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Úvod 
 
Kyselina listová je ve vodě rozpustný vitamin B-kom-

plexu a poprvé byla izolována v roce 1941 ze špenátu. 
Název jejích solí folátů pochází z latinského názvu pro list 
– folium, protože tento vitamin je bohatě zastoupen v listo-
vé zelenině. Aktivní forma kyseliny listové, tetrahydrofo-
lát, je koenzym transferas, které se podílejí na syntéze 
nukleotidů, proto kyselina listová umožňuje vznik nukleo-
vých kyselin1. Bylo prokázáno, že se významně uplatňuje 
také při krvetvorbě a její nedostatek způsobuje megalob-
lastickou anémii, při níž jsou červené krvinky zdeformova-
né a jejich schopnost přenášet kyslík je omezená1,2. Kromě 
toho její nedostatek zvyšuje riziko onemocnění cév, srdce, 
osteoporózy  či  rakoviny.  Její  zvýšený příjem je  třeba 
zvláště v době těhotenství, kdy snižuje výskyt vrozených 
vad nervového systému i jiných2. Chemicky se kyselina 
listová skládá z pteridinového kruhu, p-aminobenzoové 
a glutamové kyseliny. Jelikož obsahuje dvě karboxylové 
skupiny,  je  dvojsytnou  kyselinou.  Kyselina  listová  se 
vstřebává v závislosti na pH převážně v horní části tenké-
ho střeva a vstřebávání je závislé na funkčním stavu zaží-
vacího traktu, věku, ale i na chemické struktuře folátových 
komplexů. V běžných dávkách je netoxická. Jediný proká-
zaný toxický efekt se projevuje u lidí nemocných pernici-
ózní anemií, u kterých zvýšený příjem kyseliny listové 
maskuje některé projevy této nemoci2. Podezření na jistou 
toxicitu bylo pozorováno ve vztahu kyseliny listové a zin-
ku, kde docházelo k poruchám vstřebávání zinku ve stře-
vech při zvýšeném příjmu kyseliny listové3. Jako příčina je 
předpokládán vznik komplexu kyseliny listové se zinkem.   

Komplexní sloučeniny kyseliny listové s některými 
přechodnými kovy, jako jsou například železo či měď, 
jsou planární, symetrické a opticky neaktivní. Bylo proká-
záno, že kyselina listová podporuje, na rozdíl od zinku, 
jejich vstřebávání4. Provedenou UV-vis a IČ spektrosko-
pickou studií žádný prokazatelný rozdíl mezi komplexy 
kovů pozorován nebyl5.  Další možností tedy zůstává jistá 
odlišnost v prostorové struktuře tohoto komplexu, která 
nebyla uvedenými metodami detegována. Účinným nástro-
jem studia prostorové struktury chirálních molekulárních 
systémů je spektroskopie cirkulárního dichroismu6. Tato 
metoda byla též s úspěchem použita při studiu kovových 
komplexů biologicky významných molekul7,8. Proto byla 
spektroskopie cirkulárního dichroismu, a to jak elektrono-

vého (ECD), tak i vibračního (VCD), spolu s IČ a UV-vis 
spektroskopií použita k řešení cíle této práce, kterým je 
analýza prostorové struktury komplexu kyselina listová – 
zinek a jeho srovnání s komplexy některých dalších bio-
genních kovů. V předkládané práci je kyselina listová stu-
dována v komplexech se zinkem, a dále s mědí a železem 
ve vodném roztoku. K určení stechiometrie komplexů byla 
použita Jobova metoda, přímá a obrácená spektrofotomet-
rická a ECD titrace. Dále byla změřena koncentrační zá-
vislost celého komplexu a závislost na pH a časová závis-
lost spektrálních charakteristik, z které lze usuzovat na 
samoskladbu daného komplexu. 

 
 

Experimentální část 
 
Kyselina listová (N-[-4[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-

6-pteridi-nyl)methyl]amino] benzoyl]-L-glutamová kyseli-
na), (Sigma) byla použita ve formě disodné soli (Na2Fol). 
Kovové kationty byly použity ve svých síranech jako 
ZnSO4 . 6 H2O, CuSO4 . 5 H2O a FeSO4 . 7 H2O (vše Pen-
ta).  Měření  bylo  prováděno  ve  vodných  roztocích 
a v závislosti na spektrálním oboru byla použita H2O (pro 
UV-vis) a  D2O (Isosar), (pro IČ). Koncentrace folátu di-
sodného byla pro měření v IČ oblasti 4·10–2  1·10–1 mol l–1 
při pH 5,39,2, pro měření v UV-vis oblasti 5·10–5  1·10–4 

mol l–1 při pH 7,48,5. Koncentrace kovu byla dána poža-
dovaným poměrem kyseliny listové a kovu. Pro měření 
VCD a absorpčních spekter v infračervené oblasti 1750 až 
1250 cm–1 byl použit spektrometr s Fourierovou transfor-
mací  IFS-66/S  (Bruker,  Německo),  vybavený  VCD/
IRRAS modulem PMA 37 (Bruker, Německo) s BaF2 
polarizátorem, ZnSe fotoelastickým modulátorem (Hinds 
Instruments),  MCT  detektorem  (InfraRed  Associates) 
a  lock-in zesilovačem SR830 (Stanford Research Sys-
tems). 

 Měření v IČ oblasti bylo prováděno ve skládaných 
kyvetách typu A145 (Bruker, Německo) s okny z CaF2 
a teflonovou distanční folií. Délka optického prostředí, 
tedy  tloušťka  distanční  folie,  byla  25  m a  50  m 
v závislosti na koncentraci daného vzorku. Spektra byla 

Obr. 1. Strukturní vzorec kyseliny listové 
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naměřena s rozlišením 8 cm–1 ve dvacetiminutových blo-
cích. Výsledná spektra jsou průměrem z 612 bloků, kaž-
dý měřený 20 min. U spektrálních měření byla provedena 
korekce na nulovou linii (odečteno spektrum rozpouště-
dla). Spektra ECD byla měřena na spektrofotometru J-810 
(Jasco, Japonsko), s rozlišením 0,5 nm, časovou konstan-
tou 1 s a rychlostí záznamu 100 nm s–1. K měření byly 
použity křemenné kyvety o tloušťce 0,1 a 1 cm. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
UV-vis absorpční spektra sodné soli kyseliny listové 

ve vodě jsou uvedena na obr. 2. Ve spektru jsou čtyři širo-
ké absorpční pásy kolem 225, 251, 286 a 375 nm. Pásy 
u 225 a 251 nm byly identifikovány jako π-π* přechody 
v aromatických kruzích, zatímco ostatní byly přiřazeny π-π* 
a n-π* přechodům v skupinách COOH, C=N a C=O. Při 
komplexaci  kyseliny listové se zinkem dochází k výraz-
ným změnám ve spektru, mizí pás u 251 nm, což může 
svědčit o vazbě zinku v těsné blízkosti benzenového kru-
hu, a pásy kolem 286 a 375 nm jsou modře posunuty o 10 
a 15 nm. To vypovídá o komplexaci kovu přes karboxylo-
vé skupiny kyseliny listové. 

Ke  zjištění  stechiometrie  komplexu  byla  využita 
spektrofotometrická titrace za podmínek zachování stálé 
koncentrace kyseliny listové v prvním případě a zachování 
stálé koncentrace kovu v druhém. Kromě toho jsem použil 
i metodu kontinuálních variací (Jobova metoda). Všechny 
tři metody ukazují na vznik komplexu v poměru kov:folát 
jako 3:2. Tato data souhlasí s ECD titrací, která za stálé 
koncentrace folátu sodného ukazuje maximum signálu v 
systému s poměrem Fol:Zn = 2:3. ECD titrace je uvedena 

na obr. 2B. 
Další informace o komplexaci kyseliny listové s kovy 

byla získána s použitím spektroskopie VCD. Na obr. 3A 
jsou  VCD spektra  kyseliny  listové  a  jejich komplexů 
s jednotlivými zkoumanými kovy. Je patrné, že odlišnost 
spektra samotné kyseliny a jejího komplexu s železem a 
mědí není, až na drobné zvětšení pásu komplexu se žele-
zem kolem 1400 cm–1 a komplexu s mědí okolo 1600 cm–

1,  příliš  velká.  Z  toho  lze  usuzovat,  že  Fe  nebo  Cu 
v komplexu s kyselinou listovou příliš nemění její prosto-
rové uspořádání, tedy ani tzv. vnitřní chiralitu. Naopak ve 
spektru komplexu kyseliny listové se zinkem lze pozorovat 
výraznou dvojici pásů s opačnými znaménky, tzv. couplet, 
s maximy kolem 1645(+) a 1595(–) cm–1, a dále záporný 
pás okolo 1420 cm–1. Tyto výrazné pásy svědčí o tom, že 
komplexace kyseliny listové se zinkem mění její prostoro-
vé uspořádání a výrazně zvyšuje její chiralitu. Reálnost 
signálu byla potvrzena měřením při různých koncentracích 
komplexu. 

Obr. 3B ukazuje spektra VCD kyseliny listové se 
zinkem (molární poměr 2/3) pro různé hodnoty pH. Za 
pH<7 vznikal roztok oranžové barvy s gelovou konzistencí 
a příslušné VCD spektrum vykazuje odlišné rysy od spekt-
ra  při  fyziologickém  pH  a  pH  vyšším.  Porovnáním 
s předchozími VCD studiemi samoskladných systémů9 lze 
usuzovat, že při pH<7 vytvářejí foláty samoskladné uspo-
řádané systémy charakterizované silným signálem VCD. 
Kromě toho, že vznik větších asociátů byl pozorován za 
sníženého pH, byl tento jev pozorován též za pH ~ 7 
s časovým odstupem nad 8 hodin. Vznikající asociáty pře-
kvapivě poskytly VCD spektrum opačné původnímu spek-
tru komplexu Zn-Fol. 

Získaná data jsou prvním krokem k navržení struktury 

Obr. 2. (A) UV-vis absorpční spektra spektrofotometrické titrace za podmínek stálé koncentrace kyseliny listové (c(Fol) = 5·10–5 
mol l–1, pH 7,8). (B) ECD spektra titrace kyseliny listové síranem zinečnatým (c(Fol)=5·10–5 mol l–1,  pH 7,8)  
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komplexu foliové kyseliny se zinkem. Studium bude dále 
rozšířeno  využitím  NMR  a  Ramanovy  spektroskopie, 
spektroskopie  elektronového  cirkulárního  dichroismu 
s fluorescenční detekcí a využitím kvantově mechanických 
metod. 

 
 

Závěr 
 
Spektroskopické studium kompelxů kovů s kyselinou 

listovou ukázalo jednoznačně, že komplexy se Zn se vý-
znamně liší od komplexů se Fe a Cu: dochází k vytvoření 
chirálního uspořádní se zesíleným spektrem ECD a VCD, 
které je charakteristické pro vysoce uspořádané struktury. 
Je možné předpokládat, že tento rozdíl ve struktuře asociá-
tů hraje důležitou roli v procesu inhibice transportu zinku a 
kyseliny listové. Pomocí Jobovy metody a ECD a spektro-
fotometrické titrace byla stanovena stechiometrie komple-
xu folát/Zn = 2/3. Bylo ukázáno, že i za fyziologického pH 
(~7,4) dochází k samoskladbě komplexu folátu, která mů-
že být důvodem odlišného chování zinku od ostatních ko-
vů v komplexu s kyselinou listovou v těle. 

 
Tento výzkum byl finančně podporován Grantovou 

agenturou České republiky (projekt P206/11/0836). 
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Obr. 3. (A) VCD spektra kyseliny listové a jejích komplexů s mědí, železem a zinkem. (c(Fol)=0,04 mol l–1,  pH 7,6, spacer 0,05 mm). 
(B) VCD spektra komplexu kyseliny listové se zinkem za různých pH uvedených v obrázku (c(Fol) = 0,04 mol l–1) 


