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Seznam zkratek
ALD

„alcohol liver disease“, alkoholové jaterní
onemocnění

ALT

alaninaminotransferáza

AST

aspartátaminotransferáza

ATP

adenosintrifosfát

BCA

bicinchoninová kyselina

BMP

„bone morphogenesis protein“

BMPR

„bone morphogenesis protein receptor“

BSA

bovinní sérový albumin

Dcytb

„duodenal cytochrome b“

DMSO

dimethylsulfoxid

DMT1

„divalent metal transporter 1“

DNA

kyselina deoxyribonukleová

DTT

dithiotreitol

ELISA

„enzyme-linked immunosorbent essay“

EPO

erythropoietin

Fp

ferroportin

GAPDH

glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza

HAMP

„hepcidin antimicrobial peptide“

HCP1

„heme carrier protein 1“

HFE

„high Fe / hemochromatosis“

HHC

hereditární hemochromatóza

HIF

„hypoxia-inducible factor“

HJV

hemojuvelin

Hp

hefestin

HRP

„horseradish peroxidase“

IDA

„iron deficiency anemia“, sideropenická
anemie

IL-6

interleukin 6

IRE

„iron responsive element“
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IRP

„iron regulatory protein“

mRNA

„messenger RNA“

MTF-1

„metal regulatory transcription factor 1“

Ndfip

„Nedd4 family-interacting proteins“

PCR

„polymerase chain reaction“,
polymerázová řetězová reakce

PCT

porphyria cutanea tarda

qPCR

„quantitative polymerase chain reaction“

RNA

kyselina ribonukleová

ROS

„reactive oxygen species“

SDS-PAGE

„sodium dodecyl sulfate polyacrylamide
gel electrophoresis“

TBS

„tris-buffered saline“

TEMED

tetramethylethylendiamin

Tf

transferin

TfR

transferinový receptor

TMPRSS6

„transmembrane protease, serine 6“

TNF-α

„tumor necrosis factor α“

URO-D

uroporfyrinogendekarboxyláza

UTR

„untranslated region“

WWP2

„WW domain containing E3 ubiquitin
protein ligase 2“
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1 Abstrakt
Železo je nezbytné pro lidský organismus vzhledem k jeho účasti jako kofaktoru enzymů
v mnoha metabolických drahách. Je součástí hemoglobinu, čili je nepostradatelné pro
přenos kyslíku do tkání. Má schopnost existovat ve dvojmocné i trojmocné formě.
Dvojmocná forma se však účastní tvorby vysoce reaktivních hydroxylových aniontů, které
organismus poškozují. Nehemové železo je přijímáno do cirkulace přes duodenální
enterocyt. Vylučování železa se děje pouze deskvamací těchto buněk nebo krvácením.
Proto musí být příjem železa přísně regulován. Nadměrný příjem železa je pozorován u
některých chronických onemocnění (hereditární hemochromatóza, alkoholové onemocnění
jater). Nedostatečný příjem železa může být naopak příčinou sideropenické anemie. Tato
diplomová práce má za cíl stanovit expresi molekul transportu železa v duodenu u
chronických onemocnění, která vznikají právě narušením regulace příjmu železa. Expresi
molekul transportu železa (DMT1, Dcytb, ferroportin, hefestin) jsme stanovili na úrovni
mRNA pomocí metody qPCR a na úrovni proteinu pomocí western blotu. Hladina
sérového hepcidinu byla stanovena metodou ELISA. Naše výsledky ukazují zvýšení
exprese mRNA transportérů DMT1 a ferroportinu, dále ferrireduktázy Dcytb a ferroxidázy
hefestinu ve skupině anemiků. U exprese na úrovni proteinů statisticky významné změny
nalezeny nebyly. Domníváme se, že exprese na úrovni mRNA neodpovídá expresi na
úrovni proteinů. Stanovené hladiny proteinů jsme porovnávali s hladinou aktivního
hepcidinu ze séra pacientů. Zde nebyly zaznamenány výrazné korelace. Zřejmě v regulaci
exprese proteinů, které se podílejí na příjmu nehemového železa, fungují i jiné faktory,
které však doposud zůstávají neodhaleny. Diplomová práce je součástí větší studie, na níž
se autorka podílela stanovením exprese proteinů, genotypizací HFE genu pacientů a izolací
i měřením koncentrace RNA. Všechny výsledky z této studie jsou v diplomové práci
uvedeny také a autorčiny výsledky jsou diskutovány v jejich kontextu.

Klíčová slova
DMT1, Dcytb, ferroportin, hefestin, hepcidin, sideropenická anemie, hemochromatóza,
alkoholové jaterní onemocnění
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Iron is an essential element for human organism, because it cooperates as a cofactor of
enzymes in many metabolic pathways. Iron is a component of hemoglobin, and thus it is
indispensable for the oxygen transport to tissues. It can exist as a ferrous or ferric form.
However, ferrous iron paticipates in reactions in which highly reactive hydroxyl group can
be formed. This product is harmful for the organism. Non-heme iron is taken up to the
circulation through duodenal enterocyte. Iron excretion is carried out only by
desquamation of the enterocytes or by bleeding. Therefore, iron intake must be strictly
regulated. Iron overloading is observed in some chronic diseases (hereditary
hemochromatosis, alcohol liver disease). In contrary, iron depletion can be a case of iron
deficiency anemia. The aim of this master thesis is to determine the expression of iron
transport molecules in duodenum in chronic diseases which originate due to disturbances
of iron intake regulation. We determine the expression of molecules of iron transport
(DMT1, Dcytb, ferroportin, hephaestin) on mRNA level by qPCR and on protein level by
western blot. The level of serum hepcidin was determined by ELISA. Our results show an
increased expression of mRNA of transporters DMT1 and ferroportin as well as
ferrireductase Dcytb and ferroxidase hephaestin in the group of iron deficiency anemia. We
observed no differences of the expression on the level of proteins. We suggest, that the
expression on the mRNA level do not correspond with the expression on the protein level.
We compared the levels of protein expressions with the level of active hepcidin obtained
from patients´ sera. No important dependences were observed. We assume, that there could
be another regulation mechanisms in protein expression, that direct iron intake, but are still
uncovered. The master thesis is a part of bigger study, in which the author participated by
determining protein expressions, by genotyping HFE gene and by isolating as well as by
measuring RNA concentration. All results of the study are mentioned in this master thesis
and author´s data are dicussed in relation to this results.

Keywords
DMT1, Dcytb, ferroportin, hephaestin, hepcidin, iron deficiency anemia, hemochromatosis, alcohol liver disease
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2 Literární přehled
2.1 Význam železa pro lidský organismus
Železo se vyskytuje za běžných podmínek v organismu ve dvou stabilních redoxních
stavech, Fe2+ a Fe3+. Z této skutečnosti plyne jeho potenciál účastnit se redoxních reakcí
spojených s přenosem jednoho elektronu. Dvojmocný kation železa je běžně rozpustný ve
vodě, trojmocný kation jen za velmi nízkého pH (< 1). V plazmě a ve vodě je koncentrace
volného Fe3+ jen 10-18 M (Theil et Goss, 2009). Organismy proto vyvinuly tzv. siderofory,
neboli nízkomolekulární nosiče Fe, které mají k tomuto prvku vysokou afinitu a jsou ve
vodě rozpustné. Molekulárními nosiči u obratlovců jsou potom proteiny transferiny
(Neilands, 1995).

Železo se svými redoxními vlastnostmi může organismu nejen prospívat, ale může ho i
vážně poškodit. Metabolickými reakcemi vznikají v organismu tzv. ROS (reactive oxygen
species, reaktivní kyslíkové radikály), např. superoxidový nebo peroxidový anion. Peroxid
vodíku se Fentonovou reakcí s dvojmocným železem rozkládá na hydroxidový anion a
vysoce reaktivní hydroxylový radikál, který může vážně poškozovat DNA nebo buněčné
membrány (Aisen et al., 2001, Lieu et al., 2001). V játrech ROS aktivují hvězdicové
buňky, které nadměrně proliferují a produkují extracelulární matrix až za vzniku cirhózy
jater (Muriel, 2009).

Organismus používá železo v mnoha fyziologických funkcích. Je součástí velmi důležitých
enzymů

účastnících

se

Krebsova

cyklu

(mitochondriální

akonitáza,

sukcinát-

dehydrogenáza), dále enzymů katalyzujících redoxní reakce (katalázy, oxidázy,
peroxidázy)

a

v neposlední

řadě

i

enzymů

pro

syntézu

deoxyribonukleotidů

(ribonukleotidreduktáza). Zvláštní skupinu enzymů s atomem železa tvoří cytochromy.
Jejich úkolem je přenos elektronů v redoxních reakcích, např. v dýchacím řetězci.
Nesmíme zapomenout na notoricky známý protein, který obsahuje největší podíl
celkového železa v lidském organismu, hemoglobin. Železo zde slouží jako přenašeč
kyslíku. Myoglobin, obdoba hemoglobinu přítomná ve svalech, funguje jako přenašeč a
zásobní protein pro okamžitou potřebu kyslíku v lokálním měřítku organismu (Aisen et al.,
2001; Lieu et al., 2001).
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Nelze opominout ani úlohu železa v případě infekce. Protože mikroorganismy potřebují ke
svému životu a rychlému množení železo, mají hostitelské organismy vyvinuty
mechanismy, jež případným mikrobiálním patogenům zabraňují železo odčerpávat. Pro
komplexní děje v imunitním systému umožňující jak boj s infekcí, tak eliminaci toxických
účinků železa způsobených jeho nadbytkem, byl trefně zaveden pojem „hemunologie“
(Latunde-Dada, 2009).

2.2 Absorpce nehemového železa
Denní absorpce čistého železa je pro dospělého člověka 1 – 2 mg, přičemž denní obrat
tohoto prvku je 20 – 30 mg. Tento proces se týká hlavně červených krvinek, kterých denně
vznikne cca 1011 (Muñoz et al., 2009). Celotělové zásoby železa jsou u mužů vyšší než u
žen, a to 600 mg oproti 250 mg (Hallberg et al., 1997). Největší množství železa je uloženo
v játrech a kostní dřeni. Dále jako zásobárny železa fungují makrofágy. Výdej železa
probíhá krevními ztrátami nebo odlupováním enterocytárních buněk, které železo
vstřebávají a v maturované podobě žijí jen 1 – 2 dny (Donovan et al., 2006).

Existují složky potravy, které absorpci železa podporují a jiné, které ji naopak snižují.
Z podpůrných látek je to například kyselina askorbová, která má schopnost redukce
trojmocného železa na dvojmocné, a vitamin A, který je ovšem ve svém vlivu sporný.
Negativní vliv na absorpci železa mají fytáty, polyfenoly (molekuly rostlinného původu),
kasein a albumin (Hurrell et Egli, 2010).

Absorpce železa probíhá v duodenu (obr. 1), na apikální membráně enterocytů. Přijímá se
zde jak železo hemové (10 %), tak nehemové (90 %) (Muñoz et al., 2009).

2.2.1 DMT1
Nehemové železo je přenášeno do duodenální buňky proteinem DMT1 (divalent metal
transporter 1), který je známý také jako Nramp 2, DCT1, SLC11A2. DMT1 je
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Obr. 1. Příjem železa z potravy duodenálním enterocytem (upraveno podle Donovan et al.,
2006). Dcytb – duodenal cytochrome b, DMT1 – divalent metal transporter 1, HCP1 –
heme carrier protein 1

transmembránový přenašeč skládající se z 12 transmembránových domén, který funguje
jako protonová pumpa s kotransportem divalentních kationtů. Kromě Fe2+ může dále
přenášet ještě zinečnaté nebo měďnaté kationty. DMT1 se vyskytuje nejen v duodenálních
buňkách, ale je hojný také v ledvinách a v menší míře i v dalších tkáních. Z pokusů s tzv.
Belgrade myšmi s mutovaným genem pro DMT1 však vyplývá, že pro příjem nehemového
železa může sloužit i jiný transportér, který zatím nebyl odhalen (Garrick et al., 2003).
Sekvence mRNA transportéru DMT1 může obsahovat tzv. IRE (iron responsive element),
13

tj. regulační oblast na 3´ nepřekládaném konci (UTR – untranslated region) kódující
mRNA. Po vazbě regulační molekuly IRP (iron regulatory protein) na IRE v důsledku
snížené hladiny železa v buňce, je mRNA kódující DMT1 stabilizována. Tento fakt má za
následek zvýšenou hladinu proteinu DMT1, což zajistí i zvýšený příjem železa do buňky
(Theil et Goss, 2009). Vazba regulační molekuly IRP na IRE oblast mRNA DMT1 však
nemusí být vyvolána pouze nedostatkem železa. Afinita IRP k IRE může být zvýšena i
v důsledku hypoxie nesouvisející s deprivací železem. DMT1 může být také účinně
regulován molekulami Ndfip1 a Ndfip2, které fungují jako adaptorové proteiny pro vazbu
ubiquitin ligázy WWP2. Ligáza WWP2 je schopna ovlivnit aktivitu DMT1 již před jeho
transportem na plazmatickou membránu (Foot et al., 2008).

2.2.2 Dcytb
Protože k trojmocnému železu přijímanému z potravy nevykazuje DMT1 žádnou vazebnou
afinitu, musí být na apikální membráně enterocytu přítomna ještě reduktáza, která je
schopna redukce trojmocného železa na dvojmocné. Dvojmocné železo je pak
transportováno přenašečem DMT1. Ferrireduktázou spjatou s proteinem DMT1 je
molekula Dcytb (duodenal cytochrome b), známá též jako Cybrd 1. Je to malý transmembránový enzym s 6 transmembránovými doménami. Tato ferrireduktáza se vyskytuje i
na membránách erytrocytů a minoritně i v dalších tkáních. Mutovaný gen pro tento protein
u myší opět neprokázal výrazné změny v příjmu železa do organismu. Má se tedy za to, že
jej může zastoupit i jiná reduktáza, například Steap3 (Wyman et al., 2008; McKie et al.,
2008). Dcytb tvoří 286 aminokyselin v peptidovém řetězci (McKie et al., 2001). Kromě
redukce Fe3+ iontů má schopnost redukovat i ionty Cu2+. Exprese Dcytb může být
regulována hypoxií, stejně jako hladinou kyseliny askorbové (Wyman et al., 2008).

2.2.3 Ferroportin
Importované železo může být uskladněno přímo v enterocytu v molekule ferritinu, nebo
může projít bazolaterální membránou enterocytu do oběhu. K exportu Fe z buněk slouží
transportér ferroportin (FPN1), který je známý také jako MTP1, SLC40A1, IREG1.
Ferroportin je prozatím jediným identifikovaným exportérem železa v enterocytech i
v makrofázích. Jedná se opět o transmembránovou molekulu, která slouží jako distributor
14

železa do cirkulace. Skládá se z 571 aminokyselin v peptidovém řetězci (Donovan et al.,
2000). Ferroportinová mRNA také obsahuje regulační IRE sekvenci. Tato sekvence je však
na rozdíl od mRNA DMT1 na 5´nepřekládaném konci. Vazbou IRP na IRE se inhibuje
navázání mRNA na ribozóm, a tudíž neproběhne translace. Mechanismus této regulace
funguje tak, že při zvýšené hladině železa se snižuje aktivita IRP, který tak má nižší
schopnost navázat se na IRE v 5´ UTR. Díky snížené afinitě IRP k IRE translace mRNA
ferroportinu proběhne (Theil et Goss, 2009). Ferroportin je dále účinně regulován
hepcidinem. Vazba hepcidinu na ferroportin způsobí jeho internalizaci a následnou
degradaci (Pantopoulos, 2008). O tomto mechanismu viz kapitola 2.4.

2.2.4 Hefestin
Po exportu nehemového Fe2+ z enterocytu je železo v organismu dále přenášeno především
prostřednictvím transportního proteinu transferinu (Tf). Každá molekula Tf je schopna
navázat 2 molekuly železa, tentokrát však pouze v trojmocné formě. Po uvolnění
z enterocytu je tedy třeba dvojmocné železo před navázáním na Tf opět oxidovat. Za
reoxidaci Fe2+ na jeho trojmocnou formu je na bazolaterární straně membrány zodpovědná
membránová ferroxidáza hefestin (Donovan et al., 2006). Hefestin v aktivní formě se
skládá z 1 135 aminokyselin v peptidovém řetězci (Chen et al., 2004). Oxidaci železnatého
iontu může provádět i jaterními buňkami sekretovaná cytoplazmatická ferroxidáza
ceruloplasmin (Harris et al., 1999).

2.3 Absorpce hemového železa
Hemové železo je přenášeno přes apikální membránu enterocytu proteinem HCP1 (heme
carrier protein 1). Poté, co je oxygenázou uvolněno z protoporfyrinu ve dvojmocné formě,
podstupuje stejnou dráhu jako železo nehemové. Zajímavostí je, že stavbou HCP1
připomíná bakteriální transportéry metaltetracyklinů, které nemají jiné savčí homology,
než právě HCP (Muñoz et al., 2009, Donovan et al., 2006).

2.4 Transport železa a jeho skladování
Po překonání bazolaterální membrány enterocytu je železo vázáno na transferin (Tf) nebo
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je vychytáváno pomocí ferritinu. Ferritin sice slouží k uskladnění depozit železa hlavně
v cytosolu buňky, ale může jako přenašeč železa cirkulovat i v oběhu. Transferin má dvě
vazebná místa pro trojmocné železo, přičemž poločas životnosti takto navázaného železa je
1,7 h (Crichton et al., 2002). Do buněk je saturovaný Tf přenášen navázaný na receptor
(TfR1) zprostředkovanou endocytózou, kdy se z části vchlípené membrány utvoří
klatrinový váček (Fleming et Bacon, 2005). Odloučením klatrinů z jeho membrány se
z váčku stává endozóm. ATPáza sníží pH v endozómu a po té se Fe3+ uvolní z transferinu a
redukuje se na Fe2+. Následně se Fe2+ transportuje do cytosolu. TfR se recykluje zpět
transportem na plazmatickou membránu (Muñoz et al., 2009). Takto je TfR do své
degradace schopen prodělat až 100 cyklů při poločasu životnosti 7,6 dní (Crichton et al.,
2002).

Ferritin, který slouží jako hlavní železo uskladňující molekula v buňce, pojme až 4 500
atomů železa, které jsou uvnitř molekuly oxidovány z dvojmocné na trojmocnou formu.
Ferritin se skládá z podjednotek H a L. Jejich poměr se mění v závislosti na tkáni, v níž je
ferritin exprimován. L-ferritin nacházíme v játrech a slezině, H-ferritin v srdci a ledvinách
(Torti et Torti, 2002). Při vstupu cirkulujícího ferritinu do cílových buněk se ferritin váže
svou H doménou na TfR, což jako v případě Tf způsobí jeho endocytózu (Li et al., 2010).

2.5 Regulace absorpce a metabolismu železa
Kolik železa bude z potravy absorbováno, závisí na mnoha faktorech, které odrážejí
aktuální potřebu tohoto prvku organismem, dostatku jeho zásob nebo naopak přemíře
uloženého železa. Jak bylo řečeno výše, železa se tělo zbavuje pouze deskvamací
enterocytárních buněk nebo krvácením, tudíž jeho příjem musí být striktně regulován na
molekulární úrovni. Regulace hladiny železa probíhá dvěma základními mechanismy.
První mechanismus se uplatňuje na úrovni buňky a druhý na úrovni celého organismu
(Siah et al., 2006).

První mechanismus je založen na předpokladu, že nezralé duodenální buňky v kryptách
tenkého střeva mají schopnost reagovat na potřebu železa v organismu, a to pomocí TfR1 a
TfR2, vázajících transferin z plazmy (Nemeth et Ganz, 2009). Enterocyty vyzrávají a
přesouvají se na vrchol kartáčového lemu, kde plní funkci příjemců železa z potravy. Jako
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senzory hladiny železa v těchto buňkách slouží tzv. IRPs (iron regulatory proteins) 1 a 2,
které mají schopnost vazby na specifické oblasti v mRNA molekul účastnících se
metabolismu železa. Princip této regulace je dvojího typu. Buď se IRPs mohou vázat
vlivem snížení hladiny železa v buňce na IRE v 5´ UTR mRNA, kde způsobí inhibici
navázání ribozómu, přičemž mRNA nemůže podstoupit translaci, a žádný protein se
nesyntetizuje. Tato regulace je typická pro ferritin a pro ferroportin. Při zvýšené hladině
železa se snižuje aktivita IRPs, které tak mají nižší schopnost navázat se na IRE v 5´ UTR.
Druhý typ regulace působí právě opačně. IRPs se při snížené hladině železa vážou na IRE
v 3´ UTR a způsobí tak stabilizaci mRNA, což zvyšuje pravděpodobnost její translace.
Této regulaci podléhají například TfR1 a DMT1, jejichž translace je potřebná k vyrovnání
železového deficitu (Theil et Goss, 2009).
Ve druhém mechanismu regulace příjmu železa je hlavním činitelem hepcidin. Hepcidin je
malý peptid, který se tvoří hlavně v hepatocytech, ale v menší míře i jinde (makrofágy,
adipocyty, mozkové buňky). Syntetizuje se jako prepropeptid s 84 aminokyselinami, ale
jeho aktivní forma se skládá jen z 20 – 25 aminokyselin. Hepcidin cirkuluje v plazmě a
jeho podoba napříč organismy je silně konzervovaná. Jeho nezastupitelná funkce spočívá
ve vazbě na ferroportin, následné internalizaci tohoto transportéru a degradaci v lysozómu.
Jeho zvýšená exprese je tedy nutná při nadbytečném přijmu železa (Nemeth et Ganz,
2009). Při opačné situaci (deficit železa), je exprese hepcidinu snížena. Exprese hepcidinu
je aktivována vazbou několika proteinů do iniciačního komplexu signalizační dráhy. Tyto
proteinové molekuly významně figurují v patogenezi onemocnění z přetížení železem (obr.
2).

Jedním z těchto proteinů je protein HFE (hemochromatosis, původně zkratka znamenala
„high Fe“), který je navázán na TfR1, kde kompetuje s transferinem. Při zvýšení hladiny
saturovaného transferinu se upřednostní vazba HFE na TfR2 (Chen et al., 2007). Spolu
s HFE se na TfR2 může takto navázat HJV (hemojuvelin). Interakcí tohoto komplexu
s receptorem BMPR (bone morphogenesis protein receptor) a na něm navázaným ligandem
BMP (bone morphogenesis protein) se aktivuje signální dráha zahajující přepis genu pro
hepcidin (Pantopoulos, 2008). Dalším aktivátorem signalizační dráhy pro hepcidin je
interleukin 6 (IL-6), jehož hladina je zvýšena při zánětech. Kvůli následné degradaci
ferroportinu pak nemůže být železo přijímáno do oběhu nebo transportováno z makrofágů,
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tudíž nemůže být k dispozici nežádoucím mikroorganismům (Nemeth et Ganz, 2009).

Obr. 2. Tvorba komplexu aktivujícího expresi hepcidinu (podle Pantopoulos, 2008). A:
nízká hladina železa, B: vysoká hladina železa. HFE – hemochromatosis protein, TfR1 –
transferinový receptor 1, BMP – bone morphogenesis protein, HJV – hemojuvelin, BMPR
– bone morphogenesis protein receptor, TfR2 – transferinový receptor 2.

Zde popsané regulační proteiny nejsou zřejmě jediné, které se podílejí na regulaci hladiny
železa. Jako inhibitor hepcidinu byla identifikována molekula matriptáza-2, proteáza
exprimovaná v játrech a kódovaná genem TMPRSS6. Pokud je gen TMPRSS6 mutován,
vyvine se u jedince anemie z nedostatku železa, která nereaguje na terapii parenterálního
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podávání železa (Du et al., 2008, Truksa et al., 2009). Matriptáza-2 štěpí hemojuvelin a tím
zabraňuje expresi hepcidinu (Lee, 2009). Hemojuvelin je posttranslačně regulován
furinem, bez jehož pomoci nedojde k potřebnému naštěpení a transportu hemojuvelinu na
plazmatickou membránu (Zhang et Enns, 2009). Stejně tak může být furinem regulován i
hepcidin. Exprese hepcidinu je dále potlačována erythropoietinem (EPO) a molekulami
HIFs (hypoxia-inducible factors). EPO je produkován při zvýšených nárocích na
krvetvorbu. HIFs jsou v hepatocytech přítomny stále, ale vlivem zvýšené hladiny železa a
kyslíku degradují. Pokud nastane v organismu hypoxie, HIFs se stěhují do jádra, kde se
váží na promotor HAMP genu (genu pro hepcidin) a zamezují jeho exprimování (Zhang et
Enns, 2009). HAMP je dokonce transkribován i vlivem jiných dvojmocných kationtů
(Zn2+, Cu2+, Cd2+), které mají vliv na transkripční faktor MTF-1. Tento transkripční faktor
je schopen aktivace transkripce HAMP genu (Balesaria et al., 2010).

2.6 Chronické choroby spojené s nadbytkem železa
2.6.1 Hemochromatóza
Hereditární hemochromatóza je příčinou primárního jaterního přetížení železem. Jedná se
o genetické onemocnění s neúplnou penetrancí převážně spojené s mutací v některém
z genů pro proteiny zainteresované v metabolismu železa. Případně může být toto
onemocnění podpořeno vlivy okolního prostředí. Nefunkční nebo poškozené proteiny
způsobují nadměrný příjem železa do těla a kvůli nemožnosti jeho vylučování dochází
k tvorbě hemosiderinových depozit. Železo se ve formě hemosiderinu ukládá nejprve
v Kupfferových buňkách a pak i v hepatocytech. Dalšími tkáněmi a orgány takto
postiženými jsou pankreas, srdce, klouby, kůže a gonadotropin sekretující buňky
v hypofýze. Přebytky železa uložené v játrech způsobují hepatofibrózu až cirhózu, která se
může vyvinout v hepatocelulární karcinom. Poškození pankreatu může přejít v diabetes
mellitus, depozita v srdeční tkáni vedou ke kardiomyopatiím. Ukládání železa v hypofýze
vede k hypogonadotropnímu hypogonadismu (Griffiths, 2007). Podle mutovaného genu
dělíme hemochromatózu na několik typů.

Hemochromatóza typu 1 (HHC 1) je autozomálně recesivní onemocnění vznikající
především v důsledku mutací v genu pro HFE protein (Feder et al., 1996). Penetrance
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tohoto onemocnění není však 100%. Kolísá od jednotek procent do hodnot 40 % i více
(Brissot et al., 2008, Sebestiani et Walker, 2007, Olynyk et al., 2008, Adams et Barton,
2007, Rossi et Jeffrey, 2004). Pravděpodobné příčiny takto rozdílných čísel jsou odlišná
kritéria pro posouzení příznaků onemocnění. Jako o příčinách projevu onemocnění se
uvažuje jak o environmentálních (vnějších) faktorech, tak i o faktorech genetických
(vnitřních). Vnějšími faktory mohou být například potrava bohatá na hem, časté darování
krve v minulosti, zánět, jaterní dysfunkce, užívání drog aj. (Brissot et al., 2008).
Z vnitřních faktorů je to především již zmiňovaný mutovaný HFE gen nebo mutované
geny pro proteiny zapojené v regulaci příjmu a metabolismu železa – například
haptoglobin (Van Vlierberghe et al., 2001, Carter et al., 2003), TNF-α (Krayenbuehl et al.,
2006, Fargion et al., 2001), BMP (Truksa et al., 2006) nebo SMAD4 (Wang et al., 2005).
Žádná z mutací v těchto genech však není tak frekventovaná, aby vysvětlila penetranci
HFE hemochromatózy.

HFE protein se v hepatocytech účastní aktivace signalizační dráhy pro transkripci
hepcidinu. Pokud je tato dráha nějakým způsobem narušena, exprese hepcidinu je snížena
a dochází k nadměrnému příjmu železa do organismu (Bridle et al., 2003). Největší
frekvenci výskytu má v souvislosti s hemochromatózou v populaci severní Evropy mutace
C282Y (Allen et al., 2008). Jedná se o jednonukleotidovou záměnu vedoucí k translaci
tyrosinu místo cysteinu v řetězci aminokyselin. HFE protein s touto mutací je zadržen
v Golgiho aparátu a degradován (Griffiths, 2007). Druhou nejčastější mutací v HFE genu,
která může mít za následek HHC 1, je mutace H63D, kdy je v řetězci aminokyselin
zaměněn histidin za kyselinu asparagovou, vedoucí ke snížené aktivaci genu pro hepcidin
(Waheed et al., 1997; Feder et al., 1998). Třetí nejčastěji se vyskytující mutací je S65C,
záměna serinu za cystein na pozici 65 v aminokyselinovém řetězci. V projevu onemocnění
má význam zřejmě pouze v kombinaci s mutací C282Y (Mura et al., 1999).

První klinické příznaky ukládání železa se zpravidla objevují až v páté nebo šesté dekádě
života, kdy je kumulace železa v tkáních již velká. Muži jsou postiženi častěji než ženy
v poměru asi 1:3 (Lyon et Frank, 2001) vzhledem ke ztrátám železa porodním krvácením a
menstruací u žen. Nejcitlivějším biochemickým markerem pro odhalení počínající
hemochromatózy je při přetížení železem saturace transferinu (50 – 10 %) (Batts, 2007).
Dalším markerem železového přetížení je sérová koncentrace ferritinu (> 300 ng/ml u
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mužů a > 200 ng/ml u žen) (Franchini, 2006) a na transferin nenavázané železo, jehož
hladina je nízká při zvýšeném příjmu železa. Tato forma železa je velmi toxická a je
aktivně vychytávaná hepatocyty. Její stanovení je pro diagnostiku též velmi důležité
(Olynyk et al., 2008). O diagnóze HHC 1 nás však definitivně přesvědčí HFE
genotypizace. Toto genetické vyšetření má u HFE hemochromatózy význam rovněž
v rodinném screeningu.

Hemochromatóza typu 2 (HHC 2) se dělí na typ 2A a 2B. Typ 2A vzniká následkem
mutace v genu pro hemojuvelin (HJV). Je to poměrně vzácné onemocnění s autozomálně
recesivním projevem, manifestující se již v mladém věku s velmi rychlou progresivitou.
Nejfrekventovanější mutací je zde mutace G230V, přičemž bylo popsáno ještě dalších pět
variant mutací v genu HJV (Wallace et Subramaniam, 2007). Hemochromatóza typu 2B je
rovněž autozomálně recesivní onemocnění, způsobené mutací v genu pro hepcidin
(HAMP). Jedná se opět o vzácnou, avšak velmi závažnou formu hemochromatózy.
Projevuje se opět v juvenilním věku a je vysoce progresivní (Robson et al., 2004).

Obě varianty onemocnění HHC 2 se projevují postižením myokardu a hypogonadotropním hypogonadismem, dále jaterní cirrhózou a často i hypotyreózou. Vše je
způsobeno ukládáním hemosiderinu v tkáních (Solís-Herruzo et Solís Muñoz, 2005).
Souhrnně se hemochromatóza 2. typu označuje jako juvenilní.

Hemochromatóza typu 3 má podobný fenotyp jako hemochromatóza typu 1 a její přenos je
opět autozomálně recesivní. Její příčinou je mutovaný gen pro transferinový receptor 2
(Camaschella et al., 2000). TfR2 funguje jako receptor v signální dráze vedoucí k expresi
HAMP genu.

Hemochromatóza typu 4 (ferroportinová choroba) je autozomálně dominantním
onemocněním s mutací v genu pro ferroportin (SLC40A1). Hladina hepcidinu je u tohoto
onemocnění v normálu, a přesto nedochází ke správné regulaci příjmu železa. Mutace zde
přítomné jsou dvojího typu. První typ („loss-of-function“) zamezuje transportu
ferroportinu z endoplazmatického retikula, kde je tento protein zadržován. Železo je tedy
do buněk přijímáno, ale není transportováno ven. Druhý typ mutací („gain-of-function“)
způsobuje produkci vadného ferroportinu, který neodpovídá na regulaci hepcidinem
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(rezistence k hepcidinu) a který nemůže být tudíž degradován. Vyšší exprese ferroportinu
umožňuje transport železa z enterocytárních buněk a vede k přetížení železem s ukládáním
do tkání (Nemeth, 2005).

Je znám ještě jeden typ hemochromatózy, který však není dědičný a není příliš známo, jaké
faktory vedou k jeho vzniku. Jedná se o neonatální hemochromatózu, manifestující se již
ve 2. nebo 3. trimestru jako váhový úbytek fetu, což po narození může vést k jaternímu
nebo multiorgánovému selhání. V hepatocytech i v jiných buňkách lze nalézt depozita
železa, která vedou k masivní nekróze tkání (Batts, 2007).

2.6.2 Porphyria cutanea tarda
Porphyria cutanea tarda (PCT) je onemocnění dvojího původu. Může se jednat o familiární
PCT, kdy nalézáme mutaci v genu pro enzym URO-D (uroporfyrinogendekarboxyláza),
nebo, a to ve většině případů PCT, se jedná o sníženou funkci tohoto enzymu způsobenou
přetížením železem (sporadická PCT) (Ajioka et al., 2008). Dalšími faktory podporujícími
vznik tohoto onemocnění jsou různá onemocnění jater (virové hepatitidy, otrava
halogenovými bikarbonáty, alkoholové jaterní onemocnění) nebo například zvýšená
produkce nebo příjem estrogenů (Sampietro et al., 1999).

Fenotypový projev obou typů PCT je stejný. Pokud je snížena aktivita URO-D, nemůže
organismus z uroporfyrinogenu vyrábět přes několik dalších meziproduktů hem.
Uroporfyrinogen je převeden na uroporfyrin, který se poté kumuluje v játrech. Vzhledem
k tomu, že inhibitorem URO-D je uropromethen, tj. částečně železem oxidovaný
porfyrinogen a protože je sporadická PCT způsobena přetížením železem, může být její
příčinou hemochromatóza (Phillips et al., 2007). V České republice nalézáme mutaci
v HFE genu u 75 % pacientů s PCT, zatímco u kontrolního souboru byla nalezena u 35 %
testovaných jedinců (Krátká et al., 2008). Porfyrinové produkty se kumulují v pokožce,
kde působí zvýšenou fotosenzitivitu (Sampietro et al., 1999).

2.6.3 Alkoholové onemocnění jater
Alkoholové onemocnění jater je příkladem sekundárního přetížení železem. Vzniká asi u
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10 – 30 % alkoholiků (Sebastiani et Walker, 2007). Tito pacienti mají vysoce saturovaný
transferin a vysokou hladinu sérového ferritinu. Exprese transferinového receptoru 1
v hepatocytech je také zvýšená (Suzuki et al., 2002). Jaterní biopsie odhaluje depozita
železa v játrech a jaterní fibrózu až cirhózu. Cirhóza je způsobena jednak kumulací železa
v játrech, ale i oxidačním stresem a peroxidací lipidů. Acetaldehyd vzniklý oxidací
z etanolu je totiž zapojen v reakci produkující volné kyslíkové radikály stejně jako železo.

Poškození jaterní tkáně v důsledku alkoholismu může narušovat expresi hepcidinu, což
podporuje vstřebávání železa v duodenu. Exprese ferroportinu a DMT1 je zvýšená
(Harrison-Findik, 2007). Alkohol ovlivňuje navázání transkripčního faktoru C/EBPα a
přímo zamezuje expresi hepcidinu (Harrison-Findik et al., 2006). Přítomnost homozygotní
mutace C282Y v HFE genu zjevně ukládání železa u alkoholiků podstatně zvyšuje
(Fletcher et al., 2002). Po transplantaci jater se hepcidin a sérový ferritin vrací do normálu
(Iqbal et al., 2009).

I přes tyto poznatky však zůstává patogeneze akumulace železa u alkoholového jaterního
onemocnění ne zcela objasněna.

2.7 Chronické choroby spojené s nedostatkem železa
2.7.1 Anemie z nedostatku železa
Anemie z nedostatku železa (sideropenická anemie) je onemocnění, ke kterému dochází
v důsledku nadměrných krevních ztrát, nedostatečného zásobení železem v růstu a
v těhotenství a u chorob malabsorpce potravy (Killip et al., 2007, Vannella, 2008, Zhu et
al., 2010). Sideropenickou anemii může také způsobovat atrofická gastritida při infekci
Helicobacter pylori, autoimunitní gastritidy nebo předchozí chirurgický zákrok (Hershko et
al., 2005). Organismus odpovídá na snížení hladiny železa fyziologickou reakcí. U tohoto
typu anemie je deaktivována dráha „senzoru železa“, přičemž dochází ke snížení exprese
hepcidinu. Následuje zvýšení exprese ferroportinu a tím je i zvýšena absorpce železa.
V této souvislosti je důležité upozornit na anemii u chronických chorob, kdy je hladina
hepcidinu v séru snížena a ferroportin tedy není degradován. Snížení hladiny hepcidinu
způsobují hypoxie, hyperaktivní erythropoiéza s produkcí EPO (erythropoietin) (Nemeth,
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2008). Ke zvýšení hladiny hepcidinu dochází v případě anemie u chronických chorob
vlivem cytokinu IL-6 (Agarwal et Prchal, 2009).
Obecně lze říci, že v průběhu rozvoje tohoto onemocnění se postupně snižuje hladina
sérového ferritinu a snižuje se saturace transferinu. Při dlouhotrvající sideropenické anemii
se snižuje i hladina hemoglobinu a hematokrit. Červené krvinky jsou hypochromní a často
mikrocytární (Novotný, 2007).
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3 Cíle práce
1. Stanovit expresi proteinů DMT1, Dcytb, ferroportinu a hefestinu, které se účastní
transportu železa, metodou western blot u kontroly, pacientů s anemií z nedostatku
železa, pacientů s hereditární hemochromatózou a pacientů s alkoholovým
onemocněním jater.

2. Porovnat expresi studovaných proteinů s expresí těchto molekul na úrovni mRNA
stanovené metodou qPCR.

3. Porovnat hladinu aktivního hepcidinu stanovenou metodou ELISA s hladinou
studovaných proteinů.
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4 Materiál a metody
Autorka této diplomové práce provedla stanovení exprese molekul transportu železa na
úrovni proteinů, genotypizaci HFE genu pacientů, izolaci RNA a měření její koncentrace.
V metodice je dále zmíněno stanovení hladiny aktivního hepcidinu a qPCR sledovaných
molekul, které jsou v kontextu autorčiných výsledků diskutovány.

4.1 Charakteristika souboru pacientů
V rámci studie bylo vyšetřeno 84 pacientů (48 mužů, 36 žen), průměrného věku 55 let (25
až 82 let) (tab. 1).

Tab. 1. Počty pacientů ve skupinách.
muži
kontrola

ženy

celkem

18

13

31

IDA

1

15

16

HHC

12

2

14

ALD

17

6

23

IDA (iron deficiency anemia) – anemie z nedostatku železa (sideropenická anemie), HHC
(hereditary hemochromatosis) – hereditární hemochromatóza, ALD (alcohol liver disease)
– alkoholové onemocnění jater.

Kontrolní soubor tvořilo 31 pacientů, 16 pacientů bylo zařazeno do souboru s anemií
z nedostatku železa, 14 do souboru hemochromatiků, z nichž někteří vykazovali skrytou
pozdní porfyrii (skupina označena jako HHC) a 24 pacientů mělo alkoholické postižení
jater. Příslušné diagnózy byly stanoveny na základě klinických, laboratorních a
anamnestických dat zjištěných klinickým lékařem. Kontrolní skupinu tvořili pacienti
s jinou než s některou z výše zmíněných diagnóz a normálními parametry metabolismu
železa (většinou pacienti s dyspepsií). Dále jsme pacienty ve skupině HHC rozdělili na
pacienty léčené flebotomiemi v době odběru duodenální tkáně (9 pacientů) a pacienty
v době odběru duodenální tkáně takto neléčené (5 pacientů).
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V rámci vyšetření (indikované duodenální biopsie) byl pacientům odebrán vzorek
duodenální tkáně na stanovení exprese příslušných molekul na úrovni jak mRNA, tak
proteinů. Toto vyšetření probíhalo na I. interní klinice, oddělení gastroenterologie, FNKV
(Dr. Hnaníček), na I. interní klinice, oddělení gastroenterologie a hepatologie, FN Plzeň
(Dr. Hejda) a na pracovišti specializované gastroenterologické ambulance (Dr. Pokorná,
Dr. Jungwirthová).

U pacientů, u kterých byl dostupný odběr krve (plná, nesrážlivá krev), byly stanoveny
mutace v HFE genu. Dále byl ze séra (odběr srážlivé krve) stanoven aktivní hepcidin a
laboratorní parametry metabolismu železa včetně jaterních testů (ALT, AST) a ukazatelů
anemie (hemoglobin, hematokrit).

4.2 Biochemické parametry
Výsledky biochemických testů [sérové železo, sérový ferritin, saturace transferinu,
aspartátaminotransferáza (AST), alaninaminotransferáza (ALT)] byly dostupné u 30
jedinců ze skupiny kontrola, u 15 pacientů s anemií z nedostatku železa, 12 pacientů ze
skupiny HHC a 23 pacientů s alkoholovým onemocněním jater. Sérové železo, vazebná
kapacita pro železo, ALT a AST byly změřeny v biochemických laboratořích příslušných
pracovišť pomocí metody VITROS (Analysator Vitros Fusion 5.1) a sérový ferritin byl
změřen pomocí chemiluminiscent immuno-analýzy (Analyzator Immulite 2000, DPC).
Saturace transferinu (vyjádřená v %) byla standardně vypočítána jako podíl hodnot
sérového železa ku vazebné kapacitě pro železo násobeno stem.

4.3 Stanovení aktivního hepcidinu ze séra pacientů
Hladina aktivního hepcidinu, tedy funkční molekuly vzniklé štěpením neaktivního
prekurzoru syntetizovaného v játrech, byla stanovena pomocí metody ELISA za využití
komerčního kitu Hepcidin DRG ELISA (EIA-4705) (DRG International Inc., New Jersey,
USA). Součástí kitu byla sada standardů pro sestrojení kalibrační křivky a kontrola.
V rámci pracovního postupu jsme následovali protokol doporučený výrobcem.
Vždy 20 μl jednotlivých vzorků séra, standardy a pozitivní kontroly jsme pipetovali do
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mikrotitrační destičky k vzorkovému pufru. Po společné inkubaci jsme přidali příslušné
množství „Assay“ pufru a enzymového konjugátu. Po další inkubaci a důkladném promytí
následovalo přidání enzymatického komplexu, ke kterému byl po další inkubaci a promytí
přidán substrátový roztok. Následovala inkubace, při které substrátový roztok reaguje
s enzymatickým komplexem za změny zabarvení. Na závěr inkubace jsme přidali stop
roztok do každé jamky pro okamžité ukončení enzymatické reakce. Kolorimetrická
analýza byla provedena ihned po přidání stop roztoku při 450 nm.

Stanovení proběhlo na oddělení buněčné a molekulární biologie, 3. LF UK, provedly je Dr.
M. Dostalíková a Mgr. K. Balušíková.

4.4 DNA analýza (HFE genotypizace)
C282Y, H63D a S65C mutace v HFE genu byly analyzovány u 62 pacientů. Výsledky
genotypizace sloužily k ověření diagnózy a správného zařazení pacientů do skupin. Pro
izolaci DNA z leukocytů periferní krve byly použity kolonky QiaAmp DNA Mini Kit spin
columns (Qiagen GmbH, Hilden, Německo). Proces izolace DNA se řídil instrukcemi
v návodu k soupravě.

4.4.1 Použitý materiál, chemikálie a přístroje
Plná krev
Krev byla odebrána pacientům v objemu cca 0,5 ml do sterilních zkumavek s EDTA.

Použité primery
mutace C282Y: MH1 (forward): 5´_ AAC CTT GGC TGT ACC CCC TG _ 3´
MH2 (reverse): 5´ _ GCC CAC CCC CTA ACA AAG AG _ 3´
mutace H63D a S65C: HHC3 (forward): 5´ - ACATGGTTAAGGCCTGTTGC _ 3´
HHC4 (reverse): 5´ _ GCCACATCTGGCTTGAAATT _ 3´
Primery byly navrženy Dr. M. Dostalíkovou.
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Použité soupravy
QiaAmp DNA Mini Kit (Qiagen)

Další chemikálie a materiál
Etanol (Dr. Kulich Pharma, Hradec Králové, ČR), Taq polymeráza, rekombinantní
(Fermentas Life Sciences, Burlington, Kanada), voda (Top-Bio, Praha, ČR), 25 mM MgCl2
(Fermentas Life Sciences), nukleotidy (dNTPs) (Fermentas Life Sciences), Taq buffer +
(NH4)2SO4 (Fermentas Life Sciences), endonukleázy BclI, HinfI, RsaI (Fermentas Life
Sciences), buffer G+ (Fermentas Life Sciences), buffer Tango (Fermentas Life Sciences),
2% agarózový gel (1% LE + 1% NuSieve), etidium bromid (Top-Bio), marker
molekulových hmotností (Fermentas Life Sciences)

Použité přístroje
centrifuga B4i (Jouan, Saint-Herblain, Francie), BR4i (Jouan), Minispin plus (Eppendorf,
Hamburg, Německo), Micro–centrifuge II GMC-260 (LABTECH, Brno, ČR) a
Minicentrifuge C-1200 (Labnet, Edison, NJ, USA)
Thermocycler T-gradient (Biometra GmbH, Goettingen, Německo), T1 thermocycler
(Biometra), UNO thermocycler (Biometra)
laminární box MSC 12 (Jouan)
suchý termoblok ProBlot Jr. (Labnet)
vortex MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo)
pipety (Biohit, Helsinki, Finsko), (Eppendorf)
souprava na horizontální gelovou elektroforézu (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA)
UV kamera SynGene (SynGene, Maryland, USA)

Software
GeneSnap (SynGene)
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4.4.2 Metody DNA analýzy
4.4.2.1 Izolace DNA
1. Krevní vzorky, skladované při -20°C, jsme temperovali na pokojovou teplotu,
stejně jako pufr AE a vodu.
2. Na dno 1,5 ml mikrocetrifugační zkumavky jsme dali 20 μl QIAGEN proteázy
(připravené z 24 mg QIAGEN Protease a 1,2 ml Protease solvent pro 50 vzorků),
ke které jsme přidali 200 μl vzorku plné krve.
3. Přidali jsme 200 μl Buffer AL. Vortexovali jsme po dobu 15 s.
4. Obsah zkumavky jsme inkubovali 10 minut při 56°C v suchém bloku.
5. Po té jsme směs krátce centrifugovali, abychom odstranili kapky z víčka zkumavky,
přidali k ní 200 μl etanolu (96 - 100%) a vortexovali 15 s. Poté jsme opět
centrifugovali.
6. Opatrně jsme přenesli směs do QIAamp kolonky bez potřísnění okrajů zkumavky a
centrifugovali jsme ji 1 min při 6000 g (8000 rpm). QUIamp kolonku jsme umístili
do čisté 2 ml sběrné zkumavky.
7. Do QIAamp kolonky jsme přidali 500 μl pufru AW1 (připraveného z 19 ml AW1
concentrate a 25 ml 96% etanolu pro 50 vzorků) bez potřísnění okraje zkumavky.
Centrifugovali jsme 1 min při 6000 g (8000 rpm). Opět jsme přemístili kolonku do
čisté sběrné zkumavky.
8. Do kolonky jsme opět přidali 500 μl pufru AW2 (připraveného z 13 ml AW2
concentrate a 30 ml 96% etanolu) bez potřísnění okrajů. Centrifugovali jsme 3
minuty při 20 000 g (14 000 rpm).
9. Přemístili jsme kolonku do 1,5 ml mikrocentrifugační zkumavky a přidali 200 μl
pufru AE nebo destilované vody. Inkubovali jsme 1 minutu při pokojové teplotě.
Poté jsme centrifugovali 1 min při 6000 g (8000 rpm).

Uvedeným postupem jsme získali roztok DNA ve vodě, který lze krátkodobě skladovat při
4°C, dlouhodobě při -20°C.

30

4.4.2.2 Polymerázová řetězová reakce (PCR) HFE genu
K namnožení úseku s mutací C282Y jsme použili uvedené složení reakční směsi na jednu
reakci (tab. 2).

Tab. 2. Složení reakční směsi pro PCR k amplifikaci úseku DNA s mutací C282Y.
H2O

15,6 μl

pufr

2,5 μl

mix primerů (primery MH1 a MH2, 1:1)

3,0 μl

2+

Mg

2,0 μl

nukleotidy

0,5 μl

Taq polymeráza

0,4 μl

DNA

1,0 μl

Mutace H63D a S65C se v HFE genu vyskytují blízko sebe, tudíž využíváme amplifikace
stejného úseku. Složení reakční směsi je pak pro jednu reakci následující (tab. 3).

Tab. 3. Složení reakční směsi pro PCR k amplifikaci úseku DNA s mutacemi H63D a S65C.
H2O

15,8 μl

Pufr

2,5 μl

mix primerů (primery HHC3 a HHC4, 1:1)

3,0 μl

Mg2+

2,0 μl

nukleotidy

0,5 μl

Taq polymeráza

0,2 μl

DNA

1,0 μl

Průběh PCR reakce je popsán v následujících krocích:

mutace C282Y:
1. 94°C, 3 min
2. 43x (93°C, 30 s; 60°C, 30 s; 72°C, 1 min)
3. 72°C, 5 min
4. 15°C, 5 min
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mutace H63D a S65C:
1. 94°C, 3 min
2. 43x (93°C, 30 s, 58°C, 30 s, 72°C, 45 s)
3. 72°C, 5 min
4. 15°C, 5 min

4.4.2.3 RFLP – polymorfismus délky restrikčních fragmentů
Tato metoda slouží k naštěpení PCR produktu pomocí restrikční endonukleázy na různé
fragmenty známé délky. Námi použité reagencie na jednu reakci jsou uvedeny v tab. 4.

Tab. 4. Složení reakční směsi pro naštěpení úseků HFE genu.
H2O

7,0 μl

pufr (k příslušné restrikční endonukleáze, viz níže)

2,0 μl

restrikční endonukleáza (dle mutace, viz níže)

1,0 μl

PCR produkt

10,0 μl

Použité restrikční endonukleázy:
1. mutace C282Y - restrikční endonukleáza RsaI, pufr Tango
2. mutace H63D - restrikční endonukleáza BclI, pufr G+
3. mutace S65C - restrikční endonukleáza HinfI, pufr Tango

Amplifikovaná DNA v reakční směsi je štěpena v cycleru při těchto podmínkách:

1. mutace C282Y – 37°C, 3 hod
2. mutace H63D – 55°C, 5 hod
3. mutace S65C – 37°C, 3 hod

4.4.2.4 Detekce naštěpených produktů
Produkty restrikčního štěpení byly podrobeny elektroforetickému dělení na 4%
agarózovém gelu s příměsí etidium bromidu a detekovány pomocí markeru molekulových
hmotností. UV kamerou a softwarem GeneSnap byly pořízeny snímky, ze kterých jsme
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odečetli genotyp pacientů v genu HFE.

Restrikční endonukleáza RsaI štěpí standardně místo GT/AC. V amplifikovaném úseku je
jedno takové místo již obsaženo. Mutací C282Y vznikne ještě jedno. U zdravého jedince
vzniknou tedy dva produkty štěpení, u jedince s mutací produkty tři.

Restrikční endonukleáza BclI štěpí amplifikát v místě T/GATCA. Mutací H63D však toto
místo zaniká. Zdravý jedinec bude mít tedy dva produkty štěpení, u pacienta s mutací se
amplifikát štěpit nebude.

Restrikční endonukleáza HinfI štěpí amplifikát v místě G/ANTC. V případě mutace S65C
restrikční místo zaniká. Situace je pak obdobná případu mutace H63D.

Potenciální produkty štěpení je možno identifikovat dle následujícího klíče (tab. 5 – tab. 7).
Příklady elektroforetogramů na obr. 3 – obr. 5.

Tab. 5. Produkty štěpení HFE genu při mutaci C282Y (v párech bazí – bp).
nenaštěpená DNA

203

zdravý jedinec

191

homozygotní stav
heterozygotní stav

191

12
162

29

12

162

29

12

Zvýrazněná čísla udávají velikost viditelných fragmentů DNA důležitých pro vyhodnocení
elektroforetogramu.
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Obr. 3. Elektroforetogram pro hodnocení přítomnosti mutace C282Y v genu HFE. Ve
sloupcích jsou naštěpené PCR produkty pacientů v tomto pořadí (zleva): heterozygot,
homozygot, zdravý jedinec, zdravý jedinec, heterozygot, negativní kontrola, marker
molekulových hmotností.

Tab. 6. Produkty štěpení HFE genu při mutaci H63D (v párech bazí – bp).
nenaštěpená DNA

208

zdravý jedinec
homozygotní stav

208

heterozygotní stav

208

138

70

138

70

Zvýrazněná čísla udávají velikost viditelných fragmentů DNA důležitých pro vyhodnocení
elektroforetogramu.

Obr. 4. Elektroforetogram pro hodnocení přítomnosti mutace H63D. Ve sloupcích jsou
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naštěpené PCR produkty pacientů v tomto pořadí (zleva): marker molekulových hmotností,
zdravý jedinec, heterozygot, homozygot.

Tab. 7. Produkty štěpení HFE genu při mutaci S65C (v párech bazí – bp).
nenaštěpená DNA

208

zdravý jedinec
homozygotní stav

208

heterozygotní stav

208

147

61

147

61

Zvýrazněná čísla udávají velikost viditelných fragmentů DNA důležitých pro vyhodnocení
elektroforetogramu.

Obr. 5. Elektroforetogram pro hodnocení přítomnosti mutace S65C. Ve sloupcích jsou
naštěpené PCR produkty pacientů v tomto pořadí (zleva): marker molekulových hmotností,
3x zdravý jedinec, heterozygot, zdravý jedinec, heterozygot. Homozygotní stav se u této
mutace u žádného z našich pacientů nevyskytl.

4.5 Stanovení exprese DMT1, Dcytb, ferroportinu a hefestinu na úrovni
mRNA
4.5.1 Použitý materiál, chemikálie a přístroje
Duodenální biopsie
Po odběru byly vzorky okamžitě uloženy do RNA lateru a následně archivovány při teplotě
-20°C až do doby zpracování.
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Použité chemikálie
RNA later (Qiagen, Hilden, Německo), Qiagen RNeasy Minikit (Qiagen), etanol (Dr.
Kulich Pharma, Hradec Králové, ČR), beta-merkaptoetanol (Serva, Heidelberg, Německo)

Použité přístroje
minicentrifuga MiniSpin (Eppendorf, Hamburg, Německo)
Nanodrop Spectrophotometer ND-1000 (Thermo Scientific, Massachusetts, USA)
systém na elektroforézu (Sigma Aldrich, St. Louis, USA)
UV kamera SynGene (SynGene, Maryland, USA)
laminární box MSC 12 (Jouan, Saint-Herblain, Francie)

Další pomůcky
homogenizátory (Radnoti, Monrovia, CA, USA)

4.5.2 Metody stanovení exprese na úrovni mRNA
4.5.2.1 Izolace RNA
1. Vzorky tkání v RNA lateru jsme nejprve nechali rozmrznout.
2. Špičkou jsme vzorky bez RNA lateru přemístili do homogenizátoru a přidali jsme
k nim 350 μl RTL pufru, do kterého byl přidán beta-merkaptoetanol v poměru 10 μl
na 1 ml RTL pufru.
3. Tkáň jsme drtili tak dlouho, aby vznikla téměř homogenní tekutina.
4. Tekutinu jsme přemístili do čisté 1,5 ml centrifugační zkumavky a centrifugovali
3 min při 14 500 rpm.
5. Supernatant jsme odpipetovali do nové zkumavky a peletu uložili do mrazáku.
6. K supernatantu jsme přidali 350 μl 70% etanolu k vysrážení nukleových kyselin,
řádně jsme obsah zkumavky promíchali a přenesli jej do kolonky na silikagelovou
membránu. Centrifugovali jsme 1 min při 14 500 rpm.
7. Supernatant zachycený ve sběrné zkumavce jsme vylili, do kolonky přidali 350 μl
promývacího RW1 pufru. Centrifugovali jsme 15 s při 14 500 rpm.
8. Supernatant zachycený ve sběrné zkumavce jsme opět vylili a přidali jsme do
kolonky 70 μl RDD pufru s příměsí 10 μl DNasy I pro odstranění DNA. Inkubovali
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jsme 15 min při teplotě cca 20°C.
9. Po skončení inkubace jsme do kolonky přidali 350 μl RW1 pufru a centrifugovali
15 s při 14 500 rpm.
10. Sběrnou zkumavku jsme vyměnili za čistou a na kolonku napipetovali 500 μl
promývacího RPE pufru. Centrifugovali jsme 2 min při 14 500 rpm.
11. Kolonku jsme přenesli do čisté 1,5 ml centrifugační zkumavky a na membránu
jsme napipetovali 15 μl vody zbavené RNas pro eluci RNA. Centrifugovali jsme 1
min při 14 500 rpm.
12. Opakovali jsme přidání 15 μl vody zbavené RNas a centrifugovali 1 min při
14 500 rpm.
13. Rozpuštěnou RNA jsme přemístili do nové 1,5 ml zkumavky z kitu a uskladnili při
-80°C.

4.5.2.2 Měření koncentrace izolované RNA
Koncentraci izolované RNA jsme měřili na spektrofotometru Nanodrop dvakrát po 1,2 μl.
Kvalita vzorku byla ověřena jednak pomocí poměrů absorbancí 260/230 nm (poměr
absorbancí ≥ 1,8) a 260/280 nm (poměr absorbancí leží v intervalu 1,8 – 2,0) z důvodu
vyloučení kontaminace proteiny, solemi nebo rozpouštědly, dále pomocí gelové
elektroforézy (viz obr. 6) (provedla Mgr. K. Balušíková). Kvalita stanovovaných vzorků
byla dostačující pro následující analýzy.

Obr. 6. Elektroforetogram celkové RNA v 2 % agarózovém gelu. Jednotlivé „proužky“
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odpovídají ribozomální RNA náležící velké a malé podjednotce, smír („šmouhy“) jsou
fragmenty mRNA.

4.5.2.3 Reverzní transkripce
Vyizolovaná RNA byla použita pro reverzní transkripci ve standardním ředění 100 ng/µl.
Reverzní transkripce probíhala v reakčním objemu 80 µl s využitím kitu TaqMan Reverse
Transcription Reagents (Applied Biosystems, CarlsBad, USA) s náhodnými hexamery, vše
podle pokynů výrobce. Reakční podmínky byly následující: 25°C po dobu 10 minut, 48°C
30 minut, 95°C 5 minut. Složení reakční směsi pro reverzní transkripci uvádí tab. 8.

Produkt reverzní transkripce byl uskladněn při -20°C do doby další analýzy. Reverzní
transkripci provedla Dr. M. Dostalíková.

Tab. 8. Složení reakční směsi pro reverzní transkripci.
Pufr

1,00 μl

MgCl2

2,20 μl

nukleotidy

2,00 μl

náhodné hexamery

0,25 μl

voda

3,10 μl

inhibitor RNas

0,20 μl

RT / voda*

0,25 μl

RNA

1,00 μl

*RT (reverzní transkriptáza) je použita u všech vzorků s přidanou RNA. U negativní
kontroly je použita voda. Pokud při qPCR dojde v negativní kontrole k amplifikaci DNA,
nelze vyloučit kontaminaci genomickou DNA.

4.5.2.4 Kvantitativní PCR
Pro stanovení genové exprese na úrovni RNA byly použity 3 systémy. Pro detekci Dcytb a
hefestinu byl použit systém se SybrGreenem, pro detekci DMT1 systém využívající
TaqMan sondy značené FAM/TAMRA. Pro detekci ferroportinu a kontrolního genu
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GAPDH systém s komerčními primery a probami TaqMan Gene Expression Assay
(Applied Biosystems). Sekvence primerů a sond viz níže. Primery a sondy byly navrženy
tak, aby přesahovaly přes intron, aby se zabránilo amplifikaci eventuálně přítomné
genomické DNA.

Sekvence primerů (detekce genů využívajících SybrGreen):
Dcytb

forward primer 5´- GTC ACC GGC TTC GTC TTCA
reverse primer 5´- CAG GTC CAC GGC AGT CTG TA

hefestin

forward primer 5´- GGG AAT GGC ACA ACC AGT CT
reverse primer 5´- CCA GGA GCC CAT CCT TGT T

Sekvence primerů a sond (detekce genu využívajícího TaqMan sondu):
DMT1

forward primer 5´- GTG GTC AGC GTG GCT TAT CTG
reverse primer 5´- GAT GCT TAC CGT ATG CCC ACA GT
sonda
6FAM-TGT TCT ACT TGG GTT GGC AAT GTT TGA TTG C

TaqMan Gene Expression Assay – identifikační čísla příslušných „assays“ (Applied
Biosystems)
ferroportin

Hs00205888_m1

GAPDH

Hs99999905_m1

Pro stanovení exprese genů využívajících systém se SybrGreenem byl použit kit
SybrGreen PCR Master Mix (Applied Biosystems). Složení reakční směsi bylo následující:
1 μl cDNA (po RT z 10 ng RNA), 12,5 μl SybrGreen PCR Master Mix, forward a reverse
primery ve finální koncentraci 400 nM, do celkového objemu 25 μl doplněno „RNase-free“
vodou.

Pro expresi genů využívajících systém s Taqman sondou byl použit kit TaqMan PCR
Master Mix (Applied Biosystems). Složení reakční směsi bylo následující: 1 μl cDNA (po
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RT z 10 ng RNA), 12,5 μl TaqMan Universal PCR Master Mix, forward a reverse primery
ve finální koncentraci 400 nM, sonda o finální koncentraci 200 nM do celkového objemu
25 μl doplněno „RNase-free“ vodou.

Pro expresi genu využívajího TaqMan Gene Expression Assay byl použit kit TaqMan PCR
Master Mix (Applied Biosystems). Složení reakční směsi bylo následující: 1 μl cDNA,
12,5 μl TaqMan Universal PCR Master Mix, 1,25 μl 20x TaqMan Gene Expression Assay
Mix, do celkového objemu 25 μl doplněno RNase-free vodou.

Reakční podmínky: Počáteční denaturace 50°C po dobu 2 minut a 95°C po dobu 10 minut,
poté amplifikace za následujících teplotních podmínek: 40x (95°C 15 s, 60°C 60 s).
Amplifikace využívající systém se SybrGreenem byla následována analýzou křivky tání
(melting curve analysis) pro kontrolu specificity amplifikovaných produktů. Každý vzorek
byl analyzován v tripletu. Pro vyhodnocení jsou použity vzorky, které nepřesáhly „dCt
standard error“ 0,3. Všechna výsledná data byla normalizována k hladině kontrolního genu
GAPDH ve vzorcích. Vlastní kvantitativní PCR reakce (qPCR) probíhala na přístroji ABI
PRISM 7000 Sequence Detection System (Applied Biosystems). Pro vyhodnocení
výsledků kvantitativní PCR byla použita relativní kvantifikace pomocí metody 2-ΔΔCt.

Analýzu pomocí kvantitativní PCR (qPCR) provedly Dr. M. Dostalíková a Mgr. K.
Balušíková, výsledky vyhodnotila Dr. M. Dostalíková.

4.6 Stanovení exprese studovaných molekul na úrovni proteinů
4.6.1 Použitý materiál, chemikálie a přístroje
Duodenální biopsie
Vzorky duodenální biopsie byly ihned po endoskopickém odběru uloženy na led nebo do
mrazáku při -20°C a ihned podle možností transportovány k uložení při teplotě -80°C.

Použité chemikálie a soupravy
RIPA pufr (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), Protease Inhibitor Cocktail for use with
mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution (Sigma), BCA Protein Assay Reagent
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Kit (Thermo Fisher Scientific, Rockford, USA), tris (Bio-Rad, Hercules, USA), glycerol
(Sigma-Aldrich), DTT (Serva, Heidelberg, Německo), bromfenolová modř (Sigma),
TEMED (Serva), 30% akrylamid/Bis (Bio-Rad), SDS (Bio-Rad), amonium persulfát
(Amersham Biosciences, Amersham, Velká Británie), metanol (Dr. Kulich Pharma, Hradec
Králové, ČR), NaCl (Lachema, Brno, ČR), glycin (Bio-Rad), destilovaná voda,
Tris/Glycine/SDS buffer (Bio-Rad), Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards (BioRad), HCl (Penta, Praha, ČR), Ponceau S (Sigma), kyselina octová (Penta), Tween 20
(Serva), sušené mléko (Bio-Rad), bovinní sérový albumin (Serva), SuperSignal West Pico
Chemiluminescent Signal (Thermo Fisher Scientific)

Použité primární protilátky
kozí polyklonální protilátka detekující hefestin: Hephaestin (N-20): sc-49970, IgG (Santa
Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA)
kozí polyklonální protilátka detekující Dcytb: EB06633 – Goat anti-Cytochrome b
reductase 1 antibody, IgG (Everest Biotech, Upper Heyford, Velká Británie)
kozí polyklonální protilátka detekující DMT1: NRAMP 2 (N-20): sc-16887, IgG (Santa
Cruz Biotechnology)
králičí polyklonální protilátka detekující ferroportin: Rabbit Anti-Mouse MTP1 IgG,
MTP11-A (Alpha Diagnostic, San Antonio, USA)
myší monoklonální protilátka detekující aktin: Monoclonal Anti-Actin antibody produced
in mouse, A3853, IgG (Sigma-Aldrich)

Použité sekundární protilátky
Mouse anti-goat IgG-HRP: sc-2354, A2309 (Santa Cruz Biotechnology)
Goat anti-mouse IgG-HRP: sc-2005, I2109 (Santa Cruz Biotechnology )
Goat anti-rabbit IgG-HRP: sc-2004, J1104 (Santa Cruz Biotechnology)

Použité přístroje
pipety Biohit (Helsinki, Finsko), Eppendorf (Hamburg, Německo)
vortex MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo)
spektrofotometr Sunrise (Tecan, Männedorf, Švýcarsko)
inkubační box IGO 150 (Jouan, Saint-Herblain, Francie)
chlazená centrifuga BR4i (Jouan)
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suchý termoblok (Major Science, Taiwan)
zdroje elektrického proudu (Bio-Rad, Hercules, USA)
systém na SDS-PAGE Mini-PROTEAN Tetra Electrophoresis System (Bio-Rad)
systém na western blot Mini-Trans Blot Cell (Bio-Rad)
pH metr InoLab (Thermo Scientific, Massachusetts, USA)
elektroda Thermo Scientific
kývačka MiniRocker MR-1 (Biosan, Riga, Lotyšsko)
analytické váhy 770 ALJ 120-4 (KERN, Balingen-Frommern, Německo)
předvážky EK-1200g (A&D, Tokyo, Japonsko)
kamera LAS 4000 (Fuji, Tokyo, Japonsko)

Další potřeby
membrána pro blotování: ProTran (Whatman, Maidstone, Velká Británie)
blotovací papíry: chromatography paper, 3 mm (Whatman)

Software
XRead plus, LAS Image Reader (Fuji), ImageJ (National Institutes of Health, Maryland,
USA), ImageMagick (ImageMagick Studio LLC), IrfanView (Irfan Skiljan), Java (Sun
Microsystems), JAI (Sun Microsystems), GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software)

4.6.2 Metody stanovení exprese na úrovni proteinů
4.6.2.1 Izolace proteinů
Vzorky duodenálních biopsií uchovávané v 1,5 ml mikrocentrifugačních zkumavkách jsme
nechali lehce roztát na ledu. Přímo ke vzorku jsme pak přidávali RIPA pufr s příměsí
inhibitorů proteáz v poměru 1:100. Množství přidávaného RIPA pufru bylo stanoveno
úvahou, dle množství tkáně, tj. od 50 μl do 120 μl. Mechanicky jsme vzorek v pufru
desintegrovali (zatavenou 1000 μl špičkou) a během 30 min inkubace na ledu jsme jej
několikrát vortexovali.

Lyzovaný vzorek jsme centrifugovali při 4°C:
1. 14 min při 7000 rpm (supernatant odebrán, peleta resuspendována v cca 10 - 20 μl
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RIPA pufru)
2. 14 min při 7000 rpm (supernatant přidán k předchozímu)
3. celkový supernatant 30 min při 12 600 rpm.
Suspenzi proteinů jsme získali odebráním supernatantu ze vzorku po třetí centrifugaci.
Tento lyzát jsme skladovali při -80°C.

4.6.2.2 Měření koncentrace proteinů
Ke stanovení koncentrace proteinů jsme použili BCA metodu, tj. měření pomocí kyseliny
bicinchoninové, která komplexuje měďné ionty tvořené reakcí peptidové vazby
s měďnatými ionty ze síranu měďnatého. Změnu absorbance lyzátu oproti absorbanci
členů ředicí řady jsme měřili na spektrofotometru a následně vypočítali celkovou
koncentraci proteinů ve vzorku. Složení směsí pro přípravu ředicí řady uvádí tab. 9.
Tab. 9. Složení směsí pro přípravu ředicí řady.
destilovaná voda
(v μl)
15,0
12,5
10,0
5,0
0

BSA (c = 2 μg / μl),
(v μl)
0
2,5
5,0
10,0
15,0

Lyzáty jsme ředili 10x (objem ředěného vzorku byl 30 μl) a 20x (objem ředěného vzorku
byl 15 μl). K naředěným vzorkům jsme přidali 50 dílů reagentu A (1% BCA, 2% Na2CO3,
0,16% Na2C4H4O6, 0,4% NaOH, 0,95% NaHCO3, pH 11,25) a 1 díl reagentu B (4%
CuSO4), celkem 300 μl (A+B). Reagenty A a B jsme ve stejném poměru přidali také ke
vzorkům ředicí řady. Všechny vzorky určené k měření jsme inkubovali v boxu při 37°C.
Pro vlastní měření jsme inkubované vzorky rozpipetovali po 100 μl v tripletech do
mikrotitrační destičky a změřili absorbanci při 570 nm. Z absorbancí členů ředicí řady jsme
vypočítali rovnici regresní přímky, z níž jsme stanovili koncentraci proteinů v lyzátech
duodenálních biopsií.
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4.6.2.3 Elektroforéza SDS-PAGE
Příprava gelu pro SDS-PAGE
Pro separaci proteinů jsme používali akrylamidový gel o koncentraci 10 % (separační gel
pro hefestin a DMT1), nebo 12 % (separační gel pro ferroportin a Dcytb), připravené dle
tab. 10.

Tab. 10. Složení směsi pro separační gely.
12% separační gel

10% separační gel

destilovaná voda

3,35 ml

4,05 ml

1,5M Tris-HCl, pH 8,8

2,50 ml

2,50 ml

100,00 μl

100,00 μl

30% akrylamid/Bis

4,00 ml

3,30 ml

10% amomium persulfát

50,00 μl

50,00 μl

5,00 μl

5,00 μl

10% SDS

TEMED

Uvedená množství chemikálií vystačí na 2 gely v systému Protean. Po nalití a ztuhnutí
separačního gelu jsme připravili gel zaostřovací (4%) dle tab. 11.

Tab. 11. Složení směsi pro zaostřovací gel.
destilovaná voda

3,05 ml

0,5M Tris-HCl, pH 6,8

1,25 ml

10% SDS

100,0 μl

30% akrylamid/Bis

0,665 ml

10% amonium persulfát
TEMED

25,0 μl
5,0 μl

Nejprve jsme naředili lyzáty rozpuštěné na ledu tak, aby celková hmotnost proteinu
v nanášeném vzorku byla 40 μg a zároveň aby objem vzorku nepřesáhl 15 μl, což po
doplnění vzorkovým pufrem v poměru 1:1 dosahuje maximální kapacity jamky. Spolu se
vzorkovým pufrem (2 ml 0,5M Tris-HCl, pH 6,8; 0,8 ml glycerolu; 3,2 ml 10% SDS; 2 ml
1M DTT) jsme vzorky vařili v suchém bloku 8 min. Po té jsme vzorky nanášeli v celém
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objemu na akrylamidový gel ponořený v „running bufferu“. Jednu jamku na gelu jsme
vždy použili pro marker molekulových hmotností Kaleidoscope. Při SDS-PAGE putovaly
vzorky gelem ke kladné elektrodě při standardním I = 0,03 A po dobu zhruba 2 h, dokud
čelo nedosáhlo dolního okraje skel.

4.6.2.4 Western blot
Po dokončení separace proteinů jsme gely vyjmuli a umístili je na 30 min do „working
bufferu“ (TOW BIN buffer – 3 g Tris, 14,4 g glycinu, 800 ml destilované vody a 200 ml
metanolu), kam jsme vložili také blotovací membrány a papíry. Ekvilibrované pomůcky a
gely jsme složili do blotovací aparatury a podrobili blotování při standardním I = 0,25 A po
dobu 2 hod. Přeblotované proteiny byly zachyceny na membráně a bylo možno s nimi dále
pracovat. Úspěšné přenesení bylo možno ověřit obarvením membrány v naředěné 5%
kyselině octové s pár zrnky Ponceau S.
Před nanášením primárních protilátek jsme membrány řezali na části tak, abychom mohli
detekovat více proteinů na jedné membráně. Při jednom experimentu jsme tedy detekovali
buď hefestin (160 kDa) a DMT1 (64 kDa) s příslušným aktinem (42 kDa), nebo ferroportin
(62 kDa) a Dcytb (bandy 28 kDa a 26 kDa) s příslušným aktinem. Uvedené molekulové
hmotnosti jsou pozorované a odečtené dle markeru molekulových hmotností a potvrzené
na základě informací od výrobce k jednotlivým protilátkám, přičemž u ferroportinu je
v certifikátu uvedena i molekulová hmotnost 42 kDa, kterou jsme ale na membráně
nepozorovali. V případě detekce hefestinu a DMT1 byl aktin jako kontrolní protein
umístěn příliš blízko DMT1, tudíž by bylo riskantní jej odřezávat. Tento problém byl
vyřešen přednostní detekcí DMT1; posléze jsme membránu blokovali mlékem a po
příslušných krocích detekovali aktin. Kvůli špatné vizualizaci aktinu na stejné membráně
po vizualizaci ferroportinu jsme řezali membránu na 3 části a detekovali aktin na její
samostatné části.

Nařezané membrány jsme oplachovali v TBS (1,214 g Tris a 7,597 g NaCl v 1 l destilované vody) s Tweenem 20 (roztok) v poměru 1000:1 třikrát po 5 min. Membrány jsme
blokovali podle tab. 12.
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Tab. 12. Blokace membrán s navázanými proteiny.
5% roztok

čas blokace

hefestin

BSA

45 min

DMT1

BSA

25 min

ferroportin

BSA

40 min

Dcytb

BSA

60 min

aktin

mléko

20 min

protein

Mléko a BSA se ředí v oplachovacím roztoku, tj. v TBS s Tweenem 20. Následovalo další
trojité oplachování. Po něm jsme membrány lehce osušili a ve vlhké komůrce složené
z vany s destilovanou vodou, na níž plavala nádobka s rovným dnem, do které se vložily
membrány, jsme membrány inkubovali s primárními protilátkami přes noc při 4°C.
Primární protilátky byly ředěny v 1% roztocích BSA nebo mléka, podle toho, v čem byly
membrány blokovány. Ředění uvádí tabulka 13. Druhý den následovalo opět trojité
promytí, po němž jsme inkubovali membrány se sekundárními protilátkami (viz tab. 13) po
dobu 2 hod při pokojové teplotě na kývačce.

Tab. 13. Ředění primárních protilátek a použití sekundárních protilátek.
primární protilátka
(koncentrace)

ředění (Ab:1%BSA nebo
1% mléko)

sekundární protilátka
(koncentrace 400 μg/ 1 ml)

anti-hefestin (200 μg/ ml)

1:100

anti-goat

anti-DMT1 (200 μg/ ml)

1:100

anti-goat

anti-ferroportin (1 mg/ ml)

1:66

anti-rabbit

anti-Dcytb (0,5 mg/ ml)

1:100

anti-goat

anti-aktin (1,5 mg/ ml)

1:800

anti-mouse

Množství sekundární protilátky bylo vždy 3 μl roztoku protilátky, 4 ml 5% BSA nebo
mléka (opět dle blokace) a 16 ml TBS s Tweenem 20. Následovalo trojité promytí, po
kterém byly membrány připraveny k vizualizaci proteinů.
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Uvedená ředění primárních protilátek a časy blokace membrán jsou výsledkem
optimalizací provedených RNDr. J. Neubauerovou.

4.6.2.5 Vizualizace a dokumentace
Vlastní detekce signálu probíhala na PřF UK, na Katedře buněčné a molekulární biologie
na přístroji LAS 4000. Detekce byla umožněna chemiluminiscenční reakcí křenové
peroxidázy navázané na sekundární protilátce a substrátů, luminolu a peroxidu vodíku
(SuperSignal West Pico Chemiluminescent Signal Assay). Membrány označené primární a
sekundární protilátkou jsme umístili do chlazené kamery vytemperované na -30°C. Pro
iniciaci chemiluminiscence jsme na membránu rovnoměrně nanesli cca 1 ml reakčního
substrátu. Expoziční dobu jsme volili v rozmezí 30-360 s dle intenzity signálu. V programu
„Image Reader“ jsme používali funkci „increment“, jež umožňovala pořizování snímků se
vzrůstající expozicí. Na následujících obrázcích (obr. 7-11) jsou příklady pořízených
snímků membrán.

Obr. 7. Membrána se vzorky hefestinu. Jednotlivé chemiluminiscenční signály odpovídají
hladinám hefestinu u všech zastoupených skupin pacientů. Zleva – IDA (sideropenická
anemie), HHC (hereditární hemochromatóza), ALD (alkoholové onemocnění jater),
kontrola.

Obr. 8. Membrána se vzorky DMT1. Jednotlivé chemiluminiscenční signály odpovídají
hladinám DMT1 u

všech zastoupených skupin pacientů. Zleva – IDA (sideropenická

anemie), HHC (hereditární hemochromatóza), ALD (alkoholové onemocnění jater),
kontrola.
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Obr. 9. Membrána se vzorky ferroportinu. Jednotlivé chemiluminiscenční signály
odpovídají hladinám ferroportinu u všech zastoupených skupin pacientů. Zleva – kontrola,
IDA (sideropenická anemie), HHC (hereditární hemochromatóza), ALD (alkoholové
jaterní onemocnění).

Obr. 10. Membrána se vzorky Dcytb. Jednotlivé chemiluminiscenční signály odpovídají
hladinám Dcytb u všech zastoupených skupin pacientů. Zleva – kontrola, IDA
(sideropenická anemie), HHC (hereditární hemochromatóza), ALD (alkoholové jaterní
onemocnění).

Obr. 11. Membrána se vzorky aktinu. Jednotlivé chemiluminiscenční signály odpovídají
hladinám aktinu u všech zastoupených skupin pacientů. Zleva – kontrola, IDA
(sideropenická anemie), HHC (hereditární hemochromatóza), ALD (alkoholové jaterní
onemocnění).

4.6.2.6 Transformace snímků a jejich densitometrické vyhodnocení
Všechny snímky byly pořízeny se shodným nastavením kamery a uloženy do souborů
ve formátu TIFF. Kvůli potížím během vyhodnocování snímků programem „ImageJ“ jsme
se museli blíže seznámit s konkrétní parametrizací formátu na kameře.

Analýzou nasnímaných souborů v programu „Identify“ z balíku „ImageMagick“ jsme
zjistili, že obrazová data jsou organizována ve formě obdélníkové matice pixelů. Jde
o jednoduché datové objekty, které popisují barvu bodu na dané souřadnici v obrazové
matici. Každý pixel je kódován jedním bajtem (tj. číselnou hodnotou v rozsahu 0 - 255).
Toto číslo udává index v tzv. tabulce barev, která je umístěna v souboru společně
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s obrazovou maticí. Tabulka barev obsahuje 128 položek, přičemž každá z nich kóduje
barvu trojicí bajtů, tzv. RGB („Red Green Blue“) hodnotou. Kamera však zaznamenává
v jednotlivých pixelech obrazu pouze intenzitu světla a nikoli jeho barvu. Obsah tabulky se
tím pádem redukuje pouze na intenzity, tj. barvy v různých odstínech šedi, takže všechny
tři RGB složky jsou nastaveny na stejnou úroveň. Nejvyšší možná hodnota intenzity je
kódována trojicí (0, 0, 0) a nejnižší trojicí (255, 255, 255).

Program pro zpracování obrazových dat „ImageJ“ dokázal TIFF soubory pořízené
kamerou načíst a zobrazit, ale již ne korektně vyhodnotit. Prvním varovným signálem byla
nemožnost převést zobrazený snímek na negativ. Vyhodnocovací algoritmus totiž vyžaduje
opačné kódování intenzit, kdy nejnižší intenzitě odpovídá RGB hodnota (0, 0, 0) a nejvyšší
(255, 255, 255). Této transformace lze dosáhnout přepočítáním všech 128 položek tabulky
barev rovnicí
(Ri , Gi , Bi ) = (255-Ri , 255-Gi , 255-Bi ),
což by měla zajistit právě funkce převodu na negativ. Výsledkem každého pokusu o převod
však byl vždy zcela bílý obrázek. Korektnost vyhodnocení jsme se tedy pokusili ověřit
srovnáním výsledků vypočítaných ručně na malém regionu originálního snímku s výsledky
získanými z programu na tomtéž regionu. Tento test sice také selhal, ale analýzou jeho
výsledků jsme zjistili, v čem program „ImageJ“ chybuje.

Hodnotu „IntDens“ vypočítáme tak, že sečteme intenzitu (tj. příslušnou úroveň odstínu
šedi v tabulce barev – pouze jednu hodnotu z RGB trojice) jednotlivých pixelů ve
vybraném regionu (tj. námi ohraničeném bandu na smínku). Program „ImageJ“ však místo
skutečné hodnoty intenzity pixelu sčítá pouze indexy v tabulce intenzit (který má kamera
nastavený). Výsledek tedy neodpovídá objektivnímu součtu intenzit pixelů.

Pro další použití programu „ImageJ“ bylo tedy nutné zajistit, aby obrazová matice
obsahovala jen skutečné intenzity pixelů, to znamenalo převést všechny získané snímky
do jinak nastaveného formátu TIFF či do některého dalšího formátu pro ukládání
obrazových dat. Pro soubor v tomto formátu by pak měl zároveň korektně fungovat
i převod na negativ.

Provedli jsme tedy několik pokusů o změnu formátu pomocí programů „IrfanView“
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a „Convert“ z balíčku „ImageMagick“. V žádném z nich se nám však nepodařilo splnit obě
stanovené podmínky. Nakonec bylo nutné za tímto účelem vyvinout jednorázový
konverzní program „InvTiff8bit.jar“. Program je implementován v programovacím jazyce
„Java“ s využitím knihovny JAI („Java Advanced Imaging“) pro zpracování obrazových
dat. Vstupem programu je soubor pořízený kamerou a výstupem je rovnou negovaný
snímek bez tabulky barev, takže jednotlivé pixely v obrazové matici představují skutečné
hodnoty intenzit. Intenzity již nejsou kódovány trojicí bajtů RGB, ale pouze jedním
bajtem. RGB barvy načteného snímku jsme převedly na negativní hodnoty takto:
(Ri , Gi , Bi ) = (255-Ri , 255-Gi , 255-Bi )
Výsledný obrazový soubor je pak bez problému možno analyzovat v programu „ImageJ“.

Postup vyhodnocování snímků navrhl a program pro konverzi vyvinul Ing. O. Stančík.

Western blot je metoda běžně používaná pro vyhodnocování vzájemných poměrů vzorků
na jedné membráně. V našem případě jsme museli vyhodnocovat přes 70 vzorků; tento
počet pochopitelně přesahuje kapacity elektroforetických aparatur. Proto jsme vždy
k následující skupině analyzovaných vzorků připojili vzorek, který už pro daný protein
analyzován byl. Vzájemným podílem staré hodnoty „IntDens“ a nové hodnoty „IntDens“
jsme násobili vzorky umístěné na nové membráně, abychom jejich intenzitu, jež mohla být
pozměněna nevyloučitelnými změnami reakčních podmínek, přizpůsobili intenzitě starších
vzorků. Aproximované hodnoty „IntDens“ pro proteiny hefestin, ferroportin, DMT1 a
Dcytb jsme dělili hodnotou „IntDens“ (taktéž aproximovanou) pro aktin toho samého
vzorku, který slouží jako „house-keeping gen“ pro poměrové vyjádření exprese proteinu.

4.7 Statistická analýza
Data jsou vyjádřena aritmetickým průměrem jednotlivých hodnot. Pro větší přehlednost
jsou hodnoty aritmetických průměrů testovaných skupin vztaženy ke kontrolnímu vzorku,
jehož hodnota aritmetického průměru byla normalizována na 1,0. Vzhledem k vyloučení
normálního rozložení dat pomocí testů normality, bylo nutno použít pro mnohonásobné
srovnávání dat Kruskal-Wallisův test, Dunnův test pro mnohonásobné porovnání mezi
dvěma skupinami a Mann-Whitneyho U test. Pro hodnocení korelací dat byl použit
Spearmannův korelační koeficient. Statistické zpracování dat bylo provedeno programem
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„GraphPad Prism“ a programem „STATISTIKA 9“. Hladina statistické významnosti byla
stanovena ve všech testech na 0,05.
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5 Výsledky
Diplomová práce je součástí velké studie, v rámci které byly prováděny i jiné analýzy, než
je stanovení exprese proteinů a genotypizace studovaných jedinců, na kterých pracovala
autorka. Kvantitativní analýza mRNA a stanovení hladiny hepcidinu bylo provedeno Dr.
M. Dostalíkovou a Mgr. K. Balušíkovou. Tyto výsledky zde autorka diplomové práce
uvádí v kontextu výsledků svých. Popisné statistiky všech zjišťovaných parametrů včetně
biochemických markerů stanovovaných na příslušných nemocničních pracovištích jsou
uvedeny v příloze na konci práce. Popisné statistiky a tabulky pro vícenásobné porovnání
vypracovala Ing. J. Vránová.

5.1 Genotypizace HFE genu
Provedli jsme genotypizaci HFE genu u 62 pacientů zařazených do studie. Korelace
klinické diagnózy a mutací v genu HFE byla značná u skupiny pacientů s HHC. Mutace
v genu HFE však byly nalezeny také ve skupinách IDA a ALD. Ve skupině kontrola žádné
mutace genu HFE nalezeny nebyly (tab. 14).

Tab. 14. Počty pacientů s mutacemi v HFE genu.

Kontrola,
n = 10
IDA,
n = 16
HHC,
n = 13
ALD,
n = 23

bez
mutací

homozygot
C282Y

homozygot
H63D

heterozygot
H63D

heterozygot
S65C

0

složený
heterozygot
C282Y/H63D
0

10

0

0

0

13

0

1

0

2

0

0

8

1

4

0

0

17

0

1

1

3

1

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Za názvem skupiny je uveden počet
pacientů ve skupině.
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5.2 Rozdíly v expresi molekul metabolismu železa u pacientů na úrovni
mRNA
Pomocí qPCR byla stanovena metodou výpočtu 2-ddCt relativní množství mRNA ve
vzorcích duodenální tkáně pacientů. Objektem zájmu v rámci diplomové práce byla mRNA
genů pro Dcytb, hefestin, DMT1 a ferroportin. Zjištěná relativní množství neodpovídala
normálnímu rozložení, proto byl aplikován Kruskal-Wallisův test analýzy rozptylu.
Následně proběhlo vícenásobné porovnání všech skupin. Každý graf doplňuje tabulka s phodnotami daných testů.

Stanovili jsme hladinu exprese Dcytb mRNA u kontroly, pacientů s IDA, pacientů s HHC a
pacientů s ALD. Zvýšení exprese Dcytb mRNA o zhruba 50 % jsme pozorovali u skupiny
IDA. Zvýšení exprese Dcytb mRNA ve skupině anemiků bylo nepatrné. Skupina ALD se
od skupiny kontrola v expresi Dcytb mRNA prakticky nelišila (obr. 12). Pětiprocentní
hladinu statistické významnosti překročilo zjištěné zvýšení Dcytb mRNA u IDA oproti
kontrole i oproti skupině ALD (tab. 15).

Obr. 12. Porovnání exprese Dcytb mRNA u jednotlivých skupin pacientů. Skupiny:
kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
průměrná hodnota a směrodatná odchylka.
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Tab. 15. P-hodnoty vícenásobného porovnání skupin pro expresi mRNA genu pro Dcytb.
mRNA Dcytb

K-W test p = 0,0029
vícenásobná porovnání p hodnoty kontrola
IDA
kontrola
0,001877
IDA
0,001877
HHC
1,000000 0,165374
ALD
1,000000 0,007793

HHC
1,000000
0,165374

ALD
1,000000
0,007793
1,000000

1,000000

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Hodnoty, jež překročily pětiprocentní
hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Stanovená exprese mRNA hefestinu byla ve skupině IDA zvýšena téměř o 50 %. Ve
skupině HHC byla exprese mRNA hefestinu nepatrně snížena. Skupina ALD se v expresi
mRNA hefestinu od skupiny kontrola prakticky neliší (obr. 13). Pětiprocentní hladinu
statistické významnosti překročilo zvýšení v expresi mRNA hefestinu ve skupině IDA ve
srovnání s kontrolou. Dále je zvýšení exprese mRNA ve skupině IDA statisticky významné
ve srovnání se skupinami HHC a ALD (tab. 16).

Obr. 13. Porovnání exprese mRNA hefestinu (Hp) u jednotlivých skupin pacientů. Skupiny:
kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
průměrná hodnota a směrodatná odchylka.
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Tab. 16. P-hodnoty vícenásobného porovnání skupin pro expresi mRNA genu pro hefestin
(Hp).
mRNA Hp

K-W test p = 0,0026
vícenásobná porovnání p hodnoty kontrola
IDA
kontrola
0,017508
IDA
0,017508
HHC
1,000000 0,003037
ALD
1,000000 0,024986

HHC
1,000000
0,003037

ALD
1,000000
0,024986
1,000000

1,000000

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Hodnoty, jež překročily pětiprocentní
hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Stanovená exprese DMT1 mRNA byla ve skupině IDA 5x vyšší než ve skupině kontrola a
ve skupině HHC zhruba 3x vyšší než ve skupině kontrola. Skupina ALD vykazovala
zvýšení exprese DMT1 mRNA na dvojnásobnou hodnotu ve srovnání s kontrolou (obr. 14).
Pětiprocentní hladinu statistické významnosti překročilo zvýšení exprese DMT1 mRNA
pouze ve skupině IDA ve srovnání s kontrolou. Zvýšení exprese DMT1 mRNA ve skupině
HHC ve srovnání s kontrolou bylo těsně pod pětiprocentní hladinou statistické
významnosti (tab. 17).

Obr. 14. Porovnání exprese DMT1 mRNA u jednotlivých skupin pacientů. Skupiny:
kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
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průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Tab. 17. P-hodnoty vícenásobného porovnání skupin pro expresi mRNA genu pro DMT1.
mRNA DMT1 K-W test p = 0,0009
vícenásobná porovnání p hodnoty kontrola
IDA
kontrola
0,000271
IDA
0,000271
HHC
0,055142 0,357803
ALD
0,097737 0,365102

HHC
0,055142
0,357803

ALD
0,097737
0,365102
1,000000

1,000000

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Hodnoty, jež překročily pětiprocentní
hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Stanovená hladina exprese mRNA ferroportinu byla zvýšena na 2,5 násobek ve skupině
IDA ve srovnání s kontrolou. Skupiny HHC a ALD vykazovaly zvýšení v expresi mRNA
ferroportinu oproti kontrole pouze o zhruba 50 % (obr. 15). Statisticky významné rozdíly
jsme zaznamenali v případě zvýšení exprese mRNA ferroportinu ve skupině IDA ve
srovnání s kontrolou. Dále jsme zjistili statisticky významné zvýšení exprese mRNA
ferroportinu ve skupině IDA ve srovnání se skupinou ALD (tab. 18).

Obr. 15. Porovnání exprese mRNA ferroportinu (Fp) u jednotlivých skupin pacientů.
Skupiny: kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
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průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Tab. 18. P-hodnoty vícenásobného porovnání skupin pro expresi mRNA genu pro
ferroportin (Fp).

mRNA Fp

K-W test p = 0,0001
vícenásobná porovnání p hodnoty kontrola
IDA
kontrola
0,000019
IDA
0,000019
HHC
0,481545 0,126836
ALD
0,188192 0,049673

HHC
0,481545
0,126836

ALD
0,188192
0,049673
1,000000

1,000000

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Hodnoty, jež překročily pětiprocentní
hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

5.3 Rozdíly v expresi molekul metabolismu železa u pacientů na úrovni
proteinů
Analýzou western blot byla stanovena hladina exprese proteinů (hodnota „IntDens“)
Dcytb, hefestinu, DMT1 a ferroportinu ve všech čtyřech sledovaných skupinách. Zjištěné
hodnoty opět neodpovídaly normálnímu rozložení, proto bylo při výběru statistických testů
postupováno jako výše v případě mRNA.

Porovnáním exprese proteinu Dcytb jsme zjistili, že skupina HHC vykazuje zvýšení
exprese proteinu Dcytb o více než 1,5 násobek exprese proteinu Dcytb u kontroly. Malá
zvýšení exprese proteinu Dcytb ve srovnání s kontrolou byla zaznamenána u skupin IDA a
ALD (obr. 16). Žádné z těchto zvýšení však nepřekročilo pětiprocentní hladinu statistické
významnosti (tab. 19).
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Obr. 16. Porovnání exprese proteinu Dcytb u jednotlivých skupin pacientů. Skupiny:
kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Tab. 19. P-hodnoty vícenásobného porovnání skupin pro expresi proteinu Dcytb.
protein Dcytb

K-W test p = 0,9161
vícenásobná porovnání p hodnoty kontrola
IDA
kontrola
1,000000
IDA
1,000000
HHC
1,000000 1,000000
ALD
1,000000 1,000000

HHC
1,000000
1,000000

ALD
1,000000
1,000000
1,000000

1,000000

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Hodnoty, jež překročily pětiprocentní
hladinu statistické významnosti, jsou červeně.
Stanovená hladina exprese hefestinu byla nepatrně zvýšena ve srovnání s kontrolou ve
skupině HHC. Ve skupinách IDA a ALD nebyly ve srovnání s kontrolou zaznamenány
prakticky žádné rozdíly v expresi proteinu hefestin (obr. 17). Ve změnách exprese proteinu
hefestin jsme u žádné ze skupin nezaznamenali statisticky významný rozdíl (tab. 20).
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Obr. 17. Porovnání exprese proteinu hefestin (Hp) u jednotlivých skupin pacientů. Skupiny:
kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Tab. 20. P-hodnoty vícenásobného porovnání skupin pro expresi proteinu hefestin (Hp).
protein Hp

K-W test p = 0,2972
vícenásobná porovnání p hodnoty kontrola
IDA
kontrola
1,000000
IDA
1,000000
HHC
1,000000 1,000000
ALD
1,000000 1,000000

HHC
1,000000
1,000000

ALD
1,000000
1,000000
1,000000

1,000000

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Hodnoty, jež překročily pětiprocentní
hladinu statistické významnosti, jsou červeně.
V expresi proteinu DMT1 jsme zaznamenali snížení zhruba o 20 % ve skupině IDA ve
srovnání s kontrolou. Skupiny HHC a ALD se od kontroly v expresi proteinu DMT1 téměř
nelišily (obr. 18). Statisticky významné změny v expresi DMT1 proteinu nebyly nalezeny
v žádné ze skupin (tab. 21).
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Obr. 18. Porovnání exprese proteinu DMT1 u jednotlivých skupin pacientů. Skupiny:
kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
průměrná hodnota a směrodatná odchylka.
Tab. 21. P-hodnoty vícenásobného porovnání skupin pro expresi proteinu DMT1.
protein DMT1 K-W test p = 0,8270
vícenásobná porovnání p hodnoty kontrola
IDA
kontrola
1,000000
IDA
1,000000
HHC
1,000000 1,000000
ALD
1,000000 1,000000

HHC
1,000000
1,000000

ALD
1,000000
1,000000
1,000000

1,000000

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Hodnoty, jež překročily pětiprocentní
hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Stanovená hladina exprese ferroportinu byla ve skupině ALD zvýšena oproti kontrole
zhruba o 50 %. Nepatrné zvýšení exprese proteinu ferroportin ve srovnání s kontrolou bylo
zaznamenáno ve skupinách IDA a HHC (obr. 19). V žádné ze skupin nebylo v expresi
proteinu ferroportin zaznamenáno statisticky významné zvýšení (tab. 22).
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Obr. 19. Porovnání exprese proteinu ferroportin (Fp) u jednotlivých skupin pacientů.
Skupiny: kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Tab. 22. P-hodnoty vícenásobného porovnání skupin pro protein ferroportin (Fp).
protein Fp

K-W test p = 0,1687
vícenásobná porovnání p hodnoty kontrola
IDA
kontrola
1,000000
IDA
1,000000
HHC
1,000000 1,000000
ALD
0,319117 1,000000

HHC
1,000000
1,000000

ALD
0,319117
1,000000
1,000000

1,000000

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Hodnoty, jež překročily pětiprocentní
hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

5.4 Porovnání léčených a neléčených pacientů s hemochromatózou
Množství odlehlých hodnot představujících tytéž pacienty ve skupině HHC v případě
proteinů i mRNA nás přivedlo na myšlenku, že by se mohla exprese zkoumaných molekul
na úrovni mRNA i proteinů lišit mezi pacienty léčenými v době odběru duodenální tkáně a
mezi pacienty do té doby neléčenými. K ověření této hypotézy jsme použili MannWhitneyův dvouvýběrový U test. Rozdíly v expresi na úrovni mRNA a dále na úrovni
61

proteinů mezi těmito dvěma skupinami hemochromatiků uvádějí následující obr. 20 – obr.
23 doplněné tabulkami p-hodnot (tab. 23 a 24).

Mezi skupinami neléčených pacientů s HHC a léčených pacientů s HHC se exprese Dcytb
mRNA prakticky neliší (obr. 20). Exprese mRNA hefestinu je u léčených pacientů zhruba o
čtvrtinu vyšší než u pacientů neléčených (obr. 21). Nárůst na pětinásobnou hodnotu u
léčených pacientů jsme zaznamenali v expresi DMT1 mRNA (obr. 22). Dvojnásobně vyšší
u léčených pacientů byla hladina exprese mRNA ferroportinu (obr. 23). Pětiprocentní
hladinu statistické významnosti překročilo pouze zvýšení exprese DMT1 mRNA u
léčených pacientů oproti pacientům neléčeným (tab. 23).

Obr. 20. Porovnání exprese Dcytb na úrovni mRNA u léčených a neléčených pacientů.
Skupiny: neléčení HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou, kteří v době odběru
duodenální tkáně nepodstupovali léčbu flebotomiemi. Léčení HHC - pacienti s hereditární
hemochromatózou, kteří v době odběru duodenální tkáně podstupovali léčbu flebotomiemi.
Uvedena je průměrná hodnota a směrodatná odchylka.
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Obr. 21. Porovnání exprese hefestinu (Hp) na úrovni mRNA u léčených a neléčených
pacientů. Skupiny: neléčení HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou, kteří v době
odběru duodenální tkáně nepodstupovali léčbu flebotomiemi. Léčení HHC - pacienti
s hereditární hemochromatózou, kteří v době odběru duodenální tkáně podstupovali léčbu
flebotomiemi. Uvedena je průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Obr. 22. Porovnání exprese DMT1 na úrovni mRNA u léčených a neléčených pacientů.
Skupiny: neléčení HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou, kteří v době odběru
duodenální tkáně nepodstupovali léčbu flebotomiemi. Léčení HHC - pacienti s hereditární
hemochromatózou, kteří v době odběru duodenální tkáně podstupovali léčbu flebotomiemi.
Uvedena je průměrná hodnota a směrodatná odchylka.
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Obr. 23. Porovnání exprese ferroportinu (Fp) na úrovni mRNA u léčených a neléčených
pacientů. Skupiny: neléčení HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou, kteří v době
odběru duodenální tkáně nepodstupovali léčbu flebotomiemi. Léčení HHC - pacienti
s hereditární hemochromatózou, kteří v době odběru duodenální tkáně podstupovali léčbu
flebotomiemi. Uvedena je průměrná hodnota a směrodatná odchylka.
Tab. 23. P-hodnoty Mann-Whitneyova U testu pro expresi mRNA u pacientů léčených
v době odběru duodenální tkáně flebotomiemi a u pacientů takto neléčených.
Mann-Whitney U test
neléčení x léčení
Dcytb mRNA
Hp mRNA
DMT1 mRNA
Fp mRNA

HHC
p hodnoty
0,8329
0,2844
0,0451
0,2222

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Stanovená hladina exprese proteinu Dcytb byla u léčených pacientů s HHC snížena téměř
na polovinu (obr. 24). V případě exprese hefestinu se léčení pacienti s HHC od pacientů
neléčených v podstatě nelišili (obr. 25). Hladina exprese proteinu DMT1 byla u léčených
pacientů nepatrně zvýšena (obr. 26). Naopak v případě exprese proteinu ferroportin jsme
zaznamenali u léčených pacientů pokles zhruba o čtvrtinu (obr. 27). Ani v jednom
z případů exprese zkoumaných molekul metabolismu železa na úrovni proteinů jsme
nezaznamenali statisticky významnou změnu (tab. 24).
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Obr. 24. Porovnání exprese Dcytb na úrovni proteinu u jednotlivých skupin pacientů.
Skupiny: neléčení HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou, kteří v době odběru
duodenální tkáně nepodstupovali léčbu flebotomiemi. Léčení HHC - pacienti s hereditární
hemochromatózou, kteří v době odběru duodenální tkáně podstupovali léčbu flebotomiemi.
Uvedena je průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Obr. 25. Porovnání exprese hefestinu (Hp) na úrovni proteinu u jednotlivých skupin
pacientů. Skupiny: neléčení HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou, kteří v době
odběru duodenální tkáně nepodstupovali léčbu flebotomiemi. Léčení HHC - pacienti
s hereditární hemochromatózou, kteří v době odběru duodenální tkáně podstupovali léčbu
flebotomiemi. Uvedena je průměrná hodnota a směrodatná odchylka.
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Obr. 26. Porovnání exprese DMT1 na úrovni proteinu u jednotlivých skupin pacientů.
Skupiny: neléčení HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou, kteří v době odběru
duodenální tkáně nepodstupovali léčbu flebotomiemi. Léčení HHC - pacienti s hereditární
hemochromatózou, kteří v době odběru duodenální tkáně podstupovali léčbu flebotomiemi.
Uvedena je průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Obr. 27. Porovnání exprese ferroportinu (Fp) na úrovni proteinu u jednotlivých skupin
pacientů. Skupiny: neléčení HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou, kteří v době
odběru duodenální tkáně nepodstupovali léčbu flebotomiemi. Léčení HHC - pacienti
s hereditární hemochromatózou, kteří v době odběru duodenální tkáně podstupovali léčbu
flebotomiemi. Uvedena je průměrná hodnota a směrodatná odchylka.
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Tab. 24. P-hodnoty Mann-Whitneyova U testu pro expresi proteinů u pacientů léčených
v době odběru duodenální tkáně flebotomiemi a u pacientů takto neléčených.
Mann-Whitney U test
neléčení x léčení
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

HHC
p hodnoty
0,6216
0,4351
0,3301
0,1709

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

5.5 Korelace exprese studovaných molekul transportu železa
Funkce molekul transportu železa v buňce je vzájemně silně provázaná a navzájem
ovlivněná. Síla vzájemných vztahů se dá vyjádřit korelacemi jednak v rámci exprese
mRNA nebo proteinů jak u všech skupin pacientů dohromady, tak v rámci jednotlivých
skupin zvlášť. Zajímavé výstupy lze očekávat při korelaci mRNA a proteinu toho samého
genu. Předmětem zájmu zde byly opět stejné molekuly jako ve výše uvedených testech.
Z důvodu nesplnění normality dat byl k vyhodnocení použit Spearmannův korelační test.

Pro velký objem dat, který nelze do této diplomové práce zanést, uvádíme jen příklady
grafů pro korelace všech skupin dohromady – exprese na úrovni proteinů a exprese mRNA
proti expresi na úrovni proteinů. Ostatní korelace jsou zde uvedeny v podobě tabulek phodnot Spearmannových korelací.

5.5.1 Korelace exprese na úrovni mRNA
Tabulky tab. 25 až tab. 29 udávají p-hodnoty vzájemných korelací exprese molekul
transportu železa na úrovni mRNA v rámci všech skupin dohromady a v rámci každé
skupiny pacientů zvlášť.

Dané veličiny spolu významně korelují. V rámci všech skupin korelují všechny kombinace
exprese mRNA. Pokud zkoumáme korelace v rámci každé skupiny zvlášť, nacházíme
nejsilnější a nejpočetnější korelace u skupiny kontrola, kde navzájem korelují tyto mRNA:
Dcytb vs. hefestin, Dcytb vs. ferroportin, ferroportin vs. hefestin, DMT1 vs. ferroportin
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(tab. 26). Skupina IDA vykazuje korelaci u mRNA hefestinu a Dcytb mRNA (tab. 27).
V této skupině koreluje také mRNA ferroportinu a DMT1 mRNA. U skupiny HHC
pozorujeme překročení pětiprocentní hladiny statistické významnosti u těchto korelací:
Dcytb vs. hefestin, Dcytb vs. ferroportin a ferroportin vs. DMT1 (tab. 28). V poslední
skupině, tj. v případě pacientů s ALD, jsme nalezli významné korelace pouze mezi mRNA
hefestinu a Dcytb mRNA, dále mezi DMT1 mRNA a mRNA ferroportinu (tab. 29).

Tab. 25. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro všechny skupiny na úrovni
exprese mRNA.
všechny skupiny Dcytb mRNA
Dcytb mRNA
Hp mRNA
<0,0001
DMT1 mRNA
0,0043
Fp mRNA
<0,0001

Hp mRNA
<0,0001
0,0127
<0,0001

DMT1 mRNA
0,0043
0,0127

Fp mRNA
<0,0001
<0,0001
<0,0001

<0,0001

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Tab. 26. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu kontrola na úrovni
exprese mRNA.
kontrola
Dcytb mRNA
Hp mRNA
DMT1 mRNA
Fp mRNA

Dcytb mRNA
<0,0001
0,3348
0,0018

Hp mRNA
<0,0001
0,4412
0,0007

DMT1 mRNA
0,3348
0,4412

Fp mRNA
0,0018
0,0007
<0,0001

<0,0001

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Tab. 27. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu IDA (sideropenická
anemie) na úrovni exprese mRNA.
IDA
Dcytb mRNA
Hp mRNA
DMT1 mRNA
Fp mRNA

Dcytb mRNA
0,0045
0,2216
0,1309

Hp mRNA
0,0045
0,5717
0,6251

DMT1 mRNA
0,2216
0,5717

Fp mRNA
0,1309
0,6251
0,0002

0,0002

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.
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Tab. 28. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu HHC (hereditární
hemochromatóza) na úrovni exprese mRNA.
HHC
Dcytb mRNA
Hp mRNA
DMT1 mRNA
Fp mRNA

Dcytb mRNA
0,0205
0,2086
0,0165

Hp mRNA
0,0205
0,2629
0,0780

DMT1 mRNA
0,2086
0,2629

Fp mRNA
0,0165
0,0780
0,0003

0,0003

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.
Tab. 29. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu pacientů s ALD
(alkoholové jaterní onemocnění) na úrovni exprese mRNA.
ALD
Dcytb mRNA
Hp mRNA
DMT1 mRNA
Fp mRNA

Dcytb mRNA
0,0036
0,6420
0,7868

Hp mRNA
0,0036
0,4211
0,0712

DMT1 mRNA
0,6420
0,4211

Fp mRNA
0,7868
0,0712
<0,0001

<0,0001

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

5.5.2 Korelace exprese na úrovni proteinů
Obr. 28 až obr. 33 představují korelaci proteinů v rámci všech skupin. P-hodnoty těchto
korelací jsou uvedeny v tab. 30. V tab. 31 - tab. 34 jsou zaneseny p-hodnoty korelací
proteinů v rámci každé skupiny zvlášť.

Pětiprocentní hladinu statistické významnosti překročily v případě hodnocení v rámci
všech skupin tyto vzájemné korelace proteinů (tab. 30): hefestin vs. Dcytb (obr. 28),
ferroportin vs. Dcytb (obr. 30), DMT1 vs. hefestin (obr. 31), ferroportin vs. hefestin (obr.
32). Nekoreluje exprese proteinů DMT1 vs. Dcytb (obr. 29) a DMT1 vs. ferroportin (obr.
33). Ve skupině kontrola nalézáme tyto významné korelace proteinů: hefestin vs. DMT1,
Dcytb vs. ferroportin a hefestin vs. ferroportin (tab. 31). Ve skupině IDA pozorujeme
korelaci mezi proteiny DMT1 a Dcytb, dále mezi ferroportinem a Dcytb (tab. 32). Ve
skupině HHC významně koreluje exprese proteinů ferroportinu s Dcytb a DMT1
s hefestinem (tab. 33). Konečně pacienti s ALD vykazují významné korelace v expresi
všech proteinů navzájem, vyjma vztah DMT1 a ferroportin (tab. 34).
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Obr. 28. Korelace exprese proteinu hefestinu (Hp) a exprese proteinu Dcytb. Modré
kroužky představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované
linky vyznačují interval spolehlivosti.

Obr. 29. Korelace exprese proteinu DMT1 a exprese proteinu Dcytb. Modré kroužky
představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované linky
vyznačují interval spolehlivosti.
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Obr. 30. Korelace exprese proteinu ferroportinu (Fp) a exprese proteinu Dcytb. Modré
kroužky představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované
linky vyznačují interval spolehlivosti.

Obr. 31. Korelace exprese proteinu DMT1 a exprese proteinu hefestinu (Hp). Modré
kroužky představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované
linky vyznačují interval spolehlivosti.
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Obr. 32. Korelace exprese proteinu ferroportinu (Fp) a exprese proteinu hefestinu (Hp).
Modré kroužky představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené
čárkované linky vyznačují interval spolehlivosti.

Obr. 33. Korelace exprese proteinu DMT1 a exprese proteinu ferroportinu (Fp). Modré
kroužky představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované
linky vyznačují interval spolehlivosti.
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Tab. 30. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro všechny skupiny pacientů na
úrovni exprese proteinů.
všechny skupiny
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb protein Hp protein
<0,0001
<0,0001
0,2372
<0,0001
<0,0001
0,0002

DMT1 protein Fp protein
0,2372
<0,0001
<0,0001
0,0002
0,3491
0,3491

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Tab. 31. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu kontrola na úrovni
exprese proteinů.
kontrola
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb protein Hp protein
0,0918
0,0918
0,3304
0,0129
0,0024
0,0037

DMT1 protein Fp protein
0,3304
0,0024
0,0129
0,0037
0,4221
0,4221

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Tab. 32. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu IDA (sideropenická
anemie) na úrovni exprese proteinů.
IDA
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb protein Hp protein
0,3911
0,3911
0,0168
0,6967
0,0022
0,8629

DMT1 protein Fp protein
0,0168
0,0022
0,6967
0,8629
0,3663
0,3663

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Tab. 33. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu HHC (hereditární
hemochromatóza) na úrovni exprese proteinů.
HHC
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb protein Hp protein
0,0607
0,0607
0,7129
0,0325
0,0165
0,3156

DMT1 protein Fp protein
0,7129
0,0165
0,0325
0,3156
0,9656
0,9656

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.
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Tab. 34. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu pacientů s ALD
(alkoholové jaterní onemocnění) na úrovni exprese proteinů.
ALD
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb protein Hp protein
0,0221
0,0221
0,0268
<0,0001
0,0002
0,0466

DMT1 protein Fp protein
0,0268
0,0002
<0,0001
0,0466
0,1448
0,1448

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

5.5.3 Korelace exprese na úrovni mRNA a exprese na úrovni proteinů
Obr. 34 až obr. 37 představují korelaci v rámci všech skupin mezi expresí příslušné
molekuly transportu železa na úrovni mRNA a na úrovni proteinu. P-hodnoty těchto
korelací jsou zaznamenány v tab. 35. Zbylé p-hodnoty korelací mezi expresí molekuly na
úrovni mRNA a na úrovni proteinu v rámci každé skupiny zvlášť jsou doplněny v tab. 36
až tab. 39.

V rámci všech skupin pacientů pozorujeme významnou korelaci pouze mezi expresí
proteinu hefestin a mRNA hefestinu (obr. 35, tab. 35) a mezi proteinem DMT1 a DMT1
mRNA (obr. 36, tab. 35). Ve skupině IDA korelují navzájem exprese mRNA s expresí
příslušného proteinu u Dcytb a hefestinu (tab. 37). Ve skupině HHC koreluje pouze exprese
proteinu DMT1 s expresí DMT1 mRNA (tab. 38). Co se týče skupin kontrola a ALD, zde
nepozorujeme korelace žádné (tab. 36 a 39).
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Obr. 34. Korelace exprese proteinu Dcytb a exprese Dcytb mRNA. Modré kroužky
představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované linky
vyznačují interval spolehlivosti.

Obr. 35. Korelace exprese proteinu hefestinu (Hp) a exprese mRNA hefestinu. Modré
kroužky představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované
linky vyznačují interval spolehlivosti.
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Obr. 36. Korelace exprese proteinu DMT1 a exprese DMT1 mRNA. Modré kroužky
představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované linky
vyznačují interval spolehlivosti.

Obr. 37. Korelace exprese proteinu ferroportinu (Fp) a exprese mRNA ferroportinu. Modré
kroužky představují konkrétní hodnoty, černá linka je regresní přímka, červené čárkované
linky vyznačují interval spolehlivosti.
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Tab. 35. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro všechny skupiny na úrovni
exprese mRNA a exprese proteinů.
všechny skupiny
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb mRNA
0,7603

Hp mRNA

DMT1 mRNA

Fp mRNA

0,0058
0,0257
0,5061

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.
Tab. 36. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu kontrola na úrovni
exprese mRNA a exprese proteinů.
kontrola
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb mRNA
0,4254

Hp mRNA

DMT1 mRNA

Fp mRNA

0,0923
0,2919
0,9781

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Tab. 37. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu IDA (sideropenická
anemie) na úrovni exprese mRNA a exprese proteinů.
IDA
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb mRNA
0,0284

Hp mRNA

DMT1 mRNA

Fp mRNA

0,0164
0,1110
0,2059

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

Tab. 38. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu HHC (hereditární
hemochromatóza) na úrovni exprese mRNA a exprese proteinů.
HHC
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb mRNA
0,8290

Hp mRNA

DMT1 mRNA

Fp mRNA

0,4706
0,0415
0,8799

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.
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Tab. 39. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu pacientů s ALD
(alkoholové jaterní onemocnění) na úrovni exprese mRNA a exprese proteinů.
ALD
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

Dcytb mRNA
0,0682

Hp mRNA

DMT1 mRNA

Fp mRNA

0,1277
0,7398
0,4619

Hodnoty, jež překročily pětiprocentní hladinu statistické významnosti, jsou červeně.

5.6 Exprese hepcidinu
5.6.1 Rozdíly v expresi hepcidinu mezi skupinami pacientů
Hladina hepcidinu byla zjišťována metodou ELISA ze séra pacientů. Protože naměřené
veličiny opět nesplňovaly parametry normálního rozložení, byla k výpočtu statistické
významnosti rozdílů v expresi aplikována Kruskal-Wallisova ANOVA a následný KruskalWallisův Z-test vícenásobného porovnání. V tabulce (tab. 40) jsou uvedeny Z-hodnoty pro
rozdíly mezi skupinami pacientů. Statisticky významné rozdíly v expresi hepcidinu byly
nalezeny pouze mezi pacienty s ALD a hemochromatiky, kdy skupina HHC vykazovala
vyšší expresi hepcidinu, než skupina ALD (obr. 38).

Obr. 38. Exprese aktivního hepcidinu přítomného v séru u jednotlivých skupin pacientů.
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Skupiny: kontrola, IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární
hemochromatózou, ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Uvedena je
průměrná hodnota a směrodatná odchylka.

Tab. 40. Z hodnoty vícenásobného porovnání exprese hepcidinu mezi skupinami.
K-W Z-test vícenásobného porovnání
K-W ANOVA p = 0,0089
n=9
n = 13
n=9
n = 17

kontrola
kontrola
IDA
HHC
ALD

0,4112
0,6651
2,3282

IDA
0,4112
1,1342
2,1210

HHC
0,6651
1,1342

ALD
2,3282
2,1210
3,0888

3,0888

IDA – pacienti se sideropenickou anemií, HHC – pacienti s hereditární hemochromatózou,
ALD – pacienti s alkoholovým onemocněním jater. Z-hodnoty, které překročily hladinu
statistické významnosti 5 % (>2,6383), jsou označeny červeně.

5.6.2 Korelace exprese studovaných proteinů a hepcidinu
Jako v předchozích případech jsme zjišťovali korelace pomocí Spearmannova testu pro
neparametrické veličiny. Tab. 41 až tab. 45 obsahují p-hodnoty těchto vzájemných
korelací. Statisticky významné korelace jsme v žádném z testů nenalezli.

Tab. 41. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro všechny skupiny pro expresi
hepcidinu a expresi proteinů.
všechny skupiny
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

hepcidin
0,8514
0,9695
0,9017
0,2841

Tab. 42. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu kontrola pro expresi
hepcidinu a expresi proteinů.
kontrola
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

hepcidin
0,7033
0,4618
0,6996
0,6646
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Tab. 43. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu IDA (sideropenická
anemie) pro expresi hepcidinu a expresi proteinů.
IDA
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

hepcidin
0,1063
0,7129
0,1591
0,1377

Tab. 44. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu HHC (hereditární
hemochromatóza) pro expresi hepcidinu a expresi proteinů.
HHC
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

hepcidin
0,9484
0,6667
0,9349
0,4630

Tab. 45. P-hodnoty Spearmannova korelačního testu pro skupinu pacientů s ALD
(alkoholové jaterní onemocnění) pro expresi hepcidinu a expresi proteinů.
ALD
Dcytb protein
Hp protein
DMT1 protein
Fp protein

hepcidin
0,5625
0,9647
0,9647
0,7757
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6 Diskuse
Tato diplomová práce je součástí větší studie věnované expresi molekul transportu
nehemového železa do duodenálního enterocytu. Celkem bylo do studie zahrnuto 84
jedinců, kteří byli rozděleni do 4 skupin podle lékařské diagnózy, tj. kontrola, IDA
(sideropenická anemie), HHC (hereditární hemochromatóza) a ALD (alkoholové jaterní
onemocnění). Pokud to vlastnosti odebraného materiálu dovolily, byly provedeny
následující analýzy: stanovení exprese molekul transportu železa na úrovni mRNA,
stanovení exprese molekul transportu železa na úrovni proteinu, stanovení hladiny
aktivního hepcidinu, genotypizace jedinců pro ověření jejich zařazení do skupin. Zároveň
byly pro potřeby studie k dispozici i biochemické parametry získané na lékařských
pracovištích. Ve své diplomové práci uvádím jak vlastní výsledky, tak výsledky svých
spolupracovníků, v jejichž souvislosti je třeba vlastní výsledky diskutovat.

6.1 Rozdíly v expresi molekul metabolismu železa u pacientů na úrovni
mRNA a proteinů
V našem souboru studovaných jedinců pozorujeme statisticky významné zvýšení (více než
4x) exprese DMT1 mRNA u pacientů s IDA. Toto zjištění je v souladu se studií Rolfse et
al. (2002), který zjistil zvýšenou expresi mRNA DMT1 u pacientů s IDA a u pacientů
s HHC. V naší studii není určité zvýšení v expresi DMT1 mRNA u pacientů s HHC
statisticky významné. Zvýšení exprese mRNA DMT1 může u pacientů s IDA představovat
snahu o kompenzaci nedostatečného příjmu železa do organismu. Ani u pacientů s ALD
jsme statisticky významnou změnu v expresi DMT1 mRNA nepozorovali. Tato skutečnost
je v rozporu se studií na myších modelech (Mena et al., 2008), kdy při navození stavu
přetížení železem (často pozorované u pacientů s HHC a ALD) byla zvýšena hladina
exprese DMT1 mRNA.

Statisticky významné zvýšení (o více než 100 %) jsme pozorovali v případě exprese
mRNA ferroportinu, a to opět u skupiny IDA. Pravděpodobně se zde opět jedná o snahu
organismu zvýšit příjem železa duodenálním enterocytem.

Dcytb je ferrireduktáza funkčně spjatá s DMT1, se kterým je umístěna na stejné straně
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enterocytární membrány. Dalo by se předpokládat, že pokud pozorujeme u některé ze
skupin našich pacientů zvýšení exprese mRNA DMT1, budeme zde pozorovat i zvýšení
exprese mRNA Dcytb. Toto zvýšení skutečně zjišťujeme ve skupině IDA. Na bazolaterální
straně enterocytární buňky leží ferroxidáza hefestin, která je funkčně spjata s transportérem
ferroportinem. I v tomto případě jsme zjistili, že zvýšení exprese mRNA ferroportinu ve
skupině IDA je v souladu se zvýšením exprese mRNA hefestinu v této skupině. Ostatní
skupiny pacientů žádné statisticky významné zvýšení či snížení exprese Dcytb mRNA a
exprese mRNA hefestinu nevykazují. Zoller et al. (2003) zjistili zvýšenou expresi mRNA
Dcytb a hefestinu jak ve skupině IDA, tak ve skupinách HHC a ALD.

Zajímavé jsou výsledky stanovení exprese molekul transportu železa na úrovni proteinů.
Studie Zollera et al. (2002) na CaCo2 buňkách a duodenálních primokulturách udává, že
změny na úrovni exprese mRNA molekul transportu železa se odrážejí i v expresi molekul
transportu železa na úrovni proteinů. Naše studie nenalezla korelace mezi expresí daných
molekul na úrovni mRNA a na úrovni proteinů. Potvrzuje se zde, že exprese molekul
účastnících se transportu nehemového železa neodpovídá jejich expresi na úrovni proteinů.
V tomto zjištění se shodujeme se studií na buněčné linii CaCo2 kultivované za podmínek
železového přetížení i železové deprivace (Balusikova et al., 2008). Fungují zde kromě
známého regulačního mechanismu IRE/IRP pravděpodobně i jiné, dosud neodhalené
mechanismy. Při přetížením železem, jak je tomu v souboru hemochromatiků a pacientů
s ALD, dochází ke snížení aktivity IRPs, nedochází k jejich vazbě na IRE mRNA
ferroportinu a translace není blokována. To by mohlo vysvětlovat detekované malé zvýšení
exprese ferroportinu u hemochromatiků a pacientů s ALD, které však bylo statisticky
neprůkazné. Rozdíly v hladině proteinů se také mohou stírat vlivem odlehlejších hodnot.
Exprese proteinů i mRNA se může lišit mezi pacienty s hemochromatózou léčenými
flebotomiemi a pacienty dosud neléčenými. V porovnání exprese na úrovni mRNA jsou
tito jedinci sloučeni v jedné skupině. V následné analýze (viz dále), jsme tyto pacienty
oddělili. Jiné studie dělily pacienty s HHC i dle toho, zda mají nebo nemají přidruženou
jaterní chorobu (Rolfs et al., 2002). Je pravděpodobné, že i toto ovlivňuje výsledky analýz.

Statistická neprůkaznost rozdílů v expresi jednotlivých transportérů ukazuje na poznatek ze
studie na myším modelu (Heritage, 2009). Myši s „knock-outovaným“ genem HFE
produkovaly průkazné množství hepcidinu. V organismu tedy zřejmě fungují i jiné dráhy
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vedoucí k aktivaci jeho transkripce. Dalším faktorem ovlivňujícím neprůkazný rozdíl mezi
kontrolami a pacienty s abnormálním příjmem železa je možná i rozdílná aktivita Dcytb a
hefestinu. Western blot odhalí hladinu exprese proteinu v tkáni, ne však už jeho aktivitu. Ta
se může měnit různými allosterickými interakcemi nebo změnami v afinitě k substrátu
(Zoller et al., 2003).

Obecným problémem studií, které sledovaly změny exprese molekul transportu železa na
úrovni proteinů, kde sloužily jako materiál vzorky lidské tkáně, je malá četnost souborů,
které podstoupily stanovení exprese molekul transportu železa na úrovni proteinů.
Výsledek proto může být zkreslený. Konečně v rámci skupin se může objevovat určitá
nesourodost v genetické výbavě jedinců. Jiné geny a polymorfismy genů pravděpodobně
ovlivňují rozdílnou penetranci a expresivitu hemochromatózy, podobně to nemůžeme
vyloučit ani v případě pacientů s IDA nebo s ALD.

6.2 Porovnání léčených a neléčených pacientů s hemochromatózou
Na základě identifikace odlehlejších hodnot v rámci skupiny hemochromatiků jsme tuto
skupinu rozdělili na pacienty dosud neléčené a léčené pravidelnými flebotomiemi v době
odběru duodenální biopsie a krve. Rozdíly mezi takovýmito dvěma skupinami
zaznamenala již dřívější studie (Nelson et al., 2010), jež se však potýkala s nedostatkem
vzorků duodenálních biopsií, což ji velmi limitovalo. Pacienti s HHC léčení flebotomiemi
mají v této studii vyšší hladinu DMT1 mRNA než neléčení, zatímco u ferroportinu, Dcytb
a hefestinu nebyly žádné změny zjištěny. V případě naší studie jsou výsledky v souladu
s touto studií, kdy jsme zjistili statisticky významné zvýšení exprese DMT1 mRNA u
léčených pacientů s hemochromatózou. Jedná se pravděpodobně o jakousi snahu vyrovnat
úbytek železa, o něž organismus přišel odebráním určitého množství krve. Při deficitu
železa se IRPs vážou na IRE mRNA DMT1 a způsobí její stabilizaci a tím i zvýšenou
pravděpodobnost translace (Galy et al., 2008). Překvapivě však tento trend nepozorujeme u
exprese DMT1 na úrovni proteinu. Je možné, že k translaci DMT1 přece jen kvůli dosud
neznámému mechanismu nedochází. Musíme však zde brát v potaz, že není známo, jak
rychle po odběru krve dochází ke změnám exprese molekul transportu železa. Tento fakt
tedy může ovlivnit aktuální hladinu mRNA a proteinů transportu železa v odebrané
duodenální tkáni.
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Limitem této analýzy je nízká četnost obou skupin, ke které došlo rozštěpením větší
skupiny hemochromatiků. Statisticky významné rozdíly exprese zjištěné na úrovni mRNA
nejsou již na úrovni proteinu statisticky významné. Přesto lze zaznamenat, že v případě
DMT1 proteinu je trend stejný jako u DMT1 mRNA.

6.3 Korelace exprese jednotlivých molekul transportu železa na úrovni
mRNA a na úrovni proteinů
Korelacemi v této práci popisujeme sílu závislosti 1) exprese mRNA molekul transportu
železa navzájem, 2) exprese proteinů transportu železa navzájem a 3) exprese mRNA
určité molekuly transportu železa a exprese této molekuly na úrovní exprese proteinu. V již
výše zmíněné studii (Zoller et al., 2003) byly zjištěny statisticky významné korelace
exprese mezi DMT1 a ferroportinem na úrovni mRNA i proteinu. Vyslovuje se zde
domněnka, že jakmile železo jednou vstoupí přes DMT1 do enterocytu, musí jej opustit
přes jeho bazální membránu.

Statisticky významné korelace na úrovni exprese mRNA molekul transportu železa jsme
v naší studii nalezli mezi všemi molekulami navzájem v rámci všech skupin dohromady.
Když jsme však sledovali korelace u každé ze skupin zvlášť, statisticky významnou
závislost vykazovaly pouze některé dvojice. Například ve skupině IDA nebo u pacientů
s ALD i tam, kde bychom čekali silnou závislost, hladina statistické významnosti
překročena

nebyla.

Z funkčního

hlediska

je

spjat

apikální

transportér

železa

s ferrireduktázou (DMT1 s Dcytb) a transportér na bazolaterální straně membrány
s ferroxidázou (ferroportin s hefestinem). Dále bychom očekávali korelaci mezi DMT1 a
ferroportinem, neboť to jsou přenašeči nehemového železa napříč duodenálním
enterocytem.

V případě korelací exprese proteinů molekul transportu železa navzájem je situace
podobná, jako v případě exprese těchto molekul na úrovni mRNA. V rámci všech skupin
bez rozlišení diagnózy pozorujeme silné závislosti exprese všech proteinů, až na vztah
DMT1 a Dcytb, jakož i ferroportin a DMT1. Vzhledem k výše popsanému očekávání je to
výsledek překvapující. Musíme však brát v potaz, že zatímco ferroportin je nejspíše
jediným přenašečem nehemového železa z enterocytu do krevního řečiště (Donovan et al.,
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2006), DMT1 nejspíš není samotným transportérem na apikální straně enterocytu (Garrick
et al., 2003). Stejně tak může být i Dcytb zastoupena reduktázou stejné nebo podobné
funkce (Wyman et al., 2008, McKie et al., 2008). Dále je možné, že zvýšení exprese
transportéru nezpůsobí zvýšení exprese reduktázy nebo oxidázy, protože ta není jednoduše
při normálním příjmu železa úplně saturována. Podíváme-li se na korelace exprese
proteinů v rámci jednotlivých skupin, najdeme statisticky významných hodnot méně, než
v případě všech skupin dohromady. Můžeme se tedy domnívat, že u hemochromatiků nebo
u anemiků působí na regulaci příjmu železa ještě jiné faktory nebo jsou dosud neznámé
regulační dráhy narušeny. Fakt, že v rámci všech skupin vykazují exprese molekul
transportu železa na úrovni mRNA i na úrovni proteinů statisticky významnou závislost,
kterou nepozorujeme v rámci každé skupiny zvlášť, může být dán velkým rozptylem
hodnot v těchto malých skupinách pacientů. Tento rozptyl se zmenšuje tím víc, čím je
skupina větší.

6.4 Korelace exprese na úrovni mRNA vůči expresi na úrovni proteinů
Abychom zjistili, zda v průběhu exprese molekul transportu železa fungují ovlivňující
regulační mechanismy, určili jsme pomocí korelací sílu závislosti exprese daných mRNA
na expresi proteinů. Pokud by nefungovaly žádné posttranskripční regulace, měli bychom
pozorovat silné korelace ve všech případech, a to jak v rámci všech pacientů bez ohledu na
diagnózu, tak uvnitř jednotlivých skupin zvlášť. Není tomu tak. Pozorujeme významné
korelace pouze v rámci všech skupin pacientů bez ohledu na diagnózu u hefestinu a
DMT1. Dále zjišťujeme statisticky významné korelace ve skupině anemiků u Dcytb a
hefestinu. Významná je i korelace u hemochromatiků, a to u DMT1. Zdá se tedy, že u
exprese transportérů železa a ferrireduktázy či ferroxidázy s nimi spjatými fungují
posttraskripční regulační mechanismy. Známou je regulace prostřednictvím systému
IRP/IRE, o které jsme se zmínili již výše. Dále jsou zde regulace posttranslační, které
mohou také hrát v příjmu železa významnou roli. Pro příklad uveďme ubiquitin ligázu
WWP2, která zamezuje transportu DMT1 na membránu (Foot et al., 2008).

6.5 Rozdíly v expresi hepcidinu mezi skupinami pacientů
Hepcidin je malý protein, který reguluje hladinu ferroportinu tím, že se na něj váže a
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způsobí jeho internalizaci a degradaci v enterocytu (Nemeth et Ganz, 2009). Při nadbytku
železa se exprese hepcidinu zvyšuje, při jeho nedostatku se snižuje. V případě onemocnění
hemochromatózou je regulační dráha hepcidinu narušena, což způsobuje přetížení
organismu železem. Předpokládáme, že je hepcidin hlavní regulační molekulou importu
železa do cirkulace a pochopitelně stanovení jeho exprese bylo součástí naší studie.
Hepcidin je exprimován v játrech, jejichž vzorky jsme však od pacientů k dispozici neměli.
Kvantifikace byla tedy uskutečněna stanovením maturovaného proteinu ze séra, jež však
bohužel nebylo k dispozici u všech pacientů.

Vícenásobným porovnáním jsme nezjistili rozdíl v expresi hepcidinu na úrovni proteinu u
žádné skupiny vůči kontrole. Významně se lišili pouze pacienti s ALD a HHC navzájem.
Vyšší exprese hepcidinu byla u pacientů s HHC než u pacientů s ALD. Tento fakt
nedokážeme uspokojivě vysvětlit. Obě tyto skupiny by měly mít nadměrný příjem železa
způsobený právě nedostatečnou expresí hepcidinu. Můžeme se tedy jen domnívat, proč se
exprese hepcidinu u těchto skupin neliší oproti kontrolám. Bylo zjištěno, že transkripce
hepcidinu je ovlivněna proteinem BMP přes BMPR (Lee, 2009) nebo k jeho transkripci
napomáhá transkripční faktor MTF-1 aktivovaný i jinými dvojmocnými kationty, než je
železo (Balesaria et al., 2010). Produkci hepcidinu může ovlivňovat aktivita matriptázy-2,
což je protein štěpící hemojuvelin (Du et al., 2008; Truksa et al., 2009). Hepcidin a HJV
posttranslačně ovlivňuje i aktivita furinu, jímž jsou tyto proteiny štěpeny a teprve potom
jsou schopny vykonávat své funkce. V neposlední řadě je produkce hepcidinu potlačována
erythropoietinem (Zhang et Enns, 2009).

6.6 Korelace exprese proteinů a hepcidinu
Z výše popsaného je patrno, že exprese hepcidinu, jako hlavní regulační molekuly příjmu
železa, by měla významně korelovat s expresí ferroportinu, následně pak logicky se všemi
molekulami zapojenými v transportu železa. Kupodivu tomu tak v naší studii není.
Můžeme se jen domnívat proč. Ve studii z r. 2008 (Kong et al., 2008) bylo na potkanech
zjištěno, že zvýšené nároky na erythropoiézu (simulované injekcí rekombinantního
lidského EPO) způsobí snížení hladiny hepcidinu, ale exprese ferroportinu se nezmění.
Zvýší se však hladina DMT1. Mena et al. (2008) zjistili, že u CaCo2, jako modelu
enterocytární tkáně, snižuje zvýšená hladina hepcidinu expresi DMT1, ne však expresi
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ferroportinu. V rámci naší studie jsme žádné statisticky významné korelace exprese
hepcidinu a exprese molekul transportu železa na úrovni mRNA a na úrovni proteinů
nenalezli. Mechanismus ovlivnění příjmu železa hepcidinem tedy zůstává stále ne zcela
jasný. Je také možné, že kromě hepcidinu se v organismu nacházejí ještě jiné molekuly, jež
mohou příjem železa ovlivňovat. Ukázalo se například, že samotný hepcidin se v séru
vyskytuje navázaný na α2-makroglobulin, který brání jeho degradaci proteázami a
významně ovlivňuje jeho aktivitu (Peslova et al., 2009). Jde tedy pravděpodobně o další
důležitý prvek regulace příjmu železa přes hepcidin.
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7 Závěr
Pomocí metody western blot jsme stanovili hladiny exprese molekul transportu železa
(DMT1, Dcytb, ferroportin a hefestin) v duodenu u 84 jedinců rozdělených do 4 skupin
(kontrola, sideropenická anemie, hereditární hemochromatóza a pacienti s alkoholovým
jaterním onemocněním) na základě lékařské diagnózy a genotypizace HFE genu. Na
úrovni exprese proteinů jsme nezjistili žádné statisticky významné změny zkoumaných
molekul transportu železa. Mírné zvýšení exprese ferroportinu, jež však nebylo statisticky
průkazné, jsme pozorovali u hemochromatiků. Dále jsme určili sílu závislosti v expresi
těchto molekul transportu železa pomocí korelačních testů. Vzájemná závislost ukazuje na
společné funkční a regulační vztahy v procesu příjmu nehemového železa. Statisticky
průkazné korelace jsme pozorovali u všech dvojic proteinů navzájem, až na vztah DMT1 a
Dcytb, přesto, že jsou funkčně úzce spjaty. Nekoreluje ani hladina ferroportinu a DMT1.

Získané výsledky stanovení exprese molekul transportu železa na úrovni proteinů jsme
porovnali s výsledky spolupracovníků, kteří stanovili expresi těchto molekul na úrovni
mRNA. Bylo zjištěno markantní zvýšení exprese mRNA DMT1 u anemiků, což
pokládáme za kompenzační mechanismus nízké hladiny železa v organismu. Zvýšená je i
exprese mRNA Dcytb, která je funkčně spjata s DMT1. Zvýšená exprese mRNA byla
v této skupině pozorována i u ferroportinu. Rozdělením skupiny hemochromatiků na
pacienty léčené flebotomiemi a pacienty dosud neléčené jsme zjistili, že velice vysoká
exprese mRNA DMT1 u léčených pacientů oproti neléčeným by mohla představovat
okamžitou reakci organismu na ztrátu železa obsaženého v krvi, bez ohledu na celotělové
železové zásoby. Toto zvýšení se však nepotvrdilo na úrovni proteinů. Stejně tak i
v případě ostatních molekul korelace hladiny mRNA a hladiny příslušných proteinů
neprokázaly silnou závislost. Domníváme se, že působení posttranskripčních regulací hraje
v těchto procesech důležitou úlohu.

Porovnali jsme stanovené hladiny proteinů s hladinou sérového hepcidinu. Exprese
sérového hepcidinu nebyla u žádné skupiny v porovnání s kontrolou změněna. Stejně tak
jsme nepozorovali významné korelace mezi hladinou hepcidinu a hladinou ferroportinu.
Naznačuje to, že regulace příjmu nehemového železa zřejmě funguje ještě jinými
mechanismy, než se doposud obecně předpokládalo.
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Úplným závěrem můžeme říci, že jsme potvrdili některé poznatky týkající se exprese
molekul transportu železa na úrovni mRNA uváděné v dřívějších studiích. V řadě případů
však naše výsledky nejsou v souladu s výsledky těchto studií. Jedná se zejména o výsledky
týkající se exprese proteinů molekul transportu železa. Tím se nabízí mnoho nových
otázek, které je třeba řešit, a to nejen v našem týmu.

Výzkum v rámci diplomové práce byl financován Výzkumným záměrem MSM 0021620814
a grantem SVV/260705.
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Fp protein

Hemoglobin

Hematokrit

Sérové železo

Ferritin

Saturace Tf (%)

ALT

AST

0,28

0,25

3,51

6,73

2,46

25,09

7,71

0,80

0,60

0,90

0,68

1,86

1,79

1,16

1,21

26,01

42,48

0,45

0,48

8,97

26,14

3,89

29,04

9,04

1,95

0,95

1,20

1,55

3,30

8,94

1,52

1,58

35,30

60,90

43,00

3,00

12,00

1,90

0,31

0,28

0,28 Vícenás.

4,40

12,00

2,75

27,65 Vícenás.

8,65 Vícenás.

0,96 Vícenás.

0,81 Vícenás.

1,05 Vícenás.

0,83 Vícenás.

2,35 Vícenás.

4,14 Vícenás.

1,36 Vícenás.

1,42 Vícenás.

31,50 Vícenás.

44,50

6,50

0,28

0,26

0,54

0,30

0,92

0,37

0,81

0,79

3,00

2,00

3,00

3,00

3,00

0,19

0,11

1,08

5,00

1,90

1,00 19,10

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 11,90

2,00 28,00

25% 75%
kvartil kvartil

7,50

0,65

0,51

0,91

0,69

1,53

0,90

1,15

1,09

8,95

1,83

1,08

1,17

1,28

3,15

6,81

1,46

1,61

0,77

0,94

21,90

70,50

6,90

3,90

0,27

2,23

3,00

0,46

0,46

8,50

6,00 15,00

2,20

32,60 24,15 29,90

11,30

3,61

1,22

1,70

3,18

5,84

27,75

2,08

2,03

46,60 26,20 36,20

79,00 41,50 69,00

Max.

0,02

0,05

26,26

306,97

1,81

13,76

1,55

1,09

0,10

0,07

0,61

1,84

45,04

0,11

0,12

59,01

298,63

Rozptyl

0,04

0,05

1,28

4,52

0,34

0,93

0,31

0,27

0,08

0,07

0,20

0,34

1,68

0,08

0,09

2,13

4,32

Hp – hefestin, Fp – ferroportin, Tf – transferin, ALT – alaninaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza.

0,16

0,22

5,12

17,52

1,35

3,71

1,24

1,05

0,32

0,27

0,78

1,36

6,71

0,33

0,34

7,68

17,28

1,37

1,50

2,07

2,58

1,55

-0,61

0,46

1,17

-0,27

0,55

1,91

1,09

2,72

0,50

0,07

0,37

0,45

1,72

2,32

5,31

6,80

2,73

-0,18

0,67

0,31

-1,10

1,99

3,29

0,97

8,81

0,62

_0,66

-0,04

-1,19

Směr. Směr.
Šikmost Špičatost
odchylka chyba

Příloha 3. Tabulka popisných statistik všech parametrů ve studii, skupina IDA (sideropenická anemie).

0,36

0,36

6,24

27,06

8,38

1,37

0,78

1,05

1,11

2,58

5,36

1,34

1,39

30,65

13,00

51,69

16,00

Věk

Počet
Int. spoleh. Int. spoleh.
Četnost
Průměr
Medián Modus
Min.
platných
-95%
+ 95%
módu

Aktivní hepcidin

IDA

102

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

14,00

13,00

13,00

14,00

14,00

13,00

Dcytb mRNA

Hp mRNA

DMT1 mRNA

Fp mRNA

Dcytb protein

Hp protein

DMT1 protein

Fp protein

Hemoglobin

Hematokrit

Sérové železo

28,77

42,78

14,63

1,45

1,07

1,17

1,68

1,48

3,30

0,85

1,06

34,26

50,71

14,00

14,00

ALT

AST

0,69

0,91

57,46

0,48

0,58

34,75

98,57

20,45

40,30

13,76

0,50

0,59

0,89

0,29

0,88

0,61

0,70

0,87

30,88

42,74
31,40

66,00

14,10

36,70 Vícenás

42,55 Vícenás

14,35

0,85 Vícenás

0,75 Vícenás

0,94 Vícenás

0,85 Vícenás

0,91 Vícenás

0,74 Vícenás

0,83 Vícenás

1,09 Vícenás.

33,80

54,50

0,90

1,24

80,17

0,56 Vícenás

0,70 Vícenás

56,55 Vícenás

2140,25 392,50 Vícenás

37,09

45,25

15,49

2,40

1,55

1,45

3,07

2,09

5,99

1,00

1,26

37,63

58,69

0,54

0,31

0,78

0,46

0,52

0,15

0,51

0,59

8,90

0,69

0,59

0,88

0,67

0,81

0,28

0,68

0,83

45,50 16,80

51,40 40,10

17,70 13,90

6,45

3,01

2,56

8,94

3,26

15,79

1,34

1,66

42,60 31,40

66,00 39,00

40,50

43,90

15,10

1,73

1,11

1,41

1,06

2,43

4,89

0,97

1,18

37,30

63,00

25%
75%
kvartil kvartil

189,69

18,38

2,25

2,48

0,63

0,24

5,32

1,00

19,80

0,06

0,10

19,30

190,68

Rozptyl

1,00

1,00
0,37

0,37

1,00 13,00

1,80

2,16
0,48

0,45

101,67 23,50

0,79

1,10

91,70

0,14

0,32

1277,43

1,00 15,00 6555,00 98,00 1184,00 3125992,00

1,00

1,00 37,20

2,00 12,70

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00 27,90

3,00 29,00

Max.

3,82

1,15

0,40

0,44

0,22

0,13

0,64

0,28

1,23

0,07

0,09

1,46

3,69

0,37

0,57

0,10

0,15

35,74 10,32

1768,05 472,53

13,77

4,29

1,50

1,58

0,80

0,49

2,31

1,00

4,45

0,24

0,32

4,39

13,81

Hp – hefestin, Fp – ferroportin, Tf – transferin, ALT – alaninaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza.

2,34

1,16

-0,05

2,60

-0,28

0,93

1,05

3,06

1,50

2,08

3,02

0,77

2,04

0,80

0,18

0,64

-0,42

6,56

0,33

-2,10

7,34

-1,83

0,53

0,88

10,05

1,70

4,69

9,66

-1,10

4,89

0,18

-0,49

0,39

-1,40

Směr. Směr.
Šikmost Špičatost
odchylka chyba

Příloha 4. Tabulka popisných statistik všech parametrů ve studii, skupina HHC (hereditární hemochromatóza).

12,00

Saturace Tf (%)

14,00 1119,41

9,00

Aktivní hepcidin

Ferritin

14,00

Počet
Int. spoleh. Int. spoleh.
Četnost
Průměr
Medián Modus
Min.
platných
-95%
+ 95%
módu

Věk

HHC
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17,00

24,00

24,00

24,00

24,00

22,00

22,00

22,00

22,00

23,00

23,00

23,00

23,00

22,00

23,00

23,00

Aktivní hepcidin

Dcytb mRNA

Hp mRNA

DMT1 mRNA

Fp mRNA

Dcytb protein

Hp protein

DMT1 protein

Fp protein

Hemoglobin

Hematokrit

Sérové železo

Ferritin

Saturace Tf (%)

ALT

AST

0,81

0,62

32,22

296,22

18,03

37,16

12,66

1,76

1,03

0,96

1,20

1,54

2,51

0,99

0,99

25,31

57,38

0,64

0,52

22,08

96,90

14,01

34,76

11,75

0,97

0,64

0,84

0,66

1,09

1,16

0,82

0,85

19,92

54,12
32,00

18,60

36,70
20,40

31,70

12,40 Vícenás.

1,18 Vícenás.

0,83 Vícenás.

0,91 Vícenás.

0,76 Vícenás.

1,07 Vícenás.

0,85 Vícenás.

0,91 Vícenás.

0,93 Vícenás.

23,70

58,00 Vícenás.

0,99

0,73

42,36

0,68

3,00

0,55 Vícenás.

27,50 Vícenás.

495,55 145,00 Vícenás.

22,05

39,55

13,56

2,54

1,43

1,08

1,73

1,98

3,86

1,16

1,14

30,69

60,63

8,70

0,21

0,29

0,52

0,27

0,38

0,18

0,25

0,27

3,00

0,72

0,63

0,80

0,61

0,75

0,36

0,76

0,78

39,80

8,50

48,20 32,40

16,50 10,70

8,00

4,75

1,59

5,91

3,90

13,14

2,10

1,60

59,60 19,20

71,00 55,00

3,00

2,00

1,00

0,38

0,28

6,52

2,00

1,34

0,56

0,47

100,00 15,90

86,46

30,73

4,39

3,11

0,80

0,07

1,45

1,11

10,26

0,17

0,12

109,53

59,29

Rozptyl

0,96

0,77

41,00

0,17

0,06

523,26

300,00 212465,15

22,80

41,70

14,30

2,40

1,05

0,99

1,33

2,28

3,65

1,16

1,20

28,10

61,00

25%
75%
kvartil kvartil

1,00 17,10 1835,00 36,00

2,00

2,00 26,50

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00 14,90

3,00 37,00

Max.

0,41

0,25

22,87

460,94

9,30

5,54

2,09

1,76

0,89

0,26

1,20

1,05

3,20

0,41

0,34

10,47

7,70

0,09

0,05

4,88

96,11

1,94

1,16

0,44

0,38

0,19

0,06

0,26

0,21

0,65

0,08

0,07

2,54

1,57

Hp – hefestin, Fp – ferroportin, Tf – transferin, ALT – alaninaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza.

1,47

1,32

1,68

2,58

0,23

0,26

0,26

2,39

3,73

0,95

3,14

1,01

1,92

0,95

0,04

2,33

-0,91

2,15

1,97

3,29

6,48

-0,06

-0,43

-0,63

7,01

15,67

0,88

11,54

-0,11

4,09

1,37

-0,48

7,13

1,71

Směr. Směr.
Šikmost Špičatost
odchylka chyba

Příloha 5. Tabulka popisných statistik všech parametrů ve studii, skupina ALD (alkoholové jaterní onemocnění).
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