
Metabolizmus železa v organizme
- vstrebávanie, transport, skladovanie



Tkanivo Forma železa v %

erytrocyty hemoglobín 70,5

sval myoglobín 3,2

Zásoby – pečeň

slezina

feritín

hemosiderín

26,0

plazma transferín 0,1

ostatné cytochrómy

kataláza

peroxidáza

Fe - bielkoviny

0,15

Význam železa:

Toxicita železa:  Fe2+ - Fentonova reakcia

Fe3+ - nerozpustné komplexy  



hematopoetická
kmeňová bunka

erytroidná
prekurzorová bunka

Receptor pre erytropoetín
prekurzorové bunky
ďalších krvných 
elementov

erytropoetínerytropoetín

apoptóza

proerytroblast

erytroblast

erytrocyt

erytropoetín

hypoxia

HIF-1

Stimulácia erytropoézy – pri liečbe anémií
- pri poškodení obličiek 

doping

kostná dreň



Príjem železa: obsah železa v tele – muži:  4g
ženy:  3,5 g     
deti:  3g

potreba príjmu: 1 – 1,5 mg/24 h., príjem  10mg

pri zvýšených potrebách/stratách: vzostup vstrebávania na 3 – 3,5 mg/24 h.

tolerovaná hranica príjmu: 45 mg/24 h.

Vylučovanie železa: minimálne
denná strata: 0,01% (1-2mg) (črevom, krvou, kožou, vlasmi)

tehotenstvo, menštruácia



Faktory ovplyvňujúce vstrebávanie:

1. Kvalita železa v potrave: z hémového železa (mäso, pečeň) – 10-30%

z nehémového železa (rastlinného charakteru) – 1-5%

špenát, kukurica, obilie, ryža

2. Forma železa:   hém  Fe2+  Fe3+

3. Iné zložky potravy: - inhibičné: soli vápnika, fosforu, mlieko, syry, čaj (tanín), káva, fytáty

inhibítory protónovej pumpy, antacida

- stimulačné: askorbát, citrát, aminokyseliny



enterocyt

Fe2+

Fe2+ Fe3+
feroxidáza

feritín

hém

hém

DMT1

feroportín hefestin

HCP1

HCP1 – „hem carrier protein“
DMT – „divalent metal transporter“
Dcytb – duodenálny cytochróm b (ferireduktáza)

Fe3+

Dcytb

Fe2+ Fe3+

Fe3+ transferín

využitie (hemoproteíny)

krvné riečište

Vstrebávanie železa

1-2mg/d.

HO-1



Fe3+ transferín

slezina
(RES)

hém

erytrocyty

Fe2+

feroportín

20mg/d.

krvné riečište

Fe2+ Fe3+

ceruloplazmín



Transport železa do buniek

STEAP3 - endozomálna ferireduktáza



hepcidín – kľúčový regulátor homeostázy železa

antibakteriálna obrana (Hepatic bactericidal protein)

• produkovaný v hepatocytoch

• negatívny regulátor uvoľňovania Fe do krvi (z enterocytov a makrofágov)

• má charakter hormónu 

• cieľová štruktúra = feroportín - internalizácia, degradácia

Regulácia hladiny železa v organizme



anémia
hypoxia

zápal (IL-6)



Regulácia metabolizmu železa na bunkovej úrovni

posttranskripčná modifikácia mRNA

IRES – „iron responsive elements“ – nekódujúce úseky mRNA na 3' aj 5' konci pre  

proteíny metabolizmu železa

IRPS – „iron regulatory proteins“ – proteíny schopné viazať sa na IRES

– väzba IRP na IRE v 5' konci m RNA = blok translácie

- väzba IRP na IRE v 3' konci mRNA = stabilizácia mRNA (ochrana pred jej degradáciou)

3'

5'

systém IREs/IRPs



IRP1
IRP2

3'

5'

väzba na IRES

úsek mRNA pre syntézu príslušného proteínu

Fe



IRP1
IRP2

3'

5'

väzba na IRES

stabilizácia mRNA

blok translácie

TfR1
DMT1

syntetizujú sa proteíny 
pre prísun ďalšieho železa

Feritín - netreba viac feritínu, nie je čo skladovať

ALA syntáza – kľúčový enzým syntézy porfyrínov

Feroportín - bunka zadrží železo dnu, zablokuje výdaj

-

Fe
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degradácia mRNA

translácia
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Transferín:

➢ β1 -globulín syntetizovaný prevažne v pečeni

➢ môže viazať 2 atómy Fe3+

➢ množstvo plazmatického transferínu predstavuje celkovú väzobnú kapacitu plazmy pre

železo (CVK)

➢ za fyziologických okolností je kapacita transferínu železom nasýtená asi z 1/3

➢ koncentrácia v organizme stúpa pri nedostatku železa, pokles koncentrácie nájdeme

pri nadbytku železa, porušenej proteosyntéze v pečeni a tiež pri reakcii organizmu na

akútnu záťaž

➢ 80% transferínových receptorov je na nezrelých erytrocytoch



Feritín [komplex apoferitínu a FeO.(OH)2 s fosfátom]:

❑ predstavuje zásobáreň Fe3+,

❑ podjednotky H (heavy) a L (light), organizované do štruktúr – každá obsahuje 24 podj.

❑ ukladá sa do buniek pečene, sleziny, črevnej sliznice,

❑ kompletne saturovaný feritín obsahuje niekoľko tisíc atómov Fe3+,

❑ k väzbe železa dochádza po oxidácií Fe2+ na Fe3+, H-feritín je feroxidáza

Hemosiderín:

❑ makromolekulový komplex feritínu s lipidovými štruktúrami,

❑ menej rozpustný vo vode,

❑ ukladanie v tkanivách môže dosiahnúť toxickú úroveň



Transferínový receptor:

❖ exprimovaný v bunkách pri potrebe železa,

❖ solubilná frakcia v sére,

❖ ukazovateľ nedostatku železa pre krvotvorbu (stúpa v sére pri anémii z nedostatku Fe)



Poruchy metabolizmu železa 

Sideropénie – nedostatok železa

✓ nedostatočné vstrebávanie z čreva
✓ chronické straty krvi

Hemochromatózy – nadbytok železa v organizme

môže vyústiť v pokles hemoglobínu a mikrocytárnu anémiu

vzostup železa v sére
zvýšenie feritínu
zvýšenie saturácie transferínu

pokles feritínu
zvýšenie TrfR
zvýšenie transferínu
pokles sérového železa



Anémie

1. nedostatočná tvorba erytrocytov

2. zvýšené straty erytrocytov



1. nedostatočná tvorba erytrocytov:

a) z nedostatku železa – zvýšené straty železa (menštruácia, gravidita, straty krvi z GIT

- zvýšená potreba utilizácie železa (rast organizmu, puberta)

- znížená absorpcia železa (gastrektómia, achlórhydria)

b) megaloblastická – z nedostatku folátu
- z nedostatku B12

c) sideroblastická – porucha syntézy hému – vrodené (ALAS)

- získané (alkohol, otrava olovom)

d) z útlmu krvotvorby v kostnej dreni – liekmi, infekciami, idiopatická, geneticky podmienené



2. zvýšené straty erytrocytov:

a) hemolytická – zvýšený rozpad erytrocytov: 
- abnormality membrán
- enzýmové abnormality 

(glu-6P-dehydrogenáza)  

- interakcie membrán ery a protilátok
(po transfúzii)

- vplyv toxínov a parazitov 
(arzén, hadí jed) 

- patologický hemoglobín
(kosáčiková anémia, talasémia)

- vplyv teploty, mechanickej traumy
(umelá pľúcna chlopňa, mimotelový obeh, popáleniny)

b) posthemoragická – straty krvi 



Hemosideróza/Hemochromatóza

- zvýšené ukladanie hemosiderínu/železa do tkanív (pečeň, slezina, srdce, pankreas)

Symptómy: - pigmentácia kože
- poškodenie spojiva
- srdcové ochorenia
- diabetes mellitus
- cirhóza pečene

Príčiny: 1) primárne:
genetické abnormality
porucha regulácie absorpcie železa (  expresia hepcidínu)
zvýšený príjem

2) sekundárne:
veľké množstvo transfúzií krvi
zvýšený prísun prípravkov obsahujúcich železo



Resorpčná krivka železa

• dif. dg. deficitu železa 
• stanovenie bazálnej hladiny železa v sére,
• podanie 200mg Fe2+ p.o. (Ferronat),
• odber krvi po 2, 4 a 6 hodinách,
• stanovenie železa                      1ml supernatantu séra (je deproteinované, 1:1)

1ml štandardného roztoku (už je 1:1 s deprot. čin.)
1ml H2O (BL) (už je 1:1 s deprot. čin.) 

Ref. hodnoty železa v sére:  10,5 – 28 mol/l (muži)
9,0 – 25,6 mol/l (ženy)

V prípade zachovanej obsorpčnej schopnosti – vzostup železa v sére aspoň na 28 mol/l

Praktická časť:


