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1 Literární úvod
Železo je biogenní prvek vyskytující se ve všech živých buňkách od
jednobuněčných organizmů až po savce. Atom železa je schopen velmi snadno přijímat
i uvolňovat elektron, čehož živé buňky využívají v celé řadě biochemických reakcí. Na
druhé straně nadbytek železa ohrožuje organizmus tvorbou toxických volných radikálů,
které mohou poškozovat proteiny, lipidy i nukleové kyseliny, a způsobit tak závažné
poškození až smrt buněk.
Poruchy

homeostázy

železa

mohou

způsobovat

závažná

onemocnění.

Nedostatek železa vede k anemiím, nadbytek železa může poškodit orgány jako jsou
játra, srdce či slinivka. Typickým onemocněním, které je způsobeno nadbytkem železa,
je dědičná hemochromatóza.

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že se procesy související s příjmem, transportem a výdejem železa
označují v odborné literatuře pojmem „metabolizmus“ železa, přestože v pravém slova
smyslu se o metabolizmus nejedná, používám tento termín i zde.

1.1 Vlastnosti železa
Železo je po kyslíku, křemíku a hliníku čtvrtým nejrozšířenějším prvkem v
zemské kůře. Patří mezi přechodné kovy, které se vyskytují v několika mocenstvích. V
biologických systémech se železo vyskytuje především ve dvou iontových formách,
jako ion železnatý (Fe2+) a jako ion železitý (Fe3+). Může tvořit i méně běžné formy
velmi nestabilního čtyřmocného Fe4+ či šestimocného Fe6+ (Voevodskaya, 2006).
Dvojmocné železo je za fyziologických podmínek rychle oxidováno. Trojmocné
železo vytváří nerozpustné sloučeniny (polymerní hydroxidy), které jsou biologicky
nedostupné. Biologicky vázané železo musí být tedy udržováno v rozpustné podobě ve
formě komplexů se specifickými nízkomolekulárními či vysokomolekulárními ligandy
(Outten et Theil, 2008).
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Rozpustnost železa ve vodném roztoku je ovlivňována pH, iontovým složením
roztoku, nasyceností kyslíkem a koncentrací ligandů, které vytvářejí komplexy buď s
dvojmocným nebo trojmocným železem. Rozpustnost volného Fe3+ je velmi nízká (10-18
M za fyziologických podmínek), proto se volné železo v organizmu prakticky
nevyskytuje.
Železo je pro svou schopnost snadno uvolňovat a přijímat elektrony důležitou
součástí řady cytochromů a enzymů. Spektrum reakcí, kde se tato vlastnost železa
uplatňuje, zahrnuje téměř všechny biochemické dráhy.
Železo je nezbytné pro přenos kyslíku (hemoglobin, myoglobin), je kofaktorem
enzymů elektrontransportního řetězce (cytochrom bc1 komplex, cytochrom c oxidáza,
NADH dehydrogenáza, sukcinát dehydrogenáza), účastní se procesu oxidativní
fosforylace (mitochondriální akonitáza, sukcinát dehydrogenáza), biotransformace
cizorodých látek (monooxygenázy). Železo se dále podílí na syntéze DNA
(ribonukleotid

reduktáza),

steroidů

(cytochrom

P450

21),

prostaglandinů

(cyklooxygenáza-2), leukotrienů (lipoxygenáza), oxidu dusnatého (NO syntáza) a
rozkladu kyslíkových derivátů (superoxid dismutáza).
Pro všechny formy života je tedy železo esenciálním stopovým prvkem. Na
druhou stranu je železo potenciálně nebezpečné pro svou schopnost katalýzy vzniku
reaktivních forem kyslíku, které může vést k oxidativnímu poškození tkání.
Nejreaktivnější formou kyslíku je hydroxylový radikál, který se může tvořit přímou
reakcí v tzv. Haberově-Weissově reakci peroxidu vodíku a superoxidu:
H2O2 + O2

-

-

O2 + OH + OH

.

Tato reakce však probíhá velmi pomalu a dá se významně urychlit katalytickým
působení železa. Reakční mechanismus je následující: superoxid nejprve redukuje
trojmocné železo:
Fe3+ + O2-

Fe2+ + O2

Fe2+ pak reaguje s peroxidem vodíku v tzv. Fentonově reakci; vzniká hydroxidový
anion, hydroxylový radikál a Fe2+ se opět oxiduje na Fe3+ (Štípek, 2000):
Fe2+ + H2O2

-

Fe3+ + OH + OH

.
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Vzniká tak množství reaktivních forem kyslíku (tzv. ROS – reactive oxygen
species) způsobujících permanentní poškození (oxidaci) fosfolipidů, proteinů a DNA.
Oxidací fosfolipidů se sníží fluidita fosfolipidové dvojvrstvy membrány, zvýší se
výměna fosfolipidů mezi vrstvami a tím se zvýší propustnost membrány, což má vliv na
funkci membránově vázaných proteinů. Oxidace proteinů vede k jejich fragmentaci
(ROS atakují peptidickou vazbu), ke změně jejich funkčních skupin, a případně
denaturaci (Sies, 1991; Brenneisen et al., 1998). To má za následek změnu aktivity
enzymů a proteolýzu takto poškozených proteinů. V případě DNA dochází k oxidaci
deoxyribózy, změně struktury dusíkaté báze (nejčastěji guaninu) a rozrušení vodíkové
vazby. Tyto změny způsobují mutace DNA, změny v translaci a následně inhibici
proteosyntézy (Wardman et al., 1996; Murphy, 2009).

1.2 Proteiny obsahující železo
Všeobecně se proteinům, které obsahují ve své molekule kovový ion, říká
metaloproteiny. V metaloproteinech je kov zpravidla navázán koordinačně-kovalentní
vazbou. Železo může být přímo koordinováno aminokyselinami v polypeptidovém
řetězci nebo v rámci prostetické skupiny. Ligandy pro železo se mění v závislosti na
oxidačním stavu železa. Dvojmocné železo je slabá Lewisova kyselina, která se
přednostně váže se slabými zásaditými ligandy, jako je síra nebo dusík, které pocházejí
z postranního řetězce aminokyselin, např. z histidinu, cysteinu a methioninu. Naproti
tomu trojmocné železo je silná Lewisova kyselina, která se váže se silnými zásaditými
ligandy, jako je kyslík, který se nachází v postranním řetězci aminokyselin, např.
kyseliny glutamové a kyseliny asparagové. Kromě relativně jednoduchých center
obsahujících železo, může buňka syntetizovat tzv. Fe-S klastry, kde jsou železo a síra
uspořádány buď do rovinného [2Fe-2S] nebo kubického [4Fe-4S] útvaru (viz obr. 3)
(Outten et Theil, 2008). Zvláštním případem komplexu železa s bílkovinou je feritin, ve
kterém se železo ukládá ve formě polymerního Fe3+ hydroxid fosfátu (Koorts et Viljoen,
2007).
Železo také může být inkorporováno do porfyrinových struktur, především do
protoporfyrinu IX za vzniku hemu. V molekule hemu je železo koordinováno s atomy
dusíku, které jsou součástí čtyř pyrolových jader (Napier et al., 2005).
8

1.2.1 Hemoproteiny
Hemoproteiny se podílejí na širokém spektru klíčových biologických funkcí
včetně přenosu kyslíku tkáním (hemoglobin, myoglobin), přenosu elektronů v
elektrontransportním řetězci (cytochromy) a dalších oxidoredukčních reakcí (oxidázy,
peroxidázy, katalázy a hydroxylázy) (Ponka, 1999).
Hemoproteiny obsahují ve své molekule hem (obr.1) jako prostetickou skupinu.
Základem molekuly hemu je protoporfyrin (tetrapyrol – čtveřice pyrolových jader
spojených methinovými můstky).

Obr. 1 Hem (Fe-protoporfyrin IX) (převzato z http://www.bio.davidson.edu)

Hem se syntetizuje ve všech buňkách, nejvíce však v buňkách erytroidních (až
85% hemu) a hepatocytech (Ponka, 1997).
Biosyntéza hemu zahrnuje 8 kroků. Čtyři biosyntetické reakce jsou
uskutečňovány v cytosolu, ostatní 4 v mitochondriích. Prvním krokem syntézy je
kondenzační reakce mezi glycinem a sukcinyl koenzymem A v mitochondriální matrix.
Vzniká δ-aminolevulinová kyselina (ALA). Reakci katalyzuje ALA syntáza (ALAS, δaminolevulinic acid synthase). ALA je transportována do cytosolu, kde probíhají další 4
reakční kroky. ALA dehydratáza přeměňuje 2 molekuly ALA na monopyrol,
porfobilinogen (PBG). Následující dva enzymatické kroky, zajišťovány PBG
deaminázou a uroporfyrinogen III syntázou, konvertují 4 molekuly PBG do cyklického
9

tetrapyrolu neboli do uroporfyrinogenu III. Uroporfyrinogen III je dále dekarboxylován
a vzniká koproporfyrinogen III (CoPIII). CoPIII je transportován zpět do mitochondrie.
Enzym CoPIII oxidáza, která je lokalizovaná v mezimembránovém prostoru
mitochondrie, katalyzuje oxidativní dekarboxylaci CoPIII, vzniká protoporfyrinogen
IX. Protoporfyrinogen oxidáza, integrální protein vnitřní mitochondriální membrány,
katalyzuje předposlední krok v syntéze hemu, který vytváří protoporfyrin IX (PIX).
Posledním krokem je inkorporace Fe atomu do PIX, reakce probíhá na vnitřní
mitochondriální membráně a je katalyzovaná enzymem ferrochelatázou (obr.2) (Napier
et al., 2005).
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Obr. 2 Syntéza hemu
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1.2.2 Fe-S proteiny
Pro tyto proteiny je charakteristická přítomnost prostetické skupiny, která je
složena z železa a síry, tzv. Fe-S klastru. Nejběžnějšími Fe-S klastry v biomolekulách
(např. akonitáza) jsou čtyřjaderné [4Fe-4S] klastry (obr.3). Klastry typu [2Fe-2S]
(obr.3) jsou také velmi hojné (např. ferrochelatáza). V některých enzymech můžeme
najít i jiná Fe-S uskupení, tak jako [8Fe-7S] klastr nitrogenázy nebo [3Fe-4S] klastr
sukcinát dehydrogenázy (obr.3) (Beinert et al., 1997; Frazzzon et Dean, 2001).
Fe-S proteiny mají zásadní význam v oxidoredukčních reakcích, předevších
jako: přenašeče elektronů v mitochondriích (NADH dehydrogenáza, sukcinát
dehydrogenáza, cytochrom c reduktáza) nebo chloroplastech (ferredoxin), dále hrají roli
v mnoha metabolických dráhách, např. v Krebsově cyklu (mitochondriální akonitáza),
při opravách DNA (endonukleáza III), ale i při regulaci metabolizmu železa (viz
kapitola 1.4.3).
Biosyntéza Fe-S klastru je nejlépe popsána u bakterií a u kvasinek. Sestává ze
dvou hlavních kroků: sestavení Fe-S klastru a přenos klastru na recipientní protein.
Sestavení Fe-S klastru probíhá v mitochondriích. Prvním enzymem je cystein
desulfuráza, která katalyzuje přeměnu cysteinu na alanin. Během této reakce dojde k
uvolnění elementární síry, která se inkorporuje do nového Fe-S klastru. Další enzymy v
biosyntetické dráze Fe-S klastrů náležejí do skupiny tzv. „scaffold“ proteinů. Tyto
proteiny obsahují tři cysteinové zbytky, které jsou základem pro sestavení [2Fe-2S] a
[4Fe-4S] klastrů. Železo je k těmto proteinům dopraveno pomocí frataxinu (Napier et
al., 2005). Při sestavování extramitochondriálních enzymů obsahujících Fe-S klastr
musí být Fe-S klastr transportován do cytoplazmy. Tento přenos je zprostředkován
přenašečem vnitřní mitochondriální membrány, ABCB7 (Bekri et al., 2000; Csere et
al., 1998).
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Obr.3 Fe-S klastry (převzato z http://www.chem.ox.ac.uk)
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1.2.3 Jiné proteiny vázající železo
V těchto proteinech je železo vázáno přímo aminokyselinami koordinačněkovalentní vazbou a tvoří s nimi jednodušší komplexy (např. se dvěma histidiny a
jednou karboxylovou skupinou, tzv. 2-His-1-carboxylate facial triad), než ve skupinách
popsaných výše. V těchto komplexech je železo vázáno slaběji než v hemu či Fe-S
klastrech a může proto být přístupné chelatačním činidlům (Petrak et Vyoral, 2001).
Do této skupiny proteinů náleží enzymy, které katalyzují důležité reakce v
metabolizmu aminokyselin (např. tryptofan hydroxyláza, tyrosin hydroxyláza, cystein
dioxygenáza), nukleových kyselin (ribonukleotid reduktáza, obr. 4), mastných kyselin
(arachidonát

5-lipooxygenáza),

biodegradaci

aromatických

sloučenin

(katechol

dioxygenáza) a u bakterií též biosyntézu antibiotik (izopenicilin N syntáza) (Koehntop
et al, 2004; Solomon et al., 2000).

Obr. 4 Fe klastr ribonukleotid reduktázy (převzato z http://metallo.scripps.edu)
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1.3 Proteiny účastnící se metabolizmu železa
V současné době je známo mnoho proteinů, které se podílejí na metabolizmu
železa, tedy v procesech příjmu, transportu a využití železa a také regulace těchto
procesů. Lze je rozdělit do několika skupin podle zapojení do celého procesu příjmu a
zpracování železa. Do první skupiny patří proteiny, které se železem přímo interagují,
druhá skupina jsou proteiny, které metabolizmus železa regulují, ale se železem přímo
neasociují a třetí skupina jsou proteiny, které se železem přímo neinteragují, ale
zajišťují jeho transport (tab. 1). V této kapitole budou probrány jen ty nejdůležitější
bílkoviny.
Proteiny neinteragující přímo se železem
IRP2 (iron regulatory protein 2)
regulace metabolizmu Fe
Hepcidin
regulace metabolizmu Fe
HFE
regulace (?)
Hemojuvelin
regulace exprese hepcidinu
Matriptáza
inhibice exprese hepcidinu
Proteiny interagující přímo se železem
Transferin
transport Fe3+ z plazmy do buňky
Transferinový receptor 1
transport Fe3+ do buňky
Transferinový receptor 2
transport a regulace
DMT1 (divalent metal transportér 1)
transport Fe2+
Feroportin
transport Fe2+ do plazmy
Mitoferin
transport Fe do mitochondrie
Lipokalin
transport Fe
Feritin
skladování Fe
Mitochondriální feritin
skladování Fe v mitochondriích
IRP 1 (iron regulatory protein 1)
regulace metabolizmu Fe
Ceruloplazmin
oxidace Fe2+ na Fe3+
Hephaestin
oxidace Fe2+ na Fe3+
DcytB (duodenal cytochrome B)
redukce Fe3+ na Fe2+
STEAP 3 (six transmembrane epithelial antigen of redukce Fe3+ na Fe2+ v endozómu
the prostate 3)
Frataxin
transport Fe v mitochondriích
Proteiny podílející se na transportu hemového železa
PCFT/HCP1 (heme carrier protein 1)
transport hemu do enterocytu
FLVCR (feline leukemia virus subgroup C
transport hemu z hematopoereceptor)
tických buněk
Tab. 1 Proteiny účastnící se metabolizmu železa
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1.3.1 Transportní proteiny železa
Jak již bylo řečeno, železo je potenciálně nebezpečný prvek, který katalyzuje
vznik volných radikálů, které poškozují buněčné struktury. Nadbytek železa v
organizmu či jeho špatná distribuce (přítomnost volného dvojmocného železa) jsou
nežádoucí; a proto musí být metabolizmus železa efektivně regulován na úrovni buněk i
organizmu. To zajišťuje několik bílkovin, které železo vážou a podílejí se na jeho
transportu v organizmu.

1.3.1.1 Transferin
Transferin (TF) je monomerní glykoprotein s molekulovou hmotností 80 kDa.
TF se skládá ze dvou homologních domén, z nichž každá obsahuje jedno vysokoafinitní
vazebné místo pro trojmocné železo. Transferin tedy může existovat v několika
molekulárních formách: apotransferin, transferin vázající jeden atom železa a transferin
vázající dva atomy železa (holotransferin) (Leibman et Aisen, 1979; Ponka et al., 1998).
Transferin přenáší železo mezi místy absorpce, zásob a potřeby. Mezi buňky
s nejvyšší spotřebou transferinového železa (a železa vůbec) jsou zrající erytroidní
buňky. Komplex železa s transferinem (Fe-TF) je do buněk dopraven receptorem
zprostředkovanou endocytózou přes transferinový

receptor (Huebers et al., 1984;

Ponka et al., 1998). Železo se uvolňuje z transferinu následkem snížení pH v endozómu
(Princiotto et Zapolski, 1976).
V plazmě je za fyziologických podmínek transferin saturován železem zhruba z
50 % (Pedersen et Milman, 2009).

1.3.1.2 Laktoferin
Laktoferin je železo vázající glykoprotein o velikosti 80 kDa, který náleží do
rodiny transferinů. Podobně jako transferin váže laktoferin dvě molekuly železa. Vyšší
afinitu má pro Fe3+ ( KD = 10-20 M). Je přítomen ve většině sekretů exokrinních žláz
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(slzy, sliny, mateřské mléko, střevní mukóza, genitální sekrety) a ve speciálních
granulích neutrofilních leukocytů (Ochoa et Cleary, 2009).
Vysoká afinita laktoferinu k železu a vysoká koncentrace v mateřském mléce
naznačují, že by tento protein mohl hrát roli ve vstřebávání železa ve střevě
novorozenců (Iyer et al., 1993; Levay et Viljoen, 1995). Pokusy na myších odhalily
inhibiční funkci laktoferinu v absorpci železa ve střevě během kojení (Ward et al.,
2003). Absorpce železa ve střevě byla zvýšena u kojenců, kterým bylo podáváno mléko
bez laktoferinu. Funkcí laktoferinu je tedy spíše inhibovat než usnadňovat vstřebávání
železa v tenkém střevě (Davidsson et al., 1994). Kromě toho má laktoferin několik
dalších, ne zcela objasněných funkci.

1.3.1.3 Transferinové receptory
Železo přenášené krevní cirkulací transferinem může být využito buňkami pouze
tehdy,

je-li

komplex

železa

s transferinem

(Fe-TF)

zachycen

specifickým

transferinovým receptorem a poté přenesen do buňky receptorem zprostředkovanou
endocytózou. Tyto receptory se nacházejí v plazmatické membráně většiny savčích
buněk.

1.3.1.3.1 Transferinový receptor 1 (TFR1)
Tranferinový receptor 1 (TFR1) je transmembránový glykoprotein tvořený
dvěma polypeptidovými řetězci o molekulové hmotnosti 95 kDa, které jsou spojeny
disulfidickými můstky. Hlavní funkcí TFR1 je vázat komplex Fe-TF a umožnit příjem
železa do buněk. Afinita transferinového receptoru 1 pro komplex Fe-TF je při
fyziologickém pH různá v závislosti na saturaci transferinu železem. Disociační
konstanta pro apotransferin je 4,6 x 10-6 M, pro monoferický transferin je KD = 2,8 x
10-7 M a pro diferický transferin je KD = 1,1 x 10-8 (Young et al., 1984).
Jeden polypeptidový řetězec TFR1 sestává ze třech domén: proteáze podobná
doména, apikální doména a helikální doména (Lawrence et al., 1999). Helikální doména
je důležitá pro dimerizaci. Na TFR1 dimer se vážou dvě molekuly transferinu s
navázaným železem (Fe3+). Komplex Fe-TF-TFR1 se do buňky dostává endocytózou,
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časnými endozómy obalenými klatrinem. Protonová pumpa sníží pH uvnitř endozómů,
což vede ke konformačním změnám v tomto komplexu. To má za následek uvolnění
železa z transferinu. Apotransferin a TFR1 jsou recyklovány k buněčnému povrchu, kde
mohou být využity pro další navázání a příjem železa (Pietrangelo, 2002). TFR1 je
exprimován ve velkém množství v rychle se dělících buňkách, především v erytroidních
buňkách a epiteliálních buňkách, kromě zralých enterocytů (Andrews, 2008).
Exprese TFR1 je primárně regulována posttranslačním mechanismem, přes
bílkoviny označované jako IRPs (iron regulatory proteins), hladinami dostupného
železa (viz kapitola 1.4.3.) (Graham et al., 2007).

TFR1 je ovšem regulován i

transkripčně. Gen tfr1 obsahuje HRE (hypoxia response element) v oblasti promotoru,
kam se naváže HIF1 (hypoxia inducible factor 1) a transkripce se tak zvýší. Tento
mechanizmus je aktivován nedostatkem železa, což způsobí hypoxickou indukci HIF 1
(Bianchi et al., 1999; Lok et Ponka, 1999; Tacchini et al., 1999). Transkripce je dále
zvýšena některými cytokiny (Seiser et al., 1993), mitogeny (Ouyang et al., 1993) a
růstovými faktory (Miskimins et al., 1986).

1.3.1.3.2 Transferinový receptor 2
Transferinový receptor 2 (TFR2) je transmembránový protein typu II, jehož
sekvence je vysoce homologní s TFR1. Je to homodimer o velikosti 90 kDa (Kawabata
et al., 1999). Transferinový receptor 2 je nejvíce syntetizován v játrech a v enterocytech
(Camaschella et al., 2002).

Exprese TFR2 není narozdíl od TFR1 regulována

posttranskripčně hladinami železa. Nedostatek železa tedy nezvyšuje expresi TFR2
(Fleming et al., 2000). Exprese TFR2 je regulována saturací transferinu, ke zvýšení
dochází při přetížení železem (Johnson et Enns, 2004; Robb et Wessling-Resnick,
2004).
TFR2 má nižší afinitu (až třicetkrát) ke komplexu Fe-TF oproti TFR1 navzdory
vysoké homologii (43 %) v extracelulární doméně (Kawabata et al., 1999). Z tohoto
důvodu nebude primární funkcí TFR2 přenášet Fe-TF do buňky, ale spíše se podílet na
regulaci metabolizmu železa. Stejně jako TFR1 vytváří i TFR2 komplex s proteinem
HFE. HFE se ale v komplexu s TFR2 váže na jiné místo než v komplexu s TFR1 (Chen
et Enns, 2007). Pokud se zvýší koncentrace železa v séru (zvýšení saturace transferinu),
HFE vytvoří přednostně komplex s TFR2 (Goswami et Andrews, 2006; Schmidt et al.,
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2008). HFE s TFR2 vytváří signální komplex, který dosud nejasným způsobem spouští
zvýšení exprese hepcidinu (Schmidt et al., 2008).
Mutace TFR2 vede k přetížení organizmu železem, označovanému jako
hemochromatóza typu 3 (viz kapitola 2.2.1.3) (Camaschella et al., 2000; Fleming et al.,
2002).

1.3.1.4 Transportér DCT1/DMT1 (NRAMP2)
DCT1/DMT1 (divalent cation/metal transporter) je glykoprotein s 12
transmembránovými

doménami,

který

je

charakteristický

vysokým

stupněm

hydrofobicity a vlastnostmi iontového kanálu (Abboud et Haile, 2000). Tento protein
vykazuje značnou

homologii s rodinou membránových proteinů NRAMP (natural

resistance-associated macrophage proteins) (Gunshin et al., 1997). Tento transportér
přenáší železo z lumen tenkého střeva do enterocytu a podílí se také na exportu železa z
pozdních endozómů. Přenos je poháněn elektrochemickým gradientem H+. Může
přenášet i jiné dvojmocné kovy (Gunshin et al., 1997).
DCT1/DMT1 má vysokou afinitu k dvojmocnému železu, nemá ale afinitu k
železitým iontům. DMT1 je syntetizován ve všech tkáních, nejvíce však v apikální
membráně enterocytů v duodenu, v retikuloendotelovém systému, v buňkách kostní
dřeně, ledvinách a játrech, kde jsou tyto buňky velkými odběrateli železa (Gunshin et
al., 1997; Hubert et Hentze, 2002).
Gen tohoto proteinu nese na 3´UTR mRNA sekvenci zvanou IRE (iron
responsible element), a tak je jeho exprese regulována IRP (iron regulatory protein) (viz
kapitola 1.4.3.). Mutace v genu pro DMT1 vedou k vývoji těžkých anémií z deficitu
železa (viz kapitola 2.2.1) (Fleming et al., 1998).

1.3.1.5 Feroportin (IREG1)
Feroportin hraje důležitou roli v transportu dvojmocného železa z buňky
(především z enterocytů a makrofágů) do plazmy (McKie et al., 2000). Jeho přítomnost
v makrofázích umožnuje recyklaci železa z hemoglobinu z recyklovaných erytrocytů
(Donovan et al., 2005).
19

Feroportin (FPN) je membránový protein s 10 transmembránovými doménami,
o molekulové hmotnosti 63 kDa (McKie et al., 2000; www.expasy.org). Nachází se na
bazolaterální membráně polarizovaných enterocytů v duodenu, dále je hojný v játrech
(hlavně v Kupfferových buňkách), slezině, ledvinách a v buňkách retikuloendotelového
systému (Donovan et al., 2000; Donovan et al., 2005; Abboud et Haile, 2000; McKie et
al., 2000; Yang et al., 2002).
Exprese FPN je regulována posttranskripčně pomocí proteinů IRP (viz kapitola
1.4.3.) (Abboud et Haile, 2000).
První popsaná mutace genu fpn1způsobuje záměnu alaninu za aspartát v pozici
77 (A77D). Tato mutace má za následek poruchu funkce feroportinu s fenotypickými
projevy hemochromatózy s výrazným časným hromaděním železa v makrofázích (viz
kapitola 2.2.1.4.) (Wallace et al., 2002).

1.3.1.6 Mitoferin
Hlavní funkcí mitoferinu je transport železa do mitochondrií. Tento protein hraje
tak zásadní roli v biosyntéze hemu, produkci hemoglobinu a sestavování Fe-S klastrů
(Shaw et al., 2006). Železo přenášené do mitochondrie (ve formě Fe2+) je při syntéze
hemu doručeno ferrochelatáze, která Fe2+ inkorporuje do protoporfyrinu IX (Paradkar et
al., 2008).
Mitoferin je transmembránový protein patřící do rodiny MSCF (mitochondrial
solute carrier family), je lokalizován na vnitřní membráně mitochondrií a jeho
molekulová hmotnost je 37 kDa (Satre et al., 2007). Mitoferin je hojně exprimován v
játrech, kostní dřeni, slezině a zejména v hematopoetických buňkách (Shaw et al.,
2006). Mutace v genu pro mitoferin způsobují onemocnění, které má velmi podobné
příznaky

jako

erytropoetická protoporfyrie, jejíž příčinou je mutace v genu

ferrochelatázy. Mezi tyto příznaky patří zastavení vyzrávání erytrocytů a hypochromní
anémie (Shaw et al., 2006).
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1.3.1.7 Lipocalin-2 (24p3)
Lipocalin-2 (též nazýván neutrophil-gelatinase-associated lipocalin – NGAL
nebo siderocalin) patří do rodiny lipocalinů, což jsou malé sekretované proteiny, které
vážou nízkomolekulární ligandy (mastné kyseliny, retinol, prostaglandiny) a zúčastňují
se mnoha buněčných i systemických procesů (Richardson, 2005).
Lipocalin-2 je exprimován a sekretován především neutrofilními leukocyty a
epiteliálními buňkami, dále pak hepatocyty a tubulárními buňkami ledvin (Kaplan,
2002; Jiang et al., 2008; Schmidt-Ott et al., 2007).
Lipocalin-2 je transportní molekula, která je schopna vázat siderofory s
trojmocným železem (Goetz et al., 2002). Železo je pak dopravováno k buňkám, které
mají na svém povrchu receptor pro lipocalin-2 (24p3R). Jedná se především o buňky
srdečního svalu, sleziny, jater a tubulární buňky ledvin (Devireddy et al., 2005; Yang et
al., 2003). Komplex Fe-lipocalin-2 se do buňky dostává podobným mechanizmem jako
transferin, zprostředkovanou endocytózou a poté je recyklován. (Yang et al., 2002).
Další odlišností je topologická distribuce receptoru pro lipocalin-2 u polarizovaných
buněk. TFR jsou lokalizovány u těchto buněk pouze na bazolaterální membráně, kdežto
24p3R je přítomen jak na bazolaterální tak i na apikální membráně (Kaplan, 2002).
Exprese lipocalinu-2 je indukovaná hypoxií, což naznačuje možnou roli ve
zvýšené utilizaci železa a zvýšené mobilizaci železa ze zásob (Jiang et al., 2008).

1.3.1.8 Frataxin
Frataxin hraje zásadní roli v mitochondriální homeostáze železa, zajišťuje
transport Fe v mitochondriích (Radisky et al., 1999; Park et al., 2003). Slouží jako
donor železa při biosyntéze Fe-S klastrů a hemu (Lesuisse et al., 2003; Wang et Craig,
2008). Jeden atom Fe se váže na jeden monomer frataxinu (Napier et al., 2005).
Frataxin je solubilní mitochondriální protein, monomer, jehož molekulová
hmotnost je 18 kDa (Palau, 2001). Mutace genu pro frataxin je příčinou Friedreichovy
ataxie, což je autozomálně recesivní neurodegenerativní onemocnění postihující jak
periferní, tak i centrální nervový systém, a je spojeno s hypertrofií srdce (Palau, 2001).
Pokud je tedy frataxin nefunkční, železo se hromadí v mitochondriální matrix,
tím dochází k zvýšené produkci volných kyslíkových radikálů, tím k sekundárním
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mutacím mtDNA a k dalšímu prohloubení deficitu oxidativně fosforylačního řetězce
(Calabrese et al., 2005).

1.3.1.9 Hemové přenašeče
V nedávné době byly identifikovány dva potenciální savčí přenašeče hemu.
Fyziologický význam těchto dvou transportérů však není ještě zcela objasněn.

1.3.1.9.1 PCFT/HCP1
PCFT/HCP1 (proton-coupled folate transporter/heme carrier protein 1) je
přenašeč folátu a hemu o velikosti 50 kDa (Wolf, 2007) náležející do rodiny MFS
(major facilitator superfamily). PCFT/HCP1 byl izolován z buněk duodena myší s
těžkou anémií (McKie et al., 2000). Tento protein je vysoce homologní (75%) s
bakteriálním transportérem tetracyklinu.

Je exprimován v tenkém střevě, játrech,

ledvinách a slezině (Qiu et al., 2006; Sharma et al., 2007). V duodenálních buňkách je
PCFT/HCP1 exprimován na apikální membráně (Light et Olson, 1990). Pokusy na
buněčné linii CHO ukázaly, že PCFT/HCP1 je intestinální na energii závislý transportér
hemu schopný přenášet přes membránu porfyrinový kruh (Shayeghi et al., 2005). Jiné
pokusy na linii kolorektálního karcinomu (Caco-2) ovšem jasně ukázaly, že
PCFT/HCP1 je především transportér folátu s nižsí afinitou pro hem (Laftah et al.,
2008).
Mutace tohoto proteinu způsobuje dědičnou malabsorpci folátu (West et Oates,
2008) bez zjevného vlivu na metabolizmus železa, což naznačuje, že tento přenašeč není
hlavním přenašečem hemu v tenkém střevě. Nicméně, při nedostatku želaza je exprese
PCFT/HCP1 zvýšena patrně jako kompenzace hypoxie vyvolané nedostatkem hemu
(Shayeghi et al., 2005).

1.3.1.9.2 FLVCR
FLVCR, člen MFS (major facilitator superfamily) rodiny transportérových
proteinů, je buněčný povrchový receptor o velikosti 60 kDa, původně identifikovaný
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jako receptor pro virus kočičí leukemie podskupiny C (feline leukemia virus subgroup
C receptor) (Tailor et al., 1999, Quigley et al., 2000).

Nachází se ve všech

hematopoetických tkáních včetně lymfocytů periferní krve, dále je exprimován v
pankreatu, ledvinách, játrech a tenkém střevě.
Lidský FLVCR exportuje hem z cytoplazmy erytroidních buněk a tím je
ochraňuje před jeho toxicitou. Inhibice FLVCR v buňkách K562 snižuje export hemu z
buněk, poškozuje jejich erytroidní maturaci a vede k apoptóze (Quigley et al., 2004).
Zvýšená exprese FLVCR byla zjištěna u prekurzorů erytrocytů indikující, že export
hemu v těchto buňkách je velmi důležitý. Mutace v tomto proteinu jsou příčinou
defektu erytropoézy vedoucí k těžké makrocytární anémii (Keel et al., 2008).
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1.3.2 Zásobní proteiny železa
1.3.2.1 Feritin
Feritin je hlavní zásobní protein pro železo. Je to cytoplazmatická
heteropolymerní bílkovina (450 kDa) skládající se z 24 polypeptidových podjednotek H
a L (heavy and light), které vytvářejí jakousi kapsu. Každá molekula feritinu může
pojmout do této schránky až 4,5 tisíce atomů Fe3+

(Harrison et Arosio, 1996).

Podjednotka H má feroxidázovou aktivitu, může tak přeměnit Fe2+ na Fe3+ (Lawson et
al., 1991). Oproti tomu podjednotka L stabilizuje strukturu molekuly feritinu a
napomáhá příjmu železa do schránky (Arosio et Levi, 2002). Železo je uvnitř feritinu
skladováno ve formě Fe3+ hydroxid fosfátu (Koorts et Viljoen, 2007).
Feritin je přítomen ve většině tkání, nejvíce však v játrech, slezině a kostní dřeni
a v malém množství je nalézán v krvi jako tzv. sérový feritin (10-220 µg/l u mužů, 1085 µg/l u žen) (Harrison et Arosio, 1996; Piperno, 1998). Exprese feritinu je regulována
posttranskripčně přes proteiny IRP (bude vysvětleno v kapitole 2.2.1) (Harrison et
Arosio, 1996).

1.3.2.2 Mitochondriální feritin
Mitochondriální feritin je strukturně i funkčně podobný H (heavy) podjednotce
cytosolického feritinu. Sdílí s ním 80% homologii, je však kódován jiným genem (Levi
et al., 2001). Molekulová hmotnost mitochondriálního feritinu je 22 kDa (Drysdale et
al., 2002). Zatímco cytosolický feritin je všudypřítomný, mitochondriální feritin se
exprimuje

především

ve

varlatech ,

neuronálních

buňkách

a

v

buňkách

Langerhansových ostrůvků (Levi et Arosio, 2004). Zvýšený obsah mitochondriálního
feritinu byl zaznamenán u pacientů se sideroblastickou anémií. Jeho funkcí je
pravděpodobně ochrana mitochondrií před oxidativním poškozením indukovaným
železem (Napier et al., 2005).
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1.3.3 Regulační proteiny železa
IRP1 a IRP2 jsou považovány za centrální regulátory metabolizmu železa u
savců (Smith et al., 2006).

1.3.3.1 IRP1
IRP1 (iron regulatory protein 1) je protein o velikosti 98 kDa, který vykazuje
vysokou homologii s mitochondriální (m-) akonitázou (Rouault, 2006). IRP1 je
exprimován ve většině tkáních (Mackenzie et al., 2008). IRP1 má dvě odlišné funkce,
které jsou závislé na množství dostupného železa v buňce (Breuer et al., 2007). Pokud
je železa v buňce dostatek, obsahuje IRP1 ve své molekule intaktní 4Fe-4S klastr a
funguje jako cytosolická akonitáza (Kaptain et al., 1991; Kennedy et al., 1992).
Pokud je v buňce železa nedostatek, nedojde k sestavení 4Fe-4S klastru a tak
IRP1 získává schopnost navázat se s vysokou afinitou pro IRE (iron responsive
element) úseky v mRNA kódujících některé proteiny metabolismu železa. (Hirling et
al., 1994; Philpott et al., 1994). Pokud IRE leží v 5’UTR (untranslated region) mRNA,
translace je zablokována. Oproti tomu lokalizace IRE v 3’UTR stabilizuje mRNA a
zvyšuje tak její translační účinnost (Wang et al., 2007).
Nefunkční IRP1 u myší má malý efekt na regulaci tkáňové homeostázy železa,
kromě ledvin a hnědého tuku, kde je exprese IRP1 velmi vysoká (Meyron-Holtz et al.,
2004).
Podrobný mechanizmu regulace metabolizmu železa IRP1 je popsán v kapilole
2.2.1.

1.3.3.2 IRP2
IRP2 (iron regulatory protein 2) je z 57 % sekvenčně identický s IRP1 a je
rovněž exprimován ve většině tkání (Mackenzie et al., 2008). Oproti IRP1 má dvě
hlavní odlišnosti: nepřítomnost akonitázové aktivity (pravděpodobně následkem
neschopnosti sestavit Fe-S klastr) a přítomnost specifické sekvence na N-konci, která je
velmi bohatá na cysteiny (Hentze et Kuhn, 1996; Henderson, 1996). Tato specifická
sekvence 73 aminokyselin je zodpovědná za degradaci IRP2. V přítomnosti železa je
tato sekvence oxidována a poté označena ubikvitinem. Ubikvitinylovaný

IRP2 je
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odbourán v proteazómu (Iwai et al., 1998; Iwai et al., 1995; Guo et al., 1995) a nemůže
tak ovlivňovat stabilitu či translaci z mRNA nesoucí IRE.
Myši deficientní pro IRP2 vyvíjejí mikrocytickou anémii způsobenou
nedostatečnou syntézou TFR v erytroidních buňkách, která je spojena s nadměrnou
syntézou feritinu. Železo je tak „uzamčeno“ v molekule feritinu a nemůže být využito k
syntéze hemu (Cooperman et al., 2005).
Podrobný mechanizmus regulace metabolizmu železa IRP2 je popsán

v

kapilole 2.2.1.

1.3.3.3 Hepcidin
Hepcidin byl objeven jako antimikrobiální peptid přítomný v lidské moči
později i v lidské plazmě (Krause et al., 2000; Park et al., 2001; Pigeon et al., 2001).
Strukturně jde o peptid tvořený 25 aminokyselinami, který vzniká z prekurzorového
peptidu prohepcidinu (84 aminokyselin). Hepcidin má vlásenkovou strukturu, která je
stabilizována 4 disulfidickými vazbami (Park et al., 2001). Hepcidin je exprimován
především v játrech, nižší exprese byla detekována také v ledvinách, srdci, kosterním
svalstvu a mozku (Pigeon et al., 2001).
Hlavní funkcí hepcidinu je systemická regulace absorpce železa a ukládání či
naopak uvolňování železa ze zásob v závislosti na celkové hladině železa v těle, zánětu,
hypoxii a anémii (Ganz, 2003; Vyoral et Petrak, 2005). Principem regulace je vazba
hepcidinu na feroportin, který slouží v tomto případě jako receptor pro hepcidin. Touto
vazbou je indukována receptor-ligandová internalizace feroportinu následována
lysozomální degradací tohoto přenašeče. Hepcidin tedy negativně reguluje feroportin a
tím i možnost výstupu železa z buněk, především z enterocytů, hepatocytů a makrofágů
(Nemeth et al., 2004). Podrobný mechanizmus regulace metabolizmu železa
hepcidinem je popsán v kapitole 1.4.5.2.
Mutace genu pro hepcidin, jsou jednou z několika příčin vážného onemocnění z
nadbytku železa zvaného juvenilní hemochromatóza (viz kapitola 2.2.1.2) (Roetto et al.,
2003).
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1.3.3.4 Protein HFE
Protein dědičné hemochromatózy typu I (HFE) je transmembránový protein typu
I strukturně podobný MHC I molekulám (major histocompatibility complex I) (Feder et
al., 1996). Podobně jako MHC I vytváří HFE protein heterodimer s ß2mikroglobulinem (Lebron et al., 1998). Brzy po objevu HFE se ukázalo, že interaguje s
TFR1. Vědci se domnívali, že právě tato vazba narušuje příjem transferinového železa
do buňky (Roy et Enns, 2000). Současné výsledky ale naznačují, že TFR1 reguluje
aktivitu HFE, inhibuje HFE tím, že s ním vytvoří komplex (Parkkila et al., 1997).
Protože HFE a TF kompetují o vazbu na TFR1, vytlačení HFE z vazby na TFR1 by
mohlo být příčinou vazby HFE na TFR2, která by podnítila (zatím neznámým
mechanizmem) zvýšení transkripce hepcidinu (Andrews, 2008).
Mutace v genu HFE je příčinou dědičné hemochromatózy typu I (viz kapitola
3.1.1.) (Pietrangelo, 2004).

1.3.3.5 Hemojuvelin
Hemojuvelin náleží do rodiny RGMs (repulsive guidance molecules). Tento
protein

má

dvě

formy,

buď

je

ukotvený

v

membráně

pomocí

GPI

(glykosylfosfatidylinositol) kotvy nebo je přítomen v cirkulaci jako solubilní molekula
(Silvestri et al., 2008).
Hemojuvelin je exprimován v kosterním svalstvu a v játrech (Papanikolaou et
al., 2004; Niederkofler et al., 2005). GPI-hemojuvelin je koreceptor pro proteiny BMP
rodiny (bone morphogenetic protein) a dále je receptorem pro SMAD(1, 5, 8)/SMAD4
komplex (SMAD proteiny působí jako transkripční faktory). Obě zmíněné interakce
regulují expresi hepcidinu na úrovni transkripce a tak ovlivňují metabolizmus železa
(Anderson et al., 2007; Xia et al., 2008; Kuns-Hashimoto et al., 2008). Solubilní forma
hemojuvelinu, která je přítomna v krvi, působí jako antagonista GPI-hemojuvelinu a
snižuje tak expresi hepcidinu (Lin et al., 2008).
Mutace v genu pro hemojuvelin způsobuje nedostatečnou syntézu hepcidinu,
čímž se zvýší saturace plazmatického transferinu a též feritinu. Dochází k nadměrnému
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ukládání železa v tkáních, dochází k tzv. juvenilní formě dědičné hemochromatózy (typ
2A) (viz kapitola 2.2.1.2) (Camus et Lambert, 2007; Pietrangelo, 2007).

1.3.3.6 Matriptáza-2 ( TMPRSS6)
Matriptáza-2

je

nedávno

identifikovaný

protein

patřící

do

rodiny

transmembránových serinových proteáz typu II (TTSP) (Du et al., 2008). Hlavním
místem exprese matriptázy-2 jsou játra (Park et al., 2005).
Tato serinová proteáza je fyziologickým supresorem exprese

hepcidinu.

Matriptáza-2 inhibuje expresi hepcidinu nejen přímo přes proximální represorový
element promotoru pro hepcidin, ale i jiným způsobem - inaktivuje pozitivní regulátor
hepcidinu hemojuvelin. Štěpení hemojuvelinu probíhá na plazmatické membraně a je
katalyzováno proteázovou doménou matriptázy-2 (Silvestri et al., 2008). Inhibice
hepcidinu má za následek zvýšení příjmu železa z potravy (Du et al., 2008).
Chybným sestřihem genu pro matriptazu-2 dojde k deleci proteázové domény.
To vede k nadprodukci hepcidinu a tím k defektní (snížené) absorpci železa ze střeva
(Melis et al., 2008). Mutační inaktivce matriptázy-2 je příčinou anémie z nedostatku
železa u lidí i u myší (Silvestri et al., 2008).
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1.3.4 Proteiny měnící oxidační stav železa

1.3.4.1 Ceruloplazmin
Ceruloplazmin (Cp) je feroxidáza, která byla původně izolována z prasečího séra
v 1948 a byla pojmenována jako protein „modrá obloha“ („blue sky“) díky svému
unikátnímu zabarvení. Modrá barva je způsobena přítomností šesti atomů mědi v jeho
molekule (Osaki, 1966).
Většina Cp je sekretována do plazmy hepatocyty, v menší míře je Cp
produkován v mozku a dalších tkáních. Alternativní sestřih ceruloplazminu určuje, zda
vznikne sekretovaný či na membránu vázaný protein (Texel et al., 2008).
Ceruloplazmin katalyzuje oxidaci Fe2+ na Fe3+. Dvojmocné železo je do plazmy
přenášeno z buněk feroportinem, v plazmě je oxidováno ceruloplazminem na Fe3+ a
poté navázáno na transferin (Osaki, 1966; Gutteridge et Quinlan, 1992). Ceruloplazmin
hraje nezastupitelnou roli v uvolňování železa z makrofágů a hepatocytů.
Nedostatek

ceruloplazminu

u

lidí

způsobuje

onemocnění

zvané

aceruloplazminémie. Dochází při něm k nadměrnému ukládání železa v játrech, slezině
a pankreatu a zároveň k anémii (Gitlin, 1998; Anderson et al., 2005).

1.3.4.2 Hephaestin
Hephaestin je transmembránová feroxidáza obsahující atomy mědi. Tento
protein vykazuje vysokou homologii s ceruloplazminem (Vulpe et al., 1999; Petrak et
Vyoral, 2004).
Hephaestin je vysoce exprimován v tenkém střevě (Vulpe et al., 1999; Frazer et
al., 2001). V enterocytech je přítomen na bazolaterální membráně, kde je
pravděpodobně v kontaktu s feroportinem, který přenáší dvojmocné železo z buňky ven.
Dvojmocné železo je oxidováno hephaestinem na Fe3+ a může se tak v krevním řečišti
vázat na transferin (Anderson et al., 2002; Stearman et al., 1996).
Exprese tohoto proteinu není regulována IRP proteiny. Mezi známé faktory
ovlivňující hladinu exprese hephaestinu patří koncentrace železa a mědi. Pokud je v
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buňce nedostatek železa či nadbytek mědi, hladina mRNA hephaestinu je zvýšena. Zdá
se, že měď je kritická nejen pro syntézu a feroxidázovou aktivitu hephaestinu, ale též
pro jeho stabilitu (Nittis et Gitlin, 2004).
U sla-myší (sex linked anemia), kde je exprimován nefunkční zkrácený
hephaestin, je sice železo transportováno z lumen tenkého střeva do enterocytů, ale není
exportováno do cirkulace. Dochází tak k hromadění železa v enterocytech a jeho
následné ztrátě vedoucí k anémii (Vulpe, 1999, Kuo et al., 2004).

1.3.4.3 DcytB
DcytB (duodenální cytochrom b) je velmi významný pro absorpci železa v
tenkém střevě. Je to železem regulována ferireduktáza s šesti transmembránovými
doménami (McKie, 2001). Redukuje trojmocné železo získané z potravy na dvojmocné
a umožňuje tak jeho přenos do enterocytu přes DMT1. Tento protein je vysoce
exprimovaný v duodenálních enterocytech a lokalizován na apikální membráně v
blízkosti DMT1 (McKie, 2008; Collins et al., 2005). DcytB mRNA je výrazně
indukována v odpovědi na nedostatek železa přes IRP/IRE a také při hypoxii (McKie,
2001).
Cílené poškození genu Cybrd1 pro myší homolog DcytB však nezpůsobuje
výraznou změnu fenotypu, což naznačuje, že DcytB není u myší nezbytný pro absorpci
železa v tenkém střevě (Gunshin et al., 2005). Tento fakt je však možné vysvětlit tím, že
na rozdíl od lidí jsou myši schopny syntetizovat vitamín C (McKie, 2001), který může
redukovat Fe3+ na Fe2+ a tak suplovat funkci DcytB u myší (Mackenzie et Garrick,
2005). Skutečná role DcytB v redukci železa ve střevě je stále předmětem diskusí.

1.3.4.4 STEAP3
STEAP3 (six transmembrane epithelial antigen of the prostate 3) redukuje
transferinové železo Fe3+ na Fe2+ v endozómu. Toto železo je pak transportováno skrz
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endozomální membránu do cytosolu pomocí DMT1. Usnadňuje tak příjem železa do
erytroidních prekurzorů a většiny dalších buněk (Ohgami et al., 2005).
STEAP3

je transmembránová reduktáza, jejíž N - terminální cytosolická

doména vykazuje oxidoreduktázovou aktivitu a C – terminální doména obsahuje hem
(Sendamarai

et

al.,

2008).

Tato

ferireduktáza

je

vysoce

exprimována

v

hematopoetických tkáních, dále pak v kosterním svalstvu, játrech a pankreatu (Ohgami
et al., 2005). V buňkách se nachází v membráně endozómů (Ohgami et al., 2006).
Mutace v genu pro STEAP3 se u myší projeví hypochromní mikrocytickou
anémií (Lambe et al., 2008).
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1.4 Metabolizmus železa a mechanizmy jeho regulace
Celkové množství železa v lidském těle o hmotnosti 70 kg je přibližně 4 g.
Lidské tělo nemá efektivní regulovaný způsob vylučování železa a tak kritickou roli v
homeostáze železa hraje regulace střevní absorpce. Denně se činností duodenálních
enterocytů absorbuje přibližně 1 – 2 mg železa (obr. 5) (Pietrangelo, 2004).
Železo je z enterocytu přeneseno do plazmy nebo, pokud je železa dostatek,
zůstává v enterocytu ve formě feritinu. Toto železo je z těla vyloučeno odlupováním
enterocytů na konci jejich životního cyklu. K dalším ztrátám železa se kromě exfoliace
epitelů řadí menstruace a ztráty krve obecně.
Železo přítomné v plazmě je navázáno na transferin (TBI, transferin bound iron)
a z větší části transportováno do kostní dřeně, kde je využito prekurzory červených
krvinek pro syntézu hemoglobinu. Jedná se zhruba o 20 mg železa za den. Stejné
množství se do plazmy dostává rozpadem hemoglobinu ze zestárlých erytrocytů, které
byly vychytány buňkami retikuloendotelového systému, makrofágy.
Pokud je překročena saturace transferinu (například při hemochromatóze)
zůstává nadbytečné železo v plazmě jako tzv. NTBI (non-TF-bound iron), které je více
toxické než TBI (Kogho et al., 2008). Železo je primárně ukládáno v játrech v množství
přibližně 1 g. Pokud je v těle nedostatek železa, dochází k degradaci feritinu v jaterních
buňkách a tak k uvolňování železa. Degradace feritinu probíhá buď v lysozómu nebo v
proteazómu (Ollinger et Roberg, 1997; Reinheckel et al., 1998).
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Obr. 5 Schéma cirkulace Fe v lidském těle (Pietrangelo, 2004)
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1.4.1 Příjem železa do těla
Železo se v potravě nachází ve dvou formách, jako hemové a jako nehemové
železo. Nehemové železo je převládající formou železa v potravě, především v zelenině
a obilí, jedná se asi o 80-90 %. Zbylých 10 % představuje železo hemové (Hallberg,
1981). Hemové železo je získáváno hlavně z živočišné potravy (masa) a navzdory jeho
relativnímu nedostatku v potravě je lépe vstřebatelné než nehemové železo (Shayeghi et
al., 2005). Množství hemového železa vstřebaného potravou představuje až 50 %
celkového železa přítomného v potravě (Hallberg, 1981). Absorpce obou těchto forem
železa se uskutečňuje v proximální části tenkého střeva. Polarizované střevní buňky
jsou směrem do lumen tenkého střeva uspořádány do mikroklků, které zvětšují
resorpční povrch (Andrews, 2008). Absorpce železa v tenkém střevě je usnadněna
bílkovinami masa a kyselinou askorbovou, která redukuje trojmocné železo při nízkém
pH (Conrad et al., 2000). Na druhé straně je inhibována vaječným bílkem, kravským
mlékem a hlavně fytáty (vápenaté soli kyseliny fytinové), které se nacházejí nejvíce v
rostlinné stravě. Dále je inhibována polyfenoly, které jsou obsaženy v kávě, čaji a víně
(Lee et Herbert, 1999).
Nehemové a hemové železo se vstřebává odlišnými mechanizmy. Nehemové
železo primárně existuje v oxidované (Fe3+) formě, která není absorpci dostupná. Proto
musí být redukováno na Fe2+ ještě před vstupem do enterocytu. Za redukci Fe3+ na Fe2+
je pravděpodobně zodpovědný na membránu vázaný enzym s ferireduktázovou
aktivitou, DcytB, který je exprimován v kartáčovém lemu duodenálních enterocytů
(McKie et al., 2002).
Dvojmocné železo je transportováno do buněk přenašečem DMT1 (Gunshin et
al., 1997; Fleming et al., 1997). Železo je exportováno z enterocytu přes bazolaterální
membránu do plazmy. Přenos zajištuje feroportin, bazolaterální transportér Fe2+ (McKie
et al., 2000). Transport Fe2+ přes bazolaterální membránu je usnadněn membránově
vázanou feroxidázou hephaestinem (Vulpe et al., 1999; Han et Kim, 2007). Oxidace
Fe2+ na Fe3+ je nezbytná pro navázání železa na transferin, který váže pouze trojmocné
železo.
Hem se z hemoglobinu, myoglobinu a dalších hemoproteinů obsažených
v potravě

uvolňuje působením kyseliny chlorovodíkové a enzymů trávicích šťáv
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(Hallberg et Rossander, 1982). Již v roce 1955 bylo prokázáno, že z potravy se s větší
účinností absorbuje právě hemové železo (Walsh et al., 1955). Před několika lety byl
objeven předpokládaný hemový přenašeč do enterocytů - HCP1. Později se však
prokázalo, že přenašeč HCP1 je více specifický pro folát než pro hem. Jak se dostává
hemové železo to enterocytu zůstává stále nepochopeno. Po vstupu hemu do enterocytu
je železo z hemu uvolněno působením hemoxygenázy a je buď uskladněno nebo
transportováno z enterocytu do plazmy podobným nebo identickým mechanizmem, jako
nehemové železo (Shayeghi et al., 2005).
Enterocyty hrají klíčovou roli v regulaci příjmu železa a musí proto zpracovávat
signály o aktuálním stavu zásob i potřeb tohoto biogenního prvku na úrovni celého
organizmu. K pochopení (v současnosti nejšířeji přijímané) teorie o „školení
enterocytů“ která vysvětluje mechanizmus řízení absorpce železa je nutné popsat
diferenciaci enterocytů. Enterocyty se diferencují z prekurzorových buněk střevních
krypt, které jsou lokalizovány mezi klky. Při diferenciaci se buňky krypt postupně
přesunují na vrcholy klků, kde nahrazují odlučované zralé enterocyty.
Exprese několika genů kódujících důležité proteiny systému vstřebávání a
transportu železa je odlišná u prekurzorové buňky a u zralého enterocytu. Prekurzorové
buňky krypt exprimují transferinový receptor a mohou tak přijímat železo z plazmy ale
neexprimují molekuly DMT1, takže nemohou vstřebávat železo ze střeva. V buňkách
krypt je rovněž exprimován HFE protein, který vazbou na TFR ovlivňuje transport
komplexu Fe-TF do buňky. V případě normální nebo zvýšené hladiny železa vázaného
na transferin přechází do cytoplazmy v prekurzorech enterocytů dostatečné množství
železa a prekurzorové buňky jsou „naprogramovány“ tak, aby až dozrají v enterocyty,
vstřebávaly a poté následně transportovaly do plazmy méně železa. Při nedostatku
železa je tomu naopak. Buňky krypt dostanou signál, že je nedostatek železa v
organizmu. Při dozrávání v enterocyty se zvyšuje syntéza DMT1 a následně se zvýší
účinnost vstřebávání železa z potravy. Zralé enterocyty tlumí expresi TFR a HFE
proteinu a dle potřeb organizmu je zvyšována exprese genů pro DMT1, Dcytb,
feroportin a hephaestin, což vede k jemné regulaci vstřebávání železa a jeho transportu
do krve (Pietrangelo, 2004).
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1.4.2 Příjem, zásoba a transport železa do buňky
Volné železo je pro buňky značně toxické, proto si buňky vytvořily řadu
ochranných mechanizmů v podobě molekul, které železo vážou a tím se snižuje jeho
toxicita. V plazmě se železo váže na transferin. Dva atomy Fe3+ se navážou na
apotransferin a tento komplex (Fe-TF) je dopraven k transferinovému receptoru 1 na
recipientních buňkách. Interakce Fe-TF s TFR1 spouští klatrinem zprostředkovanou
invaginaci buněčné membrány, vytvářejí se endozómy obsahující komplex Fe-TFTFR1. Protonová pumpa přítomná v endozomální membráně čerpá protony z
cytoplazmy do endozómu. Tím se sníží pH v endozómu, což má za následek
konformační změnu TF, jejímž výsledkem je uvolnění železa do endozómu. Uvolněné
Fe3+ je redukováno na Fe2+ reduktázou STEAP3, která je přítomna v endozómu
(Ohgami et al., 2005). Ionty Fe2+ jsou poté transportovány z endozómu do cytoplazmy
k cílovým molekulám přenašečem DMT1. Apotransferin a TFR1 jsou recyklovány zpět
na buněčný povrch, kde mohou být využity pro další cyklus navázání a vstupu
transferinového železa do buňky (Pietrangelo, 2002). Pokud je při nadbytku železa
(např. při hemochromatóze, viz kapitola 2.2) překročena vazebná kapacita transferinu, v
plazmě nacházíme tzv. netransferinové železo NTBI (non transferin bound iron). NTBI
je biologicky více toxické než železo vázané na transferin (Kohgo et al., 2008).
Příjem NTBI buňkami není závislý na TFR a proto je železo distribuováno do
všech orgánů, především ale do jater (Cabantchik et al., 2005). Nadbytečné železo je v
buňce (v cytoplazmě) uskladněno v molekule feritinu.
Pokud není železo uskladněno ve feritinu, nachází se v cytoplazmě ve formě tzv.
labilní hotovosti železa, LIP (labile iron pool), tedy to železo, které není vázáno s
vysokou afinitou k ligandům a je tak přístupné běžně používaným chelátorům (např.
desferioxamin) (Vyoral et Petrak, 1998). Nemusí se jednat vždy o nízkomolekulární
sloučeniny, železo dostupné chelátorům může být navázáno i na bílkoviny a podílet se
na jejich funkci (Petrak et Vyoral, 2001). Je například známo, že desferioxamin přímo
inhibuje činnost některých enzymů obsahujících železo (ribonukleotid reduktáza,
tyrosin hydroxyláza, prolyl-4-hydroxyláza a další) (Tilbrook et Hider, 1998).
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1.4.3 Příjem a zásoba železa v hepatocytech
Játra jsou hlavní zásobárnou železa. Hepatocyty využívají dvě dráhy pro příjem
železa z cirkulace: železo vázané na transferin (TBI – transferin bound iron) a železo
netransferinové (NTBI - non transferin bound iron). Příjem železa přes TFR1 byl již
popsán v kapitole 1.4.2. Netransferinové železo (NTBI) se do hepatocytu dostává přes
DMT1.
Nadbytečné železo je v hepatocytech ukládáno do molekuly feritinu nebo je
přítomno ve formě LIP. V případě potřeb je železo z hepatocytu exportováno přes
feroportin do plazmy, v plazmě je oxidováno na Fe3+ ceruloplazminem, navázáno na
transferin a dopraveno na místo potřeby.

1.4.4 Recyklace železa v retikuloendotelovém systému
Makrofágy

hrají

v

metabolizmu

železa

nezastupitelnou

roli.

Jejich

prostřednictvím se železo ze zestárlých erytrocytů recykluje a je posléze dopraveno do
kostní dřeně k erytroidním prekurzorům.
Lidské erytrocyty přežívají v krevním řečišti až 120 dní. Poté jsou fagocytovány
a odstraněny makrofágy ve slezině a játrech. V makrofázích je železo uvolněno z hemu
působením hemoxygenázy (HO-1). Uvolněné železo se dostává přes fagozomální
membránu do cytoplazmy prostřednictvím DMT-1. Makrofágy, stejně jako jiné buňky,
skladují část železa ve feritinu a část železa exportují do plazmy feroportinem. Navázání
na transferin v plazmě předchází oxidace železa ceruloplazminem.
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1.4.5 Regulace metabolizmu železa

1.4.5.1 Buněčná regulace metabolizmu železa
Buněčná homeostáza železa závisí na koordinované regulaci proteinů
zajišťujících příjem, zásoby, utilizaci a výdej železa. Buňky reagují na nedostatek železa
zvýšenou expresí transferinových receptorů, aby byla zajištěna maximální internalizace
transferinového železa. Naopak syntéza feritinu je zastavena pro zvýšení dostupnosti
železa. Intracelulární metabolizmus železa je především regulován na posttranskripční
úrovni systémem IRE/IRP (IRE – iron responsible element, IRP – iron regulatory
protein) (Rouault, 2006).
Posttranskripční regulace intracelulární hladiny železa zahrnuje interakci mezi
proteiny IRP1 a IRP2 (viz kapitola 1.3.3.1) a strukturálním motivem v 5´ či 3´UTR
(untranslated region) mRNA, IRE (iron responsive element), který tvoří vlásenkovou
strukturu (obr. 6) (Eisenstein et Ross, 2003; Klausner et al., 1993). IRE element je
konzervativní sekvence nukleotidů v nepřekládané oblasti (UTR) několika mRNA
kódujících proteiny, které jsou zahrnuty do metabolizmu železa (viz tab. 2) (Leibold et
Munro, 1987; Rouault, 2006). Klíčovou sekvencí, díky které jsou IRE rozpoznány IRP
bílkovinami, je sled šesti nukleotidů, obvykle CAGUGX (X je U nebo C) (Wallander et
al., 2008). Kromě toho byly IRE elementy zjištěny u sukcinát dehydrogenázy (Gray et
al., 1996), MRCKα (myotonic dystrophy kinase-related Cdc42-binding kinase α)
(Cmejla et al., 2006), CDC14A (Sanchez et al., 2006), glykolát oxidázy (Kohler et al.,
1999), 75-kDa podjednotky Komplexu I (Lin et al., 2001) a prekurzoru Alzhaimerového
amyloidního proteinu (Alzheimer’s amyloid precursor protein) (Rogers et al., 2002).
Přítomnost IRE v mRNA proteinů, které se přímo nepodílí na metabolizmu železa,
naznačuje spojení metabolizmu železa s jinými metabolickými dráhami v organizmu.
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Obr. 6 Sekundární struktura vlásenky IRE (Rouault, 2006)

mRNA

Lokalizace IRE

H- a L- feritin

5´UTR

Feroportin

5´UTR

ALAS

*

5´UTR
**

m-akonitáza

5´UTR

TFR1

3´UTR

DMT1

3´UTR

*
**

syntáza kyseliny δ-aminolevulinové
mitochondriální akonitáza

Tab. 2 Lokalizace IRE na příslušných mRNA (Wallander et al., 2006)

IRE elementy byly poprvé identifikovány v 5´UTR mRNA pro H- a L- řetězce
feritinu, kde byly příčinou inhibice exprese mRNA feritinu v buňkách s nízkou hladinou
železa (Hentze et al., 1987). Vytvoření komplexu IRE/IRP v 5´UTR způsobuje inhibici
translace této mRNA, protože IRE se nachází v těsné blízkosti s translačním startovacím
místem (Muckenthaler et Hentze, 1997).
Interakce IRE a IRP v 3´UTR naopak stabilizuje mRNA pro TFR1 (a jiné
proteiny zajišťující příjem železa a obsahující IRE ve své mRNA).

39

Jak již bylo řečeno IRP1 a IRP2 sdílejí značnou sekvenční homologii a náležejí
do rodiny Fe-S klastr izomeráz (Pantopoulos, 2004). IRP1 a IRP2 vykazují vysokou
afinitu pro IRE a jsou oba silně indukovány deficitem železa v buňkách (Henderson et
al., 1993).
V buňkách při deficitu železa se nesestaví Fe-S klastr IRP1 a IRP2 není
degradován, tudíž se IRP mohou vázat na IRE v 3´ i 5´UTR s vysokou afinitou.
Komplex IRP/IRE v 3´UTR brání degradaci mRNA pro TFR1 a v 5´UTR inhibuje
translaci mRNA kódující feritin. Toto umožňuje buňce zvýšit příjem transferinového
železa a minimalizovat ukládání železa do feritinu (obr. 7).
Pokud ovšem bude mít buňka dostatek železa, vytvoří se Fe-S klastr IRP1 a
IRP1 tak vykazuje akonitázovou aktivitu. IRP2 je následkem dostatku železa
degradován. Oba tyto děje mají za následek to, že se IRP nenavážou na IRE ani na
3´UTR, ani na 5´UTR. Tím je umožněno dosednutí ribozómů na 5´UTR mRNA pro
feritin a může tak dojít ke zvýšení zásob železa. Naopak nevytvoření komplexu
IPR/IRE na 3´UTR mRNA pro TFR1 dovolí RNázám degradovat tuto mRNA a tak
dojde ke snížení příjmu železa buňkami (obr. 7).
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Obr. 7 Regulace buněčné homeostázy železa IRP/IRE (Wallander et al., 2006)

IRP1 a IRP2 a tedy i translace mRNA obsahující IRE může být regulována i
jinými efektory než cytoplazmatickými hladinami Fe. Pozoruhodným regulačním
faktorem aktivity IRP je fosforylace těchto molekul. Fosforylace IRP například
proteinkinázou C (PKC) nebo jinými kinázami obecně zvyšuje vazebnou aktivitu IRP k
IREs. Fosforylace IRP1 navíc zvyšuje citlivost c–akonitázy k poruchám v Fe–S
klastrech, způsobených kyslíkem, ROS nebo NO (Fillebeen et al., 2003; Pantopoulos et
Hentze, 1998). Další mechanizmy regulace IRP se odehrává prostřednictvím NO a
hypoxie (Hentze et Kuhn, 1996).
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1.4.5.2 Systémová regulace metabolizmu železa
Systémová homeostáza železa vyžaduje pečlivou kontrolu střevní absorpce
železa, efektivní využití železa pro erytropoézu, účinnou recyklaci železa ze starých
erytrocytů makrofágy a nakládání se zásobami železa v hepatocytech. Střevní absorpce,
recyklace železa a zásoby železa jsou regulovány systematicky a koordinovaně
negativním regulátorem hepcidinem (Andrews, 2008).
Hepcidin je peptidový hormon produkován játry. Ačkoli je tento peptid velmi
podobný defensinům účastnících se přirozené imunity, jeho primární funkcí je regulace
homeostázy železa. Hepcidin se váže na transmembránový transportér feroportin a
spouští tak tyrosinovou fosforylaci feroportinu, jeho internalizaci a ubikvitinem
zprostředkovanou degradaci v lysozómech (obr. 8B) (Nemeth et al., 2004; De
Domenico et al., 2007; Vyoral et Petrak, 2005). Odstraněním feroportinu z plazmatické
membrány se tak zastaví export železa z buňky do plazmy. V proximální části tenkého
střeva vede inaktivace feroportinu k zadržení železa v enterocytech. V makrofázích
retikuloendotelového systému a hepatocytech vede inaktivace feroportinu k přerušení
uvolnění recyklovaného železa ze zdegradovaných

erytrocytů. To má za následek

pokles hladiny železa v séru a „uzamčení“ železa v hepatocytech, enterocytech a
makrofázích (Andrews, 2008).
Exprese hepcidinu je zvýšena jako odpověď na zvýšené množství železa v
plazmě (obr. 8.B) (Pigeon et al., 2001) a snížena hypoxií a anémií (obr. 8A) (Nicolas et
al., 2001).
Hepcidin má též antimikrobiální vlastnosti, jeho exprese je zvýšená během
zánětu (Nicolas et al., 2004). Indukce exprese je zprostředkována zánětlivým cytokinem
IL-6 (Lee et al., 2004; Frazer et al., 2004).
Pokud se tedy zvýší exprese hepcidinu během zánětu, sníží se hladiny železa v
plazmě a tak je zabráněno transportu železa k patogenům vyvolávající zánět. I pro
patogeny je totiž železo limitujícím prvkem. V případě dlouhodobého trvání zánětu
vede nadprodukce hepcidinu k anémii z chronických onemocnění (Andrews, 2004).
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Obr. 8 Vliv hepcidinu na výstup železa z enterocytu, hepatocytu a makrofágu (Vyoral et Petrak,
2005)
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1.5 Poruchy metabolizmu železa

1.5.1 Nedostatek železa
Fyziologické hodnoty hladiny železa u dospělých mužů jsou 7,2 – 29 µmol/l, u
žen o něco nižší 6,6 – 28 µmol/l, což je zhruba 3 – 5 g železa v krvi dospělého člověka
(Pecka, 2002). Nedostatek železa je definován jako patologický stav, kdy v organizmu
chybí metabolicky dostupné železo a je vyčerpáno i dostupné zásobní železo, což vede
k nedostatečné tvorbě hemoglobinu (Cook et al., 2005). Nedostatek železa v organizmu
může nastat z důvodu nedostatečného příjmu (např. při malnutrici), špatného
vstřebávání (při onemocněních trávicího systému) či nadměrných ztrát (krvácení). Může
být také způsoben mutací některého z genů účastnících se

metabolizmu železa. Mezi

nejvýraznější projevy nedostatku železa je nedostatek červených krvinek (anémie) se
zvýšenou únavností, bledostí, v těžších případech dušností. Přítomny jsou i změny na
kůži, v ústních koutcích, na nehtech, sliznicích.
Hlavním kritériem pro posouzení, zda jde o anémii, je

snížení hladiny

hemoglobinu v krvi. Při poklesu hemoglobinu pod 135 g/l u mužů a pod 120 g/l u žen
hovoříme o anémii (fyziologické hodnoty hemoglobinu v krvi jsou u mužů 135 – 172
g/l a u žen 120 – 162 g/l) (Pecka, 1995).

1.5.1.1 Anémie z nedostatku železa
Anémie z nedostatku železa (IDA, iron deficiency anemia, též sideropenická
anémie) je celosvětovým problémem, týkajícím se převážně zemí třetího světa.
Odhaduje se, že anémií z nedostatku železa trpí více než miliarda lidí. Příčiny tohoto
onemocnění plynou především z nedostatečného příjmu železa potravou (malnutrice)
nebo ze ztráty krve (poruchy trávicího traktu – např. žaludeční či duodenální vředy,
infekce způsobená bakterií Helicobacter pylori nebo parazitózy). Mohou být ale
způsobeny i genetickými defekty.
Anémie z nedostatku železa je klasicky popsána jako mikrocytární anémie.
Hlavními indikátory anémie z nedostatku železa jsou: koncentrace železa v séru (<2
µmol/l), TIBC (total iron-binding capacity) (<30 µmol/l), koncentrace sérového feritinu
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(<12 µg/l), saturace transferinu (<15%.) (Killip et al., 2007; Lynch, 2005; Cook, 2003).
Léčba u pacientů se získanou anémií se provádí podáváním železa; dle potřeby v
tabletách či injekčně .
Anémie z nedostatku železa, jejichž příčinou jsou mutace genů zahrnutých v
metabolizmu železa, jsou často asociovány s lokálním nadbytkem železa v různých
tkáních. Jedná se však o velmi vzácná onemocnění. Příkladem mohou být mutace v
genu pro DMT1 a glutaredoxin 5 spojované s autozomálně recesivní hypochromní
mikrocytickou anémií (Camachella et al., 2007; Mims et al., 2005).

Další dvě formy anémie z nedostatku železa jsou též asociovány s přetížením
některých tkání železem. První z nich je velmi vzácná a je způsobena mutací genu pro
transferin, tzv. hypotransferinémie (též atransferinémie), charakterizovaná extrémně
nízkými hladinami TF v séru, méně než 10 mg/l (Beutler et al., 2000; Trenor et al.,
2000). To vede k těžké anémii přerušením dodávky železa k erytroidním prekurzorům a
k masivnímu, ale nevyužitelnému zvýšení střevní absorpce železa a z toho vyplývající
hromadění železa v buňkách střevního epitelu (Heilmeyer et al., 1961; Hamill et al.,
1991).
Druhá z nich, rovněž vzácná, je vyvolána nepřítomností sérového proteinu
ceruloplazminu, tzv. aceruloplazminémie. Nepřítomnost ceruloplazminu způsobuje
mírnou anémii z nedostatku železa a hromadění železa v játrech a mozku. Dochází ke
snížení feroxidázové aktivity, která je vyžadována pro mobilizaci železa ze zásob
(Harris et al., 1995).

1.5.1.2 Anémie z chronického onemocnění
Anémie z chronického onemocnění (ACD, anemia of chronic disease) je
pozorována u pacientů s chronickou infekcí, zhoubnými nádory a se zánětlivým
onemocněním (Gasche et al., 2004).
Typickým diagnostickým znakem ACD je nízká koncentrace železa v krvi
(hypoferémie, pod 2 µmol Fe/l) a normální až zvýšená hladina sérového i tkáňového
feritinu. Hypoferémie má za následek nedostatečný přísun železa k erytroidním buňkám
a tak jejich nedostatečnou produkci v kostní dřeni (Marx, 2002).
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Tyto symptomy jsou vysvětlovány tak, že pokud se v těle objeví zánět, dochází k
pohotovosti imunitního systému. Buňky imunitního systému exprimují řadu cytokinů.
Klíčovým cytokinem je IL-6, který se podílí na regulaci imunitní odpovědí. IL-6 má
pleiotropní charakter: stimuluje diferenciaci lymfocytů, indukuje zrání B-lymfocytů a v
neposlední řadě v hepatocytech stimuluje tvorbu proteinů akutní fáze a hepcidinu. A
právě stimulace hepcidinu vede k rozvoji ACD, protože hepcidin inhibuje feroportin,
přenašeč železa z buněk, čímž snižuje výdej železa z enterocytu do plazmy a zárověň
inhibuje jeho uvolnění z makrofágů a hepatocytů. V makrofázích, enterocytech a
hepatocytech dochází k ukládání železa do feritinu, což má za následek snížení
dostupnosti železa pro mikroorganizmy (Marx, 2002).

1.6 Nadbytek železa (hemochromatóza)
Hemochromatózou se všeobecně označuje onemocnění, které se projevuje
nadměrným ukládáním železa do různých tkání (např. srdce, játra, ledviny, pankreas)
vedoucímu k poškození těchto tkání. K sekundárním projevům tohoto onemocnění se
řadí cirrhóza, diabetes mellitus, hypogonadismus, kardiomyopatie, arthropatie,
pigmentace kůže a další (Pietrangelo, 2004).
Přetížení železem můžeme rozdělit do dvou skupin podle příčin na primární
(dědičnou) hemochromatózu a sekundární hemochromatózu.

1.6.1 Primární (dědičná) hemochromatóza
Příčiny primární hemochromatózy jsou dány mutací v genech, které se účastní
metabolizmu železa. Jsou to především geny HFE, TFR2, HAMP, HJV a FPN.

1.6.1.1 Hereditární hemochromatóza typu 1 (HFE hemochromatóza)
Klasická hemochromatóza typ 1 (HHC; OMIM 235200) je autozomálně
recesívní onemocnění způsobené bodovou mutací v HFE genu (Feder et al., 1996).
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Mutace v genu pro HFE protein má za následek nevytvoření disulfidické vazby
v proteinu HFE a tím je změněna konformace HFE. Takto změněný HFE nevytvoří
komplex s β2-mikroglobulinem a proto není exprimován na cytoplazmatické
membráně. Nedojde tudíž k vytvoření komplexu HFE-β2-mikroglobulin-TFR1. To má
především za následek to, že buňky krypt nedostávají dostatečné množství železa a tím
jsou „naprogramovány“ tak, jako kdyby v těle byl nedostatek železa, proto se zvýší
střevní absorpce zralými enterocyty (Pietrangelo, 2004). Koncentrace železa v séru se
zvyšuje, saturace transferinu je překročena, zvyšuje se množství NTBI, které přechází
do buněk, především do hepatocytů, kde se ukládá do feritinu. Po překročení kapacity
feritinu je železo v buňce ve formě LIP, které způsobí poškození buňky.
Ukazuje se, že HFE protein může působit jako induktor a/nebo regulátor exprese
HAMP genu kódujícího hepcidin. Myší modely HFE hemochromatózy a studie u lidí
prokázaly, že HFE-deficientní homozygoti vykazují neadekvátně nízkou expresi HAMP
genu navzdory přetížení organizmu železem (Gehrke et al., 2003; Ganz, 2005).
Nejčastější mutace v HFE genu je C282Y. Tuto mutaci v heterozygotní podobě
má 8 - 10% obyvatel západní, severní a střední Evropy a v podobě homozygotní činí její
prevalence asi 1 : 300 - 400. Jedná se o jedno z nejčastějších geneticky přenášených
monogenních onemocnění vůbec. Kromě této majoritní mutace byly popsány i mutace
další. Mutace H63D byla identifikována asi u 25 % nemocných s hemochromatózou,
kteří nemají mutaci C282Y. Asi u 5 % pacientu s HHC je nalézán smíšený
heterozygotní stav C282Y/H63D. Ještě méně častá je mutace S65C (Pietrangelo, 2004).
Tato hemochromatóza postihuje především muže kolem 40. - 50. roku života.
Ženy díky pravidelným ztrátám krve menstruací snižují koncentraci železa v krvi a tak
zmírňují následky tohoto onemocnění. Zatímco zdraví dospělí muži mohou mít
přibližně 1 g zásobního železa v těle, pacienti s HHC mohou mít 20 – 30 g železa
(Pietrangelo, 2004).
Přes značnou frekvenci výskytu mutací HFE v populaci je skutečná penetrance
podstatně nižší. Zjištění penetrance homozygotní mutace C282Y je značně
komplikované vlivem různých definicí projevů onemocnění (klinické versus
biochemické), různě dlouhé době než se onemocnění projeví a díky vlivu dalších
faktorů, environmentálních, genetických i epigenetických, které ovlivňují projev
onemocnění (Waalen et al., 2002). Velká studie zahrnující data z Europy, Velké
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Británie a Severní Ameriky zjistila, že přibližně 75 % homozygotů C282Y má pouze
biochemický nález bez klinických příznaků, tzn. zvýšení hladiny sérového feritinu (SF
>1000 µg/l) a zvýšení hladiny saturace transferinu, TRS >50 % (Olynyk et al., 1999).
Závažné klinické projevy tak vykazuje pouze přibližně 1 % homozygorů C282Y
(Adams et al., 2005; Beutler et al., 2002; McCune at al., 2002).
Pacienti s HHC se léčí pravidelnými venepunkcemi. Doporučuje se takzvaná
kvantitativní venepunkce, kdy je množství železa odebrané venepunkcí korelováno s
hladinou feritinu v séru. Poměr mezi stavem zásob železa a koncentrací feritinu v séru
je totiž individuální a může se u různých pacientů dost lišit. Zpočátku se venepunkce
provádí 1x týdně, udržovací venepunkce pak několikrát ročně, přičemž hladina
sérového feritinu by neměla přesáhnout 50 µg/l. Chelatační terapie není u naprosté
většiny pacientů s dědičnou hemochromatózou podávána, protože je méně účinná a
dražší než venepunkce (Hanson et al., 2001). Pacienti v posledním stádiu onemocnění
jsou podrobeni transplantaci jater (Brandhagen, 2001).

1.6.1.2 Juvenilní hemochromatóza typu 2A a 2B
Juvenilní hemochromatóza typu 2A (OMIM 608374) je autozomálně recesivní
onemocnění způsobené mutací v genu pro hemojuvelin. Hemojuvelin je pozitivní
regulátor hepcidinu. Pokud je hemojuvelin nefunkční, sníží se exprese hepcidinu a
absorpce železa je neúměrně zvýšená (Lee et al., 2004).
Mezi hlavní symptomy patří hypogonadizmus a závažná kardiomyopatie, která
bez léčby vede k brzké smrti důsledkem srdečního selhání. Pacienti s tímto
onemocněním mají nízkou hladinu hepcidinu v moči (Papanikolaou et al., 2004). V krvi
je vysoká hladina sérového feritinu a vysoká saturace transferinu (Wallace et
Subramaniam, 2007). Onemocnění se projevuje mezi 20. - 30. rokem života. Postihuje
muže i ženy rovným dílem (Lamon et al., 1979). Juvenilní hemochromatóza typu 2A je
vzácné onemocněni.

Juvenilní hemochromatóza typu 2B (OMIM 606464) je autozomálně recesivní
onemocnění způsobené mutací v genu pro hepcidin. Hepcidin je negativní regulátor
metabolizmu železa, tudíž jeho mutace způsobuje maximální absorpci železa v tenkém
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střevě a uvolnění železa z buněk retikuloendotelového systému (Roetto et al., 2004;
Wallace et Subramaniam, 2007).
Toto onemocnění postihuje muže i ženy rovným dílem. Jedná se o vážné
onemocnění, které se může projevit již mezi 20. - 30. rokem života. Hlavními
symptomy jsou onemocnění srdce a hypogonadizmus. Typickým biochemickým
nálezem je extrémně zrychlená akumulace železa, pohybující se kolem 3 – 4 mg za den
(Novotný, 2005). Juvenilní hemochromatóza typu 2B je rovněž vzácné onemocnění,
bylo zjištěno u několika rodin v Jižní Evropě (Roetto et al., 2004).

1.6.1.3 Hereditární hemochromatóza typu 3
Hereditární hemochromatóza typu 3 (OMIM 604250, 604720) je autozomálně
recesivní onemocnění spojené s mutacemi v genu pro transferinový receptor 2 (TFR2)
(Camaschella et al., 2000).
Mutace v tomto genu nalézáme u pacientů s hemochromatózou, u kterých
nebyly prokázány mutace v HFE genu (West et al., 2000). TFR2 je téměř výhradně
přítomen v hepatocytech a spíše než transport transferinového železa zajišťuje regulaci
hladiny hepcidinu (Nemeth et al., 2005; Kawabata et al., 2005). Dochází ke snížení
koncentrace hepcidinu, což vede ke zvýšení absorpce železa v tenkém střevě a též k
uvolnění železa z buněk retikuloendotelového systému (Wallace et Subramaniam,
2007).
Symptomy jsou stejné jako u klasické dědičné hemochromatózy: jaterní fibróza,
cirrhóza, artritída, diabetes mellitus, hypogonadizmus, kardiomyopatie a pigmentace
kůže (Roetto et al., 2001; Girelli et al., 2002). Postiženi jsou spíše muži kol 40. - 50.
roku života. Pacienti podobně jako u dědičné hemochromatózy typu 1 dobře reagují na
venepunkci.

1.6.1.4 Hereditární hemochromatóza typu 4
Hereditární hemochromatóza typu 4 (OMIM 606069, 604653) je autozomálně
dominantní onemocnění, které je způsobeno mutacemi v genu pro feroportin (Eason et
al., 1990). Některé mutace (především delece valinu v poloze 162) způsobí defekty v
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lokalizaci feroportinu na buněčném povrchu (De Domenico et al., 2005; Papanikolaou
et al., 2005). Jinými mutacemi (např. N144H) vznikají proteiny, které jsou sice správně
umístěny na buněčném povrchu, ale nejsou citlivé k hepcidinu (Drakesmith et al.,
2005).
Feroportin je exprimován ve všech tkáních, ale hlavně v tenkém střevě a
buňkách retikuloendotelového systému (Roetto et Camaschella, 2005), kde zajišťuje
transport železa z buněk do plazmy (Abboud et Haile, 2000).
Pacienti s mutací v genu pro feroportin mají vysokou hladinu sérového feritinu,
ale nízkou nebo normální saturaci transferinu až do pozdního stádia onemocnění.
Biopsie jater ukázala, že železo se nejdříve ukládá do buněk retikuloendotelového
systému, a následně do hepatocytů (Camaschella, 2005). Často se také u pacientů
projeví příznaky hraniční anémie, což je dáno „uzamčením“ železa v makrofázích,
hepatocytech a enterocytech. Pacienti s HH typu 4 neodpovídají dobře na léčbu
venepunkcemi právě proto, že v plazmě je spíše nedostatek železa.

1.6.1.5 Hereditární hemochromatóza typu 5
Japonští vědci detekovali u několika pacientů s tímto onemocněním bodovou
mutaci v 5’UTR IRE oblasti genu pro těžkou podjednotku feritinu (Kato et al., 2001).
Jde o autozomálně dominantní mutaci A49T. Tato mutace zvyšuje vazebnou afinitu IRE
pro IRP1 a IRP2, což vede ke snížené translaci mRNA pro H-feritinový řetězec.
Dochází k ukládání železa v hepatocytech, v Kupfferových buňkách, ve slezině, v
makrofázích. U pacientů byly prokázány vysoké hladiny sérového feritinu, sérového
železa a saturace transferinu (Kato et al., 2001).

1.6.1.6 Africká sideróza
Toto onemocnění dříve označováno též jako africká sideróza se vyskytuje
hlavně v subsaharské Africe. Je charakterizováno akumulací velkého množství železa v
buňkách retikuloendotelového systému v játrech, slezině a kostní dřeni a hepatocytech.
Symptomy jsou podobné jako u HH typu 4.
Dříve se vědci domnívali, že je toto onemocnění způsobeno pitím tradičního
piva, které obsahovalo velké množství železa. Železo se do piva dostane při výrobě v
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železných sudech, které nebyly galvanicky pokovovány. Ale jen velmi málo
konzumentů tohoto piva bylo přetíženo železem, což vedlo k domněnce, že příčinou
tohoto onemocnění bude defekt genetický (Gordeuk et al., 1992). Tímto genem by mohl
být feroportin, který je typický svým polymorfizmem (Cemonesi et al., 2005). A právě
u populace Afričanů a Afroameričanů žijících v Americe byla identifikována
heterozygotní mutace Q248H v genu pro feroportin (Barton et al., 2007). Genetické
studie ukázaly, že tato mutace v genu pro feroportin sem byla introdukována právě ze
subsaharské Afriky (Cemonesi et al., 2005). Tato mutace je však asociována s mírným
klinickým fenotypem, což naznačuje, že přetížení železem v africké populaci je spíše
příčinou interakce genetického defektu s dalšími modifikujícími faktory (Barton et al.,
2007).

1.6.2 Sekundární hemochromatóza
Sekundární hemochromatóza je důsledkem léčby jiných onemocnění, dědičných
či získaných, která mají společného jmenovatele: postižení jedinci jsou anemičtí. Proto
se těmto pacientům dodává transfúzemi značné množství krve. Každá jednotka krve
(450-500 ml) obsahuje 200-250 mg železa (Siah et al., 2006). Z hlediska sekundárního
přetížení

je nejvýznamějším

dědičným

onemocněním

talasémie

a získaným

onemocněním pak sideroblastická anémie.

1.6.2.1 Talasémie
Talasémie představují početnou skupinu dědičných chorob, charakterizovaných
sníženou nebo chybějící syntézou některého z globinových řetězců HbA (alfa, beta).
Porušená syntéza globinových řetězců vede k nedokonalé tvorbě hemoglobinu v
červených krvinkách. Ostatní globinové řetězce, jejichž syntéza není narušena, se tvoří
v relativním nadbytku. Následně precipitují a poškozují erytrocytární membránu, což
následně může vést k hemolýze. Snížená syntéza globinových řetězců vede ke snížení
syntézy hemu a k anémii (Pecka, 2002).
Pacienti s touto nemocí jsou podrobeni častým transfúzím krve. Díky tomu jsou
ale přetěžováni železem a to v rozsahu přbližně 0,5 mg železa na 1 ml dodané krve
(Hoffbrand, 2005).
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1.6.2.2 Ostatní onemocnění
Další příčiny sekundární hemochromatózy je léčba defektů enzymů zahrnutých
do metabolizmu erytrocytů, např. nedostatek glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD),
nedostatek ALAS (syntáza kyseliny δ-aminolevulinové) (sideroblastická anémie). Do
této skupiny patří i dědičná sférocytóza a kongenitální dyserythropoetická anémie.
Dědičná sférocytóza je vrozené onemocnění, kdy v krvi nemocného kolují
erytrocyty sférického tvaru, které předčasně hemolyzují (Pecka, 2002). Kongenitální
dyserytropoetická anémie je vzácné onemocnění, typické neefektivní erytropoézou a
makrocytární anémií (Tamary et al., 2008). I u těchto onemocnění dostávají pacienti
pravidelné transfúze krve a jsou tak přetěžováni železem. Proto jsou těmto pacientům
též podávány chelátory železa.
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1.7 Chelátory železa
Přetížení organismu železem může být často efektivně léčeno podáváním
chelátorů železa. Chelátory jsou látky tvořící pevné komplexy s toxickými kovy a
pomáhají je odstranit z organizmu močí a/nebo stolicí (Nick et al., 2003).
Pro dosažení optimálních účinků chelatační terapie musí chelátory splňovat řadu
vlastností, které zajistí kontrolu hladiny železa a zabrání ukládání železa do orgánů.
Mezi tyto vlastnosti chelátorů patří: vysoká a specifická afinita pro trojmocné železo,
vysoká chelatační účinnost, chelatované železo nesmí být redistribuováno, efektivní
proniknutí do tkání a buněk, dlouhodobá účinnost (alespoň 24 hodin), schopnost udržet
nebo redukovat celkové množství železa v těle. Chelátory musí překonávat
membránovou bariéru, aby se dostaly na cílové místo (např. játra, srdce). Tuto
schopnost ovlivňují dva faktory: lipofilicita a molekulová hmotnost. Dalším kritériem je
dobrá snášenlivost (Kattamis, 2005).
Chelátory mohou být podávány orálně nebo aplikovány podkožně či nitrožilně.
Dnes se nejvíce používají tyto přípravky: deferoxamin, deferipron a deferasirox.

1.7.1 Deferoxamin
V roce 1963 se začalo používat chelatačních činidel v klinické praxi. Prvním
chelatačním činidlem byl deferoxamin (Desferal, DFO, Novartis Pharma AG, Basel
Switzerland) (obr. 9). Tento chelátor je šestivazný a tak váže s vysokou účinností jeden
atom trojmocného železa, které má šest elektrochemických koordinačních míst (Nick et
al., 2003). Mezi nevýhody DFO patří nízká lipofilicita a velká molekulová hmotnost,
což znesnadňuje jeho průnik přes biologické membrány. Další nevýhodou je jeho
životnost v organizmu, která je velmi nízká, pohybuje se kolem 20 – 30 minut
(Cunningham et Nathan, 2005). Proto se musí pacientům podávat pomalu
intravenózními či podkožními infúzemi (Hider, 2002).
Vyloučení komplexu DFO a železa močí odráží především obrat plazmatického
železa, zatímco železo vyloučené stolicí je odrazem chelatace železa v hepatocytech.
Mezi jeho hlavní vedlejší účinky patří výskyt těžkých mykóz a neurotoxicita
(Richardson, 2005).
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Obr. 9 Deferoxamin

1.7.2 Deferipron
Dalším chelatačním činidlem je deferipron (feriprox, Apotex Inc, Toronto,
Ontario, Canada), který se začal v klinické praxi používat od roku 1999 (obr. 10)
(Kattamis, 2005). Díky vysoké lipofilicitě a nízké molekulové hmotnosti snadno
proniká do buněk a tudíž se podává perorálně (Hider, 2002).
Deferipron je dvojvazný ligand, a tak jeho tři molekuly vážou jeden atom
trojmocného železa. Výsledný komplex je proto méně stabilní (Nick et al., 2003).
Chelatační účinnost deferipronu je přibližně 4 %, což je v porovnání s DFO čtyřikrát
méně (Hoffbrand et al., 2003).
Z organizmu je tento chelátor odbourán za 3 – 4 hodiny (Kattamis, 2007). Mezi
nejběžnější vedlejší účinky tohoto chelátoru jsou poruchy trávicího traktu a artropatie.
Asi u 1 % talasemických pacientů léčených tímto chelátorem se v prvním roce léčby
objevuje agranulocytóza (Kattamis, 2007).

Obr. 10 Deferipron
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1.7.3 Deferasirox
Deferasirox (Exjade, ICL670, Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland) je
nejnovější chelátor, který je povolen v mnoha zemích, včetně Evropy a USA (obr. 11)
(Kattamis, 2007). Toto chelatační agens má vysokou lipofilicitu a nízkou molekulovou
hmotnost, proto je usnadněn přestup přes cytoplazmatickou membránu a může se tak
podávat perorálně (Hider, 2002).
Deferasirox je trojvazný a tak se váže v poměru 2:1 s trojmocným železem. In
vitro studie ukázaly, že komplex (deferasirox)2-Fe disociuje třikrát až čtyřikrát
pomaleji, než komplex (deferipron)3-Fe v přítomnosti dalšího chelatačního činidla
EDTA. Deferasirox má tedy vyšší afinitu pro železo než deferipron (Nick et al., 2003).
Velkou výhodou tohoto chelátoru je jeho vysoká specifita pro trojmocné železo, která je
přibližně 14 – 21

krát vyšší než pro měď nebo zinek (Steinhauser et al., 2004).

Chelatační výkonnost deferasiroxu je přibližně dvakrát větší než DFO (Porter, 2005).
Deferasirox má z používaných chelátorů nejdelší životnost v organizmu, 8 – 16 hodin
(Cunningham et Nathan, 2005).
Toto chelatační činidlo je většinou velmi dobře snášeno. Může mít vzácně
vedlejší účinky: poruchy trávicího traktu, kožní vyrážka, neutropenie, agranulocytóza
(Cappellini et al., 2006).

Obr. 11 Deferasirox
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Železo hraje velmi důležitou roli v životě všech organizmů, je součástí řady
biochemických reakcí zajišťujících nezbytné fyziologické funkce. Avšak jeho nadbytek či
nedostatek může způsobovat celou řadu závažných onemocnění. Proto je nezbytné
podrobit tento prvek intenzivnímu výzkumu v biologickém kontextu, neboť teprve
pochopení metabolizmu železa na molekulární úrovni nám umožní vyjasnit mechanizmy
toxicity železa podrobněji. Tyto poznatky pak mohou vést k pozitivním výsledkům v
oblasti prevence a léčby nadbytku či nedostatku železa v organizmu.

V naší práci jsme se zaměřili na zodpovězení těchto otázek:

1) Jaké změny v expresi proteinů v jaterní buňce vyvolá akutní přetížení železem?

2) Jak se mění exprese bílkovin v játrech myší chronicky přetížených železem?

3) Existují specifické expresní změny v játrech typické pro hemochromatózu, které
však nejsou způsobeny nadbytkem železa?
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2 Metodika
2.1 Proteomika
Lidský genom obsahuje zhruba 25 - 30 tisíc genů (Lodish et al., 2008). Většina
těchto genů produkuje několik variant mRNA, z nichž vznikají různé proteiny často s
velmi odlišnou funkcí. Lidský genom tedy kóduje podle současných představ až stovky
tisíc různých proteinů. Více než 200 typů posttranslačních modifikací dotváří strukturu,
funkci a aktivitu proteinů. Z toho vyplývá, že molekulární mechanizmy fyziologických
procesů nemohou být popsány jen na základě znalosti exprese a struktury genů
(genotyp), ale též na základě znalostí o množství, struktuře, stabilitě, lokalizaci a
aktivitě proteinů (fenotyp). Kompletní sada bílkovin přítomných v daném okamžiku v
buňce nebo tkáni, zahrnující veškeré její modifikace, vzájemné interakce, lokalizace a
metabolický obrat se označuje jako proteom.
V naší práci jsme využili proteomiky, což je soubor metodik vzniklých v
nedávné době. Hlavním cílem proteomiky je kvantitativní a kvalitativní charakterizace
všech bílkovin přítomných v daném okamžiku v daném organizmu, tkáni či buňce.
Expresní proteomika usiluje o porovnání proteomů za různých podmínek (Graves et
Haystead, 2002).
Bílkoviny jsou v těle odpovědny za většinu funkcí, které probíhají v buňkách,
tkáních i orgánech. Jakékoli narušení exprese, struktury či lokalizace bílkoviny může
vést k narušení fyziologických procesů a vyústit v onemocnění.
Díky proteomice dokážeme získávat globální (semi)-kvantitativní pohled na
expresi bílkovin v buňce či tkáni, můžeme studovat molekulární mechanizmy
fyziologických i patologických dějů a dokážeme analyzovat posttranslační modifikace
bílkovin (především fosforylaci a glykosylaci).
Výchozím materiálem proteomické analýzy je zpravidla směs stovek až tisíců
různých proteinů pocházejích například z tělních tekutin (sérum, plazma), tkání (např.
nádory) nebo buněčných kultur. Principem většiny proteomických pokusů je rozdělit
tyto směsi bílkovin pomocí elekroforézy nebo chromatografie a poté identifikovat a
kvantifikovat individuální proteiny pomocí hmotnostní spektrometrie.
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Nejčastěji
dvourozměrná

používaným

nástrojem

polyakrylamidová

separace

elektroforéza

proteinů

(2-DE,

v

proteomice

two-dimensional

je
gel

electrophoresis), tu jsme také použili v našich studiiích.
Principem 2-DE je dvojrozměrná separace proteinů, nejprve na základě jejich
náboje (první rozměr) a následně na základě jejich molekulové hmotnosti (druhý
rozměr). Vzorek musí být nejprve homogenizován (mechanické rozbití, lyzační pufr s
detergentem, sonikace) a dále musí být zjištěna koncentrace proteinů. Poté je vzorek
rozdělen

pomocí

izoelektrické fokusace (IEF) na tenkém

proužku

(stripu)

akrylamidového gelu se zakotveným gradientem pH. Při izoelektrické fokusaci migrují
bílkoviny v elektrickém poli v gradientu pH do oblasti, která odpovídá jejich
izoelektrickému bodu (pI), tj. do místa, kde je ionizován stejný počet kyselých i
zásaditých skupin a celkový náboj daného proteinu je tak nulový. Stabilní gradient pH
je v elektrickém poli zajišťován zakotvenými nosičovými amfolyty, což jsou molekuly
akrylamidu s disociovatelnými karboxy- a aminoskupinami.

Gelový proužek s proteiny rozdělenými podle jejich pI je přenesen do SDS pufru
(detergent - dodecylsíran sodný). Záporně nabité SDS tvoří komplexy s bílkovinami a
stíní náboje proteinu. Tento komplex má jednotkový náboj na hmotnostní jednotku, je
záporný a pohybuje se tedy v elektrickém poli k anodě. Bílkoviny jsou tak v přítomnosti
SDS děleny dle své molekulové hmotnosti.
Proteiny v gelech se detekují barvením (kolorimetrické, fluorescenční) nebo
pomocí radioaktivity. Pro kolorimetrické barvení se nejčastěji využívá koloidní CBB
(Coomassie Briliant Blue) nebo soli stříbra. Pomocí koloidní CBB jsme schopni
detekovat až několik tisíc proteinů na jednom gelu při citlivosti v řádech jednotek až
desítek nanogramů na proteinovou skvrnu. Výsledkem barvení je specifický profil
proteinové exprese v dané tkáni. Vysoká reprodukovatelnost metody (je-li správně
prováděna) dovoluje porovnávat kvalitativní i kvantitativní změny exprese proteinů
(například zdravé tkáně s nemocnou tkání nebo hledání změn v proteinové expresi pod
vlivem léčiv). Obarvené gely jsou převedeny do digitální podoby pomocí skeneru a s
pomocí speciálního software pro obrazovou analýzu (např. program Phoretix od firmy
Nonlinear Dynamics) jsou 2-DE analyzovány a přesně zjištěny změny v
(intenzitě/velikosti spotů, tedy v expresi proteinů. Proteinové skvrny (spoty) se

58

změněnou intenzitou jsou z gelu vyříznuty a identifikovány pomocí hmotnostní
spektrometrie.
Hmotnostní spektrometrie je založena na rozdělení nabitých částic podle poměru
jejich hmoty (m) a náboje (z) v elektromagnetickém poli. Proteiny jsou po vyříznutí z
2-DE naštěpeny specifickou endoproteázou (nejčastěji trypsinem, který štěpí peptidy za
lysinem a argininem, pokud nenásleduje prolin), výsledná směs peptidů je extrahována
z gelu a případně přečištěna. Prvním krokem analýzy MS je ionizace peptidů. Peptidy
jsou ionizovány několika způsoby, nejčastěji však elektrosprejem (ESI, electrospray
ionization) nebo laserem za pomoci matrice (MALDI, Matrix-Assisted Laser
Desorption/Ionisation). Vzhledem k námi použité metodě MALDI ve spojení
s hmotnostním analyzátorem typu TOF (Time Of Flight) budeme dále hovořit jen o ní.
Při ionizaci laserem je třeba zajistit přenos energie na vzorek a zároveň zamezit
jeho tepelnému rozkladu. Proto se používá matrice – látka, nejčastěji organická
kyselina, jejímž prostřednictvím se ionizační energie laseru přenáší na molekuly vzorku
a tím napomáhá jejich ionizaci a brání jejich štěpení. Analýza ionizovaného vzorku
probíhá ve vakuu v tzv. letové trubici. Ionizované fragmenty se pohybují rychlostí,
která je závislá na jejich hmotnosti a náboji. Měří se doba letu částice, z níž se pak
vypočte poměr molekulové hmotnosti a náboje částice (m/z). Výsledkem analýzy je
spektrum jednotlivých hodnot m/z a jejich intenzity. Změřené molekulové hmotnosti
peptidů slouží jako vstupní data pro identifikaci proteinu v proteinové a genové
databázi. Vyhledávací algoritmus je založen na porovnání zjištěné molekulové
hmotnosti peptidů s databází teoretických molekulových hmotností peptidů, které by
mohly vzniknout štěpením všech známých proteinů trypsinem. (včetně teoretických
sekvencí všech otevřených čtecích rámců). Této technice identifikace se též říká
„peptide mass fingerprinting“ (peptidové mapování).
S výhodou jsme využili techniku MS/MS, která dovoluje selektivně izolovat
libovolný fragment – tzv. mateřský ion (vybraný peptid) a pracovat s ní jako s původní
molekulou, tedy dále ho fragmentovat a získat tak několik následných fragmentů tzv.
dceřinných iontů (tentýž peptid, ale zkrácený o jednu či více aminokyselin). Touto
technikou lze získat iontové spektrum fragmentů jednotlivých vybraných peptidů, které
je zdrojem informace o sekvenci daného peptidu.
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V naší práci jsme využili klasické a ověřené metody expresní proteomiky
(kombinaci dvourozměrné elektroforézy s hmotnostní spektrometrií) a soustředili se na
odhalení změn v expresi bílkovin vyvolaných nadbytkem železa v buněčném i zvířecím
modelu a rovněž změn v expresi charakteristických pro myší model dědičné
hemochromatózy. Společné metodické rysy všech tří sad experimentů uvedených v této
studii popisuje následující schéma:
manipulace modelu (změny hladin železa) → homogenizace vzorku (jaterní buňky či
jaterní tkáň) → separace homogenátu pomocí 2-DE → barvení → analýza
elektroforetogramů a výběr diferenciálně exprimovaných bílkovinných skvrn → štěpení
trypsinem → extrakce peptidů a identifikace pomocí MS → verifikace výsledků
nezávislou metodou (mRNA, Western blot).

Použité proteomické nástroje nám posloužily k získání expresních dat, která
budou podrobně popsána a komentována v následující kapitole.
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3 Výsledky a diskuze
Dědičná hemochromatóza typu I je autozomálně recesivní onemocnění, spojené
s mutací v genu HFE. Nejčastnejší mutací je záměna cysteinu za tyrozin v pozici 282
(C282Y). Touto záměnou dojde ke zrušení disulfidické vazby v molekule HFE a
následně ke změně konformace HFE proteinu (viz kapitola 1.3.3.3). Tím nedojde k
asociaci HFE s β2-mikroglobulinem a mutovaný HFE protein není exprimován na
buněčné membráně (Pietrangelo, 2004). Role HFE proteinu v metabolizmu železa a
patogenezi dědičné hemochromatózy je stále nevyjasněná. Hlavním příznakem tohoto
onemocnění je nadměrné ukládání železa do parenchymatických tkání, především do
jater. Nadbytečné železo produkuje ve Fentonově reakci velké množství volných
radikálů, které způsobují značné poškození parenchymatické jaterní tkáně s následnou
fibrózou, cirrhózou , případně hepatocelulárním karcinomem.
I přes velké úsílí mnoha výzkumných týmů víme jen velmi málo o vlivu
nadbytečného železa na jaterní buňku a na procesy v ní, které ústí ve zmíněné
patologické změny. Pro pochopení molekulární patofyziologie vlivu nadbytečného
železa na jaterní buňku, jsme studovali důsledky jaterního přetížení železem na úrovni
bílkovin za použití proteomických technik.
V našich třech, zde prezenotvaných studiích jsme se proto zabývali působením
vysokých akutních či chronických dávek železa na tři odlišné modelové organizmy –
buňky lidského jaterního karcinomu HepG2, na myši kmene C57Bl6/J a rovněž na myši
s genetickým defektem metabolismu železa. Jaterní tkáň jsme vybírali s ohledem na
skutečnost, že při přetížení organizmu železem je nadbytečné železo ukládáno právě
sem a probíhá zde regulace metabolismu železa syntézou hepcidinu.
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Položili jsme si tři základní otázky:

1) Jaké změny v expresi proteinů v jaterní buňce vyvolá akutní přetížení železem?

2) Jak se mění exprese bílkovin v játrech myší chronicky přetížených železem?

3) Existují specifické expresní změny v játrech typické pro hemochromatózu, které
však nejsou způsobeny nadbytkem železa? Tedy: jaký je rozdíl mezi nutričním
přetížením a hemochromatózou?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Jaké změny v expresi proteinů vyvolá akutní
přetížení železem v jaterní buňce?
Nadbytečné železo se ukládá do parenchymatických orgánů, především do jater.
Proto jsme pro získání odpovědi na první z výše uvedených otázek studovali HepG2
buňky, konkrétně změny v expresi proteinů vyvolané vysokou koncentrací železa.
Buněčná linie HepG2 je odvozena od hepatocelulárního karcinomu. Tyto buňky
mají zachovanou většinu z metabolických vlastností standartních hepatocytů jako např.
syntéza alfa2-macroglobulinu, alfa1-antitrypsinu, transferinu, alfa1-antichymotrypsinu,
haptoglobinu, ceruloplazminu a plazminogenu (Knowles et Aden, 1983). HepG2 buňky
rostou v kultuře přisedle a velmi dobře reagují na zvýšenou koncentraci železa. Buňky
HepG2 kultivované v přítomnosti 1 mM Fe v podobě FeSO4 po dobu 72 hodin
obsahovaly 13 krát více železa než buňky kontrolní při zachování plné viability. Je
známo, že nadměrné množství železa iniciuje rozsáhlý oxidativní stres, který se projeví
oxidativním poškozením membránových lipidů. Toto poškození pak spouští řadu
obranných mechanizmů zahrnujících velký počet proteinů (Droge, 2002)

V buněčných homogenátech buněk HepG2 přetížených železem jsme s pomocí
dvojrozměrné elektroforézy (2-DE) nalezli změny v expresi 21 proteinů ze 1060
proteinových skvrn reprodukovatelně detekovaných touto metodou. Z těchto 21
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proteinů jsme 19 identifikovali pomocí hmotnostní spektrometrie. Hladina 11 proteinů
byla zvýšena a hladina 8 proteinů byla snížena následkem vysoké koncentrace železa.
Některé z identifikovaných proteinů nebyly dříve dány do souvislosti s přetížením
železa nebo oxidativním poškozením, identifikace jiných byla v kontextu s přetížením
železem zcela nová.
Všechny identifikované molekuly jsou relativně hydrofilní, rozpustné molekuly.
Vysoce hydrofobní membránové proteiny (jako jsou transferinový receptor nebo
feroportin) precipitují během přípravy vzorků nebo v průběhu 2-DE a tak nejsou
přítomny ve výsledných eletroforetogramech (Santoni et al., 2000).

Přetížení železem, oxidativní stres a PDI
Dle očekávání byla exprese L-feritinu (zásobního proteinu pro železo) 10 krát
vyšší v buňkách HepG2, ke kterým byl přidáván nadbytek FeSO4. Tato data naznačují,
že několikanásobné zvýšení nitrobuněčného železa je kompenzováno zvýšenou
syntézou feritinu pro ochranu těchto buněk. Většina buněčného železa je tak bezpečně
uchována ve formě trojmocného železa uvnitř feritinové schránky a je tak zmírněno
oxidativní poškození buňky.
Toto masivní zvýšení feritinu však nestačí chránit buňky proti oxidativnímu
stresu a peroxidaci lipidů v nadbytku železa. To jsme jasně ukázali testem s TBA
(kyselina thiobarbiturová), ve kterém bylo prokázáno 20-ti násobné zvýšení hladiny
reaktivních lipidových peroxidů a aldehydů.
Přítomnost oxidativního stresu potvrzuje i protein disulfid izomeráza (PDI), jejíž
hladina byla zvýšena v přítomnosti nadbytku železa. PDI je multifunkční protein, který
mimo svou hlavní funkci slouží také jako β podjednotka prolyl-4 hydroxylázy (P4H),
která je nezbytná pro maturaci kolagenových šroubovic a dále slouží i jako buněčný
chaperon (Wilkinson et Gilbert, 2004). Zvýšená sekrece kolagenu je známkou jaterní
fibrózy (Liu et al., 2009).
Proto jsme se domnívali, že zvýšená hladina železa indukuje nejen PDI, ale i
celý komplex P4H. Z toho důvodu jsme testovali hladinu mRNA enzymaticky aktivní
α podjednotky P4H v kontrolních a železem přetížených buňkách. Zjistili jsme, že
hladina mRNA α podjednotky byla značně snížená, což je v rozporu s naší hypotézou.
Z toho jsme vyvodili, že zvýšená hladina PDI, nezávislá na aktivitě P4H, je potřebná
pro kanonickou funkci PDI, tedy pro tvorbu a přestavbu disulfidických vazeb
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(Wilkinson et Gilbert, 2004). Proteiny vystavené oxidativnímu stresu jsou vysoce citlivé
k oxidaci cysteinu. Tím dochází k narušení tvorby disulfidických vazeb nebo nastává
jejich oxidace a nesprávné sestavování (Murphy, 2009). Proto se domníváme, že
zvýšená exprese PDI kompenzuje vyšší potřeby buňky na opravu disulfidů při
oxidativním stresu. V souladu s touto hypotézou jsme zjistili zvýšenou hladinu PDI
homologu proteinu 5, který má též disulfid-izomerázovou aktivitu (Kikuchi et al.,
2002).

Cytoskelet a extracelulární proteiny
Keratiny jsou proteiny intermediarních filament a chrání játra před
mechanickým i nemechanickým stresem a toxickým poškozením (Omary et al., 2002).
Hepatocyty běžně exprimují keratin 8 a 18, buňky hepatomu navíc produkují keratin 19
(Wu et al., 2002). Mutace keratinu 18 jasně dokazuje predispozici myších jater k
oxidativnímu poškození a ke zvýšené hladině malondialdehydu, produktu lipidové
peroxidace (Zhou et al., 2005). Odpovědí jaterních buněk HepG2 na přetížení železem
v naší studii je zvýšená hladina keratinu 8 a 19. To je v souladu se známou ochrannou
rolí keratinů proti oxidativnímu stresu. Avšak naše výsledky jsou prvním přímým
důkazem zvýšení exprese keratinu následkem akutního přetížení železem u jaterních
buněk. Keratiny by tak mohly hrát důležitou roli v prevenci poškození jater u nemocí z
nadbytku železa, jako je dědičná hemochromatóza.

Lamininový receptor, proteiny cytoskeletu
Lamininový receptor je, jak název napovídá, protein s vysokou afinitou k
lamininu. Lamininy představují hlavní nekolagenní glykoproteiny nacházející se v
extracelulární matrix. Lamininy a lamininový receptor jsou zahrnuty v mnoha
fyziologických procesech, jako je pevné ukotvení buněk v mezibuněčné hmotě,
buněčný pohyb, růst a diferenciace. Je známo, že laminin indukuje expresi keratinu 19 a
též lamininového receptoru (Su et al., 2003). Proto se domníváme, že zvýšená exprese
lamininového receptoru a zvýšená produkce buněčného antistresového proteinu,
keratinu 19 je stimulována zvýšenou koncentrací železa.
Zjistili jsme rovněž zvýšenou expresi dalších proteinů cytoskeletu, γ aktinu a
laminu B1. Exprese γ aktinu je stimulována poškozením jater a pankreatu u myší (Strey
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et al., 2005; Zhong et Omary, 2004). Naše výsledky tedy naznačují, že γ aktin může mít
ochrannou funkci v játrech proti oxidativnímu stresu.
Lamin B1 náleží do rodiny proteinů intermediálních filament. Laminy jsou
součástí jaderné membrány a poskytují možnost ukotvení chromatinu. Účastní se mnoha
procesů, např. transkripce, apoptózy (Goldman et al., 2002) a odpovědi na teplotní šok
(Zhu et al., 1999). Dosud nebyly laminy spojovány s metabolizmem železa ani s
oxidativním stresem.

Enzymy a regulační proteiny
Dalším proteinem, jehož exprese byla zvýšena v důsledku toxického přetížení
železem, je enzym endoplazmatického retikula, α glukosidáza. Tento enzym upravuje
oligosacharidové řetězce glykoproteinů a zajišťuje kontrolu sestavování těchto
glykoproteinů (Roth et al., 2003). α glukosidáza nebyla dosud dána do souvislosti s
přetížením železem ani s oxidativnim stresem. Je pravděpodobné, že zvýšený
požadavek správného sestavování glykoproteinů v buňkách vystavených oxidativnímu
stresu je nezbytný.
Mezi bílkovinami, jejichž exprese se vlivem nadbytku železa snížila je například
transkripční regulátor KAP-1 (KRAB-associated protein). Tento protein je univerzálním
korepresorem velké rodiny transkripčních faktorů, proteinů obsahujících KRAB
(Kruppel-associated box) doménu a Zn doménu (Friedman et al., 1996). KAP-1
asociuje s různými proteiny, např. s proteiny remodelujícími chromatin jako je
například heterochromatin protein-1 (HP-1) (Ryan et al., 1999) a histon-deacetylázový
komplex (Underhill et al., 2000).
KAP-1 je univerzální molekula účastnící se několika regulačních procesů,
význam jejího snížení během přetížení železem a oxidativního stresu může být značně
komplexní a zůstává tak nevyjasněn.
Velmi překvapivé zjištění v předkládané studii byla identifikace lidského
homologu anamorsinu. Anamorsin je inhibitor cytokinem indukované apoptózy, který
byl objeven u myší (Shibayama et al., 2004). O funkci a expresi lidského homologu
anamorsinu není nic známo, můžeme jen usuzovat dle analogie s myším anamorsinem.
Shibayama et al., 2004 ukázali, že myší anamorsin je kritický anti-apoptotický protein
nezbytný pro tvorbu krevních buněk. Domníváme se, že snížená exprese tohoto proteinu
jako odpověď na zvýšené hladiny železa a oxidativní stres může signalizovat zvýšený
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pro-apoptotický trend v buňkách poškozených oxidativním stresem. Naše pozorování se
tak stává první informací o funkci a expresi lidského anamorsinu.
DDBP (dihydrolipoamid dehydrogenase-binding protein), jehož exprese je
snížena nadbytkem železa v naší studii, je nutný pro ukotvení dihydrolipoamid
dehydrogenázy (E3) k jádru dihydrolipoamid transacetylázy (E2). E2 a E3 jsou součástí
komplexu pyruvát dehydrogenázy v mitochondriích. Pokud se sníží hladina DDBP,
sníží se hladina pyruvát dehydrogenázy, což se projeví u pacientů jako laktátová
acidóza (OMIN 608769). Domníváme se, že snížení exprese DDBP v HepG2 buňkách
přetížených železem vede k částečné pyruvát dekarboxylázové nedostatečnosti, která je
příčinou deplece NADH, což má za následek pokles ATP v mitochondriích. Toto je v
souladu s pozorováním, že v buňkách přetížených železem, dochází k poruše
mitochondriálního oxidativního metabolizmu a snížené produkci ATP (Bacon et al.,
1993).
Snížená exprese mitochondriální aldehyd dehydrogenázy 2 (ALDH2) v HepG2
buňkách, které byly vystaveny nadbytku železa, dokumentuje jeden z procesů
probíhajících v železem poškozených játrech. ALDH2 je enzym, který detoxifikuje
acetaldehyd a nedostatek ALDH2 tedy zvyšuje citlivost k oxidativnímu stresu (Ohsawa
et al., 2003). Malondialdehyd, produkt lipidové peroxidace, který je normálně
metabolizován ALDH2, je pravděpodobně inhibitorem tohoto enzymu (Hjelle et al.,
1982). Ukázali jsme, již zmíněným TBA (thiobarbituric acid) testem, že zvýšená
hladina železa v HepG2 buňkách významně zvyšuje hladiny TBARS neboli látek
reagujících s kyselinou thiobarbiturovou (thiobarbituric acid-reactive substances),
včetně malondialdehydu, a je také příčinou poklesu ALDH2. Naše výsledky jsou v
souladu s dříve pozorovanou sníženou aktivitou ALDH2 v jaterních buňkách
přetížených železem (Britton et al., 1990).
Hladiny důležitých glykolytických enzymů, enolázy 1 a enolázy 2, byly sníženy
po přídání nadbytku železa k HepG2 buňkám. Vliv železa na expresi lidské enolázy 1
byl prokázán již dříve (Ye et Connor, 2000). Enoláza 2 je typickým enzymem neuronů.
Jeho exprese byla prokázána i v jiných tkáních, především v nádorových jaterních
buňkách (Durany et al., 1997). Fakt, že exprese obou těchto enzymů byly sníženy v
buňkách přetížených železem, indikuje železem způsobené změny v metabolizmu
glukózy.
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Na závěr lze říci, že s použitím moderních proteomických technik jsme
identifikovali 19 proteinů různě exprimovaných vlivem nadbytku železa a následného
oxidativního stresu v buňkách jaterního nádoru. Toto je první studie, kdy byly použity
moderní proteomické techniky pro získání hlubšího pochopení přetížení železem v
savčích buňkách.

Výsledky naší studie byly publikovány v roce 2006 v časopise American Journal
of Physiology:
Petrak J, Myslivcova D, Man P, Cmejla R, Cmejlova J, Vyoral D. Proteomic
analysis of iron overload in human hepatoma cells. Am J Physiol Gastrointest
Liver Physiol. 2006, 290(5): G1059-66. (viz příloha A).

3.2 Jaké změny v expresi jaterních proteinů jsou
způsobené chronickým přetížením železem?
V těchto experimentech jsme jako modelové organizmy použili běžné inbrední
myši C57Bl6/J. Šestnáct myších samců starých 3 měsíce jsme rozdělili do dvou skupin
po osmi kusech. Jedné skupině zvířat byla podávána standardní dieta pro hlodavce (180
mg Fe/kg) a druhé skupině zvířat byla podávána dieta pro hlodavce obohacená o 2%
karbonylové železo (Fe(CO)5). Samce jsme zvolili proto, že přetížení železem se spíše
projevuje u samců, jelikož samice ztrácí velké množství železa během březosti a kojení.
Přetížení železem způsobené vysokými dávkami karbonylového železa má za
následek ukládání železa do parenchymatických orgánů, především jater. Železo se
ukládá podobně jako u dědičné hemochromatózy v cytoplazmě hepatocytů ve formě
feritinu a též v sinusoidálních buňkách. V obou případech dochází k buněčnému
poškození, jež je způsobeno volnými radikály (ROS). ROS (reactive oxygen species)
indukují peroxidaci lipidů v membránách organel (mitochondrie a lysozómy), což
omezuje jejich funkci (Bacon et al., 1985; Myers et al., 1991), a dále oxidativní
poškození proteinů a DNA (Ramm et Ruddell, 2005). Obsah železa v játrech byl zjištěn
AAS (atomovou absorpční spetrometrií). Koncentrace železa v játrech byla zvýšena až
9 krát v porovnání s kontrolními zvířaty. Histologické vyšetření jater myší přetížených a
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kontrolních potvrdilo nadbytek železa především v hepatocytech. Nalezeny byly i
drobné odchylky histologické. U jater přetížených železem byl pozorován zvýšený
počet dvoujaderných hepatocytů, u kterých probíhala mitóza. Dále jsme u myší
přetížených železem pozorovali mírnou hepatomegalii (játra přetížená železem byla o
cca 20 % těžší než játra kontrolní) a částečnou mikrovezikulární steatózu. Provedli jsme
proteomickou porovnávací analýzu homogenátů jaterní tkáně kontrolních a železem
přetížených zvířat. Opakovaně jsme detekovali 1020 (± 20) proteinových spotů, z nichž
32 vykazovalo změněnou intenzitů.

Zásoba železa a toxický stres.
I v tomto experimentu jsme zjistili zvýšenou expresi feritinu po přetížení
železem (L-feritin 6,7 krát více a H-feritin 3,7 krát více). To je pro nás (kromě výsledků
z AAS) důkazem, že myši byly dostatečně přetíženy železem. Poměr L-feritinu a Hferitinu v kontrolních a železem přetížených játrech byl 4,5 a 8,6. Je tedy jasné, že
železo stimuluje více expresi L-feritinu než H-feritinu.
Vedle zvýšené hladiny feritinu jsme zaznamenali zvýšené hladiny dvou
izoforem GRP78/Bip (glucose-regulated protein 78/luminal binding protein), proteinu,
který je indikátorem stresu v endoplazmatickém retikulu v játrech (Ye et Connor,
2000). Tato chaperonová molekula náležející do rodiny HSP70, kontroluje sekreci
proteinů v lumen endoplazmatického retikula (Cribb et al., 2005). GRP78 je indukován
několika formami toxického stresu a jeho zvýšená exprese způsobená přetížením
železem byla již dříve prokázána (Ye et Connor, 2000). Zvýšená hladina GRP78 může
indikovat zvýšený požadavek pro správné skládání (folding) bílkovin nebo zadržování
proteinů v endoplazmatickém retikulu přetížených buněk.

Močovinový cyklus.
V játrech přetížených železem jsme odhalili zvýšenou expresi 3 enzymů
močovinového cyklu (karbamoyl-fosfát syntáza, ornitin karbamoyltransferáza a
argináza). Již dříve se zjistilo, že v myších játrech dochází v důsledku přetížení železem
k zvýšení exprese proteinu C/EBP alfa - transkripčního regulátoru genů kódujících tyto
enzymy (Courselaud et al., 2002). C/EBP alfa také reguluje expresi hepcidinu,
klíčového regulátoru střevní absorpce železa, jehož hladina je též zvýšena v nadbytku
železa.
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Močovinový cyklus je tvořen 5 enzymy, které přeměňují toxický amoniak,
vznikající hlavně v metabolizmu aminokyselin, na močovinu (Courselaud et al., 2002).
Močovinový cyklus produkuje arginin, substrát pro NO syntázu (NOS) a pro biosyntézu
polyaminů. Spojení močovinového cyklu s metabolizmem železa nebylo dříve dáno do
souvislosti a role močovinového cyklu v přetížení železem tak zůstává nevyjasněna.
Možné spojení je však přes oxid dusnatý. Pátý enzym močovinového cyklu, argináza,
kompetuje s NOS o arginin, jediný substrát pro produkci NO (Scaglia et al., 2004).
NO hraje důležitou roli v homeostáze železa modulováním aktivity regulačních
proteinů metabolizmu železa (IRP) a netransferinového transportu (Hentze et Kuhn,
1996; Richardson et al., 1995). NO také mění intracelulární metabolizmus železa
uvolněním železa z feritinu (Reif et Simmons, 1990) a přes tvorbu a export dinitrosyl- a
diglutationyl-dinitrosyl-Fe komplexu (Watts et al., 2006). Na druhou stanu je exprese
inducibilní NOS negativně regulována železem (Weiss et al., 1994). NO tak může
představovat klíčový spoj mezi močovinovým cyklem a homeostázou železa v játrech.

Peroxizomální oxidace mastných kyselin a metabolizmus sterolů.
V játrech chronicky přetížených železem jsme zjistili pokles hladiny tří enzymů
zodpovědných za oxidaci mastných kyselin. Peroxizomální 2-hydroxyfytanoyl-CoA
lyáza katalyzuje štěpení C-C vazby během β oxidace 3-methyl větvené mastné kyseliny,
peroxizomální enoyl-CoA hydratáza je složka multifunkčního proteinu 2 a katalyzuje
druhý krok v peroxizomální β oxidaci metabolizmu mastných kyselin. Acetyl-CoA
thioesteráza 1 katalyzuje hydrolýzu acyl-CoA thioesterů za vzniku volných mastných
kyselin a CoASH (koenzym A, který na svou SH skupinu může vázat thioesterovou
vazbou zbytky organických kyselin, tedy acyly).
Snížená hladina těchto enzymů v játerní tkáni by mohla indikovat narušený
katabolizmus mastných kyselin v játrech železem přetížených myší. Redukovaná
oxidace mastných kyselin může přispívat k vývoji jaterní steatózy (Reddy, 2001), často
přítomné u pacientů s hereditární hemochromatózou (Powell et al., 2005; Sebastiani et
al., 2006). Mikrovesikulární steatóza, ač mírná, byla přítomna i v játrech železem
přetížených myší v našem experimentu.
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Metylační cyklus a metabolizmus methioninu.
V naší studii jsme odhalili specifické změny v hladinách dvou enzymů
metabolizmu methioninu a metylačního cyklu (S-adenosylhomocystein hydroláza,
sarkozin dehydrogenáza). Metylace závislá na adenosylmethioninu (AdoMet) je
centrální reakcí mnoha biologických procesů včetně regulace genů přes DNA,
proteinové metylace a biosyntézy fosfolipidů. S-adenosylhomocystein (AdoHcy), který
je tvořen po navázání aktivní metylové skupiny adenosylmethioninu, je silným
kompetitorem všech metyltransferáz závislých na AdoMet.
S-adenosylhomocystein je odstraňován S-adenosylhomocystein hydrolázou,
která byla v naší studii v důsledku zvýšené hladiny železa snížena. Glycin Nmetyltransferáza, jejíž exprese je zvýšená v naší studii, katalyzuje metylaci glycinu s
využitím S-adenosylmethioninu (AdoMet) za vzniku AdoHcy a sarkozinu. Sarkozin je
molekula, jejíž přesná fyziologická role u savců není známa. Glycin N-metyltransferáza
tedy optimalizuje poměr AdoMet/AdoHcy a tím buněčný transmetylační potenciál
(Kerr, 1972). Zajímavé je, že exprese sarkozin dehydrogenázy - enzymu, který
recykluje sarkozin zpět na glycin, byla v naší studii také snížena.
Naše hypotéza říká, že pozorovaný pokles S-adenosylhomocystein hydrolázy
společně se zvýšenou hladinou glycin N-methyltransferázy může vést ke kumulaci
AdoHcy a následně k inhibici značného počtu metyltransferáz závislých na AdoMet.
Pokles aktivity těchto proteinů by mohl vést ke změně syntézy fosfolipidů a metylaci
proteinů, malých molekul, DNA a RNA s velkým množstvím biologických účinků
(Chiang et al., 1996). Myši, kterým chybí jeden z klíčových enzymů metylačního cyklu,
methioninadenosyltransferáza, jsou značně ovlivněny zvýšeným oxidativním stresem,
hepatosteatózou a zvýšenou náchylností k jaterním nádorům (Lu et al., 2001; MartinezChantar et al., 2002). Z toho vyplývající důležitost metylačního cyklu a AdoMet v
regulaci funkce jater nás nutí k úvahám, že změny indukované železem v metylační
dráze by mohly přispívat k poškození jater, které je typickým nálezem u pacientů s
přetížením železem, jako je dědičná hemochromatóza..

Enzymy metabolizmu cukrů.
V naší studii jsme odhalili změny hladiny tří enzymů metabolizmu cukrů.
Exprese glukokinázy byla zvýšená, zatímco exprese pyruvát karboxylázy a amylo-1,6glukosidázy byla snížena. Regulace exprese pyruvát karboxylázy v odpověďi na
70

nadbytek železa byla již dříve popsána (Collins et al., 2005). Protože i malé změny v
expresi jaterní glukokinázy mají vliv na koncentraci glukózy v krvi (Ferre et al., 1996;
Hariharan et al., 1997), domníváme se, že pozorované změny v expresi glukokinázy by
mohly mít vliv nejen na jaterní metabolizmus, ale také na systémovou homeostázu
glukózy. To by mohlo přispívat k vysoké prevalenci diabetu u pacientů s hereditární
hemochromatózou, speciálně u těch s inzulínovou rezistencí (McClain et al., 2006).

Další proteiny.
Glutathion S-transferáza Mu6, jejíž exprese byla následkem nadbytku železa
snížena, je členem rozsáhlé rodiny enzymů zahrnutých v eliminaci mnoha toxických
sloučenin. Naše poznatky tak potvrzují dřívější pozorování snížené aktivity glutathion
S-transferázy u myší, kterým byla podávána dieta s nadbytkem železa (Premkumar et
Bowius, 2004).
Laktamáza β 2, jejíž hladina byla snížená, je mitochondriální protein, jehož
sekvence je velice podobná proteinům vázajících penicilin (PBP, penicilin binding
proteins). Tyto proteiny náleží do rodiny serinových proteáz a účastní se syntézy
buněčné stěny u bakterií. Fyziologická role jaterní laktamázy je nejasná, avšak porušení
genu pro laktamázu způsobuje jaterní mikrovesikulární steatózu (Sollars et al., 2002).

Identifikovali jsme 30 proteinů se změněnou expresí v játrech myší, které byly
nutričně přetíženy železem. Změněné proteiny nám poskytly důležitý klíč pro
pochopení významných metabolických změn v játrech chronicky přetížených železem.
Potvrzení role konkrétních metabolických cest v molekulární patogenezi přetížení
železem bude vyjasněno v dalších studiích.
V naší předchozí studii akutní toxicity železa v buňkách HepG2 jsme
identifikovali značně odlišnou sadu proteinů (s výjimkou zvýšené hladiny feritinu). Na
základě výsledků z HepG2 buněk jsme usuzovali, že jaterní buňky odpovídají na vysoké
hladiny železa se zvýšenou expresí několika keratinů. Ve studii, která vychází z pokusů
na zvířecích modelech, se tato hypotéza nepotvrdila. Ačkoli oba modely poskytují
hodnotné informace o buněčných dějích po přetížení železem, výsledky nejsou přímo
porovnatelné. Buňky HepG2 (získané z hepatomu) rostoucí v přítomnosti 1mM FeSO4
lze považovat za in vitro model akutní toxicity železa. Na druhé straně nutriční přetížení
71

železem u myší reprezentuje chronické přetížení a odráží kromě buněčných také
systémové procesy.

Výsledky naší studie byly publikovány v roce 2007 v časopise American Journal
of Physiology:
Petrak J, Myslivcova D, Man P, Cmejla R, Cmejlova J, Vyoral D, Elleder M,
Vulpe CD. Proteomic analysis of hepatic iron overload in mice suggest
dysregulation of urea cycle, impairment of fatty acid oxidation, and changes in the
methylation cycle. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2007, 292(6): G1490-8.
(viz příloha B).

3.3 Existují nějaké změny v expresi jaterních proteinů,
které jsou specifické pro hemochromatózu, ale
nejsou způsobené přetížením železem?
Poslední sada experimentů měla přinést odpověď na otázku, jaké změny
v expresi proteinů způsobuje inaktivace genu HFE sama o sobě, nezajímali nás ale
proteiny, jejichž exprese se mění sekundárně následkem zvýšených hladin železa. I přes
to, že známe mutaci genu HFE a víme, že tento protein hraje důležitou roli v
metabolizmu železa, mechanizmus jeho působení v metabolizmu železa není dosud
znám. Proto jsme hledali

bílkoviny, které by se mohly podílet na dosud nejasné

patogenezi dědičné hemochromatózy. Jako model jsme použili myší model dědičné
hemochromatózy, tedy myši s nefunkčním proteinem HFE (HFE-/-) (Zhou et al., 1998)
vykazující značné přetížení železem. Pro identifikaci specifických změn způsobených
nefunkčním HFE proteinem jsme porovnávali myši HFE-/- s kontrolní skupinou myší
bez defektu (WT - wild type) se stejným genetickým pozadím, tedy C57Bl6/J. Skupině
kontrolních myší, jeden měsíc starých, byla podávána strava obohacená o karbonylové
železo (2%) po dobu 8 dnů, aby bylo dosaženo takového množství železa v játrech,
které je srovnatelné s koncentrací železa v játrech stejně starých myši HFE-/-. Druhé
skupině stejně starých myší s nefunkčním proteinem HFE (HFE-/-) byla podávána
standardní strava určená pro hlodavce po dobu 8 dnů. U obou skupin jsme dosáhli
přibližně stejné míry jaterního přetížení železem. U WT myší se jednalo o lehké nutriční
přetížení a u HFE-/- myší šlo o přetížení v důsledku nefunkčního proteinu HFE. Veškeré
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fenotypické rozdíly mezi oběma skupinami by tak měly být způsobeny nefunkčním
proteinem HFE a nikoli následkem nestejných hladin železa a oxidativního stresu.
Pomocí 2-DE jsme analyzovali jaterní homogenáty myší HFE-/- a myší
kontrolních (lehce nutričně přetížených) v kvadruplikátech. Opakovaně jsme detekovali
1150 ± 30 proteinových spotů, z nichž 20 proteinových spotů indikovalo změněnou
expresi proteinů. Identifikovali jsme tedy změny v expresi proteinů specifické pro
hemochromatózu (defekt exprese HFE), které nejsou způsobeny sekundárně – tj.
nadbytkem železa.

MUPs
Velmi významně je v játrech HFE-/- zvýšena hladina MUP 1, 2 a 6 (major
urinary proteins). MUP 1, 2 a 6 náležejí do rodiny malých sekrečních proteinů,
lipokalinů, které se účastní převážně přenosu nízkomolekulárních ligandů. MUP jsou
syntetizovány hlavně v játrech. Z jater se uvolňují do plazmy a odtud jsou filtrovány
ledvinami do moči ve vysokých koncentracích. Tyto lipokaliny vážou a pomalu
uvolňují specifické feromony zprostředkovávající tak pachovou komunikaci mezi
hlodavci (Beynon et Hurst, 2003). Některé lipokaliny se také účastní metabolizmu
železa (viz kapitola 1.3.1.7). Lipokalin 24p3 (lidský NGAL, lipokalin 2) dodává železo
různým buňkám (Yang et al., 2002) receptorem zprostředkovanou endocytózou (Mori et
al., 2005). Velmi zajímavé je, že 24p3 je zřejmě zodpovědný za transport železa do i z
buňky (Schmidt-Ott et al., 2007).
Na základě strukturní podobnosti MUP proteinů a jiných lipokalinů a na základě
významné změny exprese třech MUP proteinů u myší, které nemají funkční HFE
protein však usuzujeme, že MUP proteiny se v metabolizmu železa mohou podílet na
přenášení železa nebo odstraňování oxidativně poškozených molekul, jak naznačuje
zvýšená exprese MUPs v jiných studiiích zaměřených na hepatotoxicitu (Zgoda et al.,
2006). Skutečná role MUPs a dalších lipokalinů v metabolizmu železa však zůstává
stále nejasná.
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Glutathion-S-transferáza P1
Glutathion-S-transferáza P1 (GST), jejíž exprese je zvýšena v játrech HFE-/-,
náleží do velké rodiny proteinů odbourávajících toxické a karcinogenní sloučeniny.
Tyto enzymy se spojují atomem síry glutathionu s toxickou sloučeninou a tím zvyšují
její rozpustnost a následné vyloučení. Asociace glutathion-S-transferázy s TRAF 2
(tumor necrosis receptor-asocciated factor 2) naznačuje její další možnou roli v signální
dráze zprostředkované přes TNF-α (tumor necrosis factor α.) (Wu et al., 2006). TNFα je cytokin s rozmanitými funkcemi. Mezi jeho funkce patří regulace metabolizmu
železa prostřednictvím inhibice střevní absorpce železa (Laftah et al., 2006), uvolnění
železa z makrofágů a stimulace syntézy feritinu a transferinového receptoru (Alvarez et
al., 1989). Fargion et al. v 2001 zjistili, že mutace promotoru TNF-α má za následek
fenotypický projev dědičné hemochromatózy. Vzhledem k tomu, že GST je zahrnuta v
signalizaci TNF, domníváme se, že by tak mohla ovlivňovat metabolizmus železa přes
metabolizmus NO přerušením signalizace TNF v myších s nefunkčním HFE. GST totiž
silně váže dinitrosyl-diglutathionyl-Fe komplex, endogenní nosič NO (Lo Bello et al.,
2001). Jak již bylo zmíněno, NO hraje důležitou roli v metabolizmu železa tím, že
moduluje aktivitu IRP proteinů a netransferinový transport železa (Richardson et al.,
2005). NO také mění intracelulární metabolizmus železa uvolněním železa z feritinu
(Reif et Simmons, 1990).

Selenium binding protein 2
Biologická funkce SBP 2 (selenium binding protein 2) není známa. SBP 2 je
především syntetizován játry a představuje hlavní cíl pro toxicitu acetaminofenu
(Pumford et al., 1992). Současné výzkumy naznačují, že SBP2 je zahrnut v jaterní
fibróze (Henkel et al., 2005). Exprese SBP2 v játrech je redukovaná aktivací PPAR alfa
(peroxisome proliferator-activated receptor alpha) (Chu et al., 2004). Zajímavé je, že
PPAR alfa též redukuje expresi GST P1 a MUP proteinů (Chu et al., 2004). V našich
experimentech jsme pozorovali opačný jev, tedy stimulaci exprese těchto tří proteinů.
To může naznačovat, že procesy v myších s nefunkčním proteinem HFE jsou
protikladné k aktivaci PPAR alfa.
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Sarkozin dehydrogenáza
Sarkozin dehydrogenáza, jejíž exprese byla snížena v myších s nefunkčním HFE
proteinem, přeměňuje sarkozin na glycin, což je opačný proces k funkci glycin Nmetyltransferázy, enzymu, který optimalizuje poměr adenosylhomocysteinu ku
adenosylmethioninu modulací buněčného transmetylačního potenciálu (Kerr, 1972).
Spojení sarkozin dehydrogenázy s metabolizmem železa není známo.

Thioredoxin-like protein 2
Thioredoxin-like protein 2 je též znám jako PICOT (PKC (protein kinase C)interacting cousin of thioredoxin). Svým N-koncem vykazuje PICOT podobnost s
thioredoxinem, ale na rozdíl od thioredoxinu nemá základní katalytický motiv. Funkce
proteinu PICOT není dosud známá, ale může být spojena s PKC příbuznou kinázou
nebo reguluje funkci thioredoxinového systému (Witte et al., 2000).

Karboxylesteráza 1
Jaterní karboxylesteráza 1 (CE1) je serinová esteráza zahrnutá v mnoha
metabolických drahách (Redinbo et al., 2003). Lidský ortolog hCE1 hraje roli v
metabolizmu cholesterolu a mastných kyselin. Lidská CE1 hraje důležitou roli v
metabolizmu

xenobiotik

a

aktivuje

některé

léky

jako

například

lovastin

(hypocholesterolemikum, hypolipidemikum). Snížená hladina jaterní karboxylázy by
tak mohla

mít klinický význam u pacientů s dědičnou hemochromatózou typu 1

vzhledem k její roli v metabolizmu léků.

Identifikovali jsme proteiny specifické pro dědičnou hemochromatózu typu 1 v
myších s nefunkčním proteinem HFE. Exprese těchto proteinu není změněna v důsledku
zvýšené hladiny železa, ale v důsledku inaktivace proteinu HFE. Domníváme se, že
proteiny se změněnou expresí jsou přímo nebo nepřímo zahrnuty v molekulární
patologii dědičné hemochromatózy. Specifická role těchto proteinů v dědičné
hemochromatóze je však stále nejasná. Naše data však naznačují účast lipokalinů, TNF
signalizace a regulace pomocí PPAR alfa v patogenezi dědičné hemochromatózy.
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Výsledky naší studie byly publikovány v roce 2007 v časopise The International
Journal of Biochemistry & Cell Biology:
Petrak J, Myslivcova D, Halada P, Cmejla R, Cmejlova J, Vyoral D, Vulpe CD.
Iron-independent specific protein expression pattern in the liver of HFE-deficient
mice. Int J Biochem Cell Biol. 2007; 39(5): 1006-15. (viz příloha C).
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4 Souhrn
V našich experimentech jsme prokázali, že lidské jaterní buňky mění expresi
proteinů v důsledku akutního toxického přetížení železem a následně v důsledku
oxidativního stresu a že v játrech přetížených železem dochází ke změnám v
močovinovém cyklu, metylačním cyklu, oxidaci mastných kyselin a metabolizmu
cukrů. Dále jsme zjistili, že pro dědičnou hemochromatózu je typická odlišná jaterní
exprese sarkozin dehydrogenázy, selenium binding proteinu 2, glutathion S-transferázy
P1, karboxylesterázy 1 a thioredoxin-like proteinu 2.
Identifikované proteiny v první a druhé studii přímo nebo nepřímo souvisejí s
přetížením modelového organizmu železem. Jiné jsou spíše obecnou odpovědí buňky na
stresové podmínky. Jsou to především PDI, enoláza, keratiny, HSP70, GST,
GRP78/Bip a podjednotky proteazómu. Tyto proteiny patří mezi nejčastěji
identifikované

diferenciálně

exprimované

proteiny

v

proteomických

studiích

využívajících 2-DE (Petrak et al., 2008) a jejich expresní změny tedy nelze považovat
za změny specifické pro metabolizmus železa či hemochromatózu.
Výsledky naší studie nám poskytly nové informace nezbytné pro detailní
molekulárních pochopení mechanizmů uplatňujících se v metabolizmu železa, které je
podmínkou rozvoje nových postupů v prevenci i terapii onemocnění souvisejících
s metabolizmem železa, především hemochromatózy, ale i anémie z chronických
onemocnění.
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