physiological protein struc-
tures and forms so called �catalytically active iron�. In this
form iron can be involved in Fenton reaction in which hydro-
xyl radical is formed.
The article discussed the toxic effect of �catalytically� active
iron at a given oxidative state with its influence on some di-
seases. (Tab. 2, Fig. 3, Ref. 30.)
Key words: iron, copper, toxicology, oxidative reactive meta-
bolities.
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Vo¾né radikály sú na jednej strane nevyhnutné pre správnu
funkciu niektorých systémov, ale na druhej strane majú aj
významnú toxikologickú úlohu. Vo¾né radikály sa mô�u v or-
ganizme tvori� rôznymi príèinami a vyvoláva� mnohé ocho-
renia. Ich tvorba mô�e by� aj dôsledok urèitého patologické-
ho stavu organizmu. Takto tvorené vo¾né radikály a reaktív-
ne metabolity kyslíka spôsobujú sekundárne po�kodenia or-
ganizmu.
Do metabolizmu vo¾ných radikálov významne zasahujú pre-
chodné prvky. Tieto kovy sa v organizme vyskytujú v urèi-
tom oxidaènom stupni chelátovo viazané v proteínoch, kto-
rým týmto dávajú jedineèné katalytické a redoxné vlastnosti.
Sú súèasou aktívneho centra mnohých enzýmov. ¼udský or-
ganizmus z prechodných kovov obsahuje najviac �eleza
a medi. Tieto prvky sú na jednej strane �ivotne dôle�ité, ale
ak sú prítomné vo zvý�enej koncentrácii, v nevhodnom oxi-
daènom stupni a na nesprávnom mieste, mô�u katalyzova�
tvorbu vysokotoxických reaktívnych metabolitov kyslíka,
napr. hydroxylového radikálu. Mô�u toxicky po�kodzova� aj
priamo, ak sa vyskytujú vo vy��ích oxidaèných stupòoch,
napr. Fe(IV) alebo Fe(V). Tieto ferylové zlúèeniny sú silno
prooxidaèné.
Organizmus ve¾mi starostlivo udr�uje rovnováhu v metabo-
lizme �eleza. Ak koncentrácia �eleza v plazme stúpne na 40
µmol/L plazmy, mô�e sa predpoklada�, �e sa v organizme vy-
skytuje �elezo uvo¾nené z fyziologických proteínových �truk-
túr a tvorí tzv. katalyticky úèinné �elezo, ktoré mô�e vstupo-
va� do Fentonovej reakcie a tvori� hydroxylový radikál.
V práci sa diskutuje o toxikologickom úèinku katalyticky
úèinných atómov �eleza v danom oxidaènom stupni s jeho
vplyvom na niektoré ochorenia. (Tab. 2, obr. 3, lit. 30.)
K¾úèové slová: �elezo, meï, toxikológia, reaktívne metabolity
kyslíka.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, è. 7, s. 351�358

Anorganická biochémia (bioanorganická chémia) je v posled-
ných rokoch ve¾mi intenzívne rozvíjané interdisciplinárne odvet-
vie prírodných vied, ktoré pri�ahuje vedcov z rôznych odborov,
ako je biológia, fyzika, farmakológia aj medicína. Z tejto oblasti
sú významné �túdie prírodných makromolekulových látok s na-
viazanými atómami kovov v urèitom oxidaènom stupni, ako aj
modelové systémy nízkomolekulových zlúèenín, s ktorými sa in-
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teragujú ióny kovov, èím tieto zlúèeniny nadobúdajú významnú
biologickú funkciu.

Kovy vïaka svojim �pecifickým vlastnostiam, ako aj kofakto-
ry obsahujúce kov dodávajú proteínom jedineèné katalytické a re-
doxné vlastnosti. Naopak, proteín mô�e svojou neobvyklou �truk-
túrou stabilizova� urèitý oxidaèný stupeò kovu. Táto funkèná
a �truktúrna medzihra robí z metaloproteínov fascinujúce objekty
skúmania. Význam interakcie kov�proteín je zaujímavý práve
z biologického h¾adiska. Biologicky významné aktivity preuka-
zujú kovové prvky oboch skupín periodickej tabu¾ky A aj B. Na-
príklad (i) ión vápnika mô�e stabilizova� proteín a sprostredkúva
interakciu proteínu s membránou; (ii) horèík je stabilizujúcim
kofaktorom konformácie a ovplyvòuje jej redoxné vlastnosti; (iii)
prechodné kovy sú redoxne aktívne prvky v peroxidázach, oxidá-
zach a elektrónovotransportných bielkovinách; (iv) zinok mô�e
polarizova� ligand v hydrolázach; (v) molybdén je osobitným ka-
talyzátorom prenosu dvoch elektrónov v oxidázach (Huber, 1997).

Atómy v�etkých prvkov prvého prechodného rádu Mendele-
jevovej periodickej tabu¾ky (d-prvky) obsahujú nespárený elek-
trón (okrem zinku), a preto sa mô�u formálne oznaèi� ako radiká-
ly. Meï má plne obsadené 3-d orbitály, preto celkom nevyhovuje
definícii prechodných prvkov. Ak sa v�ak vyskytuje vo forme Cu2+

iónu, kedy stratí dva elektróny, jeden z 4s- a jeden z 3d-orbitálu,
má aj ión Cu2+ nespárený elektrón na d-orbitále. V�etky prechodné
prvky sú kovy. Významnou vlastnos�ou prechodných prvkov je
ich schopnos� vyskytova� sa vo viacerých oxidaèných stupòoch.

Kovové prvky (M) sa nevyskytujú v organizme v oxidaènom
stupni (0). Ak sa pou�íva pomenovanie kovu, ako napríklad �ele-
zo, meï a podobne, rozumie sa, v závislosti od podmienok, buï
chelátovo viazaný atóm kovu s urèitým oxidaèným èíslom (napr.
M(II)) alebo nechelátovaný akvaión kovu s urèitým kladným ná-
bojom (M n+).

�elezo sa vyskytuje najèastej�ie v dvoch oxidaèných stupòoch
(II) a (III) (obr. 1). V biologických systémoch sa predpokladá vý-
skyt Fe aj v oxidaènom stupni (IV), prípadne (V), hlavne pri tvor-
be oxo-komplexov. V roztoku za aeróbnych podmienok je stabil-
nej�í oxidaèný stupeò Fe(III), hoci jeho zlúèeniny, napr. Fe(OH)

3
,

sú málo rozpustné. �elezo v oxidaènom stupni (II) je slabým re-
duktantom. Napr. FeSO

4
 vo vodnom roztoku sa oxiduje relatívne

¾ahko u� vzdu�ným kyslíkom (reakcia 1). Zlúèeniny �eleza s vy�-
�ím oxidaèným èíslom (IV) a (V) sú silné oxidaèné èinidlá.
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Táto reakcia predstavuje jednoelektrónovú oxidáciu Fe(II),
prièom kyslík rozpustený vo vode sa redukuje na superoxid.

Pre meï sú typické dva oxidaèné stupne (I) a (II) (obr. 1). Ión
Cu+ na rozdiel od Cu2+ nemá radikálový charakter. Jednoelektró-
nový rozdiel v uvedených oxidaèných stupòoch dovo¾uje medi
zúèastòova� sa na oxidaèno-redukèných radikálových reakciách.
Meï mô�e by� akceptorom aj donorom elektrónu:
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Reakcie (2) a (4) sa uplatòujú pri katalyzovanej dismutácii
superoxidového aniónového radikálu (krátko superoxidu), ktorá
sa mô�e vyjadri� rovnicou (5):
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Variabilita oxidaèného stupòa pri prechodných prvkoch je ich
v�eobecná vlastnos�, ktorá im dovo¾uje zúèastni� sa na mnohých
oxidaèno-redukèných reakciách. Prechodné prvky v urèitom oxi-
daènom stupni sú èasto súèas�ou aktívneho centra mnohých enzý-
mov, alebo sú ako aktívna èas� významných proteínov (tab. 1).
Katalytickým úèinkom prechodné kovy pomáhajú prekona� spi-
nové obmedzenie kyslíka v jeho reakciách s neradikálovými mo-
lekulami. Spinové obmedzenie molekulového kyslíka sa mô�e obís�
tromi cestami:
1. Elektróny kyslíka sa mô�u premiestni� do iného orbitálu alebo

mô�u zmeni� spin, napr. ionizujúcim �iarením.
2. Jednoelektrónovou redukciou molekulového kyslíka za tvor-

by superoxidu.
3. Tvorbou komplexov s iónmi prechodných prvkov, ktoré majú

schopnos� akceptova� alebo odovzdáva� elektróny vïaka ne-
spáreným elektrónom v d-orbitáloch (obr. 1). Táto vlastnos�
umo�òuje prechodným prvkom ve¾mi dobre katalyzova� fy-
ziologické oxidaèno-redukèné reakcie, ale na druhej strane sa
mô�e jej prostredníctvom tvori� redukènými reakciami vyso-
kotoxický hydroxylový radikál (Koster a Sluiter, 1994).

Èo by bolo zaujímavé vedie� o �eleze a medi?

�elezo
V Èíne u� pribli�ne roku 2700 p.n.l. a v Európe pribli�ne ro-

ku 1500 p.n.l sa zlúèeniny �eleza pou�ívali na lieèebné úèely (Spi-
ro a Saltman, 1969). Pod¾a záznamov z roku 1681 n.l. lekári v Ang-
licku úspe�ne pou�ívali na niektoré ochorenia liek vyrábaný zo
solí �eleza, cukru a vína. Pri týchto chorobách sa ako príèina, èi
sprievodný znak neskôr potvrdil nedostatok �eleza. Prítomnos�
atómov �eleza v krvi sa zistila v 18. storoèí n.l. Roku 1832 sa
prvýkrát pozoroval nízky obsah �eleza v krvi pacientov s anémiou
a soli �eleza sa odporúèali na orálne po�itie (Koster a Sluiter,
1994).

Dospelý èlovek prijíma denne asi 1 mg �eleza z potravy a asi
také isté mno�stvo vyluèuje, èím sa v organizme zachováva rov-
nováha obsahu �eleza. Fyziologická koncentrácia �eleza v plaz-
me mu�ov je 14�26 µmol.L-1 a �ien 10-21 µmol.L-1. V organiz-

Obr. 1. Elektrónové konfigurácie �eleza a medi v rôznych oxidaèných
stupòoch.
Fig. 1. Electron configurations of iron and copper in different oxida-
tion states.
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me priemerného dospelého èloveka je asi 4�5 g �eleza a jeho
obrat v plazme je asi 35 mg/deò.

�elezo sa v kyslom prostredí �alúdka uvo¾òuje z chelátových
�truktúr prítomných v potrave a redukuje sa na Fe(II) (obr. 2). Na to
potrebuje prítomnos� reduktantov, ako je askorbát alebo glutatión.
�elezo z potravy sa absorbuje v tenkom èreve, kde je vïaka prí-
tomnému hydrogénuhlièitanu uvo¾òovanému z pankreasu slabo
alkalické prostredie, v ktorom sa Fe(II) oxiduje na Fe(III). V al-
kalickom prostredí je �elezo stabilnej�ie v oxidaènom stupni (III)
(redoxný potenciál Fe3+/Fe2+=-0,56 V). V tejto forme je potom �ele-
zo absorbované mukózovými bunkami prostredníctvom apoferití-
nu, ktorého biosyntéza je stimulovaná prítomnými atómami Fe(III).
Apoferitín preto významne zasahuje do regulácie absorpcie �ele-
za v za�ívacom trakte. Po naviazaní �eleza na apoferitín vzniká
feritín. Prestup �eleza z mukózových buniek do kapilár, ako aj
jeho uvo¾òovanie z feritínu, vy�aduje redukciu �eleza na Fe(II),
preto�e v tomto oxidaènom stupni je �elezo viac rozpustné. Me-
chanizmus tejto redukcie nie je presne známy. Po prenose �eleza
do kapilár je Fe(II) oxidované ceruloplazmínom na Fe(III) (ceru-

loplazmín sa oznaèuje aj ako ferooxidáza) a v tejto forme sa efek-
tívne vychytáva transferínom, ktorý dopravuje �elezo na miesta
potreby, predov�etkým do kostnej drene, kde sa v erytroblastoch
syntetizuje hemoglobín, a do buniek, kde sa �elezo zabudováva
do proteínov (obr. 2).

V organizme �ivoèíchov a èloveka je ve¾mi citlivý ochranný
systém, ktorý strá�i fyziologické koncentrácie �eleza. U� malý
výkyv v rovnováhe obsahu �eleza vedie buï k nedostatoènosti jeho
mno�stva alebo k zvý�enému obsahu. Oboje priná�a so sebou pa-
tologické dôsledky. Na svete sa registruje viac ako 500 miliónov
¾udí s nedostatoèným mno�stvom �eleza a nieko¾ko miliónov s je-
ho nadbytkom (Octave a spol., 1983). Niektoré látky v potrave
via�u �elezo tak pevne, �e sa �elezo v �alúdku neuvo¾òuje, a pre-
to sa nemô�e absorbova�. Takouto potravinou je napr. �penát, kto-
rý sa mylne pova�uje za dobrý zdroj �eleza. �elezo sa v òom pev-
ne via�e na inozitolhexafosfát, z ktorého sa �a�ko uvo¾òuje (Dev-
lin, 1992).

Nedostatok �eleza v organizme mô�e nasta� pri dlhotrvajú-
com malom obsahu �eleza v potrave, napr. aj pri vylúèení mäsa

Obr. 2. Preh¾ad metabolizmu �eleza. Hrub�ie �ípky znázoròujú cestu reutilizácie �eleza. Hb � hemoglobín, Myob � myoglobín, H-Fe � �elezo
v hémových proteínoch, NH-Fe � �elezo v nehémových proteínoch.
Fig. 2. Overview of iron metabolism. Bold arrows represent the iron reutilization pathway. Hb � hemoglobin, Myob � myoglobin, H-Fe � iron
in hemoproteins, NH-Fe � iron in nonheme proteins.
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z potravy, alebo pri nedostatoènom vstrebávaní mukóznymi bun-
kami tenkého èrena, prípadne u �ien poèas tehotnosti a dojèenia.

Zvý�ený obsah �eleza v organizme sa mô�e vyskytova� po jeho
zvý�enej absorpcii z potravy, alebo pri niektorých patologických
stavoch, keï obsah �eleza v organizme mô�e by� a� 100 g (Dev-
lin, 1992). V organizme nie sú �pecifické mechanizmy na vyluèo-
vanie nadbytoèného �eleza. Fyziologicky sa vyluèovanie uskutoè-
òuje èiastoène zbavovaním sa èervených krviniek v lúmene èreva,
epitelmi za�ívacieho traktu, ale aj ko�ou, vlasmi a u �ien v prie-
behu men�truaèného krvácania. Malé mno�stvo �eleza sa vyluèu-
je moèom a �lèou.

Väè�ina �eleza v organizme sa via�e v hemoglobíne (68 %),
menej v myoglobíne (4 %). Tkanivový feritín via�e 27 % celkové-
ho obsahu �eleza v organizme, kým sérový feritín len 0,004 %.
Transferín via�e asi 0,1 % �eleza prítomného v organizme a v en-
zýmoch sa nachádza asi 0,6 % �eleza. Proteíny obsahujúce �elezo
sa mô�u rozdeli� do troch skupín:
1. hemové poteíny, napr. hemoglobín alebo cytochrómy;
2. Fe-S proteíny, v ktorých je �elezo viazané cysteínovými zvy�-

kami;
3. �elezité proteíny, v ktorých je �elezo viazané priamo na prote-

íny, prièom to nemusí by len cez síru (�karka a Ferenèík, 1992).
�elezo, ktoré nie je momentálne potrebné, sa v oxidovanej for-

me Fe(III) ukladá v nehemových proteínoch feritíne a hemosiderí-
ne. Krvou sa �elezo transportuje pomocou bielkoviny transferínu.

Meï
Meï je esenciálny stopový prvok nevyhnutný pre zdravý vý-

voj èloveka. Podobne ako �elezo, aj atóm medi je èasto v aktív-
nom centre enzýmov, ktoré vyu�ívajú ako substrát kyslík (tab. 1).
Meï sa nachádza napr. v enzýme superoxiddismutáza (SOD) (EC

1.15.1.1), cytochrómoxidáze (EC 1.9.3.1), dopamín-β-hydroxylá-
ze (EC 1.14.2.1) alebo ceruloplazmíne (EC 1.10.3.2). Väè�í vý-
skyt medi je v peèeni a mozgu. V krvi mu�ov je priemerná kon-
centrácia medi 16,7 µmol.l-1 (Halliwell a Gutteridge, 1989). Dos-
pelý jedinec obsahuje priemerne celkovo 80�100 mg medi. Zní-
ený prísun medi potravou alebo nedostatoèná resorpcia v èrevách
má za následok rôzne poruchy v organizme vrátane ovplyvnenia
metabolizmu �eleza. Meï z potravy sa absorbuje v �alúdku
a v tenkom èreve. Transport do peèene sa zabezpeèuje väzbou na
albumín, ktorý má vekú väzbovú schopnos� pre meï (Stuff a spol.,
1992). V peèeni sa meï inkorporuje do ceruloplazmínu. Ide o biel-
kovinu s najväè�ím obsahom medi. Ceruloplazmín je extracelu-
lárny proteín s molekulovou hmotnos�ou 134 000 a so �iestimi
alebo siedmimi atómami medi v molekule. Atómy medi sa pevne
via�u na proteín. Pri malej hodnote pH sa len jeden atóm uvo¾òu-
je, a to v prítomnosti redukèných èinidiel. Ceruloplazmín mô�e
dodáva� meï do buniek za úèelom jej zabudovania do iných, meï
obsahujúcich bielkovín, ako superoxiddismutáza a cytochrómoxi-
dáza. V plazme sa z celkového mno�stva medi takmer v�etka via-
�e v ceruloplazmíne a len ve¾mi malé mno�stvo sa via�e na albu-
mín alebo na aminokyseliny, napr. histidín. Prísun medi v nadbyt-
ku do organizmu je toxický.

Podobne ako v prípade �eleza, aj atómy medi v urèitom oxi-
daènom stupni katalyzujú na jednej strane tvorbu reaktívnych
metabolitov kyslíka a na druhej strane sú aktívne pri ich odstraòo-
vaní napr. v enzýme Cu/Zn superoxiddismutáza (reakcie 2 a 4).
Ióny medi mô�u katalyzova� peroxidáciu lipidov (Chan a spol.,
1982) a po�kodenie DNA (Yourtee a spol., 1992; Li a Trush,
1993). Hoci je mno�stvo medi v organizme v porovnaní s obsa-
hom �eleza 50-krát men�ie, nemal by sa podceòova� katalytický
úèinok zlúèenín medi v tvorbe hydroxylového radikálu a iniciá-

Tab. 1. Protein with high contents of transient metals and their role in
oxygen metabolism.

Function/Protein Metal Substrate

Protective function
Superoxid dismutase Cu(II), Zn(II),

Mn(III), Fe(III) O
2

.-

Catalase Fe(III) H
2
O

2

Peroxidases Fe(III) H
2
O

2
/electron donor

Ceruloplasmin Cu(II) Fe2+

Oxygen, iron and electron     Transporting proteins
Function

A. containing heme iron
cytochromes Fe(III) electron transport
hemoglobin Fe(II) oxygen transport
myoglobin Fe(II) oxygen storage
cytochrome oxidase Fe(III)/Cu(I) terminal oxidase

B. containing nonheme iron
hemerritrin Fe(II) oxygen transport
feredoxin Fe(III) electron transport
ferritin Fe(III) iron storage
transferrin Fe(III) iron transport
lactoferrin Fe(III) iron binding

C. containing copper
hemocyanine Cu(I) oxygen transport

Tab. 1. Príklady proteínov s obsahom prechodných kovov a ich výz-
nam v metabolizme kyslíka.

Funkcia/Proteín Kov Substrát

Ochranná funkcia
Superoxiddismutáza Cu(II), Zn(II),

Mn(III), Fe(III) O
2
.-

Kataláza Fe(III) H
2
O

2

Peroxidázy Fe(III) H
2
O

2
/donor ektrónov

Ceruloplazmín Cu(II) Fe2+

Kyslík, �elezo a elektrón transportné proteíny
Funkcia

A. s obsahom hemového �eleza
cytochrómy Fe(III) transport elektrónov
hemoglobín Fe(II) transport kyslíka
myoglobín Fe(II) uschovanie kyslíka
cytochrómoxidáza Fe(III)/Cu(I) terminálna oxidáza

B. s obsahom nehemového �eleza
hemeritrín Fe(II) transport kyslíka
feredoxín Fe(III) transport elektrónov
feritín Fe(III) uschovanie �eleza
transferín Fe(III) transport �eleza
laktoferín Fe(III) väzba �eleza

C. s obsahom medi
hemocyanín Cu(I) transport kyslíka
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cie lipoperoxidácie, preto�e H
2
O

2 
reaguje s meïou rýchlej�ie ako

�elezo (reakcia 7) (Gutteridge, 1984).
Organizmus na zabezpeèenie správneho chodu mnohých fy-

ziologických funkcií nevyhnutne potrebuje prechodné kovy, aj keï
èasto vo ve¾mi malých mno�stvách. Atómy kovov v urèitom oxi-
daènom stupni sa via�u v aktívnom centre niektorých enzýmov,
kde majú priamu katalytickú funkciu, alebo sú �truktúrnou zlo�-
kou molekúl. Mô�u tie� zasahova� regulaène do rôznych metabo-
lických procesov. Prechodné prvky majú významnú úlohu aj v me-
tabolických premenách kyslíka. Príklady niektorých funkcií pre-
chodných kovov v metabolizme kyslíka sú v tabu¾ke 1.

Toxicita prechodných kovov

Toxicita prechodných kovov sa prejavuje dvojakým spôsobom:
1. priamym oxidaèným po�kodením významných biomolekúl tzv.

ferylovými zlúèeninami, èo sú oxozlúèeniny �eleza s vy��ím
oxidaèným stupòom (IV alebo V),

2. toxicky mô�u prechodné kovy pôsobi� aj nepriamo, katalytic-
kou tvorbou reaktívnych metabolitov kyslíka, najmä hydroxy-
lového radikálu, ktorý ve¾mi rýchlo po�kodzuje biologicky výz-
namné molekuly.
Väè�ina .OH radikálu tvoreného in vivo pochádza z rozkladu

peroxidu vodíka katalyzovaného iónmi prechodných prvkov Fen-
tonovou reakciou pod¾a v�eobecnej reakcie:

Mn+ + H
2
O

2 
�> M(n+1) + OH- + .OH (6),

kde Mn+ mô�e by� ión kovu alebo atóm kovu s urèitým oxidaèným
èíslom, napr. Fe(II) a Cu(I), viazaný v komplexných zlúèeninách.
Napriek viacerým teoretickým mo�nostiam v bunkách má prav-
depodobne toxikologický význam tvorba .OH z peroxidu vodíka

katalyzovaná iba atómami Fe(II) vzh¾adom na relatívne vysokú
koncentráciu �eleza v organizme.

Fentovova reakcia za úèasti iónov Fe2+ sa uskutoèòuje pod¾a
rovnice:

Fe2+ + H
2
O

2 
�> Fe3+ + OH- +.OH (7).

Klasická Fentonova reakcia pravdepodobne takýmto jedno-
duchým mechanizmom v bunkách neprebieha. Rýchlos� Fento-
novej reakcie je ve¾mi malá na to, aby mohla in vivo prebieha�
pod¾a tohto mechanizmu. Preto akvaióny Fe2+ v bunkách nevstu-
pujú priamo do klasickej Fentonovej reakcie, ale okam�ite tvo-
ria komplexné zlúèeniny s vysokomolekulovými (napr. proteín-
mi) alebo nízkomolekulovými (fosfáty, citráty, nukleotidy atï.)
chelátormi, a preto sa v bunkách v iónovej forme takmer nevy-
skytujú. Mechanizmus reakcie takýchto komplexov s H

2
O

2 
mô�e

by� v závislosti od podmienok zlo�itej�í, ako sa uvádza v klasic-
kej Fentovovej reakcii. V týchto reakciách mô�u vznika� rôzne
kyslíkové medziprodukty, napr. Fe(II)=O, ktoré majú tie� výz-
namnú oxidaènú aktivitu.

V tvorbe .OH mô�e ma� urèitú iniciaènú funkciu aj atóm Fe(III)
viazaný v komplexných zlúèeninách. Pri týchto reakciách sa pred-
pokladá tvorba ferylových zlúèenín, ktoré sú silnými oxidantmi
(Halliwell a Gutteridge, 1990; Rush a spol., 1990; Liochev a Fri-
dovich, 1994):

H
2
O

2
H

2
O

2

Fe(III) + H
2
O

2 
�> Fe(IV)(feryl) �> Fe(V)(perferyl) �> .OH (8)

Pritom mô�u prebieha� aj ïal�ie reakcie:

O
2
.- + Fe(III) �> Fe(II) + O

2
(10)

Tab. 2. Úloha �eleza a iných kovov v premene menej reaktívnych na
viac reaktívne metabolity.

Fe(a)

O
2
.-+H

2
O

2
 ��> 

.
OH

                     Cu/Fe(b)

Lipoperoxidy (ROOH) ����> RO
.
, ROO

.
, cytotoxické aldehydy

 Fe/Cu+O
2
(c)

Tioly (RSH) ����> O
2
.-, H

2
O

2
, 
.
OH, RS

.
 ���> RSO

.
, RSO

2

.
(d)

 Fe/Cu+O
2
(c)

NAD(P)H ����> NAD(P)
.
, O

2
.-, H

2
O

2
, 
.
OH

 Cu/Fe(e)

Askorbát ����> semidehydroaskorbátový radikál, 
.
OH, H

2
O

2
,

degradaèné produkty askorbátu

Katecholamíny a Fe/Cu/Mn+O
2
(c) O

2
.-, H

2
O

2
, 
.
OH, semichinóny

podobne oxidovatené �������> (alebo) iné radikály odvodené
látky od oxidovaných látok)

Uvedené prechodné kovy úèinkujú v reakciách v iónovej forme alebo
ako atómy s urèitým oxidaèným stupòom koordinaène viazané
v chelátových �truktúrach.

Tab. 2. The role of iron and other metals in conversion of less reactive
to more reactive metabolites.

Fe(a)

O
2
.-+H

2
O

2
 ��> 

.
OH

              Cu/Fe(b)

Lipoperoxids (ROOH)  ����>  RO
.
, ROO

.
, cytotoxic aldehydes

Fe/Cu+O
2

(c)

Thioles (RSH) ����> O
2
.-, H

2
O

2
, 
.
OH, RS

.
 ��> RSO

.
, RSO

2

.
(d)

 Fe/Cu+O
2
(c)

NAD(P)H ����> NAD(P)
.
, O

2
.-, H

2
O

2
, 
.
OH

 Cu/Fe(e)

Ascorbate ����> semidehydroascorbate radical, 
.
OH, H

2
O

2
,

degradation products of ascorbate

Catecholamines and Fe/Cu/Mn+O
2
(c) O

2
.-, H

2
O2, 

.
OH, semichinones

similarly oxidated �������> (or) other radicals derived
substances from oxidated substances

The named transient metals act in reactions in ionic forms or as atoms
with certain oxidation state bound in chelate structures.
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Na po�kodení biomolekúl in vivo sa pravdepodobne zúèas-
tòujú viaceré z uvedených oxidantov v závislosti od celkových
podmienok (koncentrácia reaktantov, pH, prítomnos� reduktan-
tov atï.).

Za urèitých okolností do tvorby .OH mô�u zasahova� významne
aj zlúèeniny medi. Rýchlos� tvorby .OH v systéme Cu(I)/H

2
O

2

v porovnaní s Fe(II)/H
2
O

2 
je ove¾a väè�ia (k=4,7.103 L.ml-1.s-1 oproti

<L.102 l.ml-1.s-1) (Walling, 1982).
Toxicita niektorých prechodných kovov vyplýva e�te z ïal�ej

skutoènosti. Tieto kovy, najmä �elezo, majú schopnos� za urèitých
okolností v oxidaèných degradaèných procesoch premeni� rela-
tívne málo úèinné látky na vysokotoxické reaktívne metabolity
(tab. 2) (Halliwell a Gutteridge, 1990).

V tabu¾ke 2 reakcia (a) predstavuje iónmi �eleza katalyzova-
nú Haberovu a Weissovu reakciu. Rozklad lipoperoxidov závisí
od prechodných kovoch a pravdepodobne pritom vzniká vysoko-
cytotoxický produkt, ako napr. 4-hydroxy-2,3-trans-nonenal a me-
nej toxický malóndialdehyd (reakcia b). Väè�ina, ak nie v�etky,
tzv. autooxidaèné reakcie stimulujú stopy iónov prechodných prv-
kov, prièom tieto reakcie sa uskutoèòujú vo¾noradikálovými me-
chanizmani (reakcia c). Sulfanylový radikál mô�e reagova� s kys-
líkom a tvori reaktívnej�í alkyltioxylový (RSO.) alebo alkyltiope-
roxylový radikál (RSOO.) (reakcia d). Pri rozklade kyseliny as-
korbovej je �peciálne úèinný ión medi. Zmesi askorbát-meï,
prípadne askorbát-�elezo sú cytotoxické. Za túto toxicitu pravde-
podobne zodpovedá .OH-radikál (reakcia e).

Nedávno sa potvrdila tvorba hydroxylového radikálu z pe-
roxidu vodíka v reakcii katalyzovanej iónmi Fe2+ v experimen-
toch in vitro, v ktorých sa po�il atóm 17O. Pou�itím techniky
EPR sa dokázalo, �e kyslík v .OH je skutoène z H

2
O

2 
a nie

H
2
O (Lloyd a spol., 1997). Autori pritom nevylúèili tvorbu fe-

rylových reaktívnych metabolitov odvodených od H
2
O

2
, z kto-

rých sa následne mô�e uvo¾òova� .OH radikál dokázaný ERP
signálom.

V súèasnosti zïaleka nie sú zodpovedané v�etky otázky na
úèas� iónov prechodných kovov v oxidaènom po�kodení biologic-
ky významných molekúl. Len ïal�ie experimenty vnesú svetlo do
poznania skutoèných mechanizmov týchto reakcií.

Obr. 3. Uvo¾òovanie �eleza z transferínu.
Fig. 3. Release of iron from transferrin.

Zdroje iónov prechodných kovov in vivo

V èase, keï sa zistilo, �e toxicita superoxidu a peroxidu vodí-
ka sa uskutoèòuje prostredníctvom .OH radikálu, nebol známy zdroj
iónov kovov s katalytickou úèinnos�ou (Halliwell, 1982). Niektorí
autori v minulosti o ich existencii dokonca pochybovali (Winter-
bourn, 1981). Dnes je poh¾ad na úèas� iónov prechodných prvkov
v oxidaènom po�kodení jasnej�í, aj keï nie úplný.

Organizmus ve¾mi starostlivo narába s iónmi �eleza. Vyu�íva
transportné proteíny, napr. transferín a zásobné proteíny, napr. fe-
ritín na ukladanie iónov Fe2. Intracelulárna metabolická zásoba
akvaiónu �eleza sa takto minimalizuje. K tomu prispievajú aj iné
fyziologické chelataèné èinidlá, napr. albumín. Schopnos� orga-
nizmu schova� ióny �eleza do chelátov umo�òuje vyu�íva� vo¾né
radikály a reaktívne metabolity v kontrolovaných fyziologických
procesoch bez významného po�kodenia vlastných buniek a tka-
nív (Halliwell a spol., 1992) .

Do bunky sa atóm Fe(III) dopravuje transferínom. Významnú
funkciu v kontrole prísunu �eleza do bunky má membránový pro-
teínový receptor (TR) (obr. 3) (Menenghini, 1997). V plazme sa
jednou molekulou transferínu prená�ajú dva ióny Fe(III). Za fy-
ziologických podmienok je transferín v nadbytoku a koncentrá-
cia akvaiónov �eleza sa rovná takmer nule. Transport �eleza trans-
ferínom má dva významy. Väzbou iónov Fe(III) na transferín sa vo
vode málo rozpustné �elezité ióny menia na rozpustný komplex
Fe(III)

2
-transferín. Druhý význam transferínu je v tom, �e umo�ní

rozpoznanie komplexu Fe(III)
2
-transferín membránovým recepto-

rom TR. Vytvorený komplex Fe(III)
2
-transferín-TR sa endocytó-

zou dostáva dovnútra bunky, kde sa Fe(III) uvo¾òuje a redukuje sa
na viac vo vode rozpustný Fe(II). Apotransferín (transferín, z kto-
rého sa oddisociovali ióny �eleza) sa potom fúziou endozómu s cy-
toplazmovou membránou recykluje do plazmy (Meneghini, 1997).
Redukovaný Fe(II) sa mô�e ïalej metabolizova� tromi spôsobmi
(Bali a spol., 1991):
1. dopravuje sa k proteínom, do ktorých sa potom inkorporuje;
2. uskladòuje sa vo feritíne, kde je eventuálnou metabolickou zá-

sobou;
3. mô�e by� substrátom pre tvorbu chelátovaného �eleza, kde li-

gandmi sú rôzne nízkomolekulové �truktúry. Mô�u to by� napr.
citrát, fosfáty, ATP, ADP a iné nukleotidy, ktoré via�u �elezo
v oboch oxidaèných stupòoch (II, III) (Sigel, 1993).
�elezo viazané v nízkomolekulových chelátoch sa oznaèuje

ako nízkomolekulové (LMW, low molecular weight), alebo kataly-
ticky úèinné, prípadne nie celkom správne vo¾né �elezo (myslí sa
tým �elezo neviazané vo fyziologických proteínových �truktúrach).
Katalyticky úèinné �elezo úèinkuje ako katalyzátor v Haberovej
a Weissovej reakcii, alebo je reaktantom vo Fentonovej reakcii
(Stohs a Bagchi, 1995).

Ak má nízkomolekulové �elezo plni� katalytickú funkciu, vy-
tvorený chelát musí ma� schopnos� vstupova� do oxidaènoreduk-
èných reakcií a prená�a� jeden elektrón. Toto je spojené so zme-
nou konformácie koordinaènej sféry komplexu. Preto musí by�
jedna väzba chelátu obsadená ¾ahko disociovate¾ným ligandom
(Koster a Sluiter, 1994). �truktúra komplexu teda urèuje spolu
s inými podmienkami (napr. koncentraèný pomer ligandu a iónu
kovu), èi komplex bude katalyzova� tvorbu reaktívnych metaboli-
tov kyslíka, alebo na druhej strane bude vykazova� opaèné vlast-
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nosti, teda inhibíciu radikálových reakcií. Frakcia katalyticky úèin-
ného �eleza je dialyzovate¾ná, èo potvrdzuje predpoklad, �e toto
�elezo je chelátované nízkomolekulovými chelátormi. �elezo via-
zané v nízkomolekulových chelátoch mô�e by� z nich vytrhnuté
silnej�ími chelataènými èinidlami, ako je napr. desferoxamín ale-
bo 1,10-fenantrolín. Zistilo sa, �e atómy �eleza (II) viazané v níz-
komolekulových chelátoch v systémoch in vitro strácajú schop-
nos� katalyzova� tvorbu .OH v prítomnosti napr. desferoxamínu.

Do skupiny nízkomolekulového �eleza nepatrí �elezo viazané
vo feritíne, hémových �truktúrach, alebo v zhlukoch Fe-S-proteí-
nov. Pri urèitých patologických stavoch alebo pôsobením nie-
ktorých xenobiotík (napr. paraquat, nitrofurantoín, adriamycín,
daunomycín) (Ryan a Aust, 1992) a úèinkom reaktívnych meta-
bolitov kyslíka (Halliwell a spol., 1992) sa �elezo mô�e uvo¾òova�
z jeho fyziologických proteínových �truktúr. Napr. z hemu sa Fe(II)
mô�e uvo¾òova� úèinkom peroxidu vodíka a z feritínu pôsobením
superoxidu. Oxidaèný stres tak mô�e sám osebe zvy�ova� koncen-
tráciu �eleza s katalytickým úèinkom. Ak hodnota celkového �eleza
v plazme dosiahne hodnotu 40 µmol.L-1, s ve¾kou pravdepodob-
nos�ou sa doká�e prítomnos� katalyticky úèinného �eleza.

Nízkomolekulové �elezo sa mô�e v organizme stanovi� metó-
dou, ktorá vyu�íva bleomycín ako chelataèné èinidlo (Gutteridge
a Halliwell, 1987). Ak �elezo stanovené touto metódou dosiahne
v plazme koncentráciu 3 µmol.L-1, musí sa poèíta� s mo�nos�ou
tvorby hydroxylového radikálu reakciou katalyzovanou nízkomo-
lekulovými Fe(II)-chelátmi (Halliwell a spol., 1992).

Dnes sa prijíma názor, �e tvorba hydroxylového radikálu a ïal-
�ích reaktívnych metabolitov je limitovaná zásobou �katalyticky
úèinných� iónov �eleza a �e akéko¾vek po�kodenie tkanív mô�e
vyvola� aj radikálové reakcie, ak je �katalyticky úèinné� �elezo
uvo¾òované z poru�ených buniek do okolitého prostredia.

Nefyziologické uvo¾òovanie �eleza z biologických chelátorov
sa uskutoèòuje vtedy, ak sa �elezo vyskytuje v organizme v ex-
trémne vysokom mno�stve. Fyziologické proteínové chelataèné
�truktúry nestaèia svojou kapacitou a �elezo sa z nich uvo¾òuje.
Nadmernú absorpciu �eleza v za�ívacom trakte a zvý�ené ukla-
danie �eleza do buniek mô�u spôsobi� genetické poruchy, nad-
merný príjem �eleza potravou, prípadne iné metabolické poruchy.
Medzi tieto poruchy patrí napr. hemochromatóza kmeòa Bantu,
alkoholová cirhóza, transfúzna hemosideróza a Kashinova�Bec-
kova choroba (Halliwell a Gutteridge, 1990).

Medzi genetické ochorenia, pri ktorých sa �elezo ukladá do
buniek vo zvý�enej miere, patrí idiopatická hemochromatóza. Táto
choroba sa spája so zvý�enou absorpciou �eleza vnútornos�ami
a jeho ukladaním v mnohých orgánoch a tkanivách. Obsah �ele-
za v organizme mô�e by� a� 100 g (Devlin, 1992). Väzbová kapa-
cita transferínu v sére je nedostatoèná, �elezo sa via�e na nízko-
molekulové chelátory a v organizme sa dá dokáza� prítomnos�
nízkomolekulového �eleza (Halliwell a Gutteridge, 1990).

Degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému, napr.
neuronálna ceroidná lipofuscinóza sa charakterizuje akumuláciou
pigmentov ceroidu a lipofuscínu v neurónoch. Pre toto ochorenie
je typické markantné zvý�enie absorpcie �eleza v èrevách (Wes-
termarck a spol., 1984). �elezo katalyzuje zvý�enú tvorbu reak-
tívnych metabolitov a stimuluje lipoperoxidáciu a tvorbu �starec-
kých� pigmentov, ktoré sa ukladajú v mozgu a iných bunkách CNS,
èím spôsobujú ich po�kodenie. Mozgovomiechový mok nemá ve¾-

kú väzbovú schopnos� pre �elezo. Preto pri mechanickom po�ko-
dení mozgu sa uvo¾nené �elezo nemô�e dostatoène viaza� v pro-
teínových chelátoch. Via�e sa preto v nízkomolekulových chelá-
tových �truktúrach a ako také mô�e stimulova� peroxidáciu lipi-
dov, ktoré sa v mozgu vyskytujú vo vysokej koncentrácii. Inhibí-
cia posttraumatického degeneratívneho po�kodenia mozgu
a miechy u experimentálnych zvierat sa dosiahla �elezo-chelátu-
júcimi èinidlami, napr. lazaroidom U74006F (Halliwell, 1991).

Pri reumatickej artritíde sa dokázala prítomnos� katalyticky
úèinného �eleza v synoviálnej tekutine kåbov. Prítomné neutrofi-
ly, monocyty a makrofágy produkujú zvý�ené mno�stvo reaktív-
nych metabolitov kyslíka, ktoré v prítomnosti nízkomolekulové-
ho �eleza tvoria toxický .OH radikál zodpovedný za degradáciu
kyseliny hyalurónovej (Halliwell, 1992).

Ako dôsledok podávania cytotoxických liekov pacientom
s akútnou myeloidnou leukémiou v priebehu chemoterapie sa do-
kázalo zvý�ené uvo¾òovanie bleomycínom dokázate¾ného �eleza.
Chemoterapeutická lieèba èasto vyu�íva lieky s redoxnou schop-
nos�ou, napr. antracyklíny, ktoré mô�u redukova� Fe(III) na Fe(II).
Pri autooxidácii chemoterapeutík sa mô�e tvori� O

2
.-. Reaktívne

metabolity mô�u reagova� s uvo¾neným �elezom a spôsobova� rôz-
ne sekundárne po�kodenia (Halliwell a Gutteridge, 1990).

U �pièkových �portovcov a experimentálnych zvierat po ur-
èitých extrémnych fyzických cvièeniach sa vyskytli po�kodenia
niektorých tkanív, zní�enie kontroly mitochondriovej respirácie
a po�kodenie �truktúrnej integrity endoplazmového retikula (Da-
vies a spol., 1982). V priebehu dlhého fyzického cvièenia sa zvy-
�uje spotreba kyslíka, èím sa zvy�uje mo�nos� tvorby kyslíkových
radikálov. U experimentálnych potkanov sa dokázal trikrát väè�í
signál EPR vo svaloch po zvý�enej fyzickej zá�a�i v porovnaní
s kontrolou. U ¾udí sa potvrdila zvý�ená hladina jedného z pro-
duktov lipoperoxidácie � etánu vo vydychovanom vzduchu po
zvý�enom fyzickom cvièení. Koncentráciu etánu inhiboval poda-
ný vitamín E. Tieto pozorovania poukazujú na zvý�ený oxidaèný
stres u �pièkovo trénovaných jedincov, prièom sa predpokladá úèas�
prechodných kovov v týchto procesoch. Dokázala sa toti� prítom-
nos� nízkomolekulového �eleza v pote trupu a zvý�ená hladinu
nízkomolekulovej medi v pote rúk u intenzívne trénovaných atlé-
tov. Vyluèovanie nízkomolekulových atómov prechodných kovov
sa �pekulatívne mô�e pova�ova� za pokus organizmu inhibova�
mo�nos� priebehu redoxných radikálových reakcií katalyzovaných
nízkomolekulovým �elezom v priebehu extrémneho fyzického za-
�a�enia (Halliwell a Gutteridge, 1990).

Dostupnos� katalytickej medi v porovnaní so �elezom je viac
obmedzená. Pre ochranu organizmu to má svoj význam, lebo ka-
talytická meï je silnej�í promótor vo¾noradikálového po�kodenia
lipidov, proteínov a hlavne DNA ako �elezo. Keï�e v�ak �eleza je
v organizme 50-krát viac ako medi, jeho úèas� v oxidaènom stre-
se je nebezpeènej�ia.

�elezo viazané v proteínových chelátoch nemô�e katalyzova�
tvorbu hydroxylového radikálu. Na rozdiel od �eleza, meï (II) via-
zaná na albumín mô�e reagova� so superoxidom a H

2
O

2 
za tvorby

Cu(III)-metabolitov, ktoré mô�u èiastoène po�kodzova� molekuly
albumínu v mieste väzby medi. Toto po�kodenie je v�ak zanedba-
te¾né vzh¾adom na vysokú koncentráciu albumínu (0,6 mmol.L-1)
v plazme. Ak sa Cu(II) alebo Cu(I) via�u na DNA, enzýmy, ale aj
vírusy, spôsobujú oxidaèné po�kodenia vo väzbových miestach
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�pecifických pre ión medi. Vysoká väzbová schopnos� a prebytok
albumínu voèi iónom medi má naopak ve¾ký antioxidaèný výz-
nam. Vïaka ve¾kej koncentrácii albumínu v plazme uvo¾nené ióny
medi z iných �truktúr sa mô�u viaza� do chelátu. V mieste väzby
Cu(II) sa mô�e albumín len èiastoène oxidaène po�kodzova�.

�Katalyticky úèinná� meï sa dá stanovi� fenantrolínovou me-
tódou (Gutteridge, 1984).

Proti toxickému pôsobeniu �katalytických� iónov kovov sa
vyu�íva antioxidaèná schopnos� viacerých prírodných (desferoxa-
mín) alebo syntetických (kaptopril) chelataèných èinidiel, ktoré
via�u ióny kovov pevnej�ie ako nízkomolekulové chelataèné èi-
nidlá, tým inhibujú schopnos� iónov kovov katalyzova� tvorbu re-
aktívnych metabolitov a po�kodzova� biologicky významné mo-
lekuly.

Atómy �eleza a medi sú na jednej strane �ivotne dôle�ité prv-
ky, ktoré zabezpeèujú správnu fyziologickú funkciu biologicky
dôle�itých proteínov. Ak sú v�ak prítomné na nesprávnom mieste,
v nevhodnej forme a èase, mô�u by� tieto prechodné prvky ex-
trémne toxické (Ïuraèková, 1998).*
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