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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. 
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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.  
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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 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. 

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.  

 

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 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 

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 

hepcidin α2-/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 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). 

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]. 



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. 



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. 

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 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 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. 



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 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. 

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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