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Żelazo
Żelazo jest aktywnym biochemicznie elementem takich kofaktorów jak: hem, centra
żelazowo-siarkowe [Fe-S], 1- lub 2-atomowe centra żelazowe, które z kolei decydują o
aktywności i funkcjach wielu białek niezbędnych do prawidłowego przebiegu kluczowych
procesów biologicznych.
Białka zawierające żelazo w swych centrach aktywnych uczestniczą w transporcie
elektronów w łańcuchu oddechowym, transporcie i magazynowaniu tlenu, regulacji
ekspresji genów oraz w syntezie DNA, mikroRNA i kolagenu

- W białkach wchodzi w skład:
* reszt hemowych (np. w hemoglobinie)
* reszt niehemowych (np. w reduktazie rybonukleotydów)

•
•
•
•
•

transport tlenu
oddychanie komórkowe
cykl Krebsa
metabolizm lipidów
synteza DNA

- Wolne żelazo jest wysoce toksyczne dla komórek, indukując stres oksydacyjny i katalizując
reakcję Fentona:

Homeostaza żelaza w komórce
wewnątrzkomórkowa
homeostaza żelaza
dostarczenie
odpowiedniej ilości
żelaza do syntezy
hemu i centrów [Fe-S]
w celu zachowania
ciągłości niezbędnych
dla komórki procesów
biologicznych

ograniczenie
toksyczności jonów
Fe(II), co wiąże się
głównie z ich udziałem
w reakcji Fentona,
która jest źródłem
rodnika
hydroksylowego

Z funkcjonalnego punktu widzenia najważniejszymi komórkami
dla utrzymania ogólnoustrojowej homeostazy żelaza są:
 enterocyty absorpcyjne dwunastnicy
enterocyty biorą udział w absorpcji żelaza z przewodu pokarmowego

 makrofagi układu siateczkowo-śródbłonkowego
makrofagi uczestniczą w odzyskaniu żelaza zawartego w starych erytrocytach oraz
w jego transporcie do krwi (komórki Browicza-Kupffera w wątrobie, makrofagi
śledziony oraz makrofagi szpiku kostnego)

 hepatocyty
hepatocyty są głównym miejscem syntezy hepcydyny, peptydu regulującego
zarówno ilość żelaza absorbowanego przez enterocyty, jak i żelaza uwalnianego
przez makrofagi

Żelazo
- Żelazo w diecie* (i w środowisku)
jest
zwykle
trójwartościowe
(Fe3+), czyli trudno rozpuszczalne
i mało biodostępne
- Pobieranie żelaza dostarczonego
z jedzeniem zachodzi głównie w
dwunastnicy (w mniejszym stopniu w
okrężnicy)

- Fe3+ w świetle jelita musi zostać
zredukowane do Fe2+ przed
pobraniem przez enterocyty
- Zrównoważona dieta dostarcza
zwykle 10 – 20 mg żelaza na
dobę, z czego wchłania się około
10%

Żelazo może być wchłaniane zarówno w
formie jonowej (tzw. żelazo nieorganiczne)
-> warzywa i owoce, jak i w postaci hemu
(tzw. żelazo organiczne) -> mięso.

? przyswajalność żelaza hemowego ?
? Według niektórych badaczy, w transporcie hemu przez błonę wierzchołkową
enterocytu uczestniczy białko HCP1 (ang. heme carrier protein 1) (Shayeghi i współaut.
2005).

? Inni badacze kwestionują tę funkcję HCP1 twierdząc, że białko to jest transporterem
kwasu foliowego (Andrews 2007).

? Niezależnie od tego, w jaki sposób hem dostaje się do enterocytu, ulega tam degradacji
pod wpływem aktywności oksygenazy hemowej 1, a żelazo jonowe uwolnione z
cząsteczki hemu wkracza na szlak transportu żelaza jonowego przy udziale ferroportyny
i hefestyny.

Wchłanianie żelaza
 Fe3+ w świetle jelita musi
zostać zredukowane do Fe2+
przed
pobraniem
przez
enterocyty.
 Żelazo
w
enterocytach
wiązane jest przez ferrytynę,
a jego nadmiar przekazywany
jest do krwi.
 Ponowne utlenienie żelaza,
przez
hefestynę
jest
niezbędne do jego związania z
apotransferyną i utworzenia
transferyny
–
główny
transporter żelaza we krwi
dostarczającym je do tkanek.

Filipczyk et al., Forum Nefrologiczne, 2010

Żelazo - absorpcja w jelicie
Absorpcja żelaza w dwunastnicy wymaga
aktywności systemów transportujących
żelazo przez apikalną i bazalną błonę
enterocytów:
* żelazo niehemowe obecne w świetle
jelita jest redukowane przez ferrireduktazę
(Dcytb, ang. duodenal cytochrome b); Fe2+
może być transportowane przez transporter
metali dwuwartościowych (DMT1) w błonie
apikalnej. To samo białko transportuje
żelazo do erytroblastów.
* żelazo hemowe jest absorbowane przez
białko transportujące hem (HCP1) w błonie
apikalnej
* Żelazo w enterocytach wiązane jest przez ferrytynę, a jego nadmiar przekazywany jest do krwi
* transport żelaza niehemowego (oraz uwolnionego z hemu na skutek aktywności HO) przez błonę bazalną jest
mediowany przez ferroportynę (FPN, IREG-1, MTP-1), działającą wraz z hefestyną (oksydaza podobna do
ceruloplazminy=ferrooksydazy – głównej oksydazy osocza krwi), ponownie utleniającą żelazo, co jest niezbędne do
jego związania z transferyną (TF) transportującą żelazo we krwi. Ferroportyna jest również ważna w hepatocytach i
makrofagach.
* Część pobranego hemu może być uwalniana przez błonę apikalną lub bazalną przez transportery hemu: Bcrp i
FLVCR.
- Absorpcja żelaza nasila się w warunkach niedotlenienia i przy nasilonej erytropoezie.
Cairo et al. Genes and Nutrition 2006.

Żelazo - absorpcja w jelicie
- DMT1 (Nramp2, DCT1) jest symporterem
(Me2+/H+):
* transportuje Fe2+ oraz Mn2+ i Pb2+
* bardzo konserwatywny, homologi są u
bakterii, drożdży i roślin
ferrireduktaza

- Żelazo w enterocytach wiązane jest przez
ferrytynę. Ponieważ czas życia dojrzałych
enterocytów to 2-5 dni, znaczna część pobranego
żelaza nie jest transportowana dalej.
- Żelazo nie związane z ferrytyną jest
przekazywane do krwi przez ferroportynę (IREG1,
MTP, Slc11a3):
* ferroportyna nie ma homologów w
organizmach jednokomórkowych
* występuje także w łożysku, woreczku
żółtkowym, makrofagach, hepatocytach

Kaplan J. Cell 2002.

Ferrytyna
- Ferrytyna składa się z 24 podjednostek zbudowanych z łańcucha ciężkiego (~21
kDa, utlenia Fe2+ do Fe3+) i łańcucha lekkiego (~19 kDa, stabilizuje strukturę
ferrytyny). Jedna cząsteczka ferrytyny może wiązać ok. 4500 atomów żelaza. Ma to
podstawowe znaczenie dla ochrony komórek przed wzrostem stężenia wolnego
żelaza uwalnianego przez aktywację HO.

Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med. 2000.

Żelazo - absorpcja przez komórki
- Ważną rolę w redystrybucji żelaza odgrywają również makrofagi, gdyż odzyskują
żelazo ze starych, sfagocytowanych erytrocytów i przekazują je do krążenia w
formie kompleksu z transferyną. Aby żelazo mogło związać się z transferyną musi
zostać utlenione przez ceruloplazminę.

erytroblasty wybarwione na TfR1
(zielony; DNA-niebieski)
Cairo et al. Genes and Nutrition 2006.

Żelazo - absorpcja przez komórki
- Uwalnianie żelaza z makrofagów mediowane jest przez ferroportynę, której
ekspresja jest regulowana przez:
* żelazo
* hipoksję
* cytokiny prozapalne
* hepcydynę
THP cells

- Hepcydyna:
* peptyd produkowany i wydzielany przez hepatocyty, kontrolujący gospodarkę
żelazem
* kontroluje obecność ferroportyny w błonie komórek ważnych dla metabolizmu
żelaza - związanie z hepcydyną powoduje internalizację i degradację ferroportyny

Cairo et al. Genes and Nutrition 2006.

Hepcydyna
hormon wątrobowy kontrolujący homeostazę żelaza
 syntetyzowana głównie w hepatocytach i uwalniana do krążenia jako 25aminokwasowy peptyd
 Reguluje eksport żelaza z enterocytów i makrofagów

 Hepcydyna wiąże się z ferroportyną występującą na błonie podstawno-bocznej
enterocytów. W wyniku tego wiązania następuje przyłączenie kinazy Janusowej
. (Tyr) w cząsteczce ferroportyny, co jest
(Jak2), która fosforyluje reszty tyrozynowe
sygnałem do przemieszczenia białka z błony komórkowej do cytoplazmy
 Ferroportyna jest następnie defosforylowana i dalej, przy udziale ligazy
ubikwitynowo-białkowej E3 z rodziny Nedd4, przyłączane są do niej cząsteczki
ubikwityny. W ubikwitynowanej formie ferroportyna przemieszcza się do ciałek
wielopęcherzykowatych, które ulęgają fuzji z lizosomami, gdzie ferroportyna ulega
degradacji pod wpływem działania hydroksylaz

Hepcydyna

Ferroportyna

Mechanizmy regulacji produkcji hepcydyny

- Nadmiar żelaza i stan zapalny indukują produkcję hepcydyny

Żelazo - absorpcja przez komórki
- Hepcydyna:
* peptyd produkowany i wydzielany przez hepatocyty i kontrolujący gospodarkę
żelazem oraz działający antybakteryjnie
* niedobór hepcydyny prowadzi do nadmiernego pobierania żelaza
* myszy z nadekspresją hepcydyny mają anemię
- Ekspresja hepcydyny:
* nasila się w odpowiedzi na zapalenie
* jest regulowana przez TGFb/SMAD4
* może być produkowana w dużych ilościach u pacjentów z nowotworami wątroby

Cairo et al. Genes and Nutrition 2006.

Żelazo - transport niezależny od transferyny
- Najlepiej poznanym systemem transportu żelaza jest transferyna/receptory
transferyny. Są jednak także inne systemy.
* myszy Tf-/- mają anemię, ale mają duży poziom żelaza w hepatocytach i
śledzionie
- Jednym z potencjalnych systemów transportu może być NGAL (gelatinaseassociated lipocalin) (głównie w komórkach nabłonka nerek)
- NGAL wiąże żelazo i po związaniu jest endocytowany w sposób zależny od
klatryny, ale niezależnie i odmiennie niż transferyna.

zdrowa nerka

uszkodzona nerka
Kaplan J. Cell 2002.

Dostarczanie żelaza do tkanek

- We krwi żelazo transportowane jest przez
transferrynę.
- Żelazo związane z transferyną wiąże się do
receptorów
transferyny
na
komórkach
docelowych; kompleksy są endocytowane w
sposób zależny od klatryny.
- We wczesnych endosomach żelazo
oddysocjowuje z kompleksu i poprzez DMT-1
(Nramp2;
transporter
metali
dwuwartościowych) transportowane jest do
cytozolu.

Kaplan J. Cell 2002.

Komórki regulujące homeostazę żelaza

Żelazo - regulacja ekspresji genów
- Pobieranie żelaza przez komórki zależy od receptora transferyny (TfR), natomiast
przechowywanie żelaza od ferrytyny. Najważniejszym szlakiem regulującym
ekspresję tych białek jest system IRE/IRP (iron responsive element/iron
regulatory protein).
- IRP (IRP1 i IRP2):
* białka cytoplazmatyczne z nadrodziny akonitaz
* wiążą się z dużym powinowactwem do sekwencji IRE w niepodlegających
translacji regionach mRNA TfR1 i ferrytyny.
- Przy niedoborze żelaza w komórce IRP wiążą się do IRE i:
* stabilizują mRNA TfR
nasilenie transportu żelaza do komórki
* hamują translację mRNA ferrytyny
- Przy nadmiarze żelaza w komórce IRP oddysocjowują od IRE:
* zmniejsza się stabilność mRNA TfR
zmniejszenie transportu żelaza do komórki,
zwiększenie możliwości wiązania żelaza
* odblokowuje się translacja ferrytyny
- IRP regulują również ekspresję:
* eALAS (erythroid 5-aminolevulinate synthase – biosynteza hemu)
* DMT1
* ferroportyny
Cairo et al. Genes and Nutrition 2006.

Elementy potranskrypcyjnego mechanizmu IRP/IRE

- sekwencje reagujące na jony żelaza
(ang. iron responsive elements, IRE)
- dwa cytoplazmatyczne białka kontrolujące homeostazę żelaza
(ang. iron regulatory proteins, IRP1 i IRP2)

Żelazo - regulacja ekspresji genów
- IRP1 jest cytoplazmatycznym odpowiednikiem mitochondrialnej akonitazy
(przekształcającej cytrynian do izocytrynianu w cyklu Krebsa):
* w obecności żelaza IRP1 ma aktywne centrum 4Fe-4S i wykazuje aktywność
akonitazy
* przy braku żelaza białko działa jako białko wiążące się do mRNA (np. do
sekwencji IRE w mRNA ferrytyny czy ferroportyny)
* ta odwracalna przemiana holoproteina/apoproteina jest mechanizmem
odczytującym poziom żelaza w komórce i regulującym jego pobieranie.
- IRP2 jest białkiem bardzo podobnym do IRP1, ale nie ma aktywności akonitazy
(nie zawiera kompleksu 4Fe-4S):
* przy braku żelaza akumuluje się w komórkach
* w obecności żelaza jest szybko degradowane w proteasomach
* wiąże się do tych samych sekwencji co IRP1, ale również do sekwencji
nierozpoznawanych przez IRP1

Cairo et al. Genes and Nutrition 2006.

Żelazo - regulacja ekspresji genów
- Brak IRP1 i IRP2 jest letalny dla zarodków myszy, ale myszy z dysfunkcją
tylko jednej form IRP żyją.
- Myszy IRP1-/-:
* fenotypowo normalne w warunkach kontrolnych
zaburzenia w regulacji eALAS i syntezie hemu)

- Myszy IRP2-/-:
* łagodna mikrocytoza
* zmniejszona hematopoeza
* nietypowa dystrybucja żelaza
* neurodegeneracja

(ale

możliwe

Hemochromatoza
charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem żelaza w tkankach i narządach
 jedna z najczęstszych chorób
wrodzonych (w Europie 1 na 200
osób)
 Może też występować
hemochromatoza wtórna (nabyta –
podawanie dużych ilości żelaza,
częste przetaczanie krwi)

 nasilona absorpcja żelaza prowadzi
do:
* nadmiernego poziomu żelaza
między innymi w wątrobie, trzustce,
sercu
* uszkodzenia struktury i
upośledzenia funkcji narządów
* rozwoju marskości i nowotworów
wątroby, chorób serca, cukrzycy
Cairo et al. Genes and Nutrition 2006.

Toksyczny wpływ żelaza
Brązowa (brunatna ) cukrzyca
marskosć watroby + cukrzyca+szarobrązowe zabarwienie skóry
(gromadzenie melaniny)
Akumulacja żelaza w hepatocytach, przekraczająca zdolność bezpiecznego magazynowania
pierwiastka, przyczynia się do wzrostu ilości wolnych rodników

Rozwijający się stres oksydacyjny, uszkodzenia błon komórkowych, rozwój zmian zwyrodnieniowych
(zwyrodnienie balonowate, stłuszczenie) i śmierć komórek

Aktywacja makrofagów i rozwój reakcji zapalnej

Włóknienie i patologiczna przebudowa struktury wątroby

Progresja włóknienia wątroby i rozwój marskości wątroby

NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY

Hemochromatoza
- Hemochromatoza jest skutkiem mutacji w genach kodujących białka regulujące
gospodarkę żelazem:
* HFE (najczęstsza przyczyna; HFE kontrola wchłaniania żelaza w komórkach
nabłonka jelit; HFE = haemochromatosis protein, 1996r.)
* hepcydyny (rzadka, ale bardzo ciężka hemochromatoza)
- HFE (HLA-H):
* białko tworzące kompleks z TfR1
* najczęstsze mutacje uniemożliwiają transport HFE do błony komórek
docelowych i tworzenie kompleksów z TfR1.
* białko to reguluje ekspresję hepcydyny; niedobór hepcydyny powoduje
nadmierną aktywność ferroportyny.

Cairo et al. Genes and Nutrition 2006.

Hem
- Najbardziej obficie występującą hemoproteiną jest hemoglobina, której synteza i
degradacja utrzymują się na stałym poziomie:
* ~70 kg mężczyzna ma ~700 g hemoglobiny
* ~1% hemoglobiny dziennie jest degradowany i resyntetyzowany (średni czas
życia erytrocytu to ~120 dni).
* Dzienna produkcja bilirubiny-IX a to ~400 mg (~75% pochodzi z degradacji hemu z
hemoglobiny).
U człowieka w czasie doby rozpada się około 6 g hemoglobiny, natomiast w ciągu godziny rozpada się około 200 mln erytrocytów.

- 1 cząsteczka hemoglobiny zawiera 4 łańcuchy polipeptydowe dwóch różnych
typów, z których każdy zawiera 1 cząsteczkę hemu.

- Wolny hem jest silnie toksyczny i prozapalny:
* indukuje ekspresję adhezyn (np. ICAM-1, VCAM-1, E-selektyny) na komórkach
śródbłonka
* indukuje produkcję ROS i powoduje peroksydację lipidów błonowych
Sassa S. Antioxid Redox Signal 2004.

Hem w hemoproteinach
- W komórkach linii erytroidalnej hem włączany jest prawie wyłącznie do
hemoglobiny

- W mięśniach większość hemu wchodzi w skład mioglobiny
- We wszystkich typach komórek hem wchodzi w skład między innymi:
* cytochromów b i c łańcucha oddechowego
* monooksygenaz (cytochromów P-450, zwłaszcza w wątrobie) i dioksygenaz
(dioksygenaza tryptofanowa, dioksygenaza indoleaminowa, cyklooksygenaza)
* katalazy
* peroksydazy glutationowej
* laktoperoksydazy
* chloroperoksydazy
* NOS
* sGC

cytochrom c
Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med. 2000.

Metabolizm hemu - synteza
- Hem, choć jest niezbędnym kofaktorem wielu enzymów, w formie wolnej może
powodować uszkodzenia błon komórkowych
- Biosynteza hemu prowadzi do powstawania reaktywnych form tlenu podczas:
* katalizowanego przez metale utleniania prekursora porfiryn, kwasu daminolewulinowego (ALA)
* reakcji fotochemicznej protoporfiryn-IX
- ALA może akumulować się w tkankach u chorych na porfirie:
* ALA przenika przez barierę krew-mózg, może uszkadzać centralny system
nerwowy i powodować neuropatię obwodową.
* neurotoksyczność ALA związana jest z indukcją stresu oksydacyjnego i
tworzeniem rodnika ALA' oraz anionorodnika ponadtlenkowego.

Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med 2000.

Metabolizm hemu - synteza
- Autooksydacja ALA w obecności oksyhemoglobiny prowadzi do utworzenia
methemoglobiny i nadtlenku wodoru

- Nadtlenek wodoru i anionorodnik ponadtlenkowy tworzone w wyniku reakcji ALA
prowadzą do powstawania rodnika hydroksylowego

- ALA może bezpośrednio wpływać na metabolizm żelaza poprzez aktywację IRP-1.
Prowadzi to do:
* wzrostu ekspresji receptora transferyny
* zahamowania ekspresji ferrytyny
zwiększenie stanu prooksydacyjnego
* zahamowania ekspresji eALAS
Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med 2000.

Metabolizm hemu - synteza
- Najważniejszym enzymem szlaku syntezy hemu jest syntaza kwasu daminolewulinowego (ALAS), zlokalizowana w mitochondriach:
* eALAS - forma typowa dla linii erytroidalnej
* ALAS-1 - forma typowa dla komórek nie-erytroidalnych, zwłaszcza dla
hepatocytów
* aktywność ALAS jest hamowana przez końcowy produkt czyli przez kwas daminolewulinowy i hem.
mitochondrium
cytoplazma

- Kwas d-aminolewulinowy jest transportowany z
mitochondriów do cytoplazmy, gdzie zachodzą
dalsze etapy syntezy hemu.

Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med 2000.

Metabolizm hemu - synteza
- W cytoplaźmie kwas d-aminolewulinowy przekształcany jest do porfobilinogenu,
podlegającemu deaminacji do hydroksymetylenobilanu, przekształcanemu do
uroporfirynogenu III i dekarboksylowanemu do koproporfirynogenu III
mitochondrium

cytoplazma

UPG III syntase

UPG decarboxylase

cytoplazma

Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med 2000.

Metabolizm hemu - synteza
- Końcowe etapy syntezy hemu zachodzą w mitochondrium. Jest to:
* utlenienie łańcucha bocznego
* dehydrogenacja
mitochondrium

cytoplazma

- Fe2+ może być odwracalnie
utleniane
do
formy
Fe3+,
tworząc:
* hematynę (PPIX-Fe(III)-OH-)
* heminę (PPIX-Fe(III)-Cl-)
Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med 2000.

Szlak syntezy hemu

Bursztynylo-CoA

ALAS - syntaza ALA; ALAD - dehydrataza ALA; CPGO - oksydaza koproporfirynogenowa; FC - ferrochelataza; PBGD
- deaminaza porfobilinogenu; PGO - oksydaza protoporfirynogenowa; UPGIIIS - syntaza uroporfirynogenowa III;
UPGD - dekarboksylaza uroporfirynogenowa.
www.kwitniewski.com.pl

Mutacje w genach syntezy hemu
- Mutacje w genach kodujących enzymy szlaku syntezy hemu prowadzą do chorób
wrodzonych:

Porfirie
- Choroby spowodowane zaburzeniami w procesie biosyntezy hemu.
- Są chorobami genetycznymi i dziedzicznymi (oprócz Porfirii Późnej Skórnej, która
w postaci sporadycznej nie jest dziedziczna) i obecnie nieuleczalnymi.

- Porfirie występują w postaci:
* aktywnej - u pacjentów występują ataki lub
objawy choroby,
* utajonej - o nieprawidłowościach świadczą tylko
wyniki badań: nadmierne wydalanie porfiryn oraz
prekursorów porfiryn z moczem i kałem co daje
charakterystyczny objaw pod postacią różowego,
czerwonego lub brunatnego moczu, który może
ciemnieć dopiero po kilkunastominutowym działaniu
światła).

Lin et al. Brain 2008

Mutacje w genach syntezy hemu
Typowe objawy wszystkich rodzajów porfirii:
- Ciemnienie skóry, nadwrażliwość skóry na urazy,
zmiany skórne określane mianem nadwrażliwości
na światło (we wrodzonej porfirii erytropoetycznej,
porfirii mieszanej, dziedzicznej koproporfirii
czy porfirii późnej skórnej)

- Silny ból, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, biegunka, niedowłady kończyn,
niewydolność oddechowa, określane jako objawy nerwowo-trzewne (w ostrej
porfirii przerywanej, porfirii z niedoboru dehydratazy kwasu δ-aminolewulinowego, porfirii
mieszanej czy dziedzicznej koproporfirii),

- Niepokój, bezsenność, depresja, dezorientacja, halucynacje wzrokowe lub
słuchowe, agresywność, impulsywne zachowanie, obniżony nastrój oraz nawet w
skrajnych przypadkach próby samobójcze określane jako objawy neurologiczne
które mogą wystąpić w czasie ostrego ataku (w ostrej porfirii przerywanej).

Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med. 2000.

Porfirie

Jacobo et al. Dermatology 2005

Metabolizm hemu - transport
- Większość hemu u ssaków wchodzi w skład hemoglobiny, która syntetyzowana jest
w komórkach erytroidalnych (warunkiem syntezy hemu jest obecność w nich
mitochondriów – nie zachodzi w dojrzałych erytrocytach), a ulega degradacji w
wątrobie, nerkach, a zwłaszcza w śledzionie.
- Hemoglobina i hem mogą być uwalniane z erytrocytów w wyniku hemolizy.
* Wolny hem tworzy kompleksy z hemopeksyną oraz/i albuminą.
* Wolna hemoglobina tworzy kompleksy z haptoglobiną.
* Kompleksy te wiążą się z receptorami fagocytów wątroby i są endocytowane;
następnie hem jest degradowany przez oksygenazy hemowe (HO-1 i HO-2).

- Nowopowstały lub uwolniony z hemoprotein hem tworzy pulę wolnego hemu,
którego stężenie wynosi ok. 0.1-0.2 mM. Wyższe stężenia hemu mogą być toksyczne.
Stężenie wolnego hemu zwiększa się np. w wyniku:
* stresu oksydacyjnego (H2O2 uwalnia hem z oksyhemoglobiny)
* UV (uwalnia hem z cytochromów P-450)
- Hem uwolniony z jednego typu białka może zostać wykorzystany do syntezy innego
typu białka (choć hem z hemoglobiny nie jest wykorzystywany do syntezy nowej
cząsteczki hemoglobiny) lub zdegradowany przez HO.
Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med. 2000.

Metabolizm hemu - transport
- Haptoglobina:
* białko ostrej fazy produkowane przez
wątrobę
* wiąże hemoglobinę ze stałą ponad
10-15 mol/L
* kompleksy haptoglobinahemoglobina są usuwane po związaniu
do receptorów i endocytozie przez
fagocyty - w krążeniu praktycznie nie
ma wolnej hemoglobiny
* klirens jest bardzo szybki: ~15 mg
hemoglobiny/100 ml surowicy/h.
* nawet po ostrej hemolizie poziom
haptoglobiny bardzo szybko spada i
białko staje się niewykrywalne we krwi
* haptoglobina ma duże znaczenie
antyoksydacyjne i chroni układ krążenia
przed stresem oksydacyjnym.
CD163 - receptor zmiatający (ang. scavenger receptor)
Sassa S.Antioxid Redox Signal. 2004.

Metabolizm hemu - transport

- Hemopeksyna:
* białko produkowane
przez wątrobę, tworzące
nieaktywne kompleksy z
hemem i transportujące
hem do wątroby

* hemopeksyna ma
najwyższe powinowactwo
do hemu spośród
wszystkich białek we krwi
Sassa S.Antioxid Redox Signal. 2004.

Regulacja metabolizmu hemu

Abraham & Kappas. Pharmacologic Rew 2008.

Metabolizm hemu - degradacja
- Oksygenaza hemowa została opisana w 1968 roku jako mikrosomalny enzym
wątrobowy. Znane są 2 formy:
* indukowalna HO (HO-1)
* konstytutywna HO (HO-2)
- Obie formy katalizują tą samą reakcję, ale różnią się strukturą, wielkością i
aktywnością.

Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med. 2000.

Metabolizm hemu - degradacja

- HO katalizuje degradację PPIX-Fe(III) do:
* CO
* jonów żelaza Fe2+
* biliwerdyny
- W reakcji zużywane są 3 cząsteczki O2 i 3 cząsteczki
NADPH, a w jej wyniku najpierw uwalniany jest CO i
powstaje ferribiliwerdyna.
Następnie kolejna redukcja zależna od NADPH
przekształca ferribiliwerdynę do biliwerdyny, uwalniając
przy tym Fe2+.
Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med. 2000.

Metabolizm hemu - degradacja
- Reduktaza biliwerdyny (BVR) przekształca rozpuszczalną w wodzie biliwerdynę do
hydrofobowej bilirubiny.
- Reakcja taka jest nietypowa, jej znaczenie fizjologiczne może polegać na
redukcji bilirubiny jako części cyklu antyoksydacyjnego bilirubina/biliwerdyna.

Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med. 2000.

Metabolizm hemu - degradacja
- Bilirubina produkowana w różnych tkankach przedostaje się do krwi i tworzy
kompleksy z albuminą. Następnie jest endocytowana przez hepatocyty (jej
transport wewnątrzkomórkowy ułatwiany jest przez S-transferazę glutationową) i
ulega glukuronidacji katalizowanej przez transferazę glukuronylową zależną od
difosforanu urydyny.
- Rozpuszczalne w wodzie glukoronidy bilirubiny
są eliminowane z organizmu wraz z moczem i
kałem.
- Bakterie jelitowe przekształcają koniugaty
bilirubiny w szereg pochodnych urobilinogenów i
urobilin.

Ryter @ Tyrrel. Free Radic Biol Med. 2000.

Oksygenaza hemowa-1 (HO-1)
- HO-1 jest indukowalnym enzymem mikrosomalnym (ale obecnym także w jądrze i
mitochondriach) o masie 32,000 Da.

Abraham & Kappas. Pharmacologic Rew 2008.

Oksygenaza hemowa-1 (HO-1)
- Gen HO-1 zlokalizowany jest na chromosomie 22; zbudowany jest z 5 egzonów i 4
intronów i obejmuje 14 kb.
- Białko HO-1 jest zlokalizowane w kaweolach, razem z kaweoliną-1 i BvR. Tworzy
kompleks z BVR i reduktazą cytochromu P450 na błonie retikulum.
- HO-1 może być fosforylowana, ale nie ma możliwości autofosforylacji.

kontrola

hemina

zapalenie

Oksygenaza hemowa-2 (HO-2)
- HO-2 jest konstytutywnym enzymem o masie 34,000 Da.
- Kodowana jest przez inny gen niż HO-1, ale wykazuje ok. 40% homologii na
poziomie sekwencji aminokwasowej.
- O ile HO-1 koduje tylko 1 transkrypt, HO-2 koduje kilka transkryptów. W efekcie
istnieją co najmniej 2 izoenzymy HO-2, które różnią się w szczegółach
mechanizmów regulacji aktywności.

- Silna ekspresja HO-2 jest wykrywana w:
* śródbłonku
* neuronach i astrocytach
* jądrach (w komórkach Leydiga)
* łożysku (także w śródbłonku łożyskowym)

ekspresja HO-2 w łożysku
Abraham & Kappas. Pharmacologic Rew 2008.

Zapraszam na wykład 5
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