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Abstrakt: 

Dizertační práce: „Proteomická analýza v hematologickém výzkumu: 

identifikace alfa2-makroglobulinu jako specifického vazebného proteinu pro hormon 

hepcidin a změn proteomu leukemických buněk K562 v průběhu indukované 

diferenciace butyrátem sodným“ je postavena na proteomickém přístupu k identifikaci 

a funkční charakterizaci proteinů, které se účastní transportu hormonu metabolismu 

železa, hepcidinu v krevní plazmě a které se uplatňují při erytroidní diferenciaci 

modelových buněk linie K562.  

V první části se jedná o proteomické využití nedenaturujících, nativních 

separačních metod, zejména chromatografie a nativní elektroforézy, ve druhé části 

pak o porovnání proteomu kontrolních a butyrátem indukovaných buněk pomocí 

klasické techniky – dvojrozměrné SDS polyakrylamidové elektroforézy. 

Metody použité v dizertaci rozšiřují spektrum technik použitelných v 

experimentální hematologii. Dizertace spolu s publikovanými články pak přináší 

poznatky o nových proteinech důležitých pro metabolismus železa a diferenciaci 

červených krvinek. 

Klí čová slova: proteomická analýza, hepcidin, alfa2-makroglobulin, 

metabolismus železa, CML, K562, Na-butyrát 

Abstract: 

The thesis „The proteomic analysis in hematology: Identification of alfa2-

macroglobulin as a specific carrier for the hormone hepcidin and proteomic analysis 

of the leukemic K562 cell differentiation induced by sodium butyrate“ describes 

proteomic approaches, used for the identification and functional characterisation of 

proteins, which are binding and transporting the iron metabolism regulating hormone 

hepcidin. Proteomic techniques are also exploited for the identification of proteins, 

participating in erythroid differentiation of the model cell line K562.  

In the first section of the thesis, non-denaturing, native techniques, such as 

chromatography and native electrophoresis are used, in the second section, the control 

and butyrate – induced K562 cell proteomes are compared using the classical  



2D - SDS polyacrylamide gel electrophoresis approach.  

The methods, described in the thesis are broadening the spectrum of available 

techniques in experimental hematology. The results, described in this thesis together 

with the accompanying published manuscripts broaden our knowledge in the function 

of proteins of iron metabolism and proteins, functioning in erythroid differentiation.  

Key words: proteomic analysis, hepcidin, alfa2-macroglobulin, iron metabolism, 

CML, K562, sodium butyrate 
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Úvod: proteomické přístupy používané v dizertaci  
Slovo proteom (the proteome) je odvozeno z anglického výrazu „the PROTEins 

expressed by a genOME“ [1]. Proteomika studuje proteiny ve velkém měřítku. Slovo 

proteomika je tradičně spojováno se zobrazením velkého počtu proteinů dané buněčné 

linie nebo organismu na dvourozměrném polyakrylamidovém gelu a začalo se 

používat v 90. letech minulého století. Spolu s rozvojem dvourozměrné elektroforézy 

se začaly vytvářet databáze objevených proteinů, avšak chyběla citlivá, rychlá a 

přesná metoda k určování exprimovaných proteinů. Teprve na konci 80. let byla 

k identifikaci proteinů využita jako velmi vhodná analytická metoda – hmotnostní 

spektrometrie [2]. S objevem úplné sekvence DNA u člověka se stalo patrné, že 

k úplnému pochopení biologických procesů je nutno přistoupit ke komplexnímu 

popisu proteinů, jež se přímo uplatňují v metabolických a regulačních drahách buňky 

a jsou nutné k jejímu množení, žití a přežití. Slovo proteomika je tradičně spojováno 

se zobrazením velkého počtu proteinů modelového systému (buněčné linie, tkání nebo 

dokonce celých organismů) na dvourozměrném polyakrylamidovém gelu. Human 

Proteome Organization (HUPO, www.hupo.org) formulovala v roce 2001 cíle 

proteomiky jako identifikaci všech proteinů kódovaných lidským genomem 

(popřípadě genomy dalších, zejména tzv. modelových organismů) s následným 

stanovením:  

a) jejich exprese v různých buňkách daného organismu - expresní proteomika 

b) jejich subcelulární lokalizace v různých organelách, posttranslačních modifikací a 

vzájemných interakcí - strukturní proteomika   

c) vztahu mezi strukturou a funkcí - funkční proteomika  

Proteomika má řadu dílčích podoborů, např. tzv. klinická proteomika , která při 

skríningu bílkovinného spektra vzorků (především krevní plazmy, séra a moči) 

identifikuje nové markery, které by v budoucnosti mohly pomoci ve včasné diagnóze 

a léčbě mnoha onemocnění. Komplexomika, která se zabývá interakcemi protein-

protein a funkcí proteinových komplexů. 
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I když by se mohlo zdát, že za pomoci dnes již poměrně dostupných RNA/cDNA 

"čipů" (microarray) hodnotících expresi na úrovni transkriptů získáváme dostatečně 

detailní informaci o aktuálně probíhajícím stavu exprese genetické informace, je třeba 

si uvědomit, že:  

1. ne všechny mRNA jsou určeny pro překlad do proteinu 

2. míra transkripce konkrétní, protein-kódující RNA zdaleka ne vždy odpovídá 

míře exprese či dokonce aktivity kódovaného proteinu (díky mnoha faktorům, 

ke kterým patří například sestřih mRNA, posttranslační modifikace proteinů, 

atd.) 

Hmotnostní spektrometrie (MS) 

Rozvoj proteomiky byl zásadním způsobem ovlivněn vývojem technologie 

separace proteinů, ale rychlý rozvoj proteomiky jako oboru nastal teprve poté, co se k 

dnes již klasické metodě dvojrozměrné elektroforézy přidal rozvoj "měkkých" 

ionizačních technik hmotnostní spektrometrie, kam se řadí desorpce/ionizace za účasti 

matrice (MALDI) a ionizace elektrosprejem (ESI).  

Hmotnostní spektrometrie je metoda, která umožňuje přesné měření molekulární 

hmotnosti. Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu bílkovin bylo umožněno 

vývojem ionizačních technik. Pro analýzu proteinů musí být vzorek převeden v 

intaktní formě do plynné fáze. K tomu se v současné době využívá desorpce/ionizace 

za účasti matrice (MALDI) a ionizace elektrosprejem (ESI). Identifikace proteinu se 

provádí v zásadě dvěma základními způsoby:  

1. Protein je naštěpen trypsinem nebo jiným proteolytickým enzymem, 

molekulové hmotnosti vzniklých peptidů jsou pak změřeny pomocí MS. 

Identifikace peptidů pak probíhá porovnáním těchto hmotnostních spekter s 

teoretickými spektry, která jsou vypočítána ze sekvencí proteinů v dostupných 

databázích (pomocí bioinformatických metod). 

2. Tandemová MS (MS/MS) umožňuje zvolit peptid, který je následně 

fragmentován kolizí s inertním plynem. Profil výsledků fragmentace 



 
 

5 

(fragmentation pattern) poskytuje částečnou či úplnou informaci o sekvenci 

proteinu, která je vodítkem pro hledání shody s daty uloženými v databázích. 

Mimo samotnou identifikaci proteinů je MS neocenitelným nástrojem pro analýzu 

posttranslačních modifikací proteinů, protože umožňuje lokalizaci dané modifikace 

uvnitř proteinu a napomáhá rovněž zjištění charakteru takové modifikace. 

 

Zavedení desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice MALDI (Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization) na konci 80. let minulého století zásadně 

rozšířilo aplikační oblast hmotnostní spektrometrie (MS). Tato měkká ionizační 

technika umožňuje určení molekulové hmotnosti biopolymerů, jako jsou peptidy, 

proteiny, oligosacharidy, oligonukleotidy a lipidy až do 500 kDa s přesností 0,1-

0,01%, a to s citlivostí na pikomolové až attomolové úrovni [2]. Pomocí MALDI-MS 

lze úspěšně měřit komplexní směsi látek, např. směsi peptidů po enzymatickém nebo 

chemickém štěpení proteinů. Další výhodou techniky je poměrně vysoká rychlost 

(řádově minuty) a rovněž určitá tolerance (na milimolární úrovni) vůči přítomnosti 

solí a jiných nízkomolekulárních látek. 

 Obecné schéma MALDI hmotnostního spektrometru je uvedeno na Obr. 1. 

Přístroj se skládá ze čtyř základních částí: iontového zdroje, analyzátoru, detektoru, 

akvizičního a řídícího počítače. V iontovém zdroji dochází působením laseru (ve 

většině případů dusíkový laser; λ = 337 nm) k desorpci a ionizaci vzorku, který je 

nanesen na terčíku ve formě směsných krystalů s matricí. Obvyklými UV-MALDI 

matricemi jsou deriváty kyselin skořicové a benzoové, které silně absorbují UV záření 

použitého laseru. Kromě absorpce a přenosu energie na vzorek působí matrice jako 

donor nebo akceptor protonů a zajišťuje tak ionizaci vzorku. Matrice také zabraňuje 

shlukování analyzovaných molekul [2]. 

 Vzniklé ionty jsou vypuzovány z iontového zdroje pulsně vkládaným 

urychlovacím napětím (řádově kV) do letové trubice. Následuje analýza iontů z doby 

letu TOF (Time Of Flight). Platí, že lehčí ionty proletí analyzátorem rychleji než 

těžší. Zjednodušeně lze říci, že poměr hmoty a náboje iontu m/z je úměrný jeho době 

letu analyzátorem. Výsledné hmotnostní spektrum je pak grafickým vyjádřením 
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závislosti četnosti iontů na jejich poměru m/z. Současné MALDI spektrometry s TOF 

analyzátorem umožňují měření ve dvou režimech. Jednodušší lineární uspořádání, při 

kterém ionty dopadají na detektor umístěný přímo na konci letové trubice, se 

vyznačuje vysokou propustností iontů (tj. citlivostí), ale nevýhodou je relativně nízké 

hmotnostní rozlišení, které je způsobeno rozptylem energie iontového svazku 

opouštějícího iontový zdroj. Toto omezení je částečně odstraněno zabudováním tzv. 

reflektronu, který pomocí elektrostatického pole stáčí ionty pod určitým úhlem. Ionty 

se stejným poměrem m/z, ale s vyšší kinetickou energií, pronikají hlouběji do 

reflektronu, a prodlouží tak dobu svého letu. Ionty s nižší kinetickou energií penetrují 

méně a výsledkem je energetické sjednocení iontového svazku dopadajícího na druhý 

detektor. Kromě vyššího rozlišení jsou přístroje s reflektronem podstatně přesnější 

[2]. 

Identifikace proteinů metodou „peptide mass mapping“ 

Peptidové mapování „peptide mass mapping“ neboli „peptide mass 

fingerprinting“ je nejčastěji používaným přístupem k identifikaci proteinů. Metoda je 

založena na štěpení proteinu specifickou proteázou, např. trypsinem, který štěpí na C-

konci bazických aminokyselin argininu a lysinu. Štěpení se může provádět buď 

v roztoku, přímo v 1-DE či 2-DE gelu, nebo až po přenosu proteinu na membráně 

(PVDF, nitrocelulosa). Získá se tak směs peptidů, jejíž spektrum, tzv. peptidová 

mapa, je pro daný protein charakteristická obdobně jako otisk palce pro člověka. 

Soubor molekulových hmotností peptidů slouží jako vstupní data pro prohledávání 

proteinových či nukleotidových databází s využitím programů běžně dostupných na 

internetu. Dalšími pomocnými daty pro prohledávání jsou druh organismu, ze kterého 

protein pochází, případně hodnoty pI a molekulové hmotnosti získané z 2D-ELFO 

gelu [3]. 
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Obr. 1: Schéma MALDI-TOF hmotnostního spektrometru 

 

Metody proteomiky - typy elektroforéz proteinů: 

1) Dvojrozměrná polyakrylamidová elektroforéza proteinů v přítomnosti 

dodecylsulfátu sodného (2D SDS PAGE)  

Tento typ elektroforézy je v proteomice nejčastěji používaným nástrojem 

separace. Její podstatou je využití dvou odlišných fyzikálně chemických vlastností 

proteinů: nejdříve jsou proteiny rozděleny podle jejich izoelektrického bodu (pI), což 

je hodnota pH, při které je součet nábojů proteinu nulový. Toho docílíme tak, že na 

proužek gelu, ve kterém je vytvořen gradient pH, naneseme protein a aplikujeme 

elektrické napětí. Proteiny pak migrují ke katodě či anodě dle svého celkového náboje 

až do chvíle, kdy pH místa v gelu odpovídá pI proteinu. Podle zvoleného rozsahu pH 

můžeme měnit škálu proteinů, které rozdělíme. Této vlastnosti se často využívá pro 

"zaostření" (zooming) na proteiny s pI v úzkém rozsahu pH. Po separaci v prvním 

rozměru je provedena denaturující SDS elektroforéza na polyakrylamidovém gelu 

(SDS-PAGE), která dále rozdělí proteiny – ty migrují v druhém rozměru gelem čistě v 

závislosti na jejich velikosti. Po proběhnutí obou fází 2D elektroforézy je třeba 

proteiny vizualizovat některou z barvících či značících metod (chemických nebo 

radioaktivních). Výsledné "mapy" proteinů lze porovnávat např. mezi 
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experimentálním a kontrolním vzorkem nebo mezi vzorky odebranými od pacientů. 

Tyto vzorky jsou pak porovnány se vzorky získanými od zdravých osob. Tak je 

možné identifikovat odlišně exprimované proteiny, které mohou mít souvislost s 

patogenezí daného onemocnění. Poté je třeba identifikovat tyto odlišně exprimované 

proteiny. K tomu se používá nejčastěji "vy říznutí" oblasti gelu vykazující odlišnost a 

následná analýza proteinů obsažených v tomto vzorku pomocí hmotnostní 

spektrometrie. Metoda 2D elektroforézy má samozřejmě i své nevýhody – 

problematické jsou velmi zásadité proteiny, proteiny málo rozpustné ve vodné fázi a 

membránové proteiny (tyto bílkoviny jsou pro analýzu „ztraceny“ – nevstoupí do 

druhého rozměru), nízká senzitivita detekce (proteiny přítomné ve velmi nízkých 

koncentracích vyžadují speciální typy barvení). 

Separované proteiny lze vizualizovat některou z technik barvení proteinů 

(Coomassie Brilliant Blue, barvení stříbrem), nebo lze použít specifické techniky 

(detekce enzymů pomocí chromogenních substrátů, Western bloting) [4]. 

2) Nativní elektroforéza (Native PAGE) 

Tato elektroforéza se provádí v nepřítomnosti SDS a za důsledného chlazení 

aparatury, abychom udrželi protein v nativním a tedy aktivním stavu, spolu 

s interagujícími proteiny (separace proteinových komplexů) kofaktory enzymů či 

ionty kovů v případě metaloproteinů.  

K separaci proteinu nativní PAGE dochází na základě velikosti, náboje a také 

na tvaru proteinu. Elektrický náboj proteinu závisí na aminokyselinovém složení 

proteinu a jeho posttranslačních modifikacích. Celkový povrchový náboj proteinu se 

může měnit podle pH použitého elektroforetického pufru. Pokud se provede nativní 

elektroforéza za neutrálního pH, je pak tato metoda použitelná pro studium 

konformace proteinů, jejich oligomerizace, studium interakcí protein-protein nebo 

protein-ligand.  

Při nativní elektroforéze můžeme provést vizualizaci proteinů a jejich 

komplexů podobně jako u techniky separace SDS – Coomassie blue, stříbření, nebo 

např. pomocí detekce radioaktivity, pokud je peptid či protein označen radioaktivní 

značkou. Detekci je také možné provést pomocí Western blotingu s využitím 
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specifických protilátek. Nevýhodou této techniky je, že není možné použít hmotnostní 

standardy. Při nativní elektroforéze závisí rychlost pohybu proteinu pouze na jeho 

velikosti a elektroforetické mobilitě, která je ovlivněna jeho nábojem a tvarem a 

nikoliv pouze velikostí, jako je tomu u SDS PAGE [5]. 

3) „Blue Native PAGE“ 

 Tento typ elektroforézy je modifikací výše popsané nativní elektroforézy a je 

s výhodou využíván k separaci a detekci enzymaticky aktivních proteinových 

komplexů z tkáňových homogenátů a solubilizovaných buněčných frakcí. Princip 

separace je založen na vazbě barviva Coomassie blue G250 na protein. Coomassie 

blue touto vazbou poskytne proteinu záporný náboj. Proteinový komplex se během 

migrace v gelu směrem k anodě dělí podle své molekulové hmotnosti a velikosti. 

Vysoké rozlišení této metody se získá tím, že se snižuje velikost pórů 

v polyakrylamidovém gradientovém gelu [6]. 

4) 2D Nativní elektroforéza (2D Native PAGE) 

Tato technika, která umožňuje identifikaci proteinových komplexů, byla 

vybrána pro studie interakcí hepcidinu popsané v první části této dizertační práci [5].  

 Kombinuje nativní kapalinovou chromatografii – v prvním kroku, společně s nativní 

elektroforézou v kroku druhém. Rozdělené proteinové komplexy je pak možno 

identifikovat pomocí fosfoimageru, pokud jsou označeny radioaktivní značkou, 

Western blotingem s využitím specifických protilátek [5] nebo identifikací pomocí 

hmotnostní spektrometrie.  

I. Identifikace alfa2-makroglobulinu jako 
specifického vazebného proteinu pro hepcidin. 

Tato část disertační práce se zabývá identifikací a charakterizací vazebných proteinů 

pro hormon metabolismu železa – hepcidin v krevní plazmě za použití nativní, 

nedenaturující elektroforézy (viz výše) a gelové chromatografie jako separačních 

technik, které předcházely hmotově spektrometrické identifikaci. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

α2-M – alfa2-makroglobulin (nativní forma) 

α2-M-MA – alfa2-makroglobulin (aktivovaná forma) 

ACN – acetonitril 

ALA – kyselina δ-aminolevulová 

ALAS – enzym ALA syntáza 

BPM – bone morphogentic proteins 

C/EBPα – CCAAT/enhancer binding protein alpha 

CH3COOH – kyselina octová 

DCT1 – divalent cation transporter 

Dcytb – duodenální cytochrom b 

DMT1 – divalent metal transporter 

DMSO – dimethylsulfoxid 

DTT – dithiotreitol 

EPO – erytropoietin 

ERK  – extracellular signal-regulated kinases 

FPLC – střednětlaká chromatografie 

Fpn – feroportin 

GDF15 – diferenciační růstový faktor 15 

HAMP – hepcidin antimicrobial peptide, lidský gen pro hepcidin 

Hb – hemoglobin 

HFE – hemochromatosis protein 

HIF-1α – Hypoxia-inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix 

transcription factor) 

HJV – hemojuvelin 

HPLC – kapalinová chromatografie 

IgG – imunoglobulin G 

IL-1α – interleukin 1alfa 

IL-6 – interleukin 6 

Ireg1 – Fpn (feroportin) 
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Kd – vazebná konstanta 

MALDI MS/MS – matrix-assisted laser desorption/ionization mass spetroscopy 

MAPK  – mitogen-activated protein kinase 

PBS – phosphate-buffered saline 

SMAD – mothers against decapentaplegic (MAD) and the Caenorhabditis elegans 

protein SMA 

STAT3 – signal transducer and activator of transcription 3 

TFA  – trifluoroctová kyselina 

TfR1 – transferinový receptor 1 

TfR2 – transferinový receptor 2 

TGFβ – transformační růstový faktor beta 

TRIS/HCl – tris báze/kyselina chlrovodíková 

VHL – von Hippel Lindau protein 
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1 Úvod 

1.1 Železo 

1.1.1 Funkce železa 

Železo je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře a nejvíce 

zastoupeným přechodným kovem v lidském organismu. Elektronová konfigurace 

tohoto prvku je [18Ar] 3d6 4s2, v lidském organismu se vyskytuje ve dvou 

mocenstvích, dvojmocné (Fe2+) nebo trojmocné (Fe3+). Redukční a oxidační přechody 

mezi těmito formami na jedné straně umožňují průběh katalytických reakcí 

zabezpečovaných metaloproteiny, které obsahují železo. Na druhé straně 

nekontrolovaný přenos elektronů mezi oběma formami je pro buňku nebezpečný, a to 

z toho důvodu, že přechod mezi těmito stavy může katalyzovat vznik toxických 

volných radikálů. 

V lidském organismu existují stovky druhů metaloproteinů. Železo se zde 

vyskytuje především vázané v hemu – kromě známých bílkovin hemoglobinu a 

myoglobinu byly posány stovky druhů hemoproteinů, například cytochromy 

dýchacího řetězce, enzymy podílející se na detoxikaci tělu cizích látek (xenobiotik), 

příkladem je skupina enzymů v játrech cytochromů P450 a mnoho dalších enzymů, 

které železo vázané v hemu obsahují či vyžadují ke své funkci. Železo v organismu 

najdeme dále v mnoha proteinech, kde je vázáno v nehemové formě – například 

v ribonukleotidreduktáze, klíčovém enzymu syntézy DNA. Zásobní forma železa je 

uložena v bílkovině feritinu. Jen malá část železa cirkuluje vázaná v krvi na 

transportní bílkovinu transferin. 

V organismu jsou přítomny přibližně 3 až 4 gramy železa, z toho cca 2,5 g ve 

formě hemu (feroprotoporfyrinu IX), který je obsažen v krevním barvivu 

hemoglobinu, v červených krvinkách. Ve stejné formě nalezneme železo ve svalové 

bílkovině myoglobinu a v mnoha dalších hemoproteinech, které obsahují prakticky 

všechny buňky a orgány. Železo zásobní (přibližně 1 g) je přítomno převážně v 

játrech a v makrofázích. 
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Pro svou strukturální i katalytickou funkci je tedy železo nepostradatelným 

biogenním prvkem [7,8]. 

1.1.2 Toxicita železa  

Železo je však také pro organismus potenciálně nebezpečný prvek. Je schopno 

katalyzovat vznik volných radikálů, které poškozují buňky a jejich struktury.  

Vznik volných radikálů může být zahájen například v dýchacím řetězci 

v mitochondriích, kde jako vedlejší produkt tohoto řetězce vzniká superoxidový anion 

(O2- ). Tato molekula je účinkem superoxiddismutázy (SOD) zpracována na peroxid 

vodíku (H2O2), který není volným radikálem, ale pokud není zneškodněn enzymem 

glutathionperoxidázou, či katalázou, vznikají z něj v přítomnosti kovů, nejčastěji Fe, 

ale i Ni, Co, Cd, Cu, hydroxylové radikály – tento pochod je znám jako Fentonova 

reakce: 

Fe2+ + H2O2 →Fe3+ + OH- + OH. 

Vzniklé ionty Fe3+ mohou dále reagovat s H2O2 a hydroperoxylovým radikálem (ten v 

organismu vzniká protonizací O
2

-
 při nízkém pH), čímž dochází k regeneraci Fe2+: 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + H+ + OOH. 

Fe3+ + OOH.
→ Fe2+ + O2 + H+ 

Hydroxylový radikál (·OH) je velmi silným reakčním činidlem a může iniciovat 

radikálovou řetězovou reakci s řadou organických molekul. To může vést k 

peroxidaci lipidů, enzymové inaktivaci a degradaci nukleových kyselin. 

Nadbytek železa v organismu či jeho špatná místní distribuce uvnitř buňky 

(přítomnost volného dvojmocného železa) jsou proto nežádoucí; i proto musí být 

metabolismus železa efektivně regulován na úrovni organismu i buněk [7,8]. 
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1.1.3 Metabolismus železa 

1.1.3.1 Proteiny metabolismu železa, které mají největší význam pro funkci 
hepcidinu: 

Transferin  

Transferin je sérový monomerní glykoprotein o molekulové hmotnosti 80 kDa, 

který váže s velmi vysokou afinitou (Kd = 10-23 M) dva atomy trojmocného železa. 

Úlohou transferinu je distribuce železa mezi krví a ostatními tkáněmi exprimujícími 

transferinový receptor. Vazba iontů železa na transferin je závislá na pH a tato 

závislost je součástí mechanismu fyziologického uvolňování železa z transferinu. 

Saturace transferinu je diagnosticky důležitá hodnota. Je to procento transferinu, který 

je v krevní plazmě zcela saturován železem (holotransferin) z celkového množství 

transferinu (tj. transferinu saturovaného železem a transferinu, který neobsahuje 

železo – apotransferin). Tento parametr se vypočítá se znalostí celkové koncentrace 

železa v plazmě a celkové vazebné kapacity plazmy pro železo (TIBC). Saturace 

transferinu železem a TIBC patří k biochemickým testům, které jsou prováděny pro 

odhalení příčin anémií (anémie z nedostatku železa – patří k nejčastějším) či při 

podezření na onemocnění vyvolaná přetížením organismu železem. Referenční 

rozmezí u dospělých je 16 – 45 %. Vyšetření saturace transferinu a TIBC má ale svá 

omezení, například u zánětlivých onemocnění. Transferin je negativním reaktantem 

akutní fáze. Reakce akutní fáze je fyziologický děj, který se rozvíjí při lokálním nebo 

systémovém zánětu, při traumatickém poškození tkání, nebo při nádorovém bujení. 

Reakci akutní fáze vyvolávají stavy, kdy dochází k destrukci buněk, k jejich 

reverzibilnímu poškození a následné reparaci anebo k metabolické aktivaci některých 

buněk (zejména těch, které se účastní imunitní odpovědi). Při reakci akutní fáze 

buňky aktivně produkují a uvolňují do okolí široké spektrum mediátorů a signálních 

molekul, které navozují v játrech (a v menší míře i v jiných tkáních) rychlé změny v 

syntéze různých bílkovin. Proteiny, jejichž koncentrace v plazmě se mění výrazně 

(více než o 25 %), označujeme jako reaktanty akutní fáze. Plazmatická koncentrace 

některých bílkovin se zvyšuje (tzv. pozitivní reaktanty akutní fáze), u jiných snižuje 

(negativní reaktanty akutní fáze). Další omezení diagnostické hodnoty saturace 
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transferinu a TIBC představuje těhotenství, kdy dochází ke zvýšení hodnot 

plazmatického transferinu bez přímé vazby na deficit železa v organismu [9]. 

Transferinový receptor 

 Transferinový receptor1 (TfR1) je transmembránový homodimerický 

glykoprotein o molekulové hmotnosti 180 kDa. Obě podjednotky jsou spojeny 

disulfidickým můstkem a každá váže jednu molekulu transferinu. Transferin nesoucí 

železo se na svůj receptor váže s vysokou afinitou. Vlastností transferinového 

receptoru je jeho odlišná afinita pro diferický transferin, monoferický transferin a 

apotransferin. Disociační konstanta transferinového receptoru se udává pro diferický 

transferin v rozmezí Kd = 5-20 10-9 M, zatímco pro transferin monoferický a 

apotransferin je afinita receptoru 30krát respektive 500krát nižší. 

Po navázání transferinu nesoucího dva atomy železa je celý komplex transferin 

- transferinový receptor endocytován (Obr. 2), železo zůstává uvnitř buňky a 

transferin i jeho receptor jsou recyklovány z buňky ven, respektive na její povrch. V 

séru lze rovněž detekovat volný transferinový receptor, který pravděpodobně vzniká 

exocytózou membránových transferinových receptorů na povrchu prekurzorů 

červených krvinek – erytroblastů. Hladiny volného, solubilního transferinového 

receptoru mají diagnostický význam: zvýšení v krevní plazmě signalizuje deficit 

železa v organismu nebo intenzivní hematopoézu (např. při hemolytické anémii, β-

talasémii nebo polycytémii). Na druhou stranu pokles jeho koncentrace v séru 

signalizuje útlum kostní dřeně nebo nedostatek erytropoetinu (hormonu, který 

stimuluje tvorbu červených krvinek, a jehož koncentrace se snižuje nejčastěji v 

důsledku chronického selhávání ledvin). Transferinový receptor1 (TfR1) je tedy 

hlavním mediátorem přísunu železa do buňky [9]. 
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Obr. 2. : Transferinový cyklus v lidském organismu 
Mnoho typů buněk má na povrchu receptory pro Tf. Protein se váže na tyto receptory a je internalizován 
endocytózou. Kyselé pH v lyzozomu způsobí disociaci železa. Transferinový receptor a apotransferin 
(transferin bez navázaného železa) recyklují zpět (TfR na povrch buňky, transferin do krve). Obrázek byl 
převzat z Andrews, N.C.: N Engl J Med. 1999;341:1986-1995. 

Nedávno byl objeven homolog transferinového receptoru označený jako Tfr2, 

který zřejmě hraje důležitou roli v metabolismu železa tím, že pozitivně reguluje 

syntézu klíčového peptidu v metabolismu železa – hepcidinu [10]. Mutace tohoto 

genu byly objeveny u některých pacientů s hemochromatózou typu III [11].  

Protein HFE 

Mutovaný gen pro tento protein nacházíme u pacientů s primárním přetížením 

železem – dědičnou hemochromatózou (HH). Protein kódovaný genem HFE patří do 

rodiny bílkovin hlavního histokompatibilního komplexu I. třídy a je asociován s beta-

2-mikroglobulinem. U nemocných byla nalezena mutace, která toto spojení 

znemožňuje, a zabraňuje tak expresi komplexu HFE/beta-2-mikroglobulin na povrchu 

buněk. Protein HFE sám železo neváže, ale bylo zjištěno, že je v plazmatické 

membráně asociován s transferinovým receptorem 1 a 2. Tento komplex ovlivňuje 

metabolismus železa tak, že pozitivně reguluje syntézu klíčového peptidu 

v metabolismu železa – hepcidinu [9]. 

Ireg 1/ Feroportin 

Tento jednořetězcový transmembránový glykoprotein (Mw 62 kDa) je exprimován na 

bazolaterální membráně polarizovaných enterocytů a je zodpovědný za export železa 
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např. z hepatocytů, makrofágů nebo enterocytů [12,13] (Obr. 6). Mutace genu 

kódujícího tento protein způsobují autozomálně dominantní formu hemochromatózy 

typu IV [9]. 

Feritin a hemosiderin 

Feritin byl purifikován a krystalizován českým vědcem Laufbergerem již 

v roce 1932. Jeho funkcí je pravděpodobně uchovávat potenciálně škodlivé železo v 

bezpečné formě.  

Molekula lidského feritinu se skládá z 24 podjednotek. Podjednotky jsou 

uspořádány do formy obalu, který obklopuje dutinu o průměru 80 nm, jež je schopna 

pojmout více než 4000 atomů trojmocného železa. 

Feritiny jsou složeny ze dvou (H a L), (H – heavy, L – light) typů vysoce 

homologních podjednotek. Kromě strukturní úlohy vykazují podjednotky feritinu také 

funkci feroxidázovou, která je nezbytná pro tvorbu "bezpečné", tedy trojmocné formy 

železa. 

Feritin slouží jako zásobárna buněčného železa, především v hepatocytech a buňkách 

retikuloendotelu [9]. 

Hemoproteiny 

Hemoglobin je nejhojněji se vyskytující železo-vážící protein v lidském těle. 

Hlavní funkcí hemoglobinu je transport kyslíku a oxidu uhličitého v erytrocytech.  

Kromě hemoglobinu, který zprostředkovává výměnu kyslíku a oxidu 

uhličitého, jsou hemoproteiny zastoupeny v mnoha dalších metabolických systémech 

např. v elektrotransportním řetězci v mitochondriích, v jaterním systému cytochromů 

P 450, který se podílí na inaktivaci toxických a tělu cizích látek (xenobiotik). Dalším 

důležitým hemoproteinem je bílkovina myoglobin. Myoglobin je jednořetězcový 

hemoprotein obsažený zejména v červených svalových vláknech. Je sekvenčně i 

konformačně homologní s β-podjednotkou hemoglobinu. Na atom železa v hemu se 

může vratně vázat molekula kyslíku. Funkcí myoglobinu je skladovat kyslík a 

předávat ho do dýchacího řetězce [9]. Nedávno byly také objeveny dva nové typy 

„globinů“ a to cytoglobin a neuroglobin. Jejich funkce není ještě zcela objasněna, ale 
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předpokládá se, že tyto látky se při hypoxii účastní přednostního dodávání kyslíku do 

mozku, neboť jsou syntetizovány převážně v mozkové tkáni [14,15]. 

1.1.3.2 Resorpce železa 

Železo se vstřebává v počáteční části tenkého střeva (dvanáctníku – duodenu). 

Organismus přijímá železo potravou, a to buď vázané v hemu (2/3), anebo z feritinu a 

z nehemových metaloproteinů obsahujících železo (1/3). 

Vstřebávání železa představuje protiváhu jeho denním ztrátám způsobených 

především odlupováním buněk epitelů, případně krvácením, u žen při menstruaci. 

Denně člověk ztratí a znovu absorbuje asi 1 mg železa. 

Nejlépe a v našich podmínkách nejvíce se vstřebává železo vázané v hemu (tj. 

např. jako součást masa). V potravě přijímáme denně zhruba 10 mg železa, z nichž se 

vstřebá asi 10 %. Protože lidské tělo nemá mechanismus, kterým by bylo schopno 

nadbytečné železo odstranit, je množství železa v organismu regulováno na úrovni 

jeho vstřebávání. Při nedostatku železa či jeho zvýšené potřebě (růst, těhotenství 

apod.) se procento resorpce zvýší, při nadbytku se sníží. Porucha těchto regulačních 

mechanismů vede k patologickým změnám množství železa v organismu – k jeho 

nedostatku či nadbytku. 

Vstřebávání železa zvyšují vitamin C (kyselina askorbová) a dostatečná 

kyselost žaludku. Snižují ho např. čaj, káva, některé látky v zelenině (oxaláty, fytáty), 

vápník [7,9]. 

1.1.3.3 Distribuce a recyklace železa 

Organismus přijímá železo potravou, ale se železem, které se již v těle nachází, 

hospodaří velmi pečlivě. Většinu železa „recykluje“, a to především z pohlcených 

červených krvinek, ale i všech metaloproteinů, které jsou např. při apoptóze buněk 

odbourány v makrofázích. Po vstřebání ve střevě se železo váže v krvi na transportní 

protein transferin. Jedna molekula transferinu je schopna přenášet dva atomy železa v 

trojmocné formě. Obvykle je nasycena cca jedna třetina této transportní kapacity. Při 

výstupu ze střevní buňky (enterocytu) feroportinem se železo musí s ohledem na 

vazbu na transferin oxidovat na trojmocnou formu; tuto oxidaci zajišťuje oxidáza 
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hephaestin. Nicméně větší část železa pro krytí denní potřeby pro erytropoézu a 

syntézu buněčných metaloproteinů (cca 20 mg ve srovnání s 1 až 2 mg železa nově 

vstřebaného) pochází ze zanikajících stárnoucích červených krvinek. Ty jsou 

odstraněny z krve pohlcením makrofágy. Tento děj probíhá především ve slezině. 

Železo, které je v makrofázích uvolněno z hemoglobinu zanikajících erytrocytů, může 

být v těchto buňkách uskladněno či z nich vystupuje prostřednictvím membránového 

exportéru železa – feroportinu do krve, kde se váže na transferin. Jeho oxidaci 

zajišťuje plazmatický protein ceruloplasmin, který je analogem hephaestinu. Tento 

proces představuje „recyklaci“ železa, zatímco vstřebávání v podstatě doplňuje železo 

z organismu ztracené [7,9]. 



 
 

20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Celkový obrat železa v lidském organismu (Obrázek převzat z: Andrews, N.C.: N Engl J Med. 
1999). Tělo dospělého sedmdesátikilogramového muže obsahuje asi 4 gramy železa. Značná část je zabudována 
v hemoglobinu červených krvinek, asi 1g představují tělní zásoby a zbytek (asi 300-500 mg) připadá na 
myoglobin a ostatní železo-vážící bílkoviny. Denní ztráty představující asi 1-2 mg železa jsou vyrovnávány 
absorpcí. Celkový denní tělový obrat železa je však podstatně vyšší – asi 20 mg. Denně je recyklováno asi 0,8 
% cirkulujících erytrocytů (cca 20 mg železa). Pokud je přestárlý erytrocyt pohlcen makrofágem, jeho hemově 
vázané železo je uvolněno do cirkulace. Přerušovaná čára naznačuje neefektivní erytropoezu – situaci, kdy 
většina erytrocytů není uvolněna do cirkulace a podléhá v kostní dřeni apoptóze. Důležité postavení v tělovém 
obratu železa hrají játra, ve kterých je deponováno významné množství zásobního železa. Tento orgán také 
produkuje sérový transferin a peptid hepcidin.  

1.2 Hepcidin (LEAP – liver expressed antimicrobial 
peptide) 

Tento malý 25 aminokyselinový peptid byl původně (v letech 2000/2001) 

objeven [16,17] při studiu defenzinů, peptidů přirozené imunity. S těmito molekulami 

má hepcidin některé společné chemické vlastnosti a antimikrobiální aktivitu. 

Spojení hepcidinu s metabolismem železa bylo objeveno zcela náhodně ve 

stejném období skupinou Dr. Nicolase [18]. Tento tým se zabýval výzkumem 

transkripčního faktoru USF2, který má spojení s metabolismem glukózy. Pokusná 

zvířata s inaktivovaným genem pro USF2 však začala náhle trpět orgánovým 
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přetížením železem. Vysvětlení přišlo později – zjistilo se, že myším byl namísto 

genu pro USF2 omylem vyřazen gen pro jiný protein, již zmíněný hepcidin.  

Propojení metabolismu železa s hepcidinem bylo dále potvrzeno v jiném 

experimentu, při kterém byly myši záměrně vystaveny „přetížení“ hepcidinem, 

(hepcidin overexpression model), což u těchto pokusných zvířat vedlo k rozvoji 

těžkých anémií, způsobených nízkou hladinou absorbovaného železa [19]. 

1.2.1 Hepcidin – struktura 

V lidské krvi a moči můžeme nalézt tři dominantní formy hepcidinu 

s rozdílnými molekulovými váhami, a to hepcidin 25, hepcidin 22 a hepcidin 20 (čísla 

v názvech určují počty aminokyselin, ze kterých se peptidy skládají). Všechny tři 

formy jsou odvozeny z velké 84 aminokyselin obsahující prekurzorové molekuly.  

Struktura hepcidinu byla odhalena pomocí NMR (nukleární magnetická 

rezonance) spektrometrie – Obr. 4. Primární aminokyselinová struktura hepcidinu 

obsahuje osm cysteinů, které ve funkčním peptidu s biologickou aktivitou, umožňují 

tvorbu vlásenky se dvěma raménky spojenými čtyřmi disulfidovými můstky. Je 

možné, že tyto disulfidy mohou tvořit se železem tzv. „ iron sulfur cluster“. Některé 

práce totiž ukazují, že hepcidin, izolovaný z „in vivo“ zdrojů, obsahuje železo [20]. 

Gen pro lidský hepcidin (Hamp) je lokalizován na dlouhém raménku 

chromozomu 19 (19q13). Tento gen má velikost 2.5 kb (NCBI Gene ID 57817), 

obsahuje dva introny a tři exony o velikosti 128, 60 a 203 párů bazí. Tyto exony jsou 

po sestřihu přepisovány do molekuly mRNA, která je dále překládána do 

prekurzorového proteinu obsahujícího 84 aminokyselin. 

Lidský hepcidin je kódován jediným genem, zatímco u myší můžeme nalézt 

dva duplikátní geny (hepc1 a hepc2), které jsou lokalizovány na chromozomu 7, a 

jejich homologie s lidským hepcidinem se pohybuje okolo 76% u hepc1 a 58% u 

hepc2. Podle studií s inaktivací obou genů pro hepcidin (hepcidin „knockout“) má 

s metabolismem železa spojitost pouze hepc1. Myší gen hepc2 má zřejmě jinou, 

dosud neznámou funkci, která nemusí mít spojitost s metabolismem železa [21]. 

Exprese mRNApro gen HAMP 2 není ovlivněna podáním endotoxinu LPS 
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(lipopolysacharid), na nějž organismus reaguje silnou imunitní reakcí, která je spojena 

se zvýšením exprese hepc1 [22]. 

 

 

 

 

Obr. 4. Model a aminokyselinová sekvence lidského hepcidinu (obrázek převzat z: J Biol Chem. 2009; 
284:24155–24167: Hepcidin Revisited, Disulfide Connectivity, Dynamics, and Structure, John B. Jordan et 
al.) 
A – hepcidin/Fab struktura; B – lokace atomů síry včetně osmi cysteinů a metioninu 21, krystalová (zelená 
barva) a NMR (červená či modrá barva) struktura hepcidinu za vysoké (C) a nízké (D) teploty. 

1.2.2 Hepcidin – regulace syntézy 

Hepcidin je exprimován převážně v jaterní tkáni. Nižší exprese byla zjištěna 

také v ledvinách, srdci, kosterních svalech a mozku. 

Hepcidin je syntetizován jako prekurzorová molekula obsahující 84 

aminokyselin – preprohepcidin, která podléhá dvěma proteolytickým štěpením. 

V endoplasmatickém retikulu je napřed odštěpen 24 aminokyselinový N´- terminální 

signální peptid (prohepcidin), následně je pomocí konvertázy furinu (pravděpodobně 

v Golgiho aparátu) zprotředkován finální sestřih na zralý peptid, který je 

transportován přes bazolaterální membránu hepatocytů do krevního řečiště [23].  

Molekulární detaily aktivace hepcidinu železem nejsou prozatím zcela 

vyjasněny. Podle posledních studií je syntéza hepcidinu ovlivňována různými 

podněty, které působí buď jako pozitivní, nebo negativní regulátory. Jsou známy čtyři 

hlavní regulační mechanismy – celkové zásoby železa v těle, počet červených krvinek 

v organismu, zánět a hypoxie. Tyto regulační faktory ovlivňují syntézu hepcidinu 

prostřednictvím rozdílných signálních drah (Obr. 5.).  
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Obr. 5: Regulační mechanismy syntézy hepcidinu (Obrázek převzat z L.Viatte, S. Vaulont, Hepcidin the 
iron watcher, Biochemie, 2009.) 
Exprese hepcidinu je řízena prostřednicvím kombinovaného účinku několika signálních drah. Za podmínek, kdy 
je koncentrace železa v organismu snížena, dojde ke zvýšení množství inhibitoru syntézy hepcidinu – 
solubilního hemojuvelinu (sHJV), a ke snížení aktivity a množství komplexu proteinů BMP6/BMPR 
(membránový receptor pro hemojuvelin (mHJV funguje jako ko-receptor pro BMP 6). Snížení množství mHJV 
je způsobeno jeho degradací prostřednictvím proteázy TMPRSS6. Tento stav pak vede ke snížení exprese 
hepcidinu. 
Dalším regulačním okruhem pro syntézu hepcidinu je tvorba červených krvinek. Hlavní regulátor erytropoézy, 
erytropoietin ovlivňuje syntézu hepcidinu buď přímo – prostřednictvím erytropoetinového receptoru ( EPOR), 
který reguluje aktivitu transkripčního faktoru C/EPBα, anebo nepřímo – inhibicí signálních drah regulujících 
zánět (STAT3) nebo reagujících na zásoby železa (SMAD). Při vazbě transkripčního faktoru Hypoxia Inducible 
Factor (HIF1α) na jeho cílové sekvence (ke které dochází při nedostatku železa nebo při hypoxii) je snížena 
exprese hepcidinu. 
Pro regulaci syntézy hepcidinu je dále nezbytný protein GDF15, který funguje, zatím ne zcela objasněným 
mechanismem, jako jeden z důležitých represorů syntézy hepcidinu v buněčných kulturách. 
Regulace exprese hepcidinu dále souvisí se saturací transferinu v plazmě železem. Za podmínek, při kterých je 
zvýšená hladina saturovaného transferinu (holotransferinu), dojde ke zvýšení množství BMP6 a snížení mHJV. 
Takto je aktivována signální dráha HJV/SMAD, což vede ke zvýšení exprese hepcidinu. Zvýšená hladina 
saturovaného transferinu vede také k uvolnění HFE proteinu z komplexu HFE/TfR1. HFE tak může reagovat 
s TfR2, což má za následek zvýšenou expresi hepcidinu. Tato regulace pravděpodobně aktivuje signální dráhy 
spojené s proteinem ERK1/2. Také zánětlivá onemocnění ovlivňují zvýšení exprese hepcidinu přes na 
interleukiny napojenou signální dráhu IL6/JAK/STAT3. 

1.2.2.1 Proteiny, které se podílejí na regulaci syntézy hepcidinu:  

Protein HFE a transferinové receptory (TfR1 a TfR2) 

Mezi pozitivní regulátory transkripce hepcidinu patří protein HFE 

(hemochromatosis protein). Ačkoli hlavní mechanismus, kterým HFE reguluje 
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syntézu hepcidinu, není dosud zcela znám, z výsledků nedávných studií vyplývá, že 

za normálních podmínek se protein HFE nachází v komplexu s TfR1 [24]. Při zvýšené 

hladině saturovaného transferinu dojde k vyvázání HFE z tohoto komplexu a 

uvolněný protein se pak naváže na TfR2 [25,26]. Tento komplex pak zřejmě přes 

signální dráhu ERK1/2 ovlivňuje syntézu hepcidinu (Obr. 5) [27]. 

HJV, BMP a TMPRSS6 

HJV je ko-receptorem BMP (bone morphogenetic proteins) [28]. Tyto proteiny 

patří do rodiny proteinu TGFβ (transforming growth factor beta) a jejich hlavní funkcí 

v organismu je zajištění mnoha procesů buněčné diferenciace, včetně zajištění 

správného růstu kostí a chrupavek. V současné době je známo kolem 20 typů BMP. 

Také indukují transkripci hepcidinu prostřednictvím signální dráhy 

SMAD1,5,8/SMAD4. SMAD proteiny byly původně popsány u Drosofily (mothers 

against decapentaplegic, MAD) a Caenorhabditis elegans (SMA). Jejich pojmenování 

je kombinací obou názvů. 

Nedávno zveřejněná data [29] naznačují, že pro regulaci syntézy hepcidinu je 

pravděpodobně důležitý pouze BMP6. Exprese genu pro BMP6 je řízena přímo přes 

momentálně dostupné množství železa v organismu. BMP6 se v jaterní tkáni naváže 

na svůj receptor, což má za následek fosforylaci regulačních receptorů R-SMAD 

(SMAD1,5 a 8) v cytosolu. Tyto fosforylované R-SMAD utvoří komplex sSMAD4, 

který následně aktivuje transkripci genu pro hepcidin HAMP (Obr. 5) [30]. Navíc bylo 

prokázáno, že se u myší, které měly vyřazeny geny pro SMAD4, objevilo masivní 

přetížení železem v důsledku vyřazení aktivace transkripce hepcidinu [31] a stejně tak 

se toto přetížení železem objevilo u myší, které měly vyřazeny gen pro BMP6 [32]. 

To, že je signální dráha HJV/BMP/SMAD velmi důležitá při kontrole exprese 

hepcidinu, bylo dále potvrzeno nalezením dvou funkčních BMP „response elementů“ 

(BMP-RE) v promotoru pro hepcidin (Obr. 5). Jeden se nachází na pozici 84 

nukleotid od začátku transkripce a druhý na pozici 2301 [33,34]. V nedávné době 

byly u některých pacientů popsány mutace i v proximálním BMP-RE. Tito pacienti, 

kteří trpí masivním přetížením orgánů železem, vykazují velmi nízké hladiny 

sérového hepcidinu. Přetížení železem je u nich doprovázeno hypogonadismem – 



 
 

25 

stavem spojeným s poruchou funkce gonád (pohlavních žláz, tj. vaječníků u žen a 

varlat u mužů) a s následně sníženou či chybějící produkcí hormonů, melanodermií tj. 

abnormální pigmentací kůže a osteoporózou tj. řídnutím kostí [35]. 

HJV je membránový protein kotvený GPI (glycosylphosphatidylinositol). 

Může být odštěpen a uvolněn od buněčné membrány jako solubilní hemojuvelin 

(sHJV) [36]. Stojí za zmínku, že naštěpení HJV probíhá prostřednictvím konvertázy – 

furinu, která je rovněž nezbytná pro finální sestřih prehepcidinu na zralý protein [37]. 

Odštěpení sHJV od buněčné membrány je regulováno železem [36,38] a hypoxiií 

[39]. sHJV, na rozdíl od membránově vázaného hemojuvelinu (mHJV), inhibuje 

expresi hepcidinu (Obr. 5). V pokusech, kdy byl sHJV injekčně podán myším, u nich 

došlo ke zvýšení hladiny sérového železa tím, že se snížila exprese hepcidinu. Ta byla 

vyvolaná poklesem regulačních proteinů SMAD1,5,8 [30]. Možným vysvětlením 

mechanismu účinku sHJV na syntézu hepcidinu je tedy to, že kompetuje s mHJV o 

vazebné místo na BMP6 (Obr. 5). 

Vlastním senzorem deficitu železa je však zřejmě nedávno objevená serinová 

proteáza matriptáza-2 (TMPRSS6) [40], která inhibuje produkci hepcidinu 

prostřednictvím degradace membránového hemojuvelinu (mHJV) (Obr. 5) [39]. Tato 

proteáza je exprimovaná převážně v jaterní tkáni a její mutace způsobují u myší 

anémii z nedostatku železa spojenou s vysokými hladinami hepcidinu. U člověka 

vedou mutace v genu pro TMPRSS6 k rozvinutí anémie IRIDA (iron-refractory iron 

deficiency anémia). Tento typ anémie je špatně léčitelný perorálním podáváním 

železa, neboť je díky vysokým hladinám hepcidinu v organismu zablokována jeho 

absorpce. Jakým způsobem je protéza TMPRSS6 regulována železem však zatím 

zůstává neobjasněno. 

Hypoxie a anémie  

Hypoxie a anémie regulují syntézu erytrocytů přes syntézu proteinového 

růstového faktoru – hormonu erytropoietinu (EPO) (Obr. 5). 

Jsou známy dvě hlavní signální dráhy, které regulují (nezávisle na celkových 

zásobách železa v organismu) zvýšené vstřebávání Fe pro potřeby erytropoezy. 

Anémie potlačuje syntézu hepcidinu prostřednictvím několika mechanismů, které 
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zahrnují například zvýšení erytropoetinové aktivity nebo hypoxii. Bylo prokázáno, že 

EPO je schopen přímo inhibovat expresi hepcidinu in vitro skrz EPO receptor a 

aktivaci transkripce cílových genů prostřednictvím transkripčního faktoru C/EBPα  

[41]. Studie Huanga et al. nedávno prokázaly, že EPO je rovněž schopen nepřímo 

regulovat expresi genu pro hepcidinu potlačením signálních drah STAT3 (Signal 

transducer and activator of transcription 3) a SMAD4 [42]. 

Dále bylo zjištěno, že dalším proteinem, který je schopen potlačit syntézu 

hepcidinu, je růstový faktor GDF15 (cytokine growth differentation factor – 15) [43]. 

Tento protein, u kterého byla prokázána odpověď na hypoxii, je uvolňován v průběhu 

tvorby červených krvinek – erytropoezy [43]. GDF15 je schopen potlačit syntézu 

hepcidinu přímo v jaterních buňkách a nedávné studie ukázaly, že tento protein je up-

regulován v momentě, kdy tyto buňky vyčerpají své zásoby železa [44]. 

Syntézu hepcidinu dále potlačuje hypoxie regulačním vlivem transkripčního 

faktoru zvaného Hypoxia-inducible factor – 1α (HIF-1α ). Při normoxii je 

HIF1α v buňce přítomen jen v minimální koncentraci. Při dostatku kyslíku v 

organismu podléhá HIF-1α hydroxylaci specifickou prolyl hydroxylázou, což vede k 

návazání von Hippel Lindau (VHL) proteinu a ubiqitinizaci a likvidaci tohoto 

komplexu v proteazomu. Naopak HIF-1α je aktivován vlivem hypoxie (nedochází 

k jeho hydroxylaci a degradaci, neboť prolyl hydroxyláza je hypoxií inhibována). 

Aktivní HIF-1α slouží jako transkripční faktor (aktivuje zároveň transkripci celého 

dalšího spektra genů, které jsou při hypoxii nutné pro přežití buněk – například genů 

pro spuštění anaerobní glykolýzy, angiogenese, tvorby červených krvinek a mnoha 

dalších). HIF-1α se může navázat na promotor pro gen HAMP, a tak přímo negativně 

ovlivňovat syntézu hepcidinu [45]. 

Zánět 

Hepcidin je strukturálně velmi podobný defenzinům, peptidům 

s antimikrobiální aktivitou. Podobný účinek se proto předpokládá také u hepcidinu, 

kde byla prokázána aktivace jeho exprese při zánětlivých procesech. V některých 

případech může však nadprodukce hepcidinu při zánětlivých procesech v těle vést až 

k rozvinutí anémie z chronických onemocnění. Myši, kterým byl indukován zánět 
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podáním terpentýnového oleje nebo lipopolysycharidu (LPS je součást buněčné stěny 

některých mikrobů schopný indukovat zánětlivý proces), vykazovaly zvýšenou 

hladinu hepcidinu v játrech [46] a makrofázích [47]. Bylo prokázáno, že LPS zvyšuje 

tvorbu hepcidinu i u lidí [48]. Za zvýšení syntézy hepcidinu při zánětu je zodpovědný 

jeden z mediátorů zánětu, interleukin 6 (IL6), který ji reguluje přes signální dráhu 

JAK/STAT3 (JAK – janus kináza) (Obr. 5). V promotoru pro hepcidinový gen HAMP 

bylo nalezeno vazebné místo pro transkripční faktor STAT3 (který je efektorem 

systému JAK/STAT3, spouští transkripci genů aktivovaných zánětem), které se 

nachází vedle vazebného místa BMP-RE – cílové vazebné sekvence signální dráhy 

proteinů SMAD (Obr. 5, zmíněno výše v odstavci, který popisuje regulaci hepcidinu 

pomocí HJV, BMP a TMPRSS6) [49]. 

Bylo tedy, prokázáno, že v oblasti BMP-RE/STAT3BS je možné spojení mezi 

signálními drahami HJV/BMP/SMAD a JAK/STAT3, které obě kontrolují hladiny 

hepcidinu v organismu. To potvrzují i studie, které ukazují, že mutace v proximálním 

BMP-RE vedou ke snížení účinku IL6 [49], stejně tak jako účinek parenterálního 

podání sHJV (což vede k aktivaci dráhy HJV/BMP/SMAD ) [30]. 

 

1.2.2.2 Inaktivace – degradace hepcidinu 

O inaktivaci hepcidinu v organismu zatím nebyly provedeny podrobnější 

studie. Degradace hepcidinu probíhá v těle zřejmě jednak degradací komplexu 

hepcidin/feroportin v lyzozomech a podobně, jako další peptidové hormony [50] 

může být hepcidin z těla vylučován močí. 

1.2.3 Hepcidin – biologická funkce 

Hepcidin byl původně objeven na základě své homologie s defenziny – 

peptidy, které se v organismu podílejí na obraně proti mikrobům. V původních 

studiích bylo zjištěno, že hepcidin má, podobně jako defenziny, fungicidní a 

antibakteriální účinky [17]. Antimikrobiální působení hepcidinu však vyžaduje 

mnohem vyšší koncentrace hepcidinu, než jaké jsou přítomny v krevní plazmě, navíc 

fyziologické koncentrace NaCl hepcidin inhibují. Hepcidin přítomný v lyzozomech 
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makrofágů je však schopen lyzovat některé mikroby [51]. Otázka, jakou roli hraje 

hepcidin v obraně organismu proti mikrobům, zůstává tedy stále nevyjasněna. 

Hlavní fyziologickou funkcí hepcidinu je regulovat obrat železa v odpovědi na 

celkové množství železa v organismu, zánětlivý stav, hypoxii a anémii. 

Zatímco regulace syntézy hepcidinu na molekulární úrovni probíhá mnoha 

způsoby (popsány v odstavci 1.2.2. Hepcidin – regulace syntézy), hlavní molekulární 

mechanismus účinku tohoto hormonu je takový, že hepcidin ovlivňuje transport 

železa z buněk přes svůj specifický receptor – protein feroportin [52]. 

Podle současných představ se tedy hepcidin naváže na feroportin, který 

zároveň slouží jako transmembránový přenašeč železnatých iontů na buněčném 

povrchu. Tato vazba způsobí konformační změnu feroportinu, jeho aktivaci a 

navázání proteinu Jak 2 (Janus kináza 2), která indukuje jeho fosforylaci. Tento krok 

je nezbytný pro internalizaci feroportinu pomocí endozómů a následnou degradaci 

komplexu hepcidin/feroportin v lyzozomu – Obr. 6. [53]. 

Jelikož feroportin slouží jako exportér železa z hepatocytů, makrofágů a 

enterocytů, jeho degradace v lyzozomu způsobí „uzamčení“ železa v těchto buňkách. 

To vede ke snížení uvolňování železa ze zásobáren, snížení absorpce železa ve střevě 

a k poklesu množství plazmatického železa (Obr. 6.). 

Pokud je hladina hepcidinu v krevní plazmě nízká, například z důvodů mutace 

genů pro hepcidin či při dysfunkci proteinů, které se účastní maturace molekul 

hepcidinu [54], dojde ke zvýšení absorpce železa ve střevě, a tím i k vzrůstu 

koncentrace železa v plazmě. To vede k onemocněním, které jsou způsobeny 

přetížením organismu železem, jako je např. hereditární hemochromatóza (HH).  

Jsou známy 4 základní typy: 

• HH typ 1 – je způsoben mutacemi v genu HFE (kóduje bílkovinu HFE, která je 

popsána v kapitole 1.1.3.1.) 

• HH typ 2A – je způsoben mutací v genu pro hemojuvelin (HJV), tento protein 

je popsán v kapitole 1.2.2.1. 

• HH typ 2B – příčinou jsou mutace v genu pro hepcidin (HAMP), tento protein 

je popsán v kapitole 1.2. 
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• HH typ 3 – příčinou jsou mutace v genu pro TfR2 (TfR2), tento protein je 

popsán v v kapitole 1.1.3.1. 

• HH typ 4 – způsoben mutacemi v genu pro feroportin (FPN1), tento protein je 

popsán v v kapitole 1.1.3.1. 

Všechny tyto typy HH vedou k nadměrnému ukládání železa především v játrech, ale 

i v dalších orgánech (pankreas, slezina, srdce, kostní dřeň, lymfatické uzliny, slinné 

žlázy, gonády, kůže, gastrointestinální trakt) a k jejich následnému poškození [55,56]. 

Během některých patologických stavů, především při zánětu, infekci a 

pravděpodobně i během nádorových onemocnění, dojde ke zvýšení koncentrace 

hepcidinu v plazmě. To vede ke snížení množství železa v krvi, a tím k jeho 

znepřístupnění pro invazivní mikroorganismy. Pokud ovšem tento stav trvá delší 

dobu, může u nemocných dojít k rozvoji anémie z chronických onemocnění [57,58]. 

Zvýšená koncentrace hepcidinu v krvi byla pozorována i u řady případů 

jaterního adenomu [59]. A i přesto, že byla v nedávné době provedena řada studií u 

pacientů s různými typy nádorů [60 – adenokarcinom ledvin], [61 – kolorektální 

karcinom], [62 – mnohočetný myelom], není dosud zcela známo, zda je zvýšená 

syntéza hepcidinu hlavním rysem všech nádorových onemocnění. Zvýšení syntézy 

hepcidinu by mohlo být univerzální reakcí organismu vedoucí ke stavu, kdy se zamezí 

přísunu železa pro maligní buňky. 

Hepcidin se také podílí na kompenzačních reakcích organismu při hypoxii a při 

patofyziologii anémií způsobených ztrátou krve nebo nedostatkem železa. Bylo 

prokázáno, že anémie způsobená chronickým krvácením, opakovanými flebotomiemi 

(častými odběry krve), či hemolýzou [63,64], vyvolává snížení množství 

hepcidinu plazmě, a tím dojde ke zvýšení absorpce a uvolňování železa z makrofágů a 

hepatocytů. Tímto mechanismem dojde ke zvýšení plazmatické koncentrace železa, a 

tudíž zvýšení jeho dostupnosti pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. 
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Obr. 6: Mechanismus působení hepcidinu. Hepcidin ovlivňuje uvolňování železa z enterocytů, hepatocytů 
a makrofágů. Obrázek upraven dle Int J Biochem Cell Biol. 2005 Sep;37(9):1768-73. Hepcidin: a direct link 
between iron metabolism and immunity. Vyoral D., Petrak J. 
 
A/ Železo přítomné ve střevním obsahu je redukováno proteinem Dcyt B a následně přeneseno přes apikální 
membránu (kartáčový lem) do nitra enterocytu za pomocí membránového transportéru Dmt1. Při transportu 
železa z enterocytu do krve (na bílkovinu transferin) se uplatňuje membránový kanál pro železo – feroportin. 
Stejná bílkovina působí při exportu zásobního buněčného železa (na feritin navázaného železa v makrofázích a 
hepatocytech).  
B/ Pokud dojde k vazbě hepcidinu na feroportin, pak tato vazba způsobí jeho fosforylaci a aktivaci 
(prostřednictvím proteinu Jak2 -Janus kináza) 2. Tento krok je nezbytný pro internalizaci následnou degradaci 
komplexu hepcidin/feroportinu/Jak2. Pokud dojde ke snížení koncentrace feroportinu, buněčný export železa 
z enterocytů, makrofágů a hepatocytů je zablokován, dojde k poklesu absorpce železa a ke snížení jeho hladiny 
v krevní plazmě. Transferinové železo pak není dostupné pro syntézu hemoglobinu, při vysokých hladinách 
hepcidinu tedy často dochází k anémii. 

1.2.4 Hepcidin – možnosti využití v lékařství 

I. Význam pro diagnostiku 

Koncentrace hepcidinu v moči a séru by mohly přesně korelovat s celkovými 

zásobami železa v těle. Tyto hodnoty by mohly spolehlivě odrážet celkový obsah 

železa a mohly by doplňovat již používaná vyšetření, ke kterým patří stanovení 

saturace transferinu, měření koncentrací železa, feritinu a transferinového receptoru 

v krevní plazmě. 
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II. Význam pro terapii 

Dále by mohl být samotný hepcidin, nebo léky, které ovlivňují jeho syntézu, 

použity jako nové léky, a to jak v případech léčení přetížení organismu železem, 

anémií chronických onemocnění, tak i stavů při nedostatku železa.  

Juvenilní hemochromatóza je smrtelná choroba způsobená naprostým 

nedostatkem hepcidinu v organismu, a to buď kvůli mutaci v genu pro hemojuvelin 

(HJV – juvenilní HH 2A), anebo genu pro hepcidin (HAMP – juvenilní HH 2B). 

Protože toto onemocnění je velmi obtížně léčitelné, bylo by teoreticky možné k jeho 

léčbě použít substituční terapii hepcidinem. Nízká hladina hepcidinu souvisí i 

s patogenezí dalších forem HH. Jejich dosavadní léčba, která v mnoha případech není 

optimální, spočívá buď ve venepunkcích, anebo v použití různých typů chelatačních 

činidel. Použití hepcidinu jako léku pro substituční terapii by v těchto případech také 

mohlo výrazně zvýšit účinnost léčby. 

Na druhou stranu nadprodukce hepcidinu hraje klíčovou roli v patofyziologii 

anémií chronických onemocnění. Vývoj léků blokujících syntézu hepcidinu, a tím 

jeho vliv na metabolismus železa, by mohl usnadnit léčbu těchto onemocnění pomocí 

„přerozdělení“ zásob železa z makrofágů do erytroblastů. 

Podobným způsobem by mohly působit léky účinkující jako antagonisté 

hepcidinu. Takové léky by mohly zvýšit efektivitu léčby například u pacientů, kteří 

mají malou odpověď na podání erythropoetinu. 

2 Cíle práce 
V lidské populaci se vyskytuje celá řada onemocnění, jejichž příčina je 

způsobena poruchami v metabolismu železa. Příkladem jsou například určité typy 

anémie (z nedostatku železa) či stavy přetížení organismu železem.  

V nedávné době byla objevena nová molekula – peptidový hormon hepcidin, 

který hraje v metabolismu železa klíčovou roli, reguluje jeho absorpci a skladování ve 

tkáních v odpovědi na celkové množství železa v organismu, zánět, hypoxii anebo 

anémii. 
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Hepcidin je v posledním desetiletí velmi zkoumanou molekulou, přesto však 

detaily mechanismu jeho působení na molekulární úrovni nebyly dosud zcela 

popsány. 

Cílem této části dizertační práce bylo identifikovat vazebné proteiny vázající 

hepcidin v krevní plazmě. Tyto proteiny mohou ovlivňovat stabilitu a biologický 

poločas hepcidinu, jeho vazbu na receptory na buňkách a jeho regulační mechanismy 

v buňkách na molekulární úrovni. Poznání vazebných proteinů pro hepcidin nám tak 

umožní lépe pochopit patofyziologii řady chorob vyvolaných poruchou metabolismu 

železa a následně zlepšit jejich léčbu. 

3 Experimentální část 

3.1 Materiály a metody 

3.1.1 Chemikálie, lidská plazma a sérum 

Všechny použité chemikálie byly dodány firmou Sigma-Aldrich (Praha, Česká 

republika). Krev byla získána od zdravých dárců (2 muži a 3 ženy). 

K získání krevního séra byla krev sbírána do odběrových zkumavek (BD 

Vacutainer, Fanklin Lakes, NJ), ponechána 15 minut srážet při pokojové teplotě a 

poté stočena (2000 x g, 25 min, 25°C). Plazma byla získána odběrem krve do 10-

mililitrových zkumavek, které jako antikoagulační faktor obsahovaly citrát sodný. 

Krev byla v tomto případě stočena ihned (1500 x g, 5 min, 25°C). Sérum i plazma 

byly uchovávány při -80°C. 

3.1.2 Hepcidin 

Syntéza hepcidinu, nemodifikovaného peptidu s přirozenou sekvencí 

aminokyselin (DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT) i hepcidinu se záměnou 

tyrozinu za cystein na pozici 21 (M21Y) – sekvence aminokyselin 

(DTHFPICIFCCGCCHRSKCGYCCKT) byla provedena na zakázku firmou 

Clonestar Peptide Services s.r.o. (Brno, Česká republika). 
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3.1.3 Protilátka proti αααα2 makroglobulinu (anti αααα2-M) 

Protilátka proti α2-M (polyclonal sc-8514, goat) byla získána od firmy Santa 

Cruz Biotechnology, Inc. (Santa Cruz, SpinChem, Plzeň, Česká republika). Tato 

protilátka je specifická pro vazbu na lidský alfa2-makroglobulin, pro účely 

imunoprecipitace, imunofluorescence a detekce pomocí Western blot. 

3.1.4 Renaturace hepcidinu 

 Komerčně získaný syntetický hepcidin musí být renaturován tak, aby se stal 

rozpustným a získal biologickou aktivitu [52]. Toho je dosaženo řízeným postupem, 

který vede ke správnému vytvoření čtyř disulfidových můstků. 

Renaturace hepcidinu byla provedena podle následujícího postupu: 

Lahvička se syntetickým hepcidinem, který byl uchováván při teplotě -20oC, byla 

vytemperována na pokojovou teplotu, poté z ní bylo naváženo 30 mg do 50 ml 

centrifugační zkumavky (BD Biosciences, Falcon, Praha, Česká republika). 

K naváženému peptidu bylo přidáno 40 ml redukčního pufru (290g 6M Guanidin-

HCl, 16 ml 0.02M EDTA a 13.25g TRIS báze, doplněno do 500 ml ddH2O, ph 8.2), 

po rozpuštění peptidu bylo přidáno 2,5 g pevného dithiotreitolu (DTT). Směs byla 

lehce promíchána a za stálého, pozvolného míchání inkubována 2 hodiny při 52°C. Po 

uplynutí této doby byl přidán další 1 g DTT, směs opět lehce promíchána a 

inkubována za stejných podmínek další dvě hodiny. Tímto krokem bylo dosaženo 

redukce cysteinů, což je nutné pro vytvoření disulfidových můstků, které probíhá 

v pozdějších krocích. 

Redukovaný hepcidin byl poté purifikován pomocí chromatografie. Tímto 

krokem dojde k odstranění složek redukčního pufru. Chromatografická separace 

probíhala na třech 10 g kolonkách Waters µBondapack C18 WAT027324 (3,9 x 300 

mm, 10µm; WatersGesellschaftm.b.H., Praha, Česká republika). Kolonka byla 

nejprve promyta 40 ml metanolu a ekvilibrována promytím 200 ml HPLC H2O/0,1% 

TFA (trifluoroctová kyselina). Po tomto kroku bylo na kolonku naneseno 10 mg 

redukovaného hepcidinu v 15 ml redukčního pufru, hepcidin byl posléze z kolonky 

vymyt ve třech krocích za použití těchto roztoků: 1) 200 ml HPLC H2O/0,1% TFA, 2) 
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200 ml 15% ACN/0,1% TFA a 3) 30 ml 40% ACN/ 0,1% TFA (ACN = acetonitril). 

Všechny roztoky, kromě kroku 3), byly z kolonek odsáty za sníženého tlaku pomocí 

vodní vývěvy. Eluáty z posledních kroků byly jímány pomocí 20mililitrové injekční 

stříkačky, rozděleny na 1 ml alikvoty, zmraženy a 6 hodin lyofylizovány (FreeZone 1 

Liter Benchtop Freeze Dry Systems, Labconco Corporation, BioTech, Praha, Česká 

republika). Po lyofilizaci byl hepcidin rozpuštěn v 0,1% CH3COOH do objemu 200 

ml, pH roztoku bylo upraveno na hodnotu pH 8 pomocí koncentrovaného hydroxidu 

amonného. Po úpravě pH bylo přidáno 50 ml dymetylsulfoxidu (DMSO) a roztok byl 

pomalu oxidován mírným promícháváním po dobu 12 hodin na třepačce (IKA MS 3, 

Fisher Scientific, spol. s r.o., Pardubice, Česká republika). Tento krok pomalé oxidace 

kyslíkem obsaženým ve vzduchu je velmi důležitý ke správnému vytvoření 4 

disulfidových můstků a zajištění biologické aktivity hepcidinu. Po oxidaci hepcidinu 

byl zopakován krok jeho purifikace na kolonce Waters µBondapack za stejných 

podmínek, jaké jsou uvedeny v předchozí části (redukce hepcidinu). Renaturovaný 

hepcidin v roztoku byl opět zkoncentrován lyofilizací, rozpuštěn v 0,016% HCl, byla 

změřena jeho koncentrace (viz dále „Měření koncentrace hepcidinu“). Roztok 

denaturovaného hepcidinu byl rozplněn do 1,5ml zkumavek Eppendorf (P-lab, Praha, 

Česká republika) zamražen a uchováván při -80°C. 

3.1.5 Měření koncentrace hepcidinu 

 K měření koncentrace hepcidinu jsme použili 3 různé metody: 1) absorbanci 

při 215 a 225 nm [65]; 2) kvantitativní stanovení SH skupin [66]; 3) měření 

koncentrace peptidu při vlnové délce 205 nm za použití kalibrační křivky [67]. 

Všechny tři metody poskytovaly shodné údaje do výše koncentrace cca  

60 µg/ml. Proto jsme pro další měření koncentrace hepcidinu používali první metodu. 

Roztoky s vyšší koncentrací hepcidinu byly před měřením naředěny tak, aby 

odpovídaly škále od 10 do 50 µg/ml.  
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3.1.6 Stanovení biologické aktivity renaturovaného hepcidinu 

Biologická aktivita hepcidinu byla stanovena podle Rivery [68]. Renaturovaný 

a lyofilizovaný hepcidin byl rozpuštěn v 50 µl 0,016% HCl, následně bylo upraveno 

pH na 7,4 titrací a doředěním do 1 ml sterilním PBS. Koncentrace hepcidinu byla 

stanovena spektrofotometricky, viz výše, odstavec 3.1.5. Vlastnímu měření aktivity 

předcházela přípravná fáze. Kvůli zvýšení citlivosti testu byly zprvu sníženy hladiny 

endogenního hepcidinu na minimum . Toho bylo dosaženo tak, že dvanáct až čtrnáct 

dní před experimentem byla pokusná zvířata (5 týdnů staré samičky myší C57Bl/6, 

laboratoře Charlese Rivery, Wilmington, MA) udržována na dietě ochuzené o železo 

(TD.80396, Harland-Teklad, Madison, WI). Pokusným myším bylo poté 

intraperitoneálně aplikováno 50 µg hepcidinu rozpuštěného v 0,25 ml PBS. Jako 

kontroly sloužila pokusná zvířata injikovaná stejným objemem PBS. Šest hodin po 

aplikaci hepcidinu byla v anestezii Narcotanem odebrána do zkumavek obsahujích 

heparin krev ze srdeční komory. Vzorky byly centrifugovány při 700 x g 15 minut při 

4°C a železo v plazmě a celková vazebná kapacita pro železo byly analyzovány 

(Montreal, Kanada) pomocí TIBC kitu dodávaného firmou Sigma (Oakville, ON, 

Kanada). 

3.1.7 Radioaktivní značení hepcidinu 

Renaturovaný hepcidin byl značen radioaktivním izotopem jodu 125I dle 

protokolu Nemethové a kol. [52]. Zvolená metoda (která používá kuliček IodoBeads, 

Pierce, ČR dodavatel: GeneTICA s.r.o., Praha, Česká republika) je z chemického 

hlediska šetrná – umožňuje během značení udržet tvar, integritu proteinů a 

biologickou aktivitu peptidů a proteinů. Jodace hepcidinu pro prvotní pokusy byly 

provedeny v naší laboratoři, později byly prováděny na zakázku firmou Beckman 

Immunotech Coulter (Praha, Česká republika). 

Hepcidin, označený 125I byl kvůli odstranění neinkorporovaného 125I 

purifkován pomocí dalšího kroku chromatografické purifikace na koloně Waters 

µBondapack C18 WAT027324 (3,9 x 300 mm, 10 µm; Waters Gesellschaft m.b.H., 

Praha, Česká republika) smočené methanolem a ekvilibrované v roztoku 0,1% TFA. 
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Hepcidin byl posléze z kolonky vymyt pomocí gradientů roztoků A – 

acetonitril/trifluorooctová kyselina (ACN/0,1% TFA) a B – trifluorooctová kyselina 

(0,1% TFA). Složení gradientů bylo: 1) 100% roztok B, 2) 60% roztok A, 40% roztok 

B 3) 100% roztok B. Při vymývání byly jímány všechny frakce a byla v nich 

proměřována radioaktivita průtokovým gama detektorem (Gabi Star, Raytest, 

Straubenhardt, Germany) a koncentrace peptidu pomocí UV absorbance. 

3.1.8 Frakcionace proteinů krevní plazmy pomocí střednětlaké 
chromatografie 

K dělení bílkovin krevní plazmy jsme použili chromatografický systém 

BioLogic HR (Bio-Rad ), s připojenou kolonou Mono Q HR 5/50 GL (GE Healthcare, 

Buckinghamshire, UK). 

Frakcionace byla prováděna při teplotě 25°C. Krevní plazma (500 µl) byla 

naředěna přídavkem 4,5 ml pufru (50 mM Tris-HCl, pH 8,0) a nanesena na kolonu 

ekvilibrovanou stejným pufrem. K eluci proteinů byl použit lineární gradient chloridu 

sodného (0 až 1 M NaCl v 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, rychlost průtoku 1ml/min). 

Chromatografické frakce byly sbírány po 500 µl do 1,5 ml mikrozkumavek 

(SARSTEDT spol. s.r.o., Praha, Česká republika). 

3.1.9 Dělení proteinů krevní plazmy, které váží 125I-hepcidin 
pomocí nativní elektroforézy. 

Frakce získané chromatografickým dělením proteinů krevní plazmy byly 

zahuštěny pomocí ultrafiltrace na centrifugačních filtrech Ultrafree-MC 5000 

(MILLIPORE, s.r.o., Praha, Česká republika). Tímto krokem došlo k redukci objemu 

a obsahu soli ve vzorcích, což umožnilo následnou separaci vzorků ve druhém kroku 

pomocí nativní elektroforézy. 

Jednotlivé frakce, získané chromatografickou separací (50 µl) byly naznačeny  
125I-hepcidinem (10 µl; 100 µg/ml), inkubovány (60 min, 37°C) a poté naneseny na 

gel. Separace byla provedena pomocí gradientové nativní elektroforézy (gradient 3% 

-20% polyakrylamid). Elektroforéza probíhala za použití přístroje Hoefer SE 600 

(Hoefer, ČR dodavatel: Bio-Rad, Praha, Česká republika). Gradientové gely byly 
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připraveny pomocí gradientového mixéru Hoefer SG gradient mixer (Hoefer, ČR 

dodavatel: Bio-Rad, Praha, Česká republika). Separace bílkovin probíhala při 55 mA/ 

gel s použitím pufru (ELFO pufr) 2 až 3 hodiny, při nastavení vnějšího chlazení na 

15°C. 

Po proběhnutí nativní elektroforézy byl gel omyt v destilované vodě, vložen 

mezi dvě celofánové fólie a sušen ve vakuu při 80°C po dobu 2 hodin (BioRad gel 

dryer 543, Praha, Česká republika). Vysušený gel byl umístěn v kazetě pro 

rentgenové filmy (Sigma-Aldrich spol. s r.o., Praha, Česká republika ) a po dobu 24 

hodin přiložen na folii Fuji phosphorimaging plate BAS-IP-MS 2025. Záznam na 

exponované folii byl vizualizován pomocí fosfoimageru FLA 2000 (Fuji, Cypress, 

CA, USA). Výsledný digitální radiogram byl analyzován pomocí softwaru Aida 

(Raytest, Straubenhart, Germany). Složení jednotlivých gelů a pufrů viz Tab. 1. 
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Gradientové nativní gely “Zálivka“ Vrchní 
gel 

ELFO pufr Zásobní pufr 
10x 
koncentrovaný 

3% 20%     

3.2ml 30% 
AA 

21.4ml 30% 
AA 

0.75ml 20% 
TRITON X-
100 

2ml 30% 
AA  

15g 
TRITON X-
100 

60.56g TRIS-báze 

8ml 1.5M 
TRIS pH 
8.8 

8ml 1.5M 
TRIS pH 
8.8 

2.5ml 1.5M 
TRIS pH 
8.8 

5ml 1M 
TRIS pH 
6.8 

100ml 
zásobního 
pufru 

288.4g Glycin 

2.4ml 20% 
TRITON 
X-100 

2.4ml 20% 
TRITON X-
100 

6.75ml 
dH2O 
 

1.5ml 
20% 
TRITON 
X-100 

doplnit do 
1000ml 
dH2O 

pH 8.3 

86µl 10% 
APS 

86µl 10% 
APS 

 107µl 
10% APS 

 doplnit do 2000ml 
dH2O 

26µl 
TEMED 

13µl 
TEMED 

 32µl 
TEMED 

  

18.21ml 
dH2O 
 

142µl dH2O 
 

 11.384ml 
dH2O 
 

  

 
Tab. 1. Složení jednotlivých gelů a pufrů 

3.1.10 Identifikace proteinů, které v krevní plazmě váží     
125I-hepcidin. Proteolytické štěpení, purifikace peptidů 
µHPLC, analýza peptidů pomocí hmotnostní spektrometrie 

Přesná pozice proužků obsahujícího proteiny vážící 125I-hepcidin byla 

identifikována pomocí přiloženého fosforimagerového scanu v měřítku 1:1 

s vyříznutými okénky. Oblasti gelu, které korespondovaly s vyříznutými okénky, byly 

vyjmuty z gelu, přeneseny do mikrocentrifugační zkumavky a rozřezány na malé 

kousky, které byly dvakrát střídavě promyty ve 200 µl redestilované vody a 200 µl 

acetonitrilu a vysušeny ve vakuové centrifuze SpeedVac (Savant, USA). Promyté a 

vysušené fragmenty gelu byly převrstveny 50 mM 4-ethylmorfolinovým pufrem (pH 

8.1) obsahujícím 0.01% 2-merkaptoethanol, 10% acetonitril a 20 ng/µl trypsinu a 

inkubovány v třepačce (EPPENDORF Czech & Slovakia s.r.o., Říčany u Prahy, 

Česká republika) při 37°C přes noc. Po skončení tryptického štěpení v gelu byly 

peptidy extrahovány navýšením koncentrace acetonitrilu na 40% a okyselením 
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přídavkem mravenčí kyseliny do výsledné koncentrace 0.1%. Odsolení a 

zakoncentrování peptidů bylo provedeno na mikrokolonce naplněné polymerním 

nosičem na bázi reverzní fáze podle protokolu výrobce (Michrom BioResources, 

Auburn, CA). Analýza peptidů probíhala v Laboratoři charakterizace molekulární 

struktury, Akademie věd České republiky, Mikrobiologický ústav v.v.i., Vídeňská 

1083, Praha, Česká republika. 

Po vysušení byly přečištěné peptidy rozpuštěny v 5% acetonitrilu/0.5% octové 

kyselině a naneseny na kapilární kolonu (0.180 x 100 mm) naplněnou nosičem 

MAGIC C18 (5 µm, 200 Å), která byla připojena k hmotnostnímu spektrometru LCQ 

DECA (ThermoFinnigan, USA) vybaveným nanoelektrosprejovým iontovým 

zdrojem. Peptidy byly eluovány po dobu 90 minut gradientem směsí 

acetonitril/kyselina (mobilní fáze A: 5% acetonitril/0.5% octová kyselina; mobilní 

fáze B: 95% acetonitril/0.5% octová kyselina. V každém chromatografickém píku 

byla naměřena kolizní MS/MS spektra ze dvou nejvíce zastoupených iontů. Spektra 

byla interpretována pomocí programu SEQUESTTM (Mascot, Matrix Science Ltd., 

London, UK) a proteiny identifikovány na základě prohledání SwissProt 49.3 

databáze lidských sekvencí. 

(http://www.expasy.org/sprot/). 

3.1.11 Aktivace alfa 2 – makroglobulinu (αααα2-M) 

Je prokázáno, že vazba proteáz na α2-M způsobí konformační změnu tohoto 

proteinu, který je převeden do aktivované formy α2-M-MA. Tato forma 

makroglobulinu váže peptidové i proteinové ligandy s větší afinitou [69,70].  

Z dřívějších prací vyplývá, že stéricky i funkčně fyziologicky stejnou změnu, 

lze u α2-M navodit i metylaminem [71,72]. Aktivovaný α2-M označujeme dále 

v textu jako α2-M -MA. 

Aktivace α2-M pomocí metylaminu byla provedena následujícím způsobem. 

Purifikovaný lidský α2-M (1,4 µM; Sigma-Aldrich spol. s r.o., Praha, Česká 

republika) byl inkubován s 200 mM metylaminem/0,05 M Tris/HCl při ph 8,1 (4 hod, 

25 °C, objem reakční směsi 400 µl) [73]. Po ukončení aktivace byl α2-M-MA 
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odstraněn technikou, která umožňuje oddělit nízkomolekulární látky od roztoku 

proteinů, aniž by byl výsledný objem eluátu zvětšen. K tomu jsme použili separační 

techniku (gelovou filtraci) na centrifugačních kolonách naplněných Sephadexem G 25 

(GE Healthcare, Amersham, AP Czech, Praha, Česká republika) podle metody 

(Vyoral, 1992) [74]. Kolonky o objemu 2 ml byly opakovaně promyty a 

ekvilibrovány s 400 µl pufru (0,05 M Tris/HCl, pH 8,1) centrifugací 4 x 1 min, 3000 

x g, (centrifuga Hettich – Universal 320R, Hettich, MA,USA,). Reakční směs o 

objemu 400 µl byla nanesena na kolonku, nenavázaný metylamin byl pak zachycen na 

sloupci Sephadexu (po centrifugaci za stejných podmínek, které byly použity pro 

ekvilibraci kolonek).  α2-M-MA byl vymyt do eluátu, který byl po naředění na 

příslušnou koncentraci použit v pokusech , popsaných v bodech 3.1.12. a 3.1.13.  

3.1.12 Stanovení stechiometrie komplexu hepcidin /αααα2-M a 
hepcidin/αααα2-M -MA pomocí ultracentrifugace 

Pro oddělení komplexu hepcidin/α2-M a hepcidin/α2-M MA z roztoku lze 

využít ultracentrifugace – pro svou velikost (Mw = 720 kDa) může být α2-M 

sedimentován [75]. Tato metoda byla využita ke stanovení počtu vazebných míst 

(stechiometrie) pro hepcidin na molekule α2-M a α2-M-MA.  

V předběžných ultracentrifugačních pokusech s oddělenými vzorky roztoků α2-

M, α2-M-MA i čistého hepcidinu bylo prokázáno, že veškerý α2-M zcela 

sedimentoval (a byl tak odstraněn z roztoku), zatímco volný hepcidin (jehož 

molekulová váha je 2784 Da a při podmínkách našich pokusů tedy sedimentován 

není) zůstával zcela rozpuštěn v supernatantu. V těchto pokusech byla koncentrace 

α2-M a α2-M-MA v supernatantu před a po ultracentrifugaci měřena 

spektrofotometricky (Quick Start Bradford Protein Assay Kit 3 (katalog. číslo: 500-

0203, Bio-Rad spol. s.r.o., Praha, Česká republika), koncentrace hepcidinu byla 

stanovena podle bodu 3.1.5. Měření koncentrace hepcidinu. 

Pro experimenty stechiometrie vazby komplexu hepcidin/α2-M a hepcidin/α2-

M-MA byla použita reakční směs, která obsahovala hepcidin a α2-M nebo hepcidin a 

α2-M-MA v molárním poměru 5:1 ( α2-M-MA (10µl, 2mg/ml) + hepcidin (1µl, 
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3mg/ml); α2-M (20µl, 2mg/ml) + hepcidin (2µl, 3mg/ml), vše doplněno do 200µl 

NaCl/Hepes ). Při těchto podmínkách je zaručena plná saturace α2-M a α2-M-MA 

hepcidinem. Reakční směs byla inkubována 2 hodiny při 37°C a poté 

ultracentrifugována při 180 000 x g po dobu 2 hodin při 37°C (ultracentrifuga 

Beckman – L8-70M, Beckman Coulter Company, Praha, Česká republika, typ rotoru 

– 42.2 Ti, zkumavky – Cellulose Propionate Centrifuge Tubes, katalog. číslo: 342 

303). Pokusy byly provedeny v triplikátech. 

Množství hepcidinu, které se navázalo na α2-M resp. na α2-M-MA, bylo 

vypočteno pomocí rozdílu koncentrací hepcidinu v supernatantu před a po 

ultracentrifugaci. Počet vazebných míst pro hepcidin na α2-M resp. na α2-M-MA byl 

vypočítán jako molární poměr navázaného hepcidinu a celkového množství α2-M 

resp. α2-M-MA. 

3.1.13 Stanovaní rovnovážné disociační konstanty (Kd) pro 
komplexy hepcidin/αααα2-M a hepcidin α α α α2-/M-MA 

Určení Kd pro oba komplexy bylo stanoveno z vazebných křivek 125I-

hepcidinu na α2-M a α2-M-MA, pro měření vazby bylo využito oddělení 

nenavázaného 125I-hepcidinu od komplexu hepcidin/α2-M a hepcidin/α2-M-MA 

pomocí nativní elektroforézy. Vazba 125I-hepcidinu na α2-M a  α2-M-MA byla 

stanovena ve vzorcích, které obsahovaly stejná množství α2-M (100 µg) nebo α2-M-

MA (100 µg) a zvyšující se koncentraci 125I-hepcidinu (150-1200 nM). 

Vzorky pro stanovení rovnovážné disociační konstanty (Kd) pro komplexy 

hepcidin/α2-M a hepcidin/α2-M-MA byly inkubovány po dobu 2 hodin, při teplotě  

37 °C, naneseny do jamek v gelu pro elektroforetickou separaci a rozděleny pomocí 

gradientové nativní elektroforézy podle postupu, který je popsán v bodu 3.1.9. 

Po ukončení elektroforézy byl gel omyt v destilované vodě, vložen mezi 

ochrannou fólii a chromatografický papír (Whatman MM3, MAR-CON, s.r.o., Praha, 

Česká republika) a sušen ve vakuu při 80°C po dobu 2 hodin (BioRad gel dryer 543, 

Praha, Česká republika). Vysušený gel byl po dobu 24 hodin přiložen na fólii Fuji 

phosphorimaging plate BAS-IP-MS 2025. Gel a fólie byly umístěny v kazetě pro 
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rentgenové filmy (Sigma-Aldrich spol. s r.o., Praha, Česká republika). Záznam na 

exponované fólii byl vizualizován pomocí fosfoimageru FLA 2000 (Fuji, Cypress, 

CA, USA). Výsledný digitální radiogram byl analyzován pomocí softwaru Aida 

(Raytest, Straubenhart, Germany). 

Za podmínek použitých v našich pokusech pro stanovení rovnovážné 

disociační konstanty (Kd) bylo nutné provést korekci na spotřebu hepcidinu. 

Za předpokladu, že neaktivovaný α2-M obsahuje dvě vazebná místa pro hepcidin (jak 

vyplývalo z předběžných ultracentrifugačních experimentů studujících stechiometrii 

komplexu hepcidin/α2-M a hepcidin/α2-M-MA hepcidin), jsme vypočítali volný tj. 

nenavázaný hepcidin pro každou hodnotu v grafu tak, že jsme odečetli hodnoty pro 

navázaný hepcidin z osy y. Vazebná křivka – hyperbola byla zpracována pomocí 

programu GraphPad Prism 3.00 (San Diego, CA, USA). 

Data pro stanovení rovnovážné disociační konstanty (Kd) v případě 

aktivovaného α2-M (α2-M-MA) byla vyhodnocena pomocí vícenásobné Hillovy 

rovnice [76]. Množství volného hepcidinu bylo vypočítáno pomocí matematických 

operací zahrnující vazebné funkce (viz rovnice níže). Analýza dat byla založena na 

těchto spojených vazebných reakcích: 

   

1) 

                               

 

s disociační vazebnou konstantou:  

 

  2) 

     

 

kde M označuje α2-M, H hepcidin, n je kooperativní koeficient, závorky jsou 

symbolem pro koncentraci α2-M, hepcidinu a komplexu α2-M/hepcidin. 
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Pro charakterizaci vazby hapcidinu v komplexu α2-M-MA/hepcidin jsme 

odvodili modifikovanou Hillovu rovnici, která je vyjádřena jako poměr celkových 

koncentrací (dolní index = 0) hepcidinu a makroglobulinu: 

3) 

                               

 

 

kde Y označuje poměr mezi koncentracemi komplexu hepcidin/α2-M a celkového 

množství α2-M. K vyřešení této rovnice byla použita matematická operace NSolve 

podle Wolframa [77]. 

Matematické zpracování hodnot Kd bylo provedeno ve spolupráci  

s RNDr. Kateřinou Kuželovou (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha) a  

prof. Phillipem W. Kuchelem (School of Molecular and Microbial Biosciences, 

University of Sydney, Australia). 

3.1.14 Statistická analýza 

Výsledky jsou vyjádřeny pomocí aritmetického průměru naměřených hodnot a 

příslušné směrodatné odchylky. Získaná data byla porovnávána pomocí Studentova t 

testu a výsledky byly považovány za signifikantní, pokud hodnota P byla nižší než 

0,05. 
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3.2 Výsledky 

3.2.1 125I značení nativního a M21Y hepcidinu 

Předpokládali jsme, že hepcidin, podobně jako jiné hormony cirkulující v krvi, 

bude vázán na specifický protein (proteiny) [78,79]. Přítomnost vazebného proteinu 

v krevní plazmě jsme zkoumali pomocí radioaktivního značení hepcidinu a nativních 

nedenaturujících separačních technik. 

Syntetický hepcidin musí být správně zrenaturován, aby získal svou 

fyziologickou funkci. Renaturace byla provedena ustanovenou metodou, která je 

popsána v odstavci 3.1.4., a jeho biologická aktivita byla ověřena na myších [52,68]. 

Aktivní hepcidin byl radioaktivně naznačen izotopem jódu (125I). Jelikož ve 

fyziologickém hepcidinu není přítomna aminokyselina tyrosin, která velmi snadno 

váže jód, byl v dřívějších publikacích [52,68] používán modifikovaný hepcidin, který 

měl substituci na pozici 21 – jednalo se o záměnu methioninu za tyrosin 

(Met21/Tyr21). 

V našich prvních experimentech jsme porovnávali efektivitu radioaktivního 

značení nemodifikovaného (DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT) a 

modifikovaného (Met21/Tyr21) hepcidinu izotopem 125I. Nemodifikovaný hepcidin 

může být také jódován [80], protože obsahuje dva histidiny a dva fenylalaniny. 

Vycházeli jsme ze stejného množství obou peptidů a úměrného množství izotopu 125I. 

Překvapivě měly obě formy radioaktivně značeného hepcidinu podobnou specifickou 

aktivitu (nemodifikovaný – 1,6 µCi/µg a modifikovaný – 2,1 µCi/µg). 

Bylo tedy patrné, že tyrosin zvyšuje efektivitu radioaktivního značení velmi 

nepatrně. Z toho důvodu jsme v dalších experimentech používali pouze 

nemodifikovaný, HPLC purifikovaný 125I-hepcidin (frakce z 36 až 39 minuty viz 

Obr. 7), což nám umožnilo vyhnout se možným „falešným“ výsledkům, které by byly 

způsobeny nefyziologickým sledem animokyselin v modifikovaném hepcidinu. 

Fyziologická aktivita tohoto peptidu byla potvrzena signifikantním (p<0,01) poklesem 

saturace transferinu po intraperitoneální aplikaci hepcidinu nebo PBS (kontroly) 

myším (Obr. 8). 
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Obr. 7: HPLC profil purifikovaného 125I hepcidinu. Syntetický hepcidin byl renaturován, naznačen izotopem 
Iodu a podroben HPLC purifikaci: přerušovaná linka odpovídá radioaktivitě, celistvá pak UV absorbanci při 
210 nm. Více než 98% peptidu bylo zachyceno v hlavním píku. 
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Obr. 8: Fyziologická aktivita hepcidinu. Renaturovaný hepcidin, který byl injekčně podán myším, významně 
snížil saturaci Transferinu (Tf) oproti kontrole, kdy bylo myším podáno za stejných podmínek PBS. 

3.2.2 Identifikace dvou vazebných proteinů pro hepcidin 

Po inkubaci lidské plazmy nebo séra s 125I-hepcidinem a její separaci pomocí 

nativní (nedenaturující) elektroforézy byly na gelu identifikovány dva proužky 

(označeny „?“), které tvořily komplex 125I-hepcidinu s neznámými molekulami 

(Obr. 9). Rozdílná migrace obou proužků byla zřejmě způsobena rozdílem v jejich 

molekulových vahách (Mw). Volný (nenávazaný) hepcidin na obrázku není vidět, 

neboť jako kationický peptid [17] migruje směrem ke katodě, tj. vůbec nevstoupí do 

gelu. 

∗∗∗∗    
*  
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Obr. 9: Identifikace dvou neznámých vazebných proteinů pro hepcidin. 10 µl lidské plazmy či séra bylo 
inkubováno po dobu 1 hodiny při 37°C spolu s 125I-hepcidinem [2.8 µM]. Směs byla následně separována 
pomocí nativní elektroforézy a vizualizována fosfoimagerem. Byly identifikovány dva bendy, na obrázku 
označeny symbolem „?“. 

Pro účely purifikace těchto proteinových komplexů a jejich identifikaci 

hmotnostní spektrometrií byla požadována nedenaturující separační technika, při které 

jsou zachovány proteinové interakce a současně má vysokou rozlišovací schopnost. 

Tyto požadavky splňuje metoda FPLC (první rozměr) kombinovaná s nativní 

elektroforézou (druhý rozměr), která je kompatibilní s hmotnostní spektrometrií [5]. 

Podařilo se nám tak eliminovat ostatní plazmatické proteiny a získat čisté komplexy 

obou proteinů vázajících 125I-hepcidin. 

Frakcionizovaná plazma, která byla získána pomocí FPLC (Mono Q, 

Obr.10A), byla sbírána po jednotlivých alikvotech. Ke každému vzorku byl přidán 
125I-hepcidin a směs byla inkubována 1 hod při 37°C. Takto naznačené frakce byly 

separovány pomocí nativní elektroforézy na 3 – 12% gradientovém gelu (Obr. 10B). 

Frakce 13 obsahovala pouze nižší, rychleji migrující proužek, zatímco frakce 15 až 17 

obsahovaly oba hlavní bendy (Obr. 10B). Proto byly pro pozdější analýzy používány 

frakce 15 až 17. Ve frakci 15 je horní, pomaleji migrující proužek rozdělen do dvou 

bendů o podobné molekulové hmotnosti. Toto „rozštěpení“ je zapříčiněno přítomností 
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dvou forem α2-M (aktivní a neaktivní), které se v lidské plazmě mohou současně 

vyskytovat a které migrují s rozlišnou rychlostí. 

 

A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Nativní FPLC chromatografie A) a následná separace jednotlivých frakcí plazmy pomocí 
nativní elektroforézy B). Jednotlivé FPLC frakce byly inkubovány s 125I-hepcidinem, následně separovány 
pomocí dvourozměrné nativní elektroforézy, vizualizovány a kvantifikovány pomocí fosfoimageru. 
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3.2.3 Charakteristika obou vazebných proteinů pro hepcidin 
pomocí hmotnostní spektrometrie 

Frakce 15 až 17 byly zahuštěny pomocí ultrafiltrace (Millipore Ultrafree NMW 

3000) a část byla naznačena radioaktivním 125I-hepcidinem. Druhá část byla 

inkubována s hepcidinem „chladným“. Obě směsy vzorků byly separovány pomocí 

nativní elektroforézy v 3 – 12% gelu. Vzorky obsahující radioaktivní hepcidin byly 

následně vyhodnoceny pomocí fosfoimageru FLA 2000 (Obr. 11, dráha 3). Gel, na 

kterém byly naneseny vzorky obsahující hepcidin chladný, byl obarven pomocí 

Coomassie blue (Obr. 11, dráha 1). Spolu se vzorkem, který obsahoval zahuštěné 

frakce, byly na gel puštěny ještě vzorky celé plazmy (Obr. 11, dráha 2) a komerčně 

dodaný α2-M (Obr. 11, dráha 4). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11: Identifikace α2-M jako vazebného proteinu pro hepcidin. Vazebný protein pro hepcidin komigruje 
s komplexem komerčního α2-M a 125I-hepcidin v celé lidské plazmě (dráha 2) i ve frakcionizovaném vzorku 
(dráha 3). Dráha 1: FPLC frakce 15 až 17 byly sloučeny, zahuštěny, separovány pomocí nativní gradientové 
elektroforézy a obarveny pomocí Coomassie blue. Dráha 2 až 4 (fosfoimager sken stejného gelu, který byl 
v dráze 1 obarven pomocí Coomassie blue): lidská plazma (dráha 2), sloučené a zahuštěné frakce 15 až 17 
(dráha 3) a komerční α2-M byly inkubovány s 125I-hepcidin (2.8 µM) po dobu jedné hodiny na 37°C a následně 
separovány pomocí nativní elektroforézy a vizualizovány fosfoimagerem. 
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Vrchní i spodní proužek, z dráhy 3 na obr. 11 byl posléze z gelu vyříznut, 

rehydratován, naštěpen trypsinem a analyzován pomocí hmotnostní spektrometrie 

(µLC-MS/MS) (Obr. 12, ukázané spektrum patří α2-M). Výsledná spektra byla 

vyhodnocena pomocí databáze SwissProt (Tab. 2). Jak je patrné, spodní proužek byl 

identifikován jako protein albumin. Ve vrchním proužku byla stopa příměsí různých 

peptidů či proteinů, rozhodující je ovšem fakt, že nejvíce zastoupený (viz. Tab. 2) byl 

protein alfa2-makroglobulin (α2-M). 

 

 

Obr. 12. 
Obr. 12/Tab.2: Identifikace αααα2-M jako vazebného proteinu pro hepcidin pomocí hmotnostní 
spektrometrie. Popis viz níže. 
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 Číslo proužku Protein Číslo v 

databázi 
Mw 
[kDa] 

Počet 
peptidů 

1 Alpha-2-macroglobulin precursor P01023 163 55 
1 Ig kappa chain C region P01834 12 2 
1 Ig lambda chain C regions P01842 11 3 
1 Ig gamma-1 chain C region P01857 36 6 
1 Ig gamma-2 chain C region P01859 36 6 
1 Ig gamma-4 chain C region P01861 36 2 
1 Ig alpha-1 chain C region P01876 39 4 
2 Serum albumin precursor P02768 69 40 
 
Obr. 12./Tab.2: Identifikace αααα2-M jako vazebného proteinu pro hepcidin pomocí hmotnostní 
spektrometrie. MS/MS spektrum potvrdilo (viz Tab 2) přítomnost dvou vazebných partnerů pro hepcidin: α2-
M a albuminu (ukázané spektrum patří α2-M). Vrchní i spodní proužek z dráhy 3 na obr. 11. byl z gelu vyříznut, 
rehydratován, naštěpen trypsinem a analyzován pomocí hmotnostní spektrometrie (µLC-MS/MS). 

3.2.4 „Super shift“ analýza 

Pro potvrzení, že α2-M je opravdu jedním z vazebných proteinů hepcidinu, 

jsme použili „Super shift“ analýzu, která je založena na jiné migraci zkoumaného 

proteinu, po navázání jeho protilátky, na gelu. Lidskou plazmu jsme inkubovali s  
125I-hepcidinem [2,8 µM] 1 hod při 37°C. Poté byl tento vzorek rozdělen na 4 díly o 

stejném objemu a byla k němu přidána protilátka proti α2-M ve zvyšující se 

koncentraci (5-20 µl, koncentrace: 200 µg/ml) a vzorky byly separovány nativní 

elektroforézou v 3% gelu. Zvyšující se koncentrace protilátky by měla způsobit jinou 

migraci komlexu 125I-hepcidin/α2-M/anti-α2-M na gelu. V našem případě však 

komplex do gelu vůbec nevstoupil kvůli své značné velikosti, a zůstal tak zachycen ve 

vrchních jamkách gelu (Obr. 13A). Jak již bylo řečeno, nenávázaný hepcidin jako 

kationický peptid nevstupuje do gelu a zůstává v jamkách. Proto i tam, kde nebyla ke 

komplexu 125I hepcidin/α2-M přidána protilátka, můžeme pozorovat určitou část 

radioaktivity zachycenou v jamce (Obr. 13A, dráha 0). Kontrolní studie, s použitím 

nespecifické protilátky (anti-cyclin D1), neukázaly na gelu žádnou změnu (Obr. 13A). 

Můžeme tedy konstatovat, že α2-M je opravdu vazebným proteinem hepcidinu. 
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Obr. 13: „Super shift“ analýza. A) Lidská plazma byla inkubována s 125I-hepcidinem (2,8 µM) 1 hod při 
37°C. Poté byl tento vzorek rozdělen na 4 díly o stejném objemu a byla k němu přidána buď protilátka proti α2-
M ve zvyšující se koncentraci (5-20 µl, koncentrace: 200 µg/ml), anebo protilátka proti anti-cyclinu D1 (20 µl, 
koncentrace: 200 µg/ml) Vzorky byly následně separovány nativní elektroforézou v 3% gelu a vizualizovány 

pomocí fosfoimageru. B) Pokles intenzity radioaktivity bendů α2-M/125I-hepcidin v gelu (▲) a nárůst (■) této 
intenzity v jamkách byl způsoben vysokou molekulární vahou komplexu protilátka/α2-M. Tento komplex není 
pro svoji velikost schopen proniknout do gelu. Radioaktivita, kterou můžeme vidět v dráze, kde nebyla přidána 
protilátka, je způsobena tím, že hepcidin jako kationický peptid nevstupuje do gelu. 

            Protil átka (µµµµl ):        0    5   10   20            0    20 

  Hepcidin/ αααα2-M/anti- αααα2-M 

Hepcidin - αααα2-M 

 

     1) lidská anti α2-M      2) lidská anti IgG 
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3.2.5 Specificita vazby hepcidinu a proteinů αααα2-M a albuminu  

Jak bylo popsáno výše a viz také Obr. 14, byly proteiny α2-M a albumin 

určeny jako vazebné proteiny pro hepcidiny. V dalších pokusech jsme se zaměřili na 

to, zda je vazba mezi hepcidinem a těmito dvěma proteiny specifická či nikoli, a to 

pomocí určení vazebné konstanty (Kd) pro oba proteiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Albumin, druhý nespecifický vazebný partner pro hepcidin. 125I-hepcidin byl inklubován s lidskou 
plazmou a komerčně dostupným purifikovaným albuminem, oba komplexy byly separovány pomocí nativní 
elektroforézy a vizualiozovány pomocí fosfoimageru. Spot odpovídající komplexu purifikovaný albumin/125I-
hepcidin komigroval s proteinem, který je součástí krevní plazmy (albuminem). Vrchní spot v dráze 1 odpovídá 
komplexu α2-M/125I-hepcidin. 

Albumin 

V případě albuminu nebyla Kd určena, protože se prokázalo, že vazba 

hepcidin-albumin je vazbou nespecifickou. Jak je ukázáno na obrázku 15, nebylo 

v případě albuminu dosáhnuto vytvoření „plato fáze“, tzn. situace, při které se 

dosáhne úplného nasycení albuminu hepcidinem, ani při více než tisícinásobném 

molárním přebytku hepcidinu nad albuminem. 

purifikovaný 
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Obr. 15: Sycení albuminu hepcidinem. Albumin [1.5 nM] byl inkubován s hepcidinem o vzrůstající 
koncentraci [až do výše 1400 nM] po dobu 1 hod při 37°C. Následně separován pomocí dvourozměrné nativní 
elektroforézy, vizualizován a kvantifikován pomocí fosfoimageru.  
 

Jak je ukázáno na Obr. 11, dráha 2, bylo pomocí kvantitativního vyhodnocení 

radioaktivity dvou hepcidin vážích bendů zjištěno, že 30% 125I-hepcidinu je navázáno 

na α2-M a 70% na albumin. Vzhledem k těmto pozorováním a ke skutečnosti, že 

v lidském organismu je koncentrace α2-M asi 180 až 360 nižší než koncentrace 

albuminu [81,82], bylo prokázáno, že hlavní a specificky se vážící transportní 

molekulou hepcidinu v organismu je právě α2-M. 

α2-M/α2-M-MA 

K určení vazebné konstanty (Kd) a stechiometrie (počtu vazebných míst) α2-M 

nebo α2-M-MA jsme vycházeli ze saturační koncentrace komplexu α2-M/hepcidin 

nebo α2-M-MA/hepcidin. Nemohli jsme v těchto pokusech využít měření volného a 

vázaného hepcidinu, protože volný hepcidin jako kationický peptid [17] vůbec 

nevstoupí do gelu. K separaci těchto komplexů a následného stanovení Kd byla opět 

použita nativní elektroforéza, která probíhala při 37°C za fyziologického pH a iontové 

síly. 

Za fyziologických podmínek je α2-M v organismu aktivován širokou škálou 

proteáz. Je prokázáno, že vazba proteáz na α2-M způsobí konformační změnu tohoto 
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proteinu, který je převeden do aktivované formy α2-M-MA. Tato forma 

makroglobulinu váže peptidové i proteinové ligandy s větší afinitou. 

Z dřívějších prací vyplývá, že stéricky i funkčně fyziologicky stejnou změnu u  

α2-M je možno navodit i ovlivněním konformace α2-M metylaminem (viz kapitola 

3.1.11). Tato metoda byla použita i v naší práci k aktivaci α2-M. 

Jak vyplývá z Obr. 16, dokázali jsme, že obě formy α2-M váží hepcidin. Posun 

migrace α2-M-MA oproti α2-M v gelu je způsoben konfirmační změnou aktivovaného 

α2-M [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 16: Migrace metylaminem aktivovaného αααα2-M (αααα2-M-MA) oproti neaktivované form ě αααα2-M.  
100 µg α2-M nebo α2-M-MA bylo inkubováno po dobu 1 hod při 37°C spolu s 125I-hepcidinu (717 nM), poté 
byly vzorky separovány pomocí nativní gradientové (3-12%) elektroforézy a gel byl následně obarven pomocí 
Coomassie blue. 

V případě vazby hepcidinu na neaktivovaný α2-M se jednalo o enzymově 

standardní saturační křivku (Obr. 17), při které nedochází k interakcím mezi 

vícevazebnými místy pro hepcidin na molekule α2-M (2 vazebná místa o Kd = 177 

nM). 

Ovšem v případě vazby hepcidinu na α2-M-MA byla prokázána alosterická 

vazba hepcidinu na aktivovanou formu alfa2 – magroglobulinu (4 vazebná místa o Kd 

= 300 nM) (Obr. 18). Při této vazbě dochází k ovlivňování interakcí mezi 

vícevazebnými místy pro hepcidin. 

   αααα 2-M  αααα2-M-
MA 

Barvení pomocí 
Coomassie blue 



 
 

55 

0 300 600 900 1200 1500
0

3000

6000

9000

12000

αααα2-M

hepcidin [nM]

12
5 I 

he
pc

id
in

 v
áz

an
ý 

v 
ko

m
pl

ex
u

he
pc

id
in

/
αα αα

2M
[A

rb
itr

ár
ní

 je
dn

ot
ky

]

 

 
Obr. 17: Specifická vazba hepcidinu na αααα2-M. 100 µg α2-M bylo inkubováno po dobu 1 hod při 37°C spolu 
se vzrůstající koncentrací 125I-hepcidinu, poté byly vzorky separovány pomocí nativní gradientové (3-12%) 
elektroforézy, vizualizovány fosfoimagerem a vyhodnoceny použitím Aida a Graph-Pad softwaru. 
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Obr. 18: Specifická vazba hepcidinu na αααα2-M a na αααα2-M-MA. Aktivovaný αααα2-M váže hepcidin alosterickou 
vazbou. 100 µg α2-M-MA bylo inkubováno po dobu 1 hod při 37°C spolu se vzrůstající koncentrací  
125I-hepcidinu, poté byly vzorky separovány pomocí nativní gradientové (3-12%) elektroforézy, vizualizovány 
fosfoimagerem a vyhodnoceny použitím Aida a Graph-Pad softwaru. 
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Stochiometrie komplexů hepcidin α2-M a α2-M-MA byla dále potvrzena 

pomocí pokusů, kde komplex α2-M resp. α2-M-MA byl z reakční směsi separován od 

nenavázaného hepcidinu pomocí ultracentrifugace (viz kapitola Materiály a metody – 

3.1.12). Pomocí této techniky bylo potvrzeno, že α2-M resp. α2-M-MA váže 2 

respektive 4 molekuly hepcidinu. 
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4 Diskuze 

Tato dizertační práce se zabývá studiem funkce hormonu hepcidinu. Tento 

peptid je důležitou regulační molekulou, která hraje klíčovou roli v metabolismu 

železa tím, že reguluje jeho absorpci a skladování ve tkáních v odpovědi na celkové 

množství železa v organismu, zánět, hypoxii či anémii. 

Hepcidin je v poslední době velmi studovanou molekulou, jelikož je však 

obtížné získat biologicky aktivní peptid, zabývá se většina studií hepcidinem spíše na 

úrovni exprese jeho mRNA. 

Naší pracovní hypotézou bylo, že hepcidin, podobně jako je tomu u mnoha 

hormonů [83,84,85] a růstových faktorů [86,87,88], je v krvi přenášen pomocí svého 

specifického nosiče. 

Cílem naší studie byla tedy identifikace vazebných proteinů pro hepcidin 

v krevní plazmě a séru. Tyto nové poznatky by nám mohly pomoci lépe pochopit 

funkce hepcidinu v lidském organismu na molekulární úrovni. 

K tomu, abychom vazebné proteiny pro hepcidin (jeho přenašeče) 

identifikovali, jsme zvolili postup, využívající radioaktivně označený, biologicky 

aktivní peptid, hepcidin. Získat pro pokusy biologicky aktivní, správně renaturovaný 

peptid je z technického hlediska značně obtížné. V naší práci byl využit postup 

renaturace syntetického hepcidinu podle Nemeth (Science, 2004) [52]. Tento přístup 

je založený na redukci a řízené pomalé oxidaci cysteinů, které jsou přítomny 

v sekvenci hepcidinu (viz Materiál a metody – 3.1.4. Renaturace hepcidinu). Tato 

metoda umožní správné svinutí hepcidinu do aktivní biologické konformace. Jeho 

funkčnost byla ověřena v pokusech, kdy injikovaný hepcidin sníží koncentraci železa 

v plazmě (Rivera et al., Blood 2005) [68]. Renaturovaný peptid bylo nutné pro 

studium jeho interakcí označit. Přes rozvoj nových metod značení proteinů, které 

využívají např. fluorescenci, zůstává označení radioaktivní značkou, nejčastěji jodem 
125I, jednou z nejcitlivějších technik. Navíc zavedení fluoreskující molekuly může 

narušit biologickou strukturu proteinu či peptidu, který je takto naznačen. Kvůli své 

citlivosti byla jodace hepcidinu použita již v práci Nemeth et al. (Science, 2004) [52], 
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kdy tato skupina poprvé objevila souvislost mezi hepcidinem a feroportinem. V tomto 

článku sloužila jodace k radioaktivnímu označení hepcidinu a k výzkumu jeho 

interakcí s proteinem feroportinem. V této studii byl však k jodaci použit hepcidin 

s modifikovanou sekvencí (M21Y), jelikož ve fyziologickém hepcidinu není přítomna 

aminokyselina tyrosin, která je obvykle využívána v sekvenci proteinů pro vazbu 

jódu. 

V našich prvních experimentech jsme porovnávali efektivitu radioaktivního 

značení nemodifikovaného (DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT) a 

modifikovaného (Met21/Tyr21) hepcidinu 125I. Nemodifikovaný hepcidin může být 

také jódován, neboť obsahuje dva histidiny a dva fenylalaniny. Vycházeli jsme ze 

stejného množství obou peptidů a úměrného množství izotopu 125I. K našemu 

překvapení měly obě formy radioaktivně značeného hepcidinu zcela srovnatelnou 

specifickou aktivitu (nemodifikovaný – 1,6 µCi/µg a modifikovaný – 2,1 µCi/µg), a 

proto jsme ve všech následujících experimentech pracovali pouze s fyziologickou 

formou hepcidinu. Náš postup by se tak s výhodou mohl použít i v diagnostických 

kitech. Detekce radioaktivně označených antigenů či protilátek bývá citlivější než jiné 

imunochemické značky, například ty, které jsou založeny na připojení enzymu. 

Vazba hepcidinu na jeho vazebné proteiny byla sledována po inkubaci krevní 

plazmy (a séra) s radioaktivně označeným hepcidinem. V prvotních experimentech 

jsme pracovali na nefrakcionizovaném vzorku k ověření, zda se bude 125I-hepcidin na 

nějaké proteiny v plazmě či séru vázat. 

K rozdělení bílkovin byla použita nativní (nedenaturující elektroforéza), která 

umožňuje udržet interakce mezi proteiny a peptidy (případně jinými ligandy). Po 

rozdělení byly proteiny, které vázaly radioaktivní hepcidin, detekovány pomocí 

fosforimageru. 

V krevní plazmě i séru jsme nalezli dva proteiny, které byly schopny vázat 

hepcidin. Tyto neznámé proteiny však bylo nutné identifikovat – pro jejich 

identifikaci jsme zvolili techniku hmotnostní spektrometrie. 

Protože identifikace proteinů MS/MS vyžaduje jako výchozí vzorek čistý 

protein v dostatečném množství, bylo nutné proteiny označené radioaktivním 

hepcidinem před analýzou hmotnostním spektrometrem purifikovat. Pro jejich izolaci 
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z krve jsme se rozhodli použít nativní dvourozměrnou separační techniku (Babusiak 

et al., 2005) [5]. Tato technika využívá FPLC chromatografie jako prvního rozměru 

separace a nedenaturující elektroforézy jako druhého separačního rozměru. Jako 

vazebné proteiny pro hepcidin byly touto technikou v lidské plazmě i séru 

identifikovány: albumin a alfa2-makroglobulin (α2-M) (Obr. 11 a Obr. 14). 

ALBUMIN  

V krevní plazmě představuje albumin 60 % všech bílkovin. Kromě krve se 

vyskytuje také v dalších tělních tekutinách, jako je tkáňový a mozkomíšní mok. Je 

důležitý především při transportu různých látek krví (mastné kyseliny, minerály, léky) 

a pomáhá udržet stálé vnitřní prostředí organismu. 

Albumin je tvořený jediným polypeptidovým řetězcem o 585 aminokyselinách. 

Obsahuje 17 disulfidových můstků a působením proteáz se štěpí na tři domény s 

rozdílnými funkcemi. Molekulová hmotnost albuminu je 67 kDa. 

 
 

 
Obr. 19: Struktura lidského albuminu popsaná pomocí rentgenové krystalografie 
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Albumin je, podobně jako většina proteinů krevní plazmy, syntetizován 

v játrech. Ty produkují za den asi 12 g albuminu, což je 50% proteinů vylučovaných 

játry. Proto se jakákoliv porucha schopnosti jater syntetizovat proteiny projeví 

sníženým množstvím albuminu. 

Biologický poločas albuminu je asi 20 dní. Malé množství albuminu proniká 

do moči, ztrácí se také difúzí do trávicí trubice. 

Hypoalbuminemie, tedy snížená koncentrace albuminu, může být způsobena 

poklesem syntézy v játrech, kupříkladu při proteinové podvýživě nebo při 

onemocněních jater, jako je jaterní cirhóza. Množství albuminu klesá také při zvýšené 

ztrátě proteinů (močí při nefritidách, přes trávicí trakt při exsudativních enteropatiích, 

jako jsou záněty střev nebo celiakie). Pokles koncentrace albuminu může být 

příznakem zánětů, akutních stavů nebo nádorů – je totiž negativním reaktantem akutní 

fáze (viz také kapitola 1.1.3.1. – Transferin). Záněty nebo nádory mohou vést také ke 

zvýšenému katabolismu albuminu. Vzácně se vyskytuje analbuminemie, defekt 

syntézy albuminu. Pacienti mají v plazmě jen velmi malé množství (až 2 g/l, max. 

10 % normálních hodnot). Kupodivu se tento stav většinou klinicky neprojevuje. 

Opačný stav – hyperalbuminemie, kdy je koncentrace albuminu naopak vyšší, je 

většinou způsoben dehydratací, kdy dojde ke snížení objemu vody v plazmě a 

albuminu je pak relativně více. 

Funkce albuminu v lidském organismu: 

1) Udržování osmotického tlaku v krevní plazmě – jelikož albumin je relativně 

malý protein a je v plazmě ve velké koncentraci (35 – 55 g/l), přispívá k 75 – 

80 % osmotického tlaku koloidů lidské plazmy. To je důležité v arteriální části 

krevního oběhu, kdy je hydrostatický tlak uvnitř cév větší než hydrostatický 

tlak ve tkáních. Koloidní osmotický tlak v kapilárách generovaný albuminem a 

dalšími plazmatickými proteiny zabraňuje nadměrnému průniku tekutiny do 

tkání. Při nedostatečné syntéze proteinů se objevují otoky. 

2) Transportní úloha albuminu v lidském organismu – albumin je schopný 

udržovat a přenášet v krevní plazmě hydrofobní látky. 
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2a) Účast albuminu při transportu mastných kyselin – volné mastné 

kyseliny jsou v plazmě přenášené, navázané na albumin. Albumin má pro 

mastné kyseliny několik vazebných míst o různé afinitě, pevnost závisí na 

délce acylového řetězce. 

2b) Účast při transportu bilirubinu –  bilirubin je špatně rozpustný v krevní 

plazmě, proto se přenáší navázaný na albumin. Albumin má dvě vazebná místa 

pro bilirubin, jedno s vysokou a druhé s nízkou afinitou. Ve 100 ml plazmy 

může být asi 25 mg bilirubinu vázáno v místech s vysokou afinitou, ostatní 

bilirubin je vázán snadno, může se uvolňovat a difundovat do tkání. 

2c) Měď – přestože albumin přenáší asi jenom 10 % celkového množství mědi 

obsažené v krevní plazmě, zdá se, že je při transportu mědi důležitější než 

ceruloplazmin (protein v krevní plazmě, obsahující měď). Ten totiž váže měď 

velmi pevně. Měď vázaná na albumin je však snadněji předávána do tkání. 

2d) Zinek – Albumin váže 65 % z celkové plazmatické koncentrace Zn2+. 

2e) Vápník – za fyziologického pH albumin váže 46 % z celkového množství 

Ca2+. 

2f) Hořčík – albumin váže 33 % z celkového množství Mg2+ v plazmě. 

2g) Léky a xenobiotika – na albumin se váže mnoho léků, například 

antibiotika, sulfonamidy, aspirin nebo dikumarol. Albumin váže mnoho druhů 

hormonů – například hormony štítné žlázy, trijodthyronin a thyroxin, a 

steroidní hormony jsou transportovány pomocí albuminu. 

3) Využítí v medicíně – albumin se používá jako koloidní roztok při léčbě 

hypovolémie, při ztrátách krevního objemu nebo při popáleninách a šokových 

stavech [89,90]. 

Jednou z nejdůležitějších funkcí albuminu v lidkém organismu je tedy jeho 

transportní úloha. Podobně jako látky, vyjmenované výše, přenáší albumin, 

nespecificky – jak jsme ukázali v našich pokusech – v krvi i peptid hepcidin. 

Koncentrace albuminu je v krvi asi 20x vyšší než koncentrace α2M, ale vazba 

hepcidinu je na něj daleko slabší (Obr. 15). 
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Funkce komplexu albumin/hepcidin je zřejmě taková, že pomáhá udržet tento 

malý peptid v cirkulaci, a zabrání tak jeho filtraci v glomerulu ledvin. 

Alfa2-makroglobulin ( αααα2-M)  

α2-M je glykoprotein o Mr 720 000, v plazmě obsažený v koncentraci asi  

2,5 g/l. Tento protein se skládá ze 4 subjednotek o Mr 180 000 propojených do dvou 

párů disulfidickými vazbami. Dvojice subjednotek je v nativním tetrameru vázána 

nekovalentně [89]. 

 

  
Obr. 20: Model α2-M získaný pomocí elekronového mikroskopu 

A) Nativní molekula α2-M B) Aktivovaná forma α2-M (α2-M-MA). Šipky označují místa, která jsou 
rozpoznávána jako vazebná místa. C) Zachycování proteáz tímto inhibitorem. 
Obrázek převzat z Feldman et al., Biochemistry, 1985. 

Funkce alfa2-makroglobulin v lidském organismu: 

1) Inhibice proteolytických enzymů – jedna z mnoha funkcí α2-M spočívá 

v jeho antiproteinázové aktivitě [91]. Základní vlastností alfa2-makroglobulinu 

je jeho schopnost udržovat optimální množství řady fyziologicky významných 

molekul v organismu, a tím mimo jiné výrazně ovlivňovat průběh zánětu 

i jiných imunologických dějů. Poté, co se α2-M spojí se svým partnerem –

 proteázou, dochází v molekule α2-M ke konformační změně (dochází k tomu, 

že se nativní α2-M přemění na svou aktivovanou formu – α2-M-MA), která 

odhalí původně kryptickou receptorovou doménu, díky které může být 

komplex α2-M/proteáza rozpoznán a vázán buněčnými receptory, 
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internalizován a degradován [92]. Z receptorů, které jsou zodpovědné za 

degradaci tohoto komplexu, je nejlépe charakterizován protein zvaný LDL-

receptor-related protein. LDL (lipoproteinové) receptory jsou po syntéze 

v Golgiho komplexu transportovány na povrch všech buněk. LDL-receptor-

related protein je schopen vázat aktivovanou formu α2-M-MA spolu s látkami, 

které jsou navázány na α2-M-MA (cytokiny, růstové faktory, hormony a 

mnoho dalších látek zmíněných níže v odstavci 2c) – viz níže). Celý komplex 

pak může být internalizován do buňky a degradován v lyzozomu [93,94]. 

2) Úloha αααα2-makroglobulinu při procesu srážení krve. 

2a) αααα2-M jako inhibitor koagulace:  

α2-M působí jako inhibitor koagulace - významný je zejména jeho 

antitrombinový účinek, který představuje 60 % veškeré antitrombinové 

aktivity krevního séra. Trombin je proteolytický enzym (serinová proteáza), 

který vzniká z cirkulujícího protrombinu a v procesu srážení krve působí 

přeměnu cirkulujícího fibrinogenu na fibrin, z něhož vznikají fibrinová 

vlákna vytvářející základní strukturu krevní sraženiny. Na rozdíl od 

heparinu, který sice nemá přímou antitrombinovou aktivitu – neničí již 

existující sraženiny, ale zabraňuje jejich shlukování a rozšiřování a který 

působí okamžitě, je účinek α2-M pozvolný – trombin vázaný na α2-M 

nezpůsobuje vznik krevní sraženiny [89]. 

2b) αααα2-M působí jako inhibitor fibrinolýzy:  

Dalším (opačným) účinkem α2-M v regulaci hemokoagulace je to, že se 

podílí na fibrinolytické systému tím, že inhibuje protein plazmin (Obr .21), 

[95]. 
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Obr. 21: Zjednodušené schéma fibrinolýzy. Modré šipky označují stimulaci a červené inhibici faktorů 
ovlivňujících fibrinolýzu. Obrázek převzat z: http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2-Macroglobulin 

2c) Schopnost vazby mnoha druhů molekul – růstových faktorů, 

hormonů a cytokinů: 

Kromě všech výše uvedených funkcí slouží α2-M v těle také jako nosič 

celé řady růstových faktorů (TGFβ - transforming growth factor beta 

[86,87], PDGF – platelet-derived growth factor [96], bFGF - basic fibroblast 

growth factor [97] a NGF – growth factor [98] a cytokinů (interleukin -

1,6,8, [99,100,101] TNF – tumor necrosis factor [102]). Pro celou řadu 

růstových faktorů je vazba na α2-M nezbytná pro jejich vazbu na receptor a 

následnou endocytózu a degradaci, podobně jako je popsáno výše (viz 

Inhibice proteolytických enzymů). 

V naší práci bylo poprvé prokázáno, že hlavní regulátor obratu železa 

v organismu, hormon hepcidin, je v krevní plazmě specificky navázán právě na 

molekulu α2-M. 

To, že je α2-M specifickým, vysoce afinitním, vazebným proteinem hepcidinu 

jsme potvrdili následujícím způsobem: 

1) Purifikovaný α2-M vázal 125I-hepcidin, a tento výsledný komplex komigroval 

s proteinem, který jsme získali přidáním 125I-hepcidinu k frakcionizované či celé 

lidské plazmě (Obr. 11). 
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2) Prokázali jsme, že komplex 125I-hepcidin/α2-M byl rozeznán specifickou 

protilátkou proti α2-M a rozdílně migroval na gelu oproti komplexu 125I-hepcidin/α2-

M, ke kterému nebyla protilátka přidána. S nespecifickou protilátkou proti α2-M 

žádná změna migrace nenastala. (Obr. 13). 

3) Specifita vazby hepcidinu na α2-M byla dále potvrzena stanovením vazebné 

disociační konstanty (Kd) pro vazbu hepcidinu na α2-M resp. na α2-M-MA. M ěření 

potvrdila přítomnost specifických vazebných míst pro hepcidin na molekule α2-M  

i na α2-M-MA. V případě neaktivovaného α2-M (α2-M) se jedná o dvě vysoce afinitní 

vazebná místa pro hepcidin na α2-M (Kd = 177 nM ), a v případě aktivovaného α2-M 

(α2-M-MA) o vazebné místa čtyři (Kd = 300 nM), která vykazují alosterickou 

kooperativitu. 

4) Stochiometrie komplexů hepcidin α2-M a α2-M-MA byla potvrzena pomocí 

pokusů, kde komplex α2-M resp. α2-M-MA byl z reakční směsi separován 

od nenavázaného hepcidinu pomocí ultracentrifugace (viz kapitola Materiály a 

metody a Výsledky). Pomocí této techniky bylo potvrzeno, že α2-M resp. α2-M-MA 

váže 2 resp. 4 molekuly hepcidinu. 

Naše výsledky tedy prokázaly, že po aktivaci α2-M, ke které může docházet při 

lokální aktivaci proteáz – vlivem zánětu, aktivací koagulace či při nádorovém 

onemocnění, stoupá na molekule α2-M počet vazebných míst pro hepcidin. Navíc 

navázání hepcidinu na tato vazebná místa vykazuje alosterickou aktivaci. Alosterická 

aktivace je děj, při němž se do alosterického centra bílkoviny naváže aktivátor, tím se 

změní struktura aktivního centra a může se navázat další substrát. Alosterické 

enzymy, nebo též regulační enzymy, jsou látky s oligomerní strukturou, u nichž se 

aktivní centra jednotlivých podjednotek navzájem ovlivňují tak, že vazba substrátu do 

jednoho centra zvyšuje aktivitu centra dalšího (pozitivní homotropní allosterický 

efekt). To má za následek, že závislost počáteční reakční rychlosti na koncentraci 

substrátu není hyperbolická, jak je u jednoduchých enzymů běžné, ale sigmoidní 

[103]. Tyto enzymy hrají významnou roli při regulaci toku látky jednotlivými 

metabolickými drahami. Alosterická regulace se většinou vyskytuje u klíčových 
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enzymů a má zásadní význam pro regulaci funkce tohoto enzymu – např. 

u hemoglobinu. Způsob, jakým se vážou molekuly hepcidinu na aktivovanou formu 

α2-M (α2-M-MA), je velmi podobný vazbě kyslíku (O2) na molekulu hemoglobinu, 

který se stejně jako α2-M skládá ze čtyř podjednotek. Vazba molekuly kyslíku na 

první vazebné centrum tetramerní molekuly usnadňuje vazbu na další centra (tzv. 

pozitivní homotropní alosterický efekt); tento jev způsobuje, že saturační křivka 

hemoglobinu (závislost saturace na parciálním tlaku kyslíku) není hyperbolická, ale 

sigmoidní (viz výše). Tento způsob vazby vede k účinné absorpci kyslíku v plicní 

tkáni a jeho následného uvolnění v tkáních [89]. Podobně tedy může mít vazba 4 

molekul hepcidinu na α2-M-MA, zprostředkovaná alosterickou aktivací, rozhodující 

vliv na jeho biologické účinky. Takovýto způsob vazby nebyl v případě α2-M pro jiný 

ligand dosud popsán. 
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5 Souhrn 
Na základě výsledků obsažených v této části dizertační práci předpokládáme, že: 

a) Specifickým nosičem hepcidinu v krevní plazmě je α2-makroglobulin . 

Jeho funkce je udržet (spolu s albuminem) hepcidin v cirkulaci a zabránit jeho 

glomerulální filtraci, a tím tak jeho ztrátám ledvinami do moče. 

b) Pozitivní vliv komplexu hepcidin-aktivovaný α2-M na regulaci tvorby 

červených krvinek. 

Při reakci s proteázou (viz také Inhibice proteolytických enzymů) dochází v molekule 

α2-M ke konformační změně (dochází k tomu, že se nativní α2-M přemění na svou 

aktivovanou formu – α2-M-MA), která odhalí receptorovou oblast, původně 

kryptickou receptorovou doménu, díky které může být komplex 

α2M/proteáza/hepcidin rozpoznán buněčnými receptory, internalizován a degradován. 

Podle naší hypotézy při krvácení (případně fibrinolýze – odstanění krevního koagula) 

dochází k aktivaci α2-M. Ten je pak na sebe, jak ukazuje naše studie, schopen navázat 

více molekul hepcidinu. Navázáním hepcidinu na α2-M-MA dojde k internalizaci a 

degradaci tohoto komplexu v lyzozomech. Tímto mechanismem dojde k poklesu 

koncentrace hepcidinu v organismu, a tím ke zvýšení vstřebávání železa (ztraceného 

při krvácení), které je potřeba pro zvýšení tvorby červených krvinek. Tento 

mechanismus by pak pomohl doplnit v těle hemoglobin, který se ztrácí při krvácení. 

c) Hepcidin a makroglobulin mohou kooperovat při vazbě na hepcidinový receptor. 

d) Jak vyplývá z výsledků, které byly experimentálně provedeny v laboratořích prof. 

Desa Richardsona (Sydney, Austrálie) a které byly zveřejněny v naší publikaci 

(Peslova et al., 2009) [104], má komplex α2-M/hepcidin daleko větší účinnost na 

degradaci feroportinu než samotný hepcidin. 
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6 Závěr 
Hepcidin je klíčová molekula s velkým terapeutickým i diagnostickým 

potenciálem. Koncentrace hepcidinu v plazmě může být lepším diagnostickým 

měřítkem zásob železa v organismu než dosud užívané parametry, jako je měření 

celkového plazmatického železa, saturace Tf, měření plazmatického TfR a 

koncentrace plazmatického feritinu. Koncentrace hepcidinu by totiž mohly přesně 

korelovat s momentálními zásobami železa v organismu, a tak by mohly dosud 

užívané parametry doplňovat či v budoucnu zcela nahradit. 

Podrobný popis molekul, které váží hepcidin v krevní plazmě, je nutný pro 

zavedení a rozvoj optimálních analytických metod k měření koncentrace hepcidinu 

v krvi. To zlepší diagnostiku a následnou léčbu nemocných, kteří trpí velmi 

rozšířenými chorobami – poruchami metabolismu železa. 

Výsledky shrnuté v této části dizertační práce přispějí k lepšímu pochopení 

funkce hepcidinu na molekulární úrovni a popsání jeho úlohy v regulaci obratu železa 

v těle i buňkách. To povede k lepšímu pochopení patofyziologie mnoha chorob 

způsobených poruchami metabolismu železa a k vývoji nových, účinnějších látek 

určených pro léčbu nemocných s těmito chorobami. 
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II. Zm ěny proteomu leukemických buněk K562 v 
průběhu indukované diferenciace butyrátem 
sodným: 

Tato část disertační práce se zabývá změnami v proteomu modelových 

leukemických buněk K 562 indukovaných k diferenciaci a maturaci působením Na – 

butyrátu (máselnanu sodného). Práce využívá klasických proteomických technik 

založených na porovnání proteomu skupin kontrolních a indukovaných. Buněčné 

proteomy byly rozlišeny pomocí dvojrozměrné elektroforézy. 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ALA kyselina δ-aminolevulová 

ALAS  synthasa kyseliny δ-aminolevulové 

BrdU 5-bromo-2´-deoxyuridin 

BrdU-POD  monoklonální protilátka z myších hybridních buněk – BMG 6H8 

 s kovalentně navázanou křenovou peroxidasou  

BSA hovězí sérový albumin 

1-DE  jednorozměrná mapa 

2-DE dvourozměrná mapa 

DMSO dimethylsulfoxid 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

DTT dithiothreitol 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

2D-ELFO  dvourozměrná elektroforéza 

e.ALAS  erytroidní synthasa kyseliny δ-aminolevulové 

eIF-2αααα  α-podjednotka eukaryotického iniciačního faktoru 2 

ELFO  elektroforéza 

ERK   kinasy regulované extracelulárními signály 
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FC   průtoková cytometrie 

FCS   fetální telecí sérum    

HAT   histonové acetylasy 

Hb   hemoglobin 

HDAC  histonové deacetylasy 

HEL   buňky lidské erytrocytární leukémie 

HMG   typ proteinů asociovaných s chromatinem, hrající roli v regulaci 

genové exprese 

CHAPS  (3-[3-cholamidopropyl)dimethylamino]-1-propensulfonát 

IEF    izoelektrická fokuzace 

IPG   „immobilized pH gradient gel“ 

JNK   N-terminální kinasy C-Jun 

K562   buňky lidské chronické myeloidní leukémie 

MALDI  Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization 

MALDI-MS MALDI – hmotnostní spektrometrie 

MAP   mitogeny aktivované proteiny 

MAPK  mitogenně aktivované protein-kinasové dráhy 

MeCN  acetonitril 

mRNA  „messenger“ ribonukleonová kyselina 

MTT    3- [4,5-dimethylthiayol-2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium bromid 

PBG   porfobilinogen 

PBS   „phosphate-buffered saline“ 

PDA   piperazin diakrylamid 

PI   propidium jodid 

RPMI-1640  kultivační medium (RPMI = Roswell Park Memorial Institude) 

SDS   dodecylsulfát sodný 

SDS-ELFO  elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS 

TEMED  N,N,N´,N´-tetramethyl-ethylendiamin 

TFA   tetrafluoroctová kyselina 
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TMB    tetramethylbenzidin   

TOF   „Time Of Flight“ 

Tris   Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
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1 Přehled literatury 

1.1 Chronická myeloidní leukémie 

Chronická myeloidní leukémie (CML) je zhoubné krevní onemocnění, které dnes 

však již lze dobře léčit – specifickými inhibitory tyrozinkinázy bcr/alb (imanitib, 

dasatinib a nilotinib) nebo transplantací kostní dřeně. 

Odlišným, byť prozatím jen experimentálním přístupem, je terapie diferenciační, 

kdy nádorové buňky zabržděné v diferenciaci indukujeme k dozrávání chemickým 

induktorem [1]. 

Změny, indukované v proteomu modelových buněk CML diferenciačním 

působením butyrátu sodného jsou předmětem této části dizertace. 

Podstata onemocnění CML spočívá v nádorové přeměně tzv. kmenové krevní 

buňky. Za normálních okolností vznikají v kostní dřeni z kmenové krevní buňky 

postupným vyzráváním všechny hlavní řady krvinek (červená řada – erytrocyty, bílá – 

leukocyty, destičková – trombocyty), a to v určitém množství a vzájemném poměru, 

a po dozrání jsou vyplavovány do obvodové krve. Nádorovou přeměnou je přirozený 

vývoj kmenové buňky porušen a dochází k neúměrnému množení jednoho podtypu 

krvinek, v tomto případě leukocytů. Ostatní vývojové řady jsou postiženy méně. 

Nekontrolované množení krvinek provází i porucha jejich funkce, neboť se do obvodové 

krve uvolňuje vysoké procento nezralých, abnormálních leukocytů. Při významném 

zmnožení počtu leukocytů (100 – 800x) zaplavují nezralé bílé krvinky i některé orgány, 

zejména slezinu (90 %) a játra. Několik měsíců až roků dochází v obvodové krvi 

k postupnému zvyšování počtu středně zralých leukocytů (chronická fáze onemocnění). 

Vývoj neléčeného onemocnění se však dále urychluje a do krve se vyplavují i nejmladší 

formy leukocytů – myeloblasty. Množství nejmladších forem narůstá v krvi buď 

postupně, během týdnů až měsíců (akcelerovaná fáze), nebo velmi rychle, během dnů či 

několika málo týdnů (blastický zvrat). Neléčené onemocnění se v této fázi dostává 

do konečného stádia. 

  Vývoj onemocnění je nenápadný, chronická fáze může probíhat po celé měsíce 

prakticky bez příznaků, nebo nemocný má jen nevýznamné potíže, kterým nevěnuje 
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pozornost. Takovým jevem může být zvýšená únava – často se skrývá za dlouhou 

a nedostatečnou rekonvalescencí po chřipce, jindy mívá nemocný pocit tlaku v levém 

podžebří (zvětšená slezina), chuť k jídlu může být kolísavá, stejně tak změna váhy. 

Ve více než polovině případů je diagnóza učiněna náhodou – vyšetřením krevního 

obrazu, při preventivní prohlídce nebo při návštěvě lékaře z jiné příčiny. Jen v 15 % 

případů mohou být obtíže výrazné (dušnost, porucha zraku, sluchu, projevy zvýšené 

krvácivosti, močové obtíže.). 

Pro včasné zachycení choroby v počátku mají velký význam preventivní prohlídky 

(sem patří vedle vyšetření lékařem i laboratorní vyšetření krevního obrazu), 

nepodceňování neurčitých obtíží, pro které není jasné vysvětlení, nebo obtíží, které i když 

nejsou závažné, trvají delší dobu. 

Prvotní příčina, která vede ke změně chování kmenové krevní buňky a tedy 

ke vzniku onemocnění, není známa. Při speciálním vyšetření je ve více než 90 % zjištěna 

charakteristická změna chromozomů. Jedná se o změnu na 9. a 22. páru chromozómů o 

tzv. Filadelfský chromozóm. Jde však o změnu získanou za života, nejde o onemocnění 

dědičné (i rodinný výskyt je mimořádně vzácný). Vyšší výskyt tohoto typu leukémie byl 

však zaznamenán v souvislosti s radioaktivním zářením (např. u Japonců ozářených při 

výbuchu atomové bomby v Hirošimě a Nagasaki). Záření je faktorem zvyšující 

pravděpodobnost chromozomálních změn, na základě kterých pak může vzniknout 

nádorové onemocnění. 

Klasickými metodami, tj. použitím protinádorových léků nebo léků 

s protinádorovou účinností nelze úplného vyléčení dosáhnout. Jediným kurativním  

(= který vede k úplnému vyléčení) postupem je transplantace kostní dřeně, kdy se v první 

fázi agresivní léčbou (= velmi vysoké dávky protinádorových cytostatik event. 

v kombinaci s ozářením) dosáhne zničení nádorových buněk, a v další fázi se pak 

nemocnému nitrožilně vstříknou krvetvorné kmenové buňky získané od zdravého dárce. 

Ani v tomto případě není výsledek úplně jistý, průměrně se dosahuje úspěšnosti 50 % - 

70 %. Pokud není možné nemocnému provést transplantaci kostní dřeně, pak je – 

v chronické fázi onemocnění – v určitých časových intervalech léčen protinádorovými 

léky, a to jednak cytostatiky (např. hydroxyurea), nebo léky s protinádorovou účinností 

(interferony) [2,3]. 
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1.2 Butyrát a jeho deriváty (CH3 – CH2 – CH2 – COOX) 

Butyrát a jeho deriváty mají potenciální využití jako terapeutika pro léčbu řady 

hematologických onemocnění jako je thalasemie, srpkovitá anémie i některé leukémie. 

Bylo zjištěno, že butyrát inhibuje růst a indukuje diferenciaci řady typů nádorových 

buněk. Buněčný mechanismus, jímž butyrát působí na nádorové buňky vedoucí k inhibici 

buněčného růstu, indukci diferenciačních markerů a morfologickým změnám, jež 

odpovídají benignějšímu fenotypu, není detailně prozkoumán.  

Cílem proteomické studie bylo odhalit nové proteiny podílející se na Na-butyrátem 

zprostředkované cytodiferenciaci, jež by mohly přispět k vysvětlení jeho účinků. Jako 

model studia cytodiferenciačních účinků Na-butyrátu byla zvolena buněčná linie K562. 

1.2.1 Molekulární mechanismus účinku butyrátu na bun ěčný cyklus 

Butyrát (konc. 1 až 6 mM) inhibuje buněčnou proliferaci a vstup do S fáze 

buněčného cyklu u řady buněčných typů, což je v souladu s reverzibilní zástavou cyklu 

ve fázi G1. Butyrát blokuje aktivaci cyklinu D1 prostřednictvím indukce inhibitoru 

cyklin-dependentních kináz, proteinu p21, a tím ´downstream´ signály generované 

cyklinem D1. Hladiny p21 jsou obecně nízké, ale zvyšují se jako odpověď na mitogenní 

stimulaci. Podrobný mechanismus butyrátem indukované zástavy nebyl dosud objasněn. 

Je pravděpodobné, že zástava buněčného růstu indukovaná butyrátem je důsledkem 

perturbace mitogenních signálních drah. Signální kinázová kaskáda mitogeny 

aktivovaných proteinů (MAP), zahrnující kinázy regulované extracelulárními signály 

(ERK), N-terminální kinázy c-Jun (JNK) a MAP kinázu p38, reguluje řadu buněčných 

dějů, včetně buněčné proliferace, diferenciace a maturace. Bylo ukázáno, že butyrát 

moduluje některé signální dráhy buněk K562 tím, že potlačuje signální dráhu ERK a 

aktivuje signální dráhu p38 [4], což vede k inhibici buněčné proliferace a k syntéze 

hemoglobinu (Hb). 

Butyrát je dlouho znám jako diferenciační agens. Bylo zjištěno, že pozměňuje 

strukturu chromatinu, což je provázeno alteracemi četných mRNA a HMG proteinů (typ 

proteinů asociovaných s chromatinem hrajících roli v regulaci genové exprese). Riggs 

ukázal, že butyrát inhibuje histonové deacetylázy, a navozuje tak hyperacetylaci histonů 
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[5]. Acetylace a deacetylace histonů je důležitým nástrojem, jímž může být pozitivně či 

negativně ovlivněna transkripce. Jaderná komponenta nukleosom je tvořena proteinovým 

jádrem složeným z osmi histonových molekul vytvářejících válec, okolo něhož je 

obtočena DNA. Vyčnívající N-koncové oblasti čtyř histonů tvořících jádro nukleosomu 

(H2A, H2B, H3, H4) obsahují lysyly, jež mohou být acetylovány histonovými 

acetylázami (HAT) a deacetylovány histonovými deacetylázami (HDAC). Předpokládá 

se, že neutralizace pozitivních nábojů aminoskupin koncových oblastí histonového 

řetězce acetylací má za následek alteraci nukleosomové struktury, což vede 

ke zpřístupnění elementů DNA pro transkripční faktory. Inhibice histonových deacetyláz 

Na-butyrátem má za následek hyperacetylaci histonů, což vede k favorizaci transkripčně 

aktivního stavu nukleosomů a k iniciaci transkripce. 

Butyrátem je modulována exprese řady genů. Obzvláště významná dráha 

regulující buněčný růst a diferenciační procesy probíhá prostřednictvím kaskády 

sekvenčně působících kináz. V této dráze je transmembránovým receptorem registrován 

extracelulární signál (vyvolaný např. tyrosinovou kinázou), jenž je přenesen na 

´downstream´ efektorové molekuly. V této dráze je účasten protein Ras nebo další 

členové rodiny Ras. Od Ras proteinu je signál převeden pomocí kináz v podobě 

sekvenční kaskády do nitra buňky, patrně do jádra. Protože tyto signální dráhy jsou 

aktivovány mitogenními signály (mitogenní = navozující buněčné dělení), jsou nazývány 

mitogenně aktivované protein kinázové (MAPK) dráhy. V důsledku stimulace MAPK 

drah dochází k fosforylaci a aktivaci regulačních proteinů či enzymů katalyzujících 

klíčové enzymové reakce. MAPK signální dráhy jsou reprezentovány třemi drahami: 

ERK (extracelulární signál-regulující kinázy), JNK (c-Jun NH2 terminální kinázy) a 

dráhy p38. Substráty ERK jsou cytoskeletální elementy, jejichž fosforylace ERK zřejmě 

reguluje cytoskeletální přeuspořádání a buněčnou morfologii. Signální dráhy JNK a p38 

jsou účastny v odpovědích na buněčný stres a apoptozu. Butyrát způsobuje v buňkách 

K562 defosforylaci kináz ERK a JNK a fosforylaci p38. Inhibice dráhy ERK a aktivace 

dráhy p38 hrají tedy zásadní roli v butyrátem indukované erytroidní diferenciaci buněk 

K562. Signální dráhy ERK a p38 však nejsou zahrnuty v cytodiferenciaci indukované 

heminem [4]. 
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V našich experimentech [6] inkubace buněk K562 s Na-butyrátem potlačila 

buněčnou proliferaci, způsobila zástavu buněčného cyklu ve fázi G1 během 24 h, jež byla 

následována jejich přesunem do klidové fáze G0 během dalších 24 h. Frakce benzidin-

positivních buněk se zvýšila paralelně s přechodem buněk do G1 fáze. Hladina mRNA 

genu bcr-abl poklesla o 35 %, stejně tak jako exprese fosforylovaných forem Rb proteinu, 

který směruje buňky do S fáze. Exprese inhibitoru cyklinů D a E a proteinu p21 byla 

účinkem Na-butyrátu výrazně zvýšena, naproti tomu adheze K562 buněk 

k fibronektinovým povrchům se snížila. 

1.3 Buněčné linie 

Primární buněčná kultura je tvořena buňkami získanými přímo z tkáně. Kultura 

přestane být primární po prvním pasážování (přenos buněk z jedné kultivační nádoby do 

druhé spojený se zředěním buněk kultivačním médiem). Množením primárních buněk 

vznikají buňky sekundární [7]. Jejich životnost není obecně neomezená, po určitém počtu 

dělení buňky hynou. Několik sekundárních buněk však může procházet určitým 

„kritickým údobím“, po kterém nabudou schopnosti dělit se neomezeně. Potomstvo 

odvozené z těchto buněk vytváří stálé buněčné linie. 

V rostoucích buňkách nastávají dvě hlavní události: dělení buněk (M fáze – 

mitóza) a proliferace – syntéza DNA (S fáze). Období před S fází se nazývá G1 fáze 

(„gap 1“), údobí mezi proliferací a mitózou bývá označováno jako („gap 2“) [7]. 

V období mitózy prochází buňka stadii profáze, metafáze, anafáze a telofáze. Dochází ke 

spiralisaci a dehydrataci replikovaných chromozómů, k tvorbě mitotického vřeténka a 

rozpadu jaderného obalu. Po oddělení chromatid chromozómy despiralisují a hydratují. 

Kolem každého jádra se vytvoří obal a buňky se od sebe oddělí. Buňka vstupuje do G1 

fáze. V S fázi začíná syntéza DNA [8]. Trvání S, G2 a M fáze je podobné u buněk 

pěstovaných v kultuře i v živém organismu. Různě dlouhá je však doba trvání G1 fáze. 

Buňky, které stráví mnoho času v G1 fázi, ztrácejí některé enzymy typicky přítomné 

v dělících se buňkách (jsou v tzv. G0 fázi). 

Růst konkrétních buněk v konkrétním médiu je charakterizován růstovou křivkou, 

většinou složenou ze čtyř odlišných fází [9] (lag fáze – zanedbatelný růst, fáze 

logaritmická – exponenciální růst, fáze zpomalení růstu buněk a poslední fáze, kdy bez 
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vyměnění kultivačního média a zmenšení počtu buněk mrtvé buňky převládnou nad 

živými). 

1.3.1 K562 (buňky lidské chronické myeloidní leukémie) 

K562 buněčná linie byla odvozena z krve 53leté pacientky v blastickém zvratu 

v roce 1970 [10,11]. Je to první ustanovená lidská buněčná linie chronické myeloidní 

leukémie (střední doba zdvojení populace K562 v suspenzní kultuře je 23-30 hodin). 

Linie je široce užívána a distribuována, neboť je velmi dobře charakterizována a je velmi 

citlivým cílem pro tzv. „natural killer assay“ [10,11,12]. 

Buňky K562 nesou abnormální chromozóm Ph+, jehož projevem je exprese 

chimerního fuzního proteinu Bcr-Abl, který je zodpovědný za jejich resistenci 

k apoptoze. Linie K562 může být indukována k diferenciaci do erytroidní, monocytární, 

granulocytární a megakaryocytové řady účinkem různých činidel (hemin, forbol ester, 

DMSO) a chová se tedy jako multipotentní kmenová buňka [13 + další citace v této 

práci]. Andersson et al. [14] ukázali, že buňky K562 mohou být butyrátem či heminem 

indukovány k syntéze hemoglobinu. Ukázali rovněž, že na plazmatické membráně těchto 

i neindukovaných buněk je přítomen antigen erytroidní řady glykoforin. Cioe et al. [15] 

zjistili, že heminem indukované buňky K562 syntetizují převážně hemoglobin X (ε2γ2) a 

hemoglobin Bart (γ4), zatímco buňky ošetřené butyrátem obsahovaly převážně 

embryonální hemoglobin Gower 1 (ζ2ε2) a Hb Portland (ζ2γ2). 
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2 Experimentální část 

2.1 Materiál 

buněčná linie K562    European Collection of Cell Culture, UK 

Na-butyrát        Sigma, Německo 

hemoglobin (z krve zdravých dárců)    ÚHKT, ČR 

RPMI-1640        ÚSOL, ČR 

chemikálie pro IEF       Amersham, UK 

ostatní použité chemikálie      Sigma, USA 

2.2 Metody 

2.2.1 Absorpční měření 

Veškerá absorpční měření byla prováděna na spektrofotometru UNICAM 8710 

(Philips). Pro zpracování naměřených dat byl použit počítačový program GraphPad 

PRISM Software, USA. 

2.2.2 Stanovení koncentrace bílkovin 

Koncentrace bílkovin byla stanovena metodou dle Bradforda [16] s využitím 

barevného činidla firmy Bio-Rad, USA. Jako standard byl použit BSA. Absorbance 

vzniklého produktu byla měřena při 595 nm po inkubaci 20 minut při teplotě 25°C. 

2.2.3 Dvourozměrná elektroforéza 

 Bylo postupováno modifikovanou metodou podle [17]. Dvourozměrná 

elektroforéza (2D-ELFO) je kombinací izoelektrické fokuzace (IEF) a elektroforézy 

v přítomnosti dodecylsulfátu sodného (SDS-ELFO). 

Pro IEF  bylo použito zařízení Multiphor II firmy Pharmacia, Švédsko. K dělení 

byly použity polyakrylamidové proužky (Immobiline, Pharmacia, Švédsko) 

s imobilizovaným nelineárním pH gradientem (pH 3-10). Proužky měly velikost 180 x 
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3,0 x 0,5 mm. Při rehydrataci, která předchází IEF , provedené dle návodu výrobcem [18] 

(rehydratačním roztokem), byly na proužky nanášeny vzorky (150 µg celkové bílkoviny 

pro analytické stanovení a 1000 µg celkové bílkoviny pro preparativní stanovení). 

Při IEF bylo napětí v aparatuře zvyšováno po hodině po hodnotách 300 V, 500 V, 1000 

V a 3500 V. Napětí 3500 V bylo udržováno tři hodiny. Finální napětí mělo hodnotu 6000 

V a bylo udržováno 24 hodin pro analytické stanovení a 48 hodin pro preparativní 

stanovení. 

Po ekvilibraci proužků ( 15 min. ekvilibrační roztok-1 a 15 min. ekvilibrační 

roztok-2) byla provedena SDS-ELFO v 9% gradientovém gelu (SDS –ELFO gel-1) až 

16% gradientovém gelu (SDS –ELFO gel-2) s využitím zařízení Protean II firmy Bio-

Rad, USA [19]. Elektroforéza byla prováděna při 35 mA na jeden gel (SDS-ELFO pufr) 4 

až 5 hodin. 

Pro analytickou detekci proteinů bylo použito „barvení stříbrem“ (barvení 

stříbrem-1) soupravou Silver Stain Kit pro polyakrylamidové gely firmy Sigma, USA. 

Při preparativní stanovení a následné vyhodnocení proteinů pomocí MALDI-MS 

bylo použito „barvení stříbrem dle A. Ševčenka“ [20] (barvení stříbrem-2). 

2.2.4 Práce s buněčnými kulturami  

Veškerá sterilní práce s buněčnou linií byla prováděna v laminárním boxu 

(Heraeus). Všechny roztoky přidávané k buněčné linii byly sterilizovány pomocí filtrů 

Millex-GV, 0,22 µm (Millipore, USA). 

Buněčná linie K562 byla kultivována v plastových kultivačních nádobkách 

s uzavíratelným hrdlem (25 cm2 – 50 ml pro kultivaci 10 ml buněčné suspenze,  

80 cm2 – 260 ml pro 20 ml buněčné suspenze, Costar, USA) v termostatu Heraeus při 

37°C a 6,5% CO2. 

Pasážování buněk 

Pasážování buněk bylo prováděno po resuspendování odebráním 90 % buněčné 

suspenze. Zbylých 10 % bylo doplněno na původní objem čerstvým kultivačním mediem. 

Buňky byly pěstovány v mediu RPMI-1640 s fenolovou červení (indikátor vyčerpanosti 
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media) a byly pasážovány třikrát týdně. Pro vlastní experimenty bylo použito medium 

RPMI-1640 bez fenolové červeně. 

Počítaní buněk 

Buňky byly počítány v haemocytometru, po smíšení 50 µl buněčné suspenze s 50 

µl trypanové modře, ve velkém čtverci (o hraně čtyři čtverce byly počítány také buňky 

dotýkající se pravé horní linie ohraničující tuto oblast o objemu 0,1 mm3 = 1x10-4 ml). 

Průměrný počet buněk (počítány tři velké čtverce po diagonále) byl tedy násoben 1x10-4 a 

ještě hodnotou zředění (2x). Výsledná hodnota udávala počet buněk obsažených 

v jednom mililitru media. 

Příprava medií pro kultivaci buněčných linií 

RPMI-1640 (barevné medium) : Ke 400 ml sterilní vody pro tkáňové kultury 

bylo přidáno 100 ml media RPMI 1640 (ÚSOL, SEVAC, 5x konc. , Praha), 300 mg L-

glutaminu, 50 ml FCS („fetal calf serum“), antibiotika (penicilin 5 jednotek/ml, 

streptomycin 5 µg/ml) a 12,5 ml NaHCO3 (ÚSOL, 7,5%, s fenolovou červení). 

RPMI-1640 (nebarevné medium) : Ke 900 ml sterilní vody pro tkáňové kultury 

bylo přidáno 10,4 g RPMI-1640 (SIGMA, Německo). Po rozpuštění upraveno pH 

(z původní hodnoty kolem pH 8,0 na pH 4,0 pomocí 1M a 5M HCl) a medium bylo 

necháno 3 hodiny stát při laboratorní teplotě a občas promícháno. Po této době bylo pH 

opět upraveno na hodnotu pH 7,0 (pomocí 5M NaOH) a byly přidány 2 g NaHCO3 

(SIGMA). Poté bylo médium uchováváno do druhého dne v lednici. Druhý den, po 

vytemperování na laboratorní teplotu, bylo pH media upraveno na pH 7,4 (pomocí 1M 

NaOH) a doplněno destilovanou vodou na 1 l. Poté bylo rozděleno na dva díly. V jedné 

části bylo rozpuštěno 2,98 g HEPESu (SIGMA, Německo) a obě části byly sterilně 

přefiltrovány a do každé bylo přidáno 50 ml FCS („fetal calf serum“) a antibiotika 

(penicilin 5 jednotek/ml, streptomycin 5 µg/ml). 
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Izolace proteinů buněčných linií 

Před každou izolací byl sediment buněk 3x promyt 10 ml PBS a 3x stočen (7 min, 

200 g (1100ot/min), centrifuga MLW T62,GB, laboratorní teplota). Během izolace byly 

buňky uchovávány na ledu. 

K získání směsi proteinů pro 2-D ELFO byl použit následující postup. 

K sedimentu buněk byl přidán ledový lysační pufr (na každých 4x106 buněk 400 µl 

pufru). Po 30 minutách na ledu byly buňky sonifikovány (2 min., ultrazvukový generátor 

SON 30, EL-MEDICA, ČR) a následně centrifugovány (30 min., 10 000g (13 000ot/ 

min)s, 4°C, ultracentrifuga Biofuge Heraeus). Pro další experimenty byl použit 

supernatant. 

2.2.5 Stanovení růstových křivek buněk K562 – stanovení množství 
proliferujících bun ěk 

Růstové křivky K562 byly stanoveny pomocí – MTT Assay, inkorporace BrdU 

a inkorporace 3H-thymidinu 

 1) MTT Assay [21] je založena na přeměně žluté tetrazoliové soli MTT (3- [4,5-

dimethylthiayol-2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium  bromid)  mitochondriálními 

dehydrogenasami, které jsou aktivní v živých buňkách, na fialové formazanové krystaly. 

Ty, po rozpuštění v SDS, poskytují fialově zbarvený roztok s maximem absorbance při 

570 nm. 

Stanovení bylo prováděno v 96 jamkových mikrotitračních destičkách (Nuclon, 

Inter Med, Delta, Německo). Ke 100 µl buněčné suspenze (kultivace při 37°C, 6,5 % 

CO2) bylo přidáno 10 µl MTT (5 mg MTT, 1 ml PBS). Po inkubaci 4 hod. při 37°C a 

6,5 % CO2 bylo přidáno 100 µl solubilizačního roztoku (1 g SDS do 10 ml 0,01 M HCl) a 

dále inkubováno přes noc. Následující den byla odečítána absorbance při 570 nm na 

čtečce (Advanced Applications Program, Dynatech, USA). Výsledky měření byly 

zpracovány pomocí počítačového programu GraphPad PRISM Software, USA. 

2) inkorporace BrdU [22] – metoda je založena na inkorporaci BrdU (5-bromo-2´-

deoxyuridin) – analogu pyrimidinu, do proliferujících buněk během tvorby DNA 

na místo thymidinu a na následném použití protilátky proti BrdU, značené křenovou 
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peroxidasou. Množství inkorporovaného BrdU je stanoveno kolorimetricky po přídavku 

chromogenního substrátu TMB (tetramethylbenzidin) při vlnové délce 450 nm. 

Stanovení bylo prováděno dle návodu výrobce [22] v 96 jamkových mikrotitračních 

destičkách (Nuclon, Inter Med, Delta, Německo). Ke 100 µl buněčné suspenze (kultivace 

při 37°C, 6,5 % CO2) bylo přidáno 10 µl BrdU (ředěno 1:100 nebarevným sérovým 

médiem). Po inkubaci 3 hod. při 37°C a 6,5 % CO2 byly buňky centrifugovány při 1500 

ot/min a medium bylo odstraněno „odcáknutím“. Poté byly buňky 15 minut sušeny fénem 

a následně k nim bylo přidáno 200 µl fixačního činidla a inkubováno 30 minut při 

laboratorní teplotě. Fixační činidlo bylo odstraněno „odcáknutím“ a k buňkám bylo 

přidáno 100 µl anti BrdU-POD (monoklonální protilátka z myších hybridních buněk – 

BMG 6H8 s kovalentně navázanou křenovou peroxidasou) a buňky byly inkubovány 90 

minut při laboratorní teplotě. Poté bylo anti BrdU-POD odstraněno odcáknutím a buňky 

byly 3x promyty 200 µl promývacího roztoku (PBS ,10 x ředěno). Promývací roztok byl 

opět odstraněn odcáknutím a k buňkám bylo přidáno 100 µl TMB a buňky byly 

inkubovány při současném promíchávání při laboratorní teplotě až do vyvinutí barvy – 

asi 15 min. Poté k nim bylo přidáno 25 µl stop roztoku (1M H2SO4). Do 5 minut byla 

odečítána absorbance při 450 nm na čtečce (Advanced Applications Program, Dynatech, 

USA). Výsledky měření byly zpracovány pomocí počítačového programu GraphPad 

PRISM Software, USA. 

 

3) inkorporace (6-3H)-Thymidinu [23] – metoda je založena na inkorporaci značeného 
3H-Thymidinu (aktivita = 24 kBg, Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů, 

Praha, Česká republika) do proliferujících buněk během tvorby DNA. 

Inkorporována radioaktivita v nově syntetizované DNA byla pulsně měřena na beta-

scintilátoru (počet pulsu za 100s). 

2.2.6 Průtoková cytometrie – stanovení množství viabilních buněk 
K562 – PI test 

Princip metody osvětluje schéma průtokového cytometru (Obr. 1). Buňky 

procházejí jednotlivě (zabezpečeno úzkým ústím průtokové cely) laserovým paprskem, 
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způsobují rozptyl světla nebo emisi fluorescence. Tento signál je převáděn na signál 

elektronický, odpovídající specifickým parametrům buňky. Informace o populaci buněk 

je zobrazena na monitoru jako frekvenční histogram. Buněčná populace je pomocí FC 

(„flow cytometry“) charakterizována podle několika hledisek. 

První charakteristika odpovídající velikosti buněk je světlo rozptýlené buňkami v malých 

úhlech (0,5 – 2,0°) v předním směru (FS –„forward scatter“). Malé buňky rozptylují 

méně světla než buňky větší. Druhou charakteristikou, která odpovídá granularitě nebo 

vnitřní komplexitě buňky, je světlo rozptýlené ve směru kolmém na laserový paprsek (SS 

–„side scatter“). Buňky s menším obsahem granul rozptylují méně světla než buňky 

s více granuly. Dalším parametrem je intenzita fluorescence odrážející charakter 

interakce buněk s fluorescenčním činidlem. 

Před měřením bylo z 96 jamkových desek odebráno 100 µl buněčné suspenze, 

zředěno nebarevným mediem RPMI-1640 na výsledný objem 0,5 ml a přidáno 5 µl 

propidium jodidu (PI) (2,5 mg/ml), který se interkaluje do DNA buněk s porušenou 

membránou – neviabilních buněk. Po ozáření argonovým laserem poskytuje 

interkalovaný PI červenou fluorescenci. Z výsledků lze posoudit velikost, granulocitu a 

procento neviabilních buněk v suspenzi. Pro měření byl použit průtokový cytometr 

Coulter Epics XL vybavený argonovým laserem s excitačním maximem 488 nm. 
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Obr. 1: Hlavní části průtokového cytometru 
(1) argonový laser, (2) barevný paprsek, (3) optické části, (4) průtoková cela, (5) třídič buněk, (6) fotodetektor světla 
rozptýleného buňkami v malých úhlech v předním směru, (7) štěrbina, (8) fotonásobič - 90° (dle granularity buněk), 
(9) fotonásobič – detekce červené fluorescence, (10) fotonásobič – detekce oranžové fluorescence,  
(11) fotonásobič – detekce zelené fluorescence 
 

2.2.7 Stanovení koncentrace hemoglobinu (Hb) benzamidinem 
v buňkách K562 

  Kvantitativní, kolorimetrické stanovení koncentrace Hb v buňkách K562 je 

založeno na katalytické reakci Hb při oxidaci benzamidinem v prostředí peroxidu vodíku 

(H2O2) za přítomnosti tetrametylbenzamidinu TMB jako chromogenu. Výsledné 

zabarvení substance je přímo úměrné koncentraci Hb ve vzorku [24]. 

Stanovení bylo prováděno dle návodu výrobce, jen s tou změnou, že na místo 

hemoglobinového standardu byla ke stanovení výsledků použita kalibrační křivka Hb, 

který byl získán z krve dárce. 

Absorbance vzniklého produktu byla měřena při 660 nm po inkubaci 10 min při 

laboratorní teplotě. 

Příprava Hb z krve dárce 

Citrátová krev byla zcentrigugována (15min. 400 g (2000 ot/min), centrifuga 

MLW T62,GB, lab. teplota), plazma odsáta a krvinky byly několikrát promyty a 

zcentrifugovány (12 min., 350g (1800ot/min) centrifuga MLW T62,GB, lab.teplota) 
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třemi až čtyřmi objemy fyziologického roztoku, dokud nebyl supernatant čirý. Pak se 

krvinky hemolyzovaly 1 až 1,5 násobkem objemu destilované vody a ½ objemem 

tetrachlormethanu. Směs buněk, vody a tetrachlormethanu byla intenzivně (alespoň 120x) 

ručně protřepávána a dále centrifugována (20 min, 1000g ( 3000ot/min), centrifuga MLW 

T62,GB, lab. teplota). Čistý supernatant, tj. hemoglobin byl odpipetován, 300x naředěn a 

byla změřeno jeho absorpční spektrum (250-650 nm), z něhož byla stanovena jeho 

koncentrace ( cmg/ml = A540 nm/0,87x300, nebo A415 nm/8,19x300). 

2.2.8 Příprava roztoků pro buněčné experimenty 

Na-butyrát : k 22mg Na-butyrátu byly přidány 2 ml bezbarvého media RPMI-

1640. Takto vznikl zásobní roztok-1 o koncentraci 0,1 M. Po rozpuštění byl roztok 

přefiltrován přes filtr Millex (viz 2.2.4.). Roztok byl připravován vždy čerstvý.  

2.2.9 Postupy použité pro buněčné experimenty 

Příprava suspenzí buněk pro buněčné experimenty 

Po spočítání buněk (viz 2.2.4.) a jejich centrifugaci (7 min, 1100ot/min) k nim 

bylo přidáno čerstvé nebarevné kultivační médium tak, aby výsledná koncentrace buněk 

byla 1x105 /ml. 

Účinek Na-butyrátu na proliferaci buněk K562 

1) MTT a BrdU test : suspenze buněk (1,1x105 buněk na ml RPMI-1640 s 10 % 

FCS bez fenolové červeně) byla rozpipetována po 90 µl do čtyř (sledování růstu 

buněk v časové závislosti 0 – 72 hodin) 96 jamkových desek (pokusy byly 

prováděny u MTT testu v pentaplikátech a u BrdU testu v triplikátech). K buňkám 

byl přidán Na-butyrát o koncentracích 0 mM – kontrola, 0,5 mM, 1,0 mM, 1,5 

mM a 2,0 mM. Koncentrační řada Na-butyrátu vznikla naředěním zásobního 

roztoku-2 kultivačním nebarevným mediem na požadované koncentrace (po 

přidání k 90 µl buněčné suspenze). Pro každou desku byl zároveň připraven 

„blank“ – 100 µl kultivačního nebarevného media. Všechny desky byly 
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inkubovány při 37°C a 6,5 % CO2 a v časových intervalech 24 hodin po dobu 4 

dnů byly na buňkách prováděny MTT a BrdU testy (viz 2.2.5). 

2) 3H – thymidin:  suspenze buněk (1,1x105 buněk na ml) byla pipetována po 1800 

µl do čtyř (sledování růstu buněk v časové závislosti 0 – 72 hodin) 24 jamkových 

desek. K buňkám bylo přidáno 200 µl Na-butyrátu o stejných koncentracích jako u 

MTT a BrdU testu. Všechny desky byly inkubovány při 37°C a 6,5 % CO2 a 

v časových intervalech 24 hodin po dobu 4 dnů byl na buňkách prováděn 3H – 

thymidin test (viz 2.2.5.). 

Účinek Na-butyrátu na viabilitu bun ěk K562 – PI test 

Suspenze buněk (1,1x105 buněk na ml) byla pipetována po 1800 µl do čtyř 

(sledování růstu buněk v časové závislosti 0 – 72 hodin) 24 jamkových desek. K buňkám 

bylo přidáno 200 µl Na-butyrátu o stejných koncentracích jako u MTT, BrdU a 3H–

thymidin testu. Všechny desky byly inkubovány při 37°C a 6,5 % CO2 a v časových 

intervalech 24 hodin po dobu 4 dnů byl na buňkách prováděn PI test (viz 2.2.6.). 

Změny proteinového složení K562 buněk indukovaných Na-butyrátem 

Buňky K562 (o počáteční hustotě 1x106 pro analytické stanovení a 1x107 

pro preparativní stanovení na ml RPMI-1640 s 10% FCS) neindukované, indukované 2 

mM roztokem Na-butyrátu (výsledné koncentrace po přidání k buněčné suspenzi) byly 

kultivovány po dobu 48 hodin. Lyzát (viz 2.2.4.) z buněk byl použit pro 2D-ELFO (viz 

2.2.3.). 

2.2.10 MALDI-MS 

Enzymatické štěpení 

 Stříbrem obarvené proteinové spoty byly vyříznuty z gelu, nakrájeny na malé 

kousky a odbarveny čerstvě připravenou směsí 10 mM hexakyanoželezitanu draselného a 

100 mM thiosíranu sodného (1:1). Po úplném odbarvení byl gel 2x promyt roztokem 

obsahujícím 50% acetonitril (MeCN), 10 mM dithiotreitol (DTT) a 50 mM 4-
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ethylmorfolin acetát (octan) (pH 8,1). Dále byl gel 2x střídavě promyt čistou vodou a 

čistým MeCN, nakonec ještě 50% MeCN. Supernatant byl pak odstraněn a gel zčásti 

vysušen ve vakuové odparce (SpeedVac). Poté bylo ke gelovým kouskům přidáno 30 µl 

štěpícího pufru o složení: 50 mM 4-ethylmorfolin acetát, 1 mM CaCl2, 10% MeCN a 

trypsin (50 ng, Promega, Madison,WI). Vzorky byly inkubovány přes noc při teplotě 

37°C a získané peptidy byly extrahovány 30% MeCN v 0,5% trifluorooctové kyselině 

(TFA), (modifikováno dle [25]). 

MALDI – hmotnostní spektrometrie 

Nasycený roztok α-kyano-4-hydroxyskořicové kyseliny [2-kyano-3-(4-

hydroxyfenyl) propionové kyseliny] (Sigma, Germany) v 30 % MeCN/30% 

methanolu/0,2% TFA byl použit jako MALDI matrice. 1 µl vzorku byl nanesen na 

MALDI terčík a po uschnutí převrstven 1 µl roztoku matrice. 

Hmotnostní spektra kladných iontů byla měřena na hmotnostním spektrometru s 

analyzátorem z doby letu Bruker BIFLEX II (Bruker-Franzen, Bremen, Germany) 

vybaveném opožděnou extrakcí iontů a dusíkovým laserem (337 nm, Laser Science, 

Cambridge, MA). Ionty byly urychleny napětím 19 kV. Napětí na reflektronu bylo 

nastaveno na 20 kV. Spektrometr byl kalibrován vnitřně pomocí [M+H]+ iontů fragmentů 

trypsinu vzniklých jeho autoproteolýzou. Proteiny byly identifikovány prohledáváním 

peptidových map v databázích Swiss-Prot nebo NCBI s využitím programu ProFound 

(modifikováno dle [25]). (http://129.85.19.192/profound_bin/webProFound.exe). 

POZNÁMKA:  v kapitole číslo 2.2. jsou použité roztoky psány kurzívou 

3 Použité roztoky 

Označení H2O je v následujícím textu používáno pro deionizovanou vodu. 

a) PUFRY 

PBS: (pH 7,4) 

16,00 g NaCl, 0,40 g KCl, 4,78 g Na2HPO4•12 H2O, 0,40 g KH2PO4• H2O 

 do 2000 ml H2O 
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SDS-ELFO pufr:  

45 g Tris, 216 g glycin, 15 g SDS do 3000 ml H2O, před použitím ředit 1:4 H2O 

Lysační pufr:   

3,84 g Urea, 0,32 g CHAPS, 0,039 g Tris do 8 ml H2O 

1,5 M Tris-Cl: (pH 8,8) 

9,07 g Tris do 50 ml H2O 

b) GELOVÉ ROZTOKY 

Akrylamid-PDA: 

60 g akrylamidu, 2,0 g PDA do 250 ml H2O 

SDS-ELFO gel-1: 

6,3 ml akrylamid-PDA, 9,1 ml H2O, 5,2 ml 1,5 M Tris-Cl, 210 µl 10% lithiové SDS, po 

odplynění 110 µl 10% persíranu amonného, 11µl TEMED 

SDS-ELFO gel-2: 

11,2 ml akrylamid-PDA, 4,2 ml H2O, 5,2 ml 1,5 M Tris-Cl, 210 µl 10% lithiové SDS, po 

odplynění 110 µl 10% persíranu amonného, 11µl TEMED 

c) OSTATNÍ POUŽITÉ ROZTOKY 

Agarosa: 

35 mg agarosy do 10 ml naředěného SDS-ELFO pufru 

Barvení stříbrem-1:  

1) PROMÝVÁNÍ – 5 min. 

      H2O 

2) FIXACE proteinů v gelu (1) – 60 min. 

CH3CH2OH : CH3COOH : H2O (40 : 10 : 50) 

3) FIXACE proteinů v gelu (2) – 120 min. – přes noc 

     CH3CH2OH : CH3COOH : H2O (5 : 5 : 90) 

4) PROMÝVÁNÍ – 5 min. 

     H2O 

5) ZESÍŤOVÁNÍ proteinů – 30 min. 

     16 ml (25%) glutaraldehydu, 27,2 g octanu sodného do 400 ml H2O 
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6) PROMÝVÁNÍ – 3x10 min. 

     H2O 

7) STABILIZACE proteinů v gelu – 30 min. 

      0,2 g naphtalene-disulfonové kyseliny do 400 ml H2O 

8) PROMÝVÁNÍ – 4x10 min. 

      H2O 

9) INKUBACE SE STŘÍBREM – 30 min. 

      2,4 g dusičnanu stříbrného rozpustit ve 12 ml H2O a po kapkách vmíchávat 

do roztoku (64 ml H2O + 4 ml konc. NH3 + 0,6 ml 10 M NaOH), po vymizení 

hnědého zákalu doplnit do 300 ml H2O 

10)  PROMÝVÁNÍ – 4x4 min. 

       H2O 

11)  VYVÍJEJÍCÍ ROZTOK – 5-10 min. 

       0,2 g kyseliny citrónové a 1,08 ml (37 %) formaldehydu do 400 ml H2O 

12)  STOP ROZTOK – 10 min. 

       20 g Tris, 8 ml kyseliny octové do 400 ml H2O 

Barvení stříbrem-2: 

1) FIXACE proteinů v gelu – 30 min. 

CH3OH : CH3COOH : H2O (45 : 10 : 45) 

2) PROMÝVÁNÍ – 60 min. 

      H2O 

3) STABILIZACE proteinů v gelu 

0,1 g thiosíranu sodného do 500 ml H2O 

4) PROMÝVÁNÍ – 2x1 min. 

      H2O 

5) INKUBACE SE STŘÍBREM – 30 min. 

0,5 g dusičnanu stříbrného do 500 ml H2O 

6) PROMÝVÁNÍ – 2x1 min. 

      H2O 

7) VYVÍJEJÍCÍ ROZTOK – 2-5 min. 

12,5 g uhličitanu sodného do 500 ml H2O + 540 µl 37 % formaldehydu do 500 ml 

H2O 
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8) STOP ROZTOK – 10 min. 

7,3 g EDTA-Na2•2 H2O do 500 H2O 

9) PROMÝVÁNÍ – 3x5 min. 

      H2O 

10) UCHOVÁVÁNÍ 

      1% CH3COOH, 4°C 

Ekvilibra ční roztok: 

6,7 ml 1,5 M Tris-Cl, 72,07 g močovina, 69 ml glycerol, 4 g SDS do 200 ml H2O 

Ekvilibra ční roztok-1: 

60 mg DTT na 6 ml Ekvilibračního roztoku, bromfenolová modř – 3 zrníčka 

Ekvilibra ční roztok-2: 

150 mg jodoacetamidu na 6 ml Ekvilibračního roztoku, bromfenolová modř – 3 

zrníčka 

Fyziologický roztok: 

4,5 g NaCl do 500 ml H2O 

Rehydratační roztok: 

6 g močovina, 0,25 g CHAPS, bromfenolová modř – 3 zrníčka do 12,5 ml H2O + 8 µl 

IPG pufru na každých 400 µl rehydratačního roztoku 

Zásobní roztok-1: 

viz 2.2.8. 
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4 Výsledky a diskuse 

4.1 Vliv Na-butyrátu na diferenciaci buněk K562 

 Cílem pokusů bylo dokázat, že Na-butyrát navozují u buněk K562 diferenciaci do 

erytroidní řady. Pokud se totiž kmenová buňka začíná diferencovat do této řady, začne 

syntetizovat hemoglobin. 

4.1.1 Na-butyrát 

Přírůstek Hb vlivem působení Na-butyrátu byl stanoven kolorimetricky 

benzamidinem (viz 2.2.7.) Obr. 2. Na tomto obrázku je vidět nárůst hemoglobinu 

s časem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Účinky Na-butyrátu na diferenciaci K562 buněk. Počátek: 1,0x105 buněk/ml + 2,0 mM koncentrace Na-
butyrátu. Osa x: doba indukce. Osa y: reakční rychlost 

4.2 Vliv Na-butyrátu na proliferaci a viabilitu bun ěk K562  

 Jak již bylo řečeno a dokázáno v odstavci 4.1, Na-butyrát má vliv na diferenciaci 

buněk do erytroidní řady. S touto diferenciací je spojena i zástava proliferace (syntéza 

nové DNA). Naším úkolem bylo dokázat nejen to, že buňka diferencuje do erytroidní 
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řady, ale také to, kdy nastává zmíněná zástava proliferace, a tím také stanovit dobu, která 

je nejvhodnější pro samotnou proteomovou analýzu – změny proteinového složení buněk 

neidukovaných a indukovaných Na-butyrátem. Spolu s tímto bylo ještě nutné, pomocí 

průtokové cytometrie, zjistit v jakých koncentracích není Na-butyrát pro buňku 

cytotoxický. 

4.2.1 Na-butyrát 

K zjištění zástavy proliferace byly použity testy MTT – Obr. 3, BrdU – Obr. 4 a 
3H-Thymidin – Obr. 5 (viz 2.2.5.), a k zjištění viability buněk byl použit test PI – Obr. 6, 

(viz 2.2.6.).  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3: Účinky Na-butyrátu na proliferaci K562 buněk. Výsledky MTT testu. Počátek: 1,0x105 buněk/ml. Osa x: 
doba indukce. Osa y: Absorbance 
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Obr. 4: Účinky Na-butyrátu na proliferaci K562 buněk. Výsledky BrdU testu. Počátek: 1,0x105 buněk/ml. Osa 
x: doba indukce. Osa y: Absorbance 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5: Účinky Na-butyrátu na proliferaci K562 buněk. Výsledky 3H-Thymidin testu. Počátek: 1,0x105 
buněk/ml. Osa x: doba indukce. Osa y: pulsy za 100 s.  
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Obr. 6: Účinky Na-butyrátu na viabilitu K562 bun ěk. Výsledky PI testu. Počátek: 1,0x105 buněk/ml. Osa x: doba 
indukce. Osa y: % mrtvých buněk/ml. 

Jak je vidět, z výše uvedených grafů byla jako nejvhodnější koncentrace vybrána 

koncentrace 2,0 mM a jako nejvhodnější doba indukce, indukce 48 hod. A to z toho 

důvodu, že buňky indukované po dobu 48 hodin 2,0 mM koncentrací Na-butyrátu po této 

době zastavily proliferaci, začaly se diferencovat do erytroidní řady a Na-butyrát pro ně 

nebyl cytotoxický. 

4.3 Proteomová analýza – změny proteinového složení buněk 
K562 indukovaných Na-butyrátem 

Změny proteinového složení K562 po indukci Na-butyrátem (viz 2.2.9.) byly 

zkoumány pomocí dvourozměrné elektroforézy. Výsledky jsou na Obr. 7 – buňky 

neidukované, Obr. 8 – buňky indukované Na-butyrátem. 

Pro lepší patrnost rozdílů proteinového složení buněk neindukovaných a 

indukovaných Na-butyrátem uvádím na Obr. 9, 10 a 11 zvětšené oblasti 2D-ELFO, kde 

došlo k hlavním změnám. Šipkami jsou označeny ty zóny, u nichž došlo vlivem indukce 

Na-butyrátem ke změně. V Tab. 1 jsou vypsány všechny nalezené změny (označení „-“ 
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nesou proteiny, jejichž exprese byla snížena, → je vyznačen posun pI při nezměněné 

expresi). 

A na Obr. 12 je uvedena ukázka spektra z hmotnostního spektrometru pro CYCLOFILIN 

A. 

IEF pH (3-10) 

 

MW 

(kDa) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Mapa proteinů buněk K562 – neindukovaných 
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IEF pH (3-10) 
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Obr. 8: Mapa proteinů buněk K562 – indukovaných 2,0 mM Na-butyrátem 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Obr. 9: Peptidyl-prolyl-cis-trans isomerasa A (PPI, cyklofilin A) obr.9A – buňky neidukované, obr. 9B – buňky 
indukované 2,0 mM Na-butyrátem. Spoty H1 a H2 – viz Tab. 1. 
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Obr. 10: Superoxid dismutáza [Cu,Zn] (SOD). Obr. 10A – buňky neidukované, obr. 10B – buňky indukované  
2,0 mM Na-butyrátem. Spot S1 – viz Tab. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11: Triosafosfát isomeráza (TPIS). Obr. 11A – buňky neidukované, obr. 11B – buňky indukované  
2,0 mM Na-butyrátem. Spoty B2 a B3 – viz Tab. 1. 
 
 
Spot Protein - název Protein - 

symbol 
Počet 
peptidů 

Pokrytí 
sekvence 
[%] 

MWteor
. 
[kDa] 

pI 
teor. 

SwissProt změna 
po 

H1 Triosafosfát 
isomeráza 

TPIS 
Human 

10 38 26.5 6.51 P00938 Na-
butyrátu 
       – 
 

H2 Triosafosfát 
isomeráza 

TPIS 
Human 

8 34 26.5 6.51 P00938 Na-
butyrátu 
 – 
 

S1 Superoxid 
dismutáza 
[Cu/Zn] 

SODC 
Human 

8 68 15.8 5.70 P00441 Na-
butyrátu 
→→→→ 

B2 Peptidyl-prolyl-
cis-trans 
isomeráza A 
(Cyclofilin A) 

CYPH 
Human 

18 71 17.8 7.82 P05092 Na-
butyrátu 
– 

B3 Peptidyl-prolyl-
cis-trans 
isomeráza A 
(Cyclofilin A) 

CYPH 
Human 

18 71 17.8 7.82 P05092 Na-
butyrátu 
– 

 
Tab. 1: Nalezené změněné proteiny 

 

 
 

        A          B 

        A        B 
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Obr. 12: Tryptická peptidová mapa cyclofilinu A. Označení píků ve spektru odpovídá protonovaným molekulám 
peptidů [M+H] + a jejich pozicím v sekvenci proteinu. 

4.3.1 Nalezené změněné proteiny – popis 

Triosafosfát isomeráza (TPIS) – enzym glykolytické metabolické dráhy 

katalyzující izomerizaci glyceronfosfátu na glyceraldehyd-3 fosfát (krok 5). Ovlivnění 

regulace TPIS Na-butyrátem (snížení hladiny) nebylo dosud popsáno.  

Superoxid dismutáza [Cu,Zn] (SOD) – enzym likvidující cytotoxické 

superoxidové radikály, jež se v buňce běžně tvoří. Aktivita SOD je zvýšena při Na-

butyrátem indukované erytroidní diferenciaci buněk K562 [26]. Pozorovaný posun pI 

spoty SOD do alkalické oblasti účinkem Na-butyrátu může souviset s aktivací tohoto 

enzymu. 

Peptidyl-prolyl-cis-trans isomeráza A (PPI, cyclophilin A) – PPIasy urychlují 

prostorové sbalení proteinů tím, že katalyzují cis-trans isomerizaci prolylových 
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imidických peptidových vazeb. Ovlivnění regulace PPIas butyrátem (tj. snížení jejich 

hladiny) nebylo dosud popsáno. 
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5 Závěr 

a) Inkubace buněk K562 s Na-butyrátem v koncentracích 1-2 mM má za následek 

zástavu jejich proliferace během 24 h, přičemž cytotoxické účinky butyrátu jsou 

v průběhu 48 h inkubace jen mírné (frakce mrtvých buněk pod 10 %). 

b) Inkubace buněk K562 s Na-butyrátem v koncentracích 1-2 mM vyvolává jejich 

diferenciaci, což se odráží v syntéze hemoglobinu v průběhu 72 h. 

c) 2-D elektroforéza buněčných lyzátů buněk K562 ukázala v analytickém provedení cca 

1500 bílkovinných resp. peptidových spotů (skvrn). 

d) Zobrazovací analýzou byly odhaleny změny na 2-D mapách buněk K562 účinkem 

Na-butyrátu. Vlivem tohoto činidla byla změněna integrovaná intenzita čtyř spotů a 

pozice jednoho změněna. 

e) Metodu hmotnostní spektrometrie (MALDI-MS) byly identifikovány proteiny, jejichž 

exprese resp. pI byly změněny a to: Triosafosfát isomeráza, Superoxid dismutáza 

[Cu,Zn] a Petidyl-prolyl-cis-trans isomeráza A. 

 

Chronická myeloidní leukémie (CML) je zhoubné krevní onemocnění, které dnes 

však již lze dobře léčit – specifickými inhibitory tyrozinkinázy bcr/alb (imanitib - 

Glivec®, dasatinib a nilotinib) nebo transplantací kostní dřeně.  

Jak již bylo uvedeno výše tak i butyrát a jeho deriváty mají potenciální využití jako 

terapeutika pro léčbu řady hematologických onemocnění. Cílem druhé části této 

dizertační práce bylo odhalit nové proteiny podílející se na Na-butyrátem 

zprostředkované cytodiferenciaci, jež by mohly přispět k vysvětlení jeho  účinků.  

Inkubace buněk K562 s Na-butyrátem potlačila buněčnou proliferaci, způsobila 

zástavu buněčného cyklu ve fázi G1 během 24 h, jež byla následována jejich přesunem 

do klidové fáze G0 během dalších 24 h. 

Výsledky naznačily, že Na-butyrát vyvolává diferenciaci buněk K562 různými 

mechanismy, jež postihují např. glykolytickou metabolickou dráhu. 
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Abstrakt: 

 

Dizertační práce: „Proteomická analýza v hematologickém výzkumu: identifikace 

alfa2-makroglobulinu jako specifického vazebného proteinu pro hormon hepcidin a změn 

proteomu leukemických buněk K562 v průběhu indukované diferenciace butyrátem 

sodným“ je postavena na proteomickém přístupu k identifikaci a funkční charakterizaci 

proteinů, které se účastní transportu hormonu metabolismu železa, hepcidinu v krevní 

plazmě a které se uplatňují při erytroidní diferenciaci modelových buněk linie K562.  

V první části se jedná o proteomické využití nedenaturujících, nativních 

separačních metod, zejména chromatografie a nativní elektroforézy, ve druhé části pak o 

porovnání proteomu kontrolních a butyrátem indukovaných buněk pomocí klasické 

techniky – dvojrozměrné SDS polyakrylamidové elektroforézy.  

Metody použité v dizertaci rozšiřují spektrum technik použitelných v 

experimentální hematologii, dizertace spolu s publikovanými články pak přináší poznatky 

o nových proteinech důležitých pro metabolismus železa a diferenciaci červených 

krvinek. 

 

 

 

 

 

Klí čová slova: proteomická analýza, hepcidin, alfa2-makroglobulin, 

metabolismus železa, CML, K562, Na-butyrát 
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Abstract: 

The thesis „The proteomic analysis in hematology: Identification of alfa2-

macroglobulin as a specific arrier for the hormone hepcidin and proteomic analysis of the 

leukemic K562 cell differentiation induced by sodium butyrate“ describes proteomic 

approaches, used for the identification and functional characterisation of proteins, which 

are binding and transporting the iron metabolism regulating hormone hepcidin. Proteomic 

techniques are also exploited for the identification of proteins, participating in erythroid 

differentiation of the model cell line K562.  

In the first section of the thesis, non-denaturing, native techniques, such as 

chromatography and native electrophoresis are used, in the second section, the control 

and butyrate – induced K562 cell proteomes are compared using the classical 2D - SDS 

polyacrylamide gel electrophoresis approach.  

The methods, described in the thesis are broadening the spectrum of available 

techniques in experimental hematology. The results, described in this thesis together with 

the accompanying published manuscripts broaden our knowledge in the function of 

proteins of iron metabolism and proteins, functioning in erythroid differentiation.  

 

 

 

 

 

Key words: proteomic analysis, hepcidin, alfa2-macroglobulin, iron metabolism,  

CML, K562, sodium butyrate 
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1. Úvod 

PROTEOMICKÉ P ŘÍSTUPY POUŽÍVANÉ V DIZERTACI  

Slovo proteom (the proteome) je odvozeno z anglického výrazu „the PROTEins 

expressed by a genOME“ [1]. Proteomika studuje proteiny ve velkém měřítku. Slovo 

proteomika je tradičně spojováno se zobrazením velkého počtu proteinů dané buněčné 

linie nebo organismu na dvourozměrném polyakrylamidovém gelu a začalo se používat 

v 90. letech minulého století. Spolu s rozvojem dvourozměrné elektroforézy se začaly 

vytvářet databáze objevených proteinů, avšak chyběla citlivá, rychlá a přesná metoda 

k určování exprimovaných proteinů. Teprve na konci 80. let byla k identifikaci proteinů 

využita, jako velmi vhodná, analytická metoda – hmotnostní spektrometrie [2].  

Hmotnostní spektrometrie (MS) 

Rozvoj proteomiky byl zásadním způsobem ovlivněn vývojem technologie separace 

proteinů, ale rychlý rozvoj proteomiky jako oboru nastal teprve poté, co se k dnes již 

klasické metodě dvojrozměrné elektroforézy přidal rozvoj "měkkých" ionizačních 

technik hmotnostní spektrometrie, kam se řadí desorpce/ionizace za účasti matrice 

(MALDI) a ionizace elektrosprejem (ESI).  

Hmotnostní spektrometrie je metoda, která umožňuje přesné měření molekulární 

hmotnosti. Mimo samotnou identifikaci proteinů je MS neocenitelným nástrojem pro 

analýzu posttranslačních modifikací proteinů, protože umožňuje lokalizaci dané 

modifikace uvnitř proteinu a napomáhá rovněž zjištění charakteru takové modifikace. 

Pomocí MALDI-MS lze úspěšně měřit komplexní směsi látek, např. směsi peptidů po 

enzymatickém nebo chemickém štěpení proteinů. Další výhodou techniky je poměrně 

vysoká rychlost (řádově minuty) a rovněž určitá tolerance (na milimolární úrovni) vůči 

přítomnosti solí a jiných nízkomolekulárních látek. 

Identifikace proteinů metodou „peptide mass mapping“ 

Peptidové mapování „peptide mass mapping“ neboli „peptide mass fingerprinting“ 

je nejčastěji používaným přístupem k identifikaci proteinů. Metoda je založena na štěpení 

proteinu specifickou proteázou, např. trypsinem, který štěpí na C-konci bazických 

aminokyselin argininu a lysinu. Štěpení se může provádět buď v roztoku, přímo v 1-DE 

či 2-DE gelu, nebo až po přenosu proteinu na membráně (PVDF, nitrocelulosa). Získá se 
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tak směs peptidů, jejíž spektrum, tzv. peptidová mapa, je pro daný protein 

charakteristická obdobně jako otisk palce pro člověka. Soubor molekulových hmotností 

peptidů slouží jako vstupní data pro prohledávání proteinových či nukleotidových 

databází s využitím programů běžně dostupných na internetu. Dalšími pomocnými daty 

pro prohledávání jsou druh organismu, ze kterého protein pochází, případně hodnoty pI a 

molekulové hmotnosti získané z 2D-ELFO gelu [3]. 

Metody proteomiky - typy elektroforéz proteinů: 

1) Dvojrozměrná polyakrylamidová elektroforéza proteinů v přítomnosti 

dodecylsulfátu sodného (2D SDS PAGE)  

Tento typ elektroforézy je v proteomice nejčastěji používaným nástrojem separace, 

která dělí proteiny dle jejich izoelektrického bodu (pI) v prním kroku a dle velikosti 

v kroku druhém. Metoda 2D elektroforézy má samozřejmě i své nevýhody – 

problematické jsou velmi zásadité proteiny, proteiny málo rozpustné ve vodné fázi a 

membránové proteiny (tyto bílkoviny jsou pro analýzu „ztraceny“ – nevstoupí do 

druhého rozměru), nízká senzitivita detekce (proteiny přítomné ve velmi nízkých 

koncentracích vyžadují speciální typy barvení). 

Separované proteiny lze vizualizovat některou z technik barvení proteinů 

(Coomassie Brilliant Blue, barvení stříbrem), nebo lze použít specifické techniky 

(detekce enzymů pomocí chromogenních substrátů, Western bloting) [4]. 

 

2) Nativní elektroforéza (Native PAGE) 

Tato elektroforéza se provádí v nepřítomnosti SDS a za důsledného chlazení 

aparatury, abychom udrželi protein v nativním a tedy aktivním stavu, spolu 

s interagujícími proteiny (separace proteinových komplexů), kofaktory enzymů či ionty 

kovů v případě metaloproteinů. 

K separaci proteinu nativní PAGE dochází na základě velikosti, náboje a také na 

tvaru proteinu. Elektrický náboj proteinu závisí na aminokyselinovém složení proteinu a 

jeho posttranslačních modifikacích. Celkový povrchový náboj proteinu se může měnit 

podle pH použitého elektroforetického pufru. Pokud se provede nativní elektroforéza za 

neutrálního pH, je pak tato metoda použitelná pro studium konformace proteinů, jejich 

oligomerizace, studium interakcí protein-protein nebo protein-ligand. 
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Při nativní elektroforéze můžeme provést vizualizaci proteinů a jejich komplexů 

podobně, jako u techniky separace SDS – Coomassie blue, stříbření, nebo např. pomocí 

detekce radioaktivity, pokud je peptid či protein označen radioaktivní značkou. Detekci je 

také možné provést pomocí Western blotingu s využitím specifických protilátek. 

Nevýhodou této techniky je, že není možné použít hmotnostní standardy. Při nativní 

elektroforéze závisí rychlost pohybu proteinu pouze na jeho velikosti a elektroforetické 

mobilitě, která je ovlivněna jeho nábojem a tvarem a nikoliv pouze velikostí, jako je tomu 

u SDS PAGE [5]. 

 

3) „Blue Native PAGE“ 

 Tento typ elektroforézy je modifikací výše popsané nativní elektroforézy a je 

s výhodou využíván k separaci a detekci enzymaticky aktivních proteinových komplexů 

z tkáňových homogenátů a solubilizovaných buněčných frakcí. Princip separace je 

založen na vazbě barviva Coomassie blue G250 na protein. Coomassie blue touto vazbou 

poskytne proteinu záporný náboj. Proteinový komplex se během migrace v gelu směrem 

k anodě dělí podle své molekulové hmotnosti a velikosti. Vysoké rozlišení této metody se 

získá tím, že se snižuje velikost pórů v polyakrylamidovém gradientovém gelu [6]. 

 

4) 2D Nativní elektroforéza (2D Native PAGE) 

Tato technika, která umožňuje identifikaci proteinových komplexů, byla vybrána 

pro studie interakcí hepcidinu popsané v první části této dizertační práce [5]. 

Kombinuje nativní kapalinovou chromatografii – v prvním kroku, společně 

s nativní elektroforézou v kroku druhém. Rozdělené proteinové komplexy je pak možno 

identifikovat pomocí fosfoimageru, pokud jsou označeny radioaktivní značkou, Western 

blotingem s využitím specifických protilátek [5] nebo identifikací pomocí hmotnostní 

spektrometrie.  
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I.  Identifikace alfa2-makroglobulinu jako specifického vazebného proteinu pro 

hepcidin. 

 

2. Hypotézy a cíle práce 

 

Tato část disertační práce se zabývá identifikací a charakterizací vazebných 

proteinů pro hormon metabolismu železa – hepcidin v krevní plazmě za použití nativní, 

nedenaturující elektroforézy a gelové chromatografie jako separačních technik, které 

předcházely hmotově spektrometrické identifikaci. 

 

V lidské populaci se vyskytuje celá řada onemocnění, jejichž příčina je způsobena 

poruchami v metabolismu železa. Příkladem jsou například určité typy anémie (z 

nedostatku železa) či stavy přetížení organismu železem. 

V nedávné době byla objevena nová molekula – peptidový hormon hepcidin, který 

hraje v metabolismu železa klíčovou roli. Reguluje jeho absorpci a skladování v tkáních 

v odpovědi na celkové množství železa v organismu, zánět, hypoxii anebo anémii. 

Regulace probíhá přes protein feroportin, jediný známý transmembránový přenašeč 

železa. Podle současných představ se hepcidin naváže na svůj specifický receptor – 

feroportin, tato vazba způsobí jeho konformační změnu, aktivaci a navázání proteinu Jak 

2 (Janus kináza 2), která indukuje jeho fosforylaci. Tento krok je nezbytný pro 

internalizaci feroportinu pomocí endozómů a následnou degradaci komplexu 

hepcidin/feroportin v lyzozomu [7]. Jelikož feroportin slouží jako exportér železa z 

hepatocytů, makrofágů a enterocytů, jeho degradace v lyzozomu způsobí „uzamčení“ 

železa v těchto buňkách. To vede ke snížení uvolňování železa ze zásobáren, snížení 

absorpce železa ve střevě a k poklesu množství plazmatického železa. Pokud je hladina 

hepcidinu v krevní plazmě nízká, například z důvodů mutace genů pro hepcidin či při 

dysfunkci proteinů, které se účastní maturace molekul hepcidinu [8], dojde k zvýšení 

absorpce železa ve střevě, a tím i k vzrůstu koncentrace železa v plazmě. To vede k 

onemocněním, které jsou způsobeny přetížením organismu železem, jako je např. 

hereditární hemochromatóza (HH). Během některých patologických stavů, především při 

zánětu, infekci a pravděpodovně i během nádorových onemocnění, dochází ke zvýšení 
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koncentrace hepcidinu v plazmě. Tím se sníží množství železa v krvi a dojde k jeho 

znepřístupnění pro invazivní mikroorganismy. Pokud ovšem tento stav trvá delší dobu, 

může u nemocných dojít k rozvoji anémie z chronických onemocnění [9,10]. 

Hepcidin je v posledním desetiletí velmi zkoumanou molekulou, přesto však 

detaily mechanismu jeho působení na molekulární úrovni nebyly dosud zcela popsány.  

Cílem této části dizertační práce bylo identifikovat vazebné proteiny vážící 

hepcidin v krevní plazmě. Tyto proteiny mohou ovlivňovat stabilitu a biologický poločas 

hepcidinu, jeho vazbu na receptory na buňkách a jeho regulační mechanismy v buňkách 

na molekulární úrovni. Poznání vazebných proteinů pro hepcidin nám tak umožní lépe 

pochopit patofyziologii řady chorob vyvolaných poruchou metabolismu železa a následně 

zlepšit jejich léčbu. 

 

3. Materiál a metodika 

 

Pokusy byly prováděny na lidské plazmě a séru. Krev byla získána od zdravých 

dárců (2 muži a 3 ženy). Syntetický hepcidin dodala firma Clonestar Peptide Services 

s.r.o. (Brno, Česká republika) a protilátka proti α2-makroglobulinu (polyclonal sc-8514, 

goat) byla získána od firmy Santa Cruz Biotechnology, Inc. (Santa Cruz, SpinChem, 

Plzeň, Česká republika). Renaturace hepcidinu byla provedena podle Nemeth et. al 

(Science, 2004) [11]. Tento přístup je založený na redukci a řízené pomalé oxidaci 

cysteinů, které jsou přítomny v sekvenci hepcidinu. Tato metoda umožní správné svinutí 

hepcidinu do aktivní biologické konformace. Jeho funkčnost byla dále ověřena 

v pokusech, kdy injikovaný hepcidin sníží koncentraci železa v plazmě (Rivera et al., 

Blood 2005) [12]. Renaturovaný peptid byl pro studium jeho interakcí označen 

radioaktivním izotopem jodu (125I). Frakcionace proteinů krevní plazmy byla provedena 

pomocí střednětlaké chromatografie v prvním kroku a pomocí nativní elektroforézy 

v kroku druhém. Identifikace proteinů, které v krevní plazmě váží 125I hepcidin, byla 

provedena pomocí hmotnostní spektrometrie. 

Aktivace alfa2–makroglobulinu (α2-M) byla provedena pomocí metylaminu. Je 

prokázáno, že vazba proteáz na α2-M způsobí konformační změnu tohoto proteinu, který 

je převeden do aktivované formy α2-M-MA. Tato forma makroglobulinu váže peptidové i 
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proteinové ligandy s větší afinitou [13,14]. Z dřívějších prací vyplývá, že stéricky i 

fyziologicky funkční změnu lze u α2-M navodit i metylaminem [15,16]. Aktivovaný α2-M 

je dále v textu označován jako α2-M -MA. 

Stechiometrie komplexu hepcidin /α2-M a hepcidin/α2-M-MA byla stanovena 

pomocí ultracentrifugace – pro svou velikost (Mw = 720 kDa) může být α2-M dobře 

sedimentován [17]. Tato metoda byla využita ke stanovení počtu vazebných míst 

(stechiometrie) pro hepcidin na molekule α2-M a α2-M-MA. Množství hepcidinu, které se 

navázalo na α2-M resp. na α2-M-MA bylo vypočteno pomocí rozdílu koncentrací 

hepcidinu v supernatantu před a po ultracentrifugaci. Počet vazebných míst pro hepcidin 

na α2-M resp. na α2-M-MA byl vypočítán jako molární poměr navázaného hepcidinu a 

celkového množství α2-M resp. α2-M-MA. 

Určení rovnovážné disociační konstanty (Kd) pro komplexy hepcidin/α2-M a 

hepcidinα2-/M-MA bylo stanoveno z vazebných křivek 125I-hepcidinu na α2-M a α2-M-

MA. Pro měření vazby bylo využito oddělení nenavázaného 125I-hepcidinu od komplexu 

hepcidin/α2-M a hepcidinα2-M-MA pomocí nativní elektroforézy. Vazba 125I-hepcidinu 

na α2-M a α2-M-MA byla stanovena ve vzorcích, které obsahovaly stejná množství α2-

M (100 µg) nebo α2-M-MA (100 µg) a zvyšující se koncentraci 125I-hepcidinu (150-1200 

nM). Výsledný digitální radiogram byl analyzován pomocí softwaru Aida (Raytest, 

Straubenhart, Germany). Data pro stanovení rovnovážné disociační konstanty (Kd) byla 

vyhodnocena pomocí vícenásobné Hillovy rovnice [18]. 
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4. Výsledky 

 

a) V lidské plazmě i séru byly identifikovány dva vazebné proteiny pro peptid hepcidin. 

b) Pomocí hmotnostní spektrometrie byly tyto proteiny identifikovány jako albumin a 

alfa2-makroglobulin. 

c) V případě albuminu se jednalo o vazbu nespecifickou (bez možnosti určení vazebné 

konstanty – Kd), neboť nebylo dosaženo „plato fáze“ tzn. situace, při které se dosáhne 

úplného nasycení albuminu hepcidinem, ani při více než tisícinásobném molárním 

přebytku hepcidinu nad albuminem.  

d) V případě vazby hepcidinu na neaktivovaný α2-M se jednalo o enzymově standardní 

saturační křivku, při které nedochází k interakcím mezi více vazebnými místy pro 

hepcidin na molekule α2-M (2 vazebná místa o Kd = 177 nM). Ovšem v případě 

vazby hepcidinu na α2-M-MA byla prokázána alosterická vazba hepcidinu na 

aktivovanou formu alfa2 – makroglobulinu (4 vazebná místa o Kd = 300 nM). Při této 

vazbě dochází k ovlivňování interakcí mezi více vazebnými místy pro hepcidin. 

e) Stochiometrie komplexů hepcidin α2-M a α2-M-MA byla dále potvrzena pomocí 

pokusů, kde komplex α2-M resp. α2-M-MA byl z reakční směsi separován od 

nenavázaného hepcidinu pomocí ultracentrifugace. Pomocí této techniky bylo 

potvrzeno, že α2-M resp. α2-M-MA váže 2 resp. 4 molekuly hepcidinu. 
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5. Diskuze 

 

Naší pracovní hypotézou bylo, že hepcidin, podobně jako je tomu u mnoha 

hormonů [19,20,21] a růstových faktorů [22,23,24], je v krvi přenášen pomocí svého 

specifického nosiče. 

Cílem naší studie byla tedy identifikace vazebných proteinů pro hepcidin v krevní 

plazmě a séru. Tyto nové poznatky by nám mohly pomoci lépe pochopit funkce 

hepcidinu v lidském organismu na molekulární úrovni. 

K tomu, abychom vazebné proteiny pro hepcidin (jeho přenašeče) identifikovali, 

jsme zvolili postup využívající radioaktivně označený, biologicky aktivní peptid 

hepcidin. 

Vazba hepcidinu na jeho vazebné proteiny byla sledována po inkubaci krevní 

plazmy (a séra) s radioaktivně označeným hepcidinem. V prvotních experimentech jsme 

pracovali na nefrakcionizovaném vzorku k ověření, zda se bude 125I-hepcidin na nějaké 

proteiny v plazmě či séru vázat. 

K rozdělení bílkovin byla použita nativní (nedenaturující elektroforéza), která 

umožňuje udržet interakce mezi proteiny a peptidy (případně jinými ligandy). Po 

rozdělení byly proteiny, které vázaly radioaktivní hepcidin, detekovány pomocí 

fosforimageru. 

V krevní plazmě i séru jsme nalezli dva proteiny, které byly schopny vázat 

hepcidin. Tyto neznámé proteiny však bylo nutné identifikovat – pro jejich identifikaci 

jsme zvolili techniku hmotnostní spektrometrie. 

Pro jejich izolaci z krve jsme se rozhodli použít nativní dvourozměrnou separační 

techniku (Babusiak et al., 2005) [5]. Tato technika využívá FPLC chromatografie jako 

prvního rozměru separace a nedenaturující elektroforézy jako druhého separačního 

rozměru. Jako vazebné proteiny pro hepcidin byly touto technikou v lidské plazmě i séru 

identifikovány: albumin a alfa2-makroglobulin. 

V případě albuminu se jednalo o vazbu nespecifickou a funkce komplexu 

albumin/hepcidin je zřejmě taková, že pomáhá udržet tento malý peptid v cirkulaci a 

zabrání tak jeho filtraci v glomerulu ledvin. 
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Dále bylo v naší práci poprvé prokázáno, že hlavní regulátor obratu železa 

v organismu, hormon hepcidin, je v krevní plazmě specificky navázán právě na molekulu  

α2-M. 

To, že je α2-M specifickým, vysoce afinitním, vazebným proteinem hepcidinu, 

jsme potvrdili následujícím způsobem: 

 

1) Purifikovaný α2-M vázal 125I-hepcidin a tento výsledný komplex komigroval 

s proteinem, který jsme získali přidáním 125I-hepcidinu k frakcionizované či celé lidské 

plazmě. 

 

2) Prokázali jsme, že komplex 125I-hepcidin/α2-M byl rozeznán specifickou protilátkou 

proti α2-M a rozdílně migroval na gelu oproti komplexu 125I-hepcidin/α2-M, ke kterému 

nebyla protilátka přidána. S nespecifickou protilátkou proti α2-M žádná změna migrace 

nenastala. 

 

3) Specifita vazby hepcidinu na α2-M byla dále potvrzena stanovením vazebné disociační 

konstanty (Kd) pro vazbu hepcidinu na α2-M resp. na α2-M-MA. M ěření potvrdila 

přítomnost specifických vazebných míst pro hepcidin na molekule α2-M i na α2-M-MA. 

V případě neaktivovaného α2-M (α2-M) se jedná o dvě vysoce afinitní vazebná místa pro 

hepcidin na α2-M (Kd = 177 nM ), a v případě aktivovaného α2-M (α2-M-MA) o vazebné 

místa čtyři (Kd = 300 nM), která vykazují alosterickou kooperativitu. 

 

4) Stochiometrie komplexů hepcidin α2-M a α2-M-MA byla potvrzena pomocí pokusů, 

kde komplex α2-M resp. α2-M-MA byl z reakční směsi separován od nenavázaného 

hepcidinu pomocí ultracentrifugace. Pomocí této techniky bylo potvrzeno, že α2-M resp. 

α2-M-MA váže 2 resp. 4 molekuly hepcidinu.  

 

Naše výsledky tedy prokázaly, že po aktivaci α2-M, ke které může docházet při 

lokální aktivaci proteáz – vlivem zánětu, aktivací koagulace či při nádorovém 

onemocnění, stoupá na molekule α2-M počet vazebných míst pro hepcidin. Navíc 

navázání hepcidinu na tato vazebná místa vykazuje alosterickou aktivaci. Alosterická 
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regulace se většinou vyskytuje u klíčových enzymů a má zásadní význam pro regulaci 

funkce tohoto enzymu – např. u hemoglobinu. Způsob, jakým se vážou molekuly 

hepcidinu na aktivovanou formu α2-M (α2-M-MA), je velmi podobný vazbě kyslíku (O2) 

na molekulu hemoglobinu, který se stejně jako α2-M skládá ze čtyř podjednotek. Vazba 

molekuly kyslíku na první vazebné centrum tetramerní molekuly usnadňuje vazbu na 

další centra (tzv. pozitivní homotropní alosterický efekt); tento jev způsobuje, že 

saturační křivka hemoglobinu (závislost saturace na parciálním tlaku kyslíku) není 

hyperbolická, ale sigmoidní. Tento způsob vazby vede k účinné absorpci kyslíku v plicní 

tkáni a jeho následného uvolnění v tkáních [25]. Podobně tedy může mít vazba 4 molekul 

hepcidinu na α2-M-MA, zprostředkovaná alosterickou aktivací, rozhodující vliv na jeho 

biologické účinky. Tento způsob vazby nebyl v případě α2-M pro jiný ligand dosud 

popsán. 

 

6. Závěry 

 

Na základě výsledků, obsažených v této části dizertační práci předpokládáme, že: 

a) Specifickým nosičem hepcidinu v krevní plazmě je α2-makroglobulin . 

Jeho funkce je udržet (spolu s albuminem) hepcidin v cirkulaci a zabránit jeho 

glomerulální filtraci, a tím tak jeho ztrátám ledvinami do moče. 

b) Pozitivní vliv komplexu hepcidin-aktivovaný α2-M na regulaci tvorby červených 

krvinek 

Při reakci s proteázou dochází v molekule α2-M ke konformační změně (dochází k tomu, 

že se nativní α2-M přemění na svou aktivovanou formu – α2-M-MA), která odhalí 

receptorovou oblast, původně kryptickou receptorovou doménu, díky které může být 

komplex α2M/proteáza/hepcidin rozpoznán buněčnými receptory, internalizován a 

degradován. 

Podle naší hypotézy při krvácení (případně fibrinolýze – odstanění krevního koagula) 

dochází k aktivaci α2-M. Ten je pak na sebe, jak ukazuje naše studie, schopen navázat 

více molekul hepcidinu. Navázáním hepcidinu na α2-M-MA dojde k internalizaci a 

degradaci tohoto komplexu v lyzozomech. Tímto mechanismem dojde k poklesu 

koncentrace hepcidinu v organismu, a tím ke zvýšení vstřebávání železa (ztraceného při 
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krvácení), které je potřeba pro zvýšení tvorby červených krvinek. Tento mechanismus by 

pak pomohl doplnit v těle hemoglobin, který se ztrácí při krvácení. 

c) Jak vyplývá z výsledků, které byly experimentálně provedeny v laboratořích prof. Desa 

Richardsona (Sydney, Austrálie) a které byly zveřejněny v naší publikaci (Peslova et al., 

2009) [26], má komplex α2-M/hepcidin daleko větší účinnost na degradaci feroportinu 

než samotný hepcidin. 

 

Hepcidin je klíčová molekula s velkým terapeutickým i diagnostickým 

potenciálem. Koncentrace hepcidinu v plazmě může být lepším diagnostickým měřítkem 

zásob železa v organismu než dosud užívané parametry, jako je měření celkového 

plazmatického železa, saturace Tf, měření plazmatického TfR a koncentrace 

plazmatického feritinu. Koncentrace hepcidinu by totiž mohly přesně korelovat 

s momentálními zásobami železa v organismu, a tak by mohly dosud užívané parametry 

doplňovat či v budoucnu zcela nahradit. 

 

Podrobný popis molekul, které váží hepcidin v krevní plazmě, je nutný pro 

zavedení a rozvoj optimálních analytických metod k měření koncentrace hepcidinu 

v krvi. To zlepší diagnostiku a následnou léčbu nemocných, kteří trpí velmi rozšířenými 

chorobami - poruchami metabolismu železa. 

 

Výsledky shrnuté v této části dizertační práce přispějí k lepšímu pochopení funkce 

hepcidinu na molekulární úrovni a popsání jeho úlohy v regulaci obratu železa v těle i 

buňkách. To povede k lepšímu pochopení patofyziologie mnoha chorob způsobených 

poruchami metabolismu železa a k vývoji nových, účinnějších látek, určených pro léčbu 

nemocných s těmito chorobami. 
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II. Zm ěny proteomu leukemických buněk K562 v průběhu indukované diferenciace 

butyrátem sodným: 

 

2. Hypotézy a cíle práce 

 

Tato část disertační práce se zabývá změnami v proteomu modelových 

leukemických buněk K562 – chronické myeloidní leukémie (CML) indukovaných k 

diferenciaci a maturaci působením Na–butyrátu (máselnanu sodného). Práce využívá 

klasických proteomických technik založených na porovnání proteomu skupin kontrolních 

a indukovaných. Buněčné proteomy byly rozlišeny pomocí dvojrozměrné SDS 

elektroforézy. 

 

Butyrát a jeho deriváty mají potenciální využití jako terapeutika pro léčbu řady 

hematologických onemocnění jako je thalasemie, srpkovitá anémie i některé leukémie. 

Bylo zjištěno [27], že butyrát inhibuje růst a indukuje diferenciaci řady typů nádorových 

buněk. Buněčný mechanismus, jímž butyrát působí na nádorové buňky, vedoucí 

k inhibici buněčného růstu, indukci diferenciačních markerů a morfologickým změnám, 

jež odpovídají benignějšímu fenotypu, není detailně prozkoumán.  

 

Cílem této proteomické studie bylo odhalit nové proteiny podílející se na Na-

butyrátem zprostředkované cytodiferenciaci (do erytroidní řady), jež by mohly přispět 

k vysvětlení jeho účinků.  

 

3. Materiál a metodika 

 Pokusy byly prováděny na modelové buněčné linii K562. Tato buněčná linie byla 

odvozena z krve 53leté pacientky v blastickém zvratu v roce 1970 [28,29]. Linie je široce 

užívána a distribuována, neboť je velmi dobře charakterizována a je velmi citlivým cílem 

pro tzv. „natural killer assay“ [28,29,30]. Buňky K562 nesou abnormální chromosom 

Ph+, jehož projevem je exprese chimerního fuzního proteinu Bcr-Abl, který je 

zodpovědný za jejich resistenci k apoptoze. Linie K562 může být indukována 

k diferenciaci do erytroidní, monocytární, granulocytární a megakaryocytové řady 
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účinkem různých činidel (hemin, forbol ester, DMSO) a chová se tedy jako multipotentní 

kmenová buňka [31 + další citace v této práci]. Andersson et al. [32] ukázali, že buňky 

K562 mohou být butyrátem či heminem indukovány k syntéze hemoglobinu. Ukázali 

rovněž, že na plazmatické membráně těchto i neindukovaných buněk je přítomen antigen 

erytroidní řady glykoforin. Cioe et al. [33] zjistili, že heminem indukované buňky K562 

syntetizují převážně hemoglobin X (ε2γ2) a hemoglobin Bart (γ4), zatímco buňky ošetřené 

butyrátem obsahovaly převážně embryonální hemoglobin Gower 1 (ζ2ε2) a Hb Portland 

(ζ2γ2). 

Účinek Na-butyrátu na proliferaci buněk byl stanoven pomocí MTT testu [34], 

inkorporace BrdU [35] a 3H-thymidinu [36], množství viabilních buněk bylo analyzováno 

průtokovou cytometrií za použití propidium jodidu, který se interkaluje do buněk 

s porušenou membránou, tj. buněk neviabilních. Diferenciace buněk do erytroidní řady, 

tj. zvýšená syntéza hemoglobinu, byla potvrzena kolorimetricky benzamidinem. Změny 

proteinového složení buněk indukovaných Na-butyrátem oproti kontrole (buňkám 

neidukovaným) byly stanovany pomocí dvourozměrné SDS-elektroforézy a vyhodnoceny 

pomocí MALDI-MS. 

 

4. Výsledky  

 

a) Inkubace buněk K562 s Na-butyrátem v koncentracích 1-2 mM má za následek 

zástavu jejich proliferace během 24 h, přičemž cytotoxické účinky butyrátu jsou 

v průběhu 48 h inkubace jen mírné (frakce mrtvých buněk pod 10 %). 

b) Inkubace buněk K562 s Na-butyrátem v koncentracích 1-2 mM vyvolává jejich 

diferenciaci, což se odráží v syntéze hemoglobinu v průběhu 72 h. 

c) 2-D elektroforéza buněčných lyzátů buněk K562 ukázala v analytickém provedení cca 

1500 bílkovinných resp. peptidových spotů (skvrn). 

d) Zobrazovací analýzou byly odhaleny změny na 2-D mapách buněk K562 účinkem 

Na-butyrátu. Vlivem tohoto činidla byla změněna integrovaná intenzita čtyř spotů a 

pozice jednoho změněna. 
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e) Metodu hmotnostní spektrometrie (MALDI-MS) byly identifikovány proteiny, jejichž 

exprese resp. pI byly změněny: Triosafosfát isomeráza, Superoxid dismutáza [Cu,Zn] 

a Petidyl-prolyl-cis-trans isomeráza A. 

Triosafosfát isomeráza (TPIS) – enzym glykolytické metabolické dráhy 

katalyzující izomerizaci glyceronfosfátu na glyceraldehyd-3 fosfát (krok 5). Ovlivnění 

regulace TPIS Na-butyrátem (snížení hladiny) nebylo dosud popsáno.  

Superoxid dismutáza [Cu,Zn] (SOD) – enzym likvidující cytotoxické 

superoxidové radikály, jež se v buňce běžně tvoří. Aktivita SOD je zvýšena při Na-

butyrátem indukované erytroidní diferenciaci buněk K562 [37]. Pozorovaný posun pI 

spoty SOD do alkalické oblasti účinkem Na-butyrátu může souviset s aktivací tohoto 

enzymu. 

Peptidyl-prolyl-cis-trans isomeráza A (PPI, cyclophilin A) – PPIasy urychlují 

prostorové sbalení proteinů tím, že katalyzují cis-trans isomerizaci prolylových 

imidických peptidových vazeb. Ovlivnění regulace PPIas butyrátem (tj. snížení jejich 

hladiny) nebylo dosud popsáno. 

 

5. Závěr  

Chronická myeloidní leukémie (CML) je zhoubné krevní onemocnění, které dnes 

však již lze dobře léčit – specifickými inhibitory tyrozinkinázy bcr/alb (imanitib - 

Glivec®, dasatinib a nilotinib) nebo transplantací kostní dřeně.  

Jak již bylo uvedeno výše, tak i butyrát a jeho deriváty mají potenciální využití 

jako terapeutika pro léčbu řady hematologických onemocnění. Cílem druhé části této 

dizertační práce bylo odhalit nové proteiny podílející se na Na-butyrátem 

zprostředkované cytodiferenciaci, jež by mohly přispět k vysvětlení jeho účinků. 

Inkubace buněk K562 s Na-butyrátem potlačila buněčnou proliferaci, způsobila 

zástavu buněčného cyklu ve fázi G1 během 24 h, která byla následována jejich přesunem 

do klidové fáze G0 během dalších 24 h. 

Výsledky naznačily, že Na-butyrát vyvolává diferenciaci buněk K562 různými 

mechanismy postihující např. glykolytickou metabolickou dráhu. 
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