
 

 

 

A vasháztartást szabályzó hepcidin kimutatása és szerepe a 

perinatális vasháztartásban  
 

 

Doktori értekezés 

  

 

Dr. Balogh Ádám 
 

 

Semmelweis Egyetem 

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

 

 
 

Témavezető: Dr. Vásárhelyi Barna tudományos főmunkatárs, Ph.D. 
 

Hivatalos bírálók: Prof. Tóth Miklós, az MTA doktora 

Dr. Szabó Rita, Ph.D. 

Szigorlati bizottság elnöke: Dr. Szalai Csaba az MTA doktora 

Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Hermann Róbert tudományos főmunkatárs, Ph.D. 

Dr. Pós Zoltán tudományos munkatárs, Ph.D. 

 

Budapest 

2009 



 2



 3

 

TARTALOMJEGYZÉK  

  

1. Rövidítések jegyzéke 7 

2. Bevezetés 10 

3. Irodalmi áttekintés 11 

3.1. A vas 11 

3.1.1. A vas felszívódása 11 

3.1.2. A vas szállítása 14 

3.1.3. A vas raktározása 14 

3.1.4. A vasháztartás 15 

3.2. A hepcidin 16 

3.2.1. A hepcidin felfedezése 16 

3.2.2. A hepcidin szerkezete és formái 17 

3.2.3. A hepcidin génje és transzkripciója 19 

3.2.4. A hepcidinszintézis. A prohepcidin 20 

3.2.5. A hepcidin hatásai 21 

3.2.6. A hepcidinszintézis szabályozása 23 

3.2.7. A hepcidinszintek kinetikája 27 

3.2.8. A hepcidin szerepe az immunrendszerben 27 

3.3. A hepcidin és prohepcidin mennyiségi meghatározásának lehetőségei 28 

3.3.1. Prohepcidin mennyiségi meghatározása 29 

3.3.2. A hepcidin mennyiségi meghatározása 29 

3.3.2.1. A hepcidin mennyiségi meghatározásának módszerei 29 

3.3.2.2. Módszertani problémák 30 

3.4. Klinikai megfigyelések 31 

3.4.1. Prohepcidin 31 

3.4.2. Hepcidin 33 
3.4.3. Vasháztartása gyermekkorban 35 
3.4.3.1. Újszülöttek vasháztartása 35 
3.4.3.1.1. A vérképzés a méhen belüli időszakban 35 
3.4.3.1.2. Az újszülöttek vasháztartása és vérképzése 35 
3.4.3.1.3. A vasháztartás gyors változásai a születés után 36 



 4

4. Célkitűzések 38 
5. Anyagok, módszerek és vizsgált egyének 40 
5.1. Anyagok és reagensek 40 
5.2. Vizelet hepcidinszint mennyiségi meghatározására alkalmas módszer 
fejlesztése 40 

5.2.1. Hepcidin és hepcidinszármazékok szintézise és kémiai jellemzése 40 
5.2.1.1. A nyíltláncú hepcidin és származékainak szintézise 42 
5.2.1.1.1. Az N-terminálison módosított nyíltláncú hepcidinszármazékok 
előállítása 44 

5.2.1.1.1.1. Biotin-Acp és a biotinnal módosított hepcidinszármazékok 
előállítása 45 

5.2.1.1.1.2. Acetil csoporttal módosított hepcidinszármazék előállítása 45 
5.2.1.2. Hepcidin és származékainak tisztítása és kémiai jellemzése 46 
5.2.1.2.1. Hepcidin és származékainak tisztítása 46 
5.2.1.2.2. Hepcidin és származékainak kémiai jellemzése 46 
5.2.1.2.2.1. RP-HPLC-vel 46 
5.2.1.2.2.2. Aminosavanalízissel 47 
5.2.1.2.2.3.Tömegspektrometriával 47 
5.2.1.2.2.4. A szabad thiolcsoportok N-Ethylmaleimiddel (NEM) való jelölése 47 
5.2.1.2.3. Hepcidin és származékainak funkcionális jellemzése 
immunmódszerekkel 48 

5.2.1.2.3.1. Dot blot módszer 48 
5.2.1.2.3.2. Direkt ELISA 49 
5.2.1.2.3.3. Kompetitív ELISA 49 
5.2.2. Hepcidin kvantitatív kimutatása vizeletből 50 
5.2.2.1. A vizelet szilárd fázisú extrakciója 50 
5.2.2.2. Macroprep gyanta 51 
5.2.2.3. A vizelet hepcidinszint mérése MALDI-TOF tömegspektrometriás 
módszerrel 51 

5.3. Vizsgálati csoportok 52 
5.3.1. Egészséges önkéntesek 52 
5.3.2. Egészséges újszülöttek 52 
5.4. Egyéb laboratóriumi paraméterek meghatározása 53 
5.4.1. Vizelet kreatinin szint mérése 53 
5.4.2. NPBI meghatározása 53 
5.4.3. Szérum prohepcidin meghatározása 54 



 5

5.5. Statisztikai analízis 54 
6. Eredmények 55 
6.1.Hepcidin és hepcidinszármazékok szintézise és kémiai jellemzése 55 
6.1.1. A nyíltláncú hepcidin és származékainak szintézise 56 
6.1.2. Az N-terminálison módosított nyíltláncú hepcidinszármazékok előállítása 57 
6.1.3. A hepcidin és hepcidinszármazékok funkcionális jellemzése 
immunadszorpciós módszerekkel 61 

6.1.3.1. Dot blot módszer 61 
6.1.3.2. ELISA mérések 62 
6.1.3.2.1. Direkt ELISA 63 
6.1.3.2.2. Kompetitív ELISA 65 
6.1.4. A peptidszármazékok stabilitásvizsgálata 68 
6.2. Hepcidin kvantitatív kimutatása vizeletből 72 
6.2.1. A vizelet hepcidinszint mérése MALDI-TOF tömegspektrometriás 
módszerrel 72 

6.2.1.1. Az 1-25 és Ac-1-25 peptidek jellemzése MALDI-TOF módszerrel 72 
6.2.1.2. A vizeletminták tisztítása és koncentrálása 73 
6.2.1.3. A MALDI-TOF módszer beállítása 79 
6.3. Egészséges újszülöttek vizsgálatának eredményei 83 
6.3.1. Standard laboratóriumi eredmények 83 
6.3.2. Szérum prohepcidin eredmények 85 
6.3.3. Vizelet hepcidin eredmények 86 
7. Megbeszélés 88 
7.1. A hepcidin és hepcidinszármazékok szintézise és kémiai jellemzése 90 
7.2. A hepcidinszármazékok funkcionális jellemzése 91 
7.2.1. Dot blot 91 
7.2.2. ELISA 92 
7.2.3. A peptidszármazékok stabilitásvizsgálata 94 
7.3. A vizelet hepcidin mennyiségi meghatározására alkalmas módszer fejlesztése 94 
7.3.1. Folyadékkromatográfiás módszer 94 
7.3.2. Immunadszorpciós módszerekkel 95 
7.3.3 MALDI-TOF módszer 95 
7.4. Az egészséges újszülöttek eredményeinek értékelése 97 
7.4.1. Szérum prohepcidin 98 
7.4.2. Vizelet hepcidin 101



 6

8. Tézisek 104
9. Összefoglalás 106
10. Summary 108
11. Irodalmi hivatkozások 110
12. Saját publikációk jegyzéke 118
13. Köszönetnyilvánítás 120



 7

1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

α13  nyúl anti-human hepcidin IgG, affinitás tisztított 

α7  nyúl anti-human hepcidin IgG, affinitás tisztított 

Acp  aminokapronsav 

BMP  csontformáló fehérje (bone morphogenetic protein) 

CRP  C-reaktív protein 

DBU  1,8-Diazabiciklo[5.4.0]undec-7-én 

DCM  diklór-metán 

DcytB  duodenális citokróm B 

DHB  2,5-dihidroxibenzát sav 

DIC  N,N’-diizopropil-karbodiimid 

DIEA  N-etil-diizopropil-amin 

DIPCI  N,N’-Diisopropilkarbodiimid 

DMF  N,N’-dimetil-formamid 

DMSO  dimetil szulfoxid 

DMT  dimetál transzporter 

DNS  dezoxiribonukleinsav 

ECL  megnövelt kemilumineszcencia (enhanced chemiluminescence) 

EDT  1,2-etáneditiol 

ELISA  enzimhez kapcsolt immunszorbens vizsgálat (enzyme linked 

immunosorbent assay) 

EPO  eritropoetin 

ESI-MS  elektro-spray ionizációs tömegspektrometria (electrospray ionization 

mass spectrometry) 

Fmoc  9-fluorenil-metiloxi-karbonil 

GDF-15  növekedési faktor-15 (growth differentiation factor) 

GFP  zöld fluorescens fehérje (green flourescent protein) 

(Gly)5  pentaglicin „spacer” 

HAMP  hepcidin antimikrobiális peptid 

HBTU  2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1 

HCP1  hem szállító fehérje-1 (heme carrier protein) 
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HEPC61-P  human hepcidin-25 kontroll peptid 

HFE  a hemokromatózis gén fehérje 

HIF  hipoxia indukált faktor (hypoxia-inducible factor) 

HO  hem oxigenáz 

HOBt  1-hidroxi-benztriazol 

HPLC  nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (high performance liquid 

chromatography) 

HRPO  torma-peroxidáz (horseradish peroxidase) 

IGF  inzulin szerű növekedési faktor (insulin like growth factor) 

IL  interleukin 

IL-6  interleukin-6 

IREG1  vas által szabályozott gén-1 (iron regulated gene) 

JAK  Janus kináz 

KLH  kulcslyuk csiga hemocianin (keyhole limpet hemocyanin) 

LC  folyadékkromatográfia 

LC/MS/MS  folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer (liquid 

chromatographic mass spectrometric) 

LDH  laktát-dehidrogenáz 

LEAP  máj által expresszált antimikrobialis peptid (liver expressed 

antimikrobialis peptid) 

LPS  lipopoliszaharid 

MALDI-

MS  

mátrix-asszisztált lézer deszorpció ionizáció - tömegspektrométer 

(matrix-assisted laser desorption ionization - mass spectrometry) 

MCH  vörösvérsejtek átlagos haemoglobintartalma (mean corpuscular 

hemoglobin) 

MCHC  vörösvérsejtek átlagos haemoglobinkoncentrációja (mean corpuscular 

hemoglobin concentration) 

MCP  többcsatornás lemez (multi-channel plate) 

MCV  vörösvérsejtek átlagos térfogata (mean corpuscular volume) 

mRNS  hírvivő RNS (messenger ribonucleic acid) 

MTP  fém szállító fehérje (metal transporting protein) 

NADP  nikotinamid-adenin-dinukleotid- foszfát 
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NEM  N-Ethylmaleimid 

NMP  N-methil-pirrolidon 

NMR  mágneses magrezonancia spektroszkópia (nuclear magnetic resonance) 

NPBI  fehérjéhez nem kötődő vas (non-protein bound iron) 

PBS  foszfát puffer 

PVDF  polivinilidén difluorid 

PyBOP  Benzotriazol-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluoro-foszfát 

RES  retikulo-endoteliális rendszer 

RNS  ribonukleinsav 

RP-HPLC  fordított fázisú, nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (reverse 

phase high performance liquid chromatography) 

SELDI-

TOF-MS  

felület segített lézerdeszorpció - tömegspektrometria (surface-enhanced 

laser desorption ionization - mass spectrometry) 

SMAD  jelátvitelt szabályzó peptidcsalád (small mother against 

decapentaplegic) 

SPE  szilárd fázisú extrakció 

STAT  transzkripciós faktor család (signal transducer and activator of 

transcription) 

STfR  transzferrin receptor szaturáció 

TBS  TRIS puffer trishidroximetilaminometán 

tBu  terc-butil 

TFA  trifluorecetsav 

TfR  transzferrin receptor 

TIBC  teljes vaskötő kapacitás 

TLR  toll-like receptor 

TMB  tetrametilbenzidin 

TNF-α  tumor nekrozis faktor-α 

TOF  repülési idő analízis (time of flight analysis) 

TPBS  foszfát puffer-Tween 

TRF  transzferrin szaturáció 

TTBS  TBS-Tween 

USF  upstream stimulatory factor 
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2. BEVEZETÉS 

 

A vas nélkülözhetetlen minden élő szervezet számára, azonban potenciális 

veszélyforrás is, szabadgyök-képző tulajdonsága miatt. Annak érdekében, hogy e 

veszélyt elkerülje, a szervezet számos szállító, tároló és szabályozó molekula 

segítségével szigorúan szabályozza a vas forgalmát. Ezen molekulák egy részének 

(ferritin, transzferrin, transzferrin-receptor 1) pontosan ismerjük a vasháztartásban 

betöltött szerepét, nagyobbik része azonban napjainkig ismeretlen volt. Az elmúlt 

évtized felfedezései forradalmasították a vasháztartásról alkotott nézeteinket. Számos új 

molekulát azonosítottak, melyeknek jelentős szerepe van a vasháztartásban és annak 

szabályozásában. Ide tartozik a dimetal transzporter-1, a ferroportin, a hemojuvelin, a 

hem carrier protein-1 és a HFE protein mellett a hepcidin is. 

A hepcidin egy 2000-ben felfedezett defenzin típusú peptid, amiről szinte 

véletlenül derült ki, hogy központi szerepet játszik a gerinces élőlények 

vasháztartásának szabályozásban, új dimenziót nyitva ezzel a különböző vasháztartással 

összefüggő betegségek patofiziológiájának megértése felé. Az azóta eltelt idő alatt 

kiderült, hogy a hepcidin csökkenti a vastranszportban szerepet játszó molekulák, 

elsősorban az eddig ismert egyetlen vasexporter fehérje, a ferroportin expreszióját. A 

hepcidin ezáltal gátolja a vas gasztrointesztinális rendszerből való felszívódását, 

makrofágokból való felszabadulását, csökkentve ezekkel a szérum vas szintjét. A 

hepcidin elsősorban a májban termelődik prohepcidin formájában és megjelenik a 

szérumban és a vizeletben is. Klinikai vizsgálatokkal igazolták, hogy a gyulladás és a 

vastúlterhelés növeli, míg a hipoxia és az anémia csökkenti a hepcidin-termelést. 

A hepcidin és vasháztartásban betöltött szerepének tisztázása magyarázatot 

adhat a gyulladásos és krónikus betegségek anémiájára, emellett új diagnosztikus és 

terápiás célpontokat teremthet a hemokromatósis és más vas-anyagcsere zavarokban, 

valamint a gyulladásos anémia terén. 

Munkánk kezdetén a hepcidin kimutatására alkalmas, kereskedelmi forgalomban 

elérhető módszer nem állt rendelkezésre. Elsődleges célunk az volt, hogy a hepcidin 

kimutatására alkalmas, könnyen kivitelezhető módszert dolgozzunk ki. A jelen dolgozat 

első része a módszer kidolgozásának nehézségeit mutatja be, a második rész egészséges 

újszülöttekben a hepcidinnel kapcsolatosan végzett méréseink eredményeit tartalmazza. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1. A vas 

A vas egy olyan átmeneti fém, mely nélkül a fejlettebb egysejtűek, a többsejtű 

növények és az állatok nem képesek fennmaradni. A vas a DNS szintézis, a sejtlégzés és 

számos kulcsfontosságú metabolikus folyamat nélkülözhetetlen eleme. Ugyanakkor a 

fölöslegben lévő aktív vas veszélyes, mert a Fenton-reakció során szabad gyökök 

képződését katalizálhatja. A vasnak mind nélkülözhetetlenségét, mind veszélyességét 

ugyanaz a tulajdonsága eredményezi. 

A vas oxido-redukciós (Fe2+ ↔ Fe3+ +e) és komplexképző sajátosságai folytán, a 

szervezet oxido-redukciós folyamatait szabályozó fermentumok (vas-porfirin-proteinek, 

„szöveti heminek”, citokrómok) központi alkotóeleme, így kulcsfontosságú 

oxigénszállító és -tároló molekulák (hemoglobin, mioglobin) kofaktora. A vasnak 

(ferritin és hemosziderin) fontos szerepet tulajdonítanak a szervezet nem specifikus 

védekező reakcióiban is. A vas a szerves vegyületekben két- [Fe²+ – ferro], ill. három 

vegyértékű [Fe³+ – ferri] formában lehet jelen. A vas oxidálhatósága, illetve 

redukálhatósága jelentősen függ az őt körülvevő környezettől, valamint a jelen lévő 

ligandoktól [1].  

 

3.1.1. A vas felszívódása 

Az átlagos, felnőtt emberi szervezet 4-5 g vasat tartalmaz. A vastartalom 70,5 

%-a hemoglobinban, 3,2 %-a mioglobinban, 26 %-a vastároló fehérjékben, 0,1-0,1-0,1 

%-a katalázokban, vasszállító fehérjékben és citokrómokban van jelen. Az ember napi 

vasszükséglete az életkorral változik (csecsemő- és gyermekkorban, terhességben az 

igény magasabb), de a napi vasfogyasztáshoz képest igen alacsony érték, mivel a bevitt 

vasnak – optimális körülmények között is – csak körülbelül 10%-a szívódik fel [1]. 

A szervezetbe a táplálékkal bejutó anorganikus, ionizált vas leggyakrabban ferri 

formában van jelen, amelynek biológiai hozzáférhetősége alacsony. A ferri-vas egy 

része a gyomorban szerves kötéséből felszabadul, és ferro-vassá redukálódik. A reakciót 

a hem tartalmú vasreduktáz (DcytB) katalizálja, ami a citoszolban lévő NADPH-ról adja 

át az elektront a vasnak (Fe³+ + NADPH → Fe²+ + NADP + H+) [2, 3]. A ferro-vas a 

gasztrointesztinális rendszer teljes hosszában felszívódik; bizonyos mértékben így tehát 
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keletkezésének helyén, a gyomorban is. Ez azonban annyira kis mértékű, hogy nagyobb 

gyakorlati jelentősége nincs. A vas felszívódását a gyomorból nem befolyásolja a 

szervezet vasháztartásának pillanatnyi állapota. Az állati eredetű táplálékokban lévő 

hemoproteinekből a bélben szabaddá váló hemből a bélhámsejtekbe kerülés után, 

intracellulárisan szabadul fel vas [1, 2]. A táplálékból a hemvas hatékonyabban szívódik 

fel, mint az egyéb szerves kötésben lévő vas, így a hemből a porfiringyűrű hasadásával 

szabaddá váló vas jelentős részét adja a szervezet vaskészletének [4]. 

A vas felszívódás mértéke a duodenumban és a vékonybél kezdeti szakaszában a 

legnagyobb. A ferro-vas a duodenumból a dimetal transzporter 1 (DMT1, korábbi nevén 

Nramp2) fehérje segítségével jut a bélhámsejtekbe [5-7]. A bélhámsejtek belsejében a 

vas apoferritinnel képez komplex ferri-vegyületet. Az így létrejövő ferritin képezi a 

bélhámsejt átmeneti vasraktárát, míg a szükségleteknek megfelelően a keringésbe nem 

kerül. A bélnyálkahártya turnovere azonban nagy és a ferritin-vas nagyobb része 

általában a sejtek exfoliációja következtében nem kerül a bélhámsejtekből a keringésbe. 

Egy felnőtt szervezet a leváló bélhámsejtekkel a bélcsatornán keresztül napi 1 mg vasat 

veszít. A vas a bélhámsejt bazolaterális membránjában elhelyezkedő ferroportin nevű 

(korábban: IREG1, MTP) fehérje segítségével kerülhet a vérbe [8, 9]. A ferroportin az 

eddig ismert egyetlen vasexporter molekula. A ferroportin egyébként nem specifikus a 

bélhámsejtekre; megjelenik a makrofágokon, valamint a placenta sejtjein és más egyéb 

sejteken is (retina és a központi idegrendszer különböző sejtjein) [10]. A bélhámsejtből 

a vérbe ferro-vas jut, amit a bélhámsejt bazolateralis oldalán lévő, hephaestin nevű 

fehérje alakít vissza ferri-vassá. Ez már kötődni tud a β-globulin transzferrin 

molekulákhoz, amelyek a vasat a vérben szállítják. A bélhámsejtek vasforgalmában 

résztvevő molekulákat az 1. ábra mutatja. 
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1. ábra. A bélhámsejtek vastranszportjában résztvevő molekulák. (Cp: cöruloplazmin, 

DcytB: hem tartalmú vasreduktáz, DMT1: dimetál transzporter-1, Fe: vas, HO: hem 

oxigenáz, Tf: transzferrin, NTBI: fehérjéhez nem kötődő vas. Forrás: Swinkels [7]) 

 

A táplálékkal a szervezetbe jutó hemet a bélhámsejtek intakt formában, receptor 

mediált endocitózissal veszik fel, majd hem-oxigenáz katalizálta reakciókban 

degradálják. Az így szabaddá váló vas apoferritinhez kötve kerül be a „vaskörforgásba”. 

A hem endocitózisát segítő transzporter molekulát (HCP1 – heme carrier protein-1) 

2005-ben azonosították [11]. 
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3.1.2. A vas szállítása 

A vas a plazmában transzferrinhez kötődve kering. A transzferrin két vaskötő 

helyet tartalmaz és a vassal igen stabil komplexet alkot.  

A keringő vas összmennyisége felnőtt emberben 3-4 mg, a szervezet 

vastartalmának csak jelentéktelen töredéke (kevesebb, mint 1‰-e), funkcionális 

tekintetben azonban alapvető jelentőségű, mert az egész vascsere ezen a plazma pool-on 

keresztül bonyolódik le. A plazmában keringő vasnak csak a töredéke származik a 

táplálékból; legnagyobb hányada a retikulo-hisztiocita rendszerben végbemenő 

hemoglobin, illetve szöveti hemin lebontásból ered. A vastranszport elsődleges 

célszerve a csontvelő, ahol a hemoglobin-szintézis zajlik; emellett vas jut az egyéb vas-

felhasználó, illetve raktározó sejtekhez is [1]. 

 

3.1.3. A vas raktározása 

A vas a szervezetben különleges vastároló sejtekben, többek között a májban, a 

lépben, a csontvelőben és a retikuloendoteliális sejtekben (RES – főleg makrofágok), 

kisebb mennyiségben egyéb szervekben is tárolódik.  

A vas a raktározó sejtekhez transzferrin formájában a vérárammal jut el és a 

sejtekbe receptor-mediálta endocitózissal jut. Két fajta transzferrin receptort 

különböztetnek meg, transzferrin-receptor 1 és 2-t (TfR1 és TfR2). A TfR1 minden vas-

felvevő sejten megtalálható, a sejtek ennek a receptornak a segítségével veszik fel a 

szérumból a vasat. A TfR2 elsősorban a májsejteken és makrofágokon található [12]. 

Funkciója egyelőre nem pontosan ismert, feltehetően szabályozó szerepe van. Ezt az 

elméletet támogatja, hogy a TfR2 knockout állatokon vastúlterhelést figyeltek meg [13]. 

A vas és a transzferrin közötti kapcsolat szigorúan pH függő. A traszferrin-

receptor komplex a receptor mediálta endocitózis során keletkezett vezikulákban, a 

proton-pumpák hatására csökkenő pH miatt adja le a vasat. Ezt követően a vezikula 

membránja újra egybeolvad a sejtmembránnal, és a receptor-kötésből kiszabadul az 

apotranszferrin [1].  

A tartalékvas a sejtekben ferri-hidroxo-foszfát alakjában tárolódik. A vegyület 

kb. 7 nm átmérőjű micellákat képez. A vasmicellákat 24 alegységből álló specifikus 

fehérjeburok (az apoferritin) veszi körül. Ezek együtt alkotják a 12 nm átmérőjű 

ferritint. Vashiány esetén a szervezet ezekből a micellákból tudja mozgósítani a 
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szükséges vasat. Ha kevés a szervezet apoferritin tartaléka, a vas az ún. 

hemosziderinben tárolódik. 

 

3.1.4. A vasháztartás 

  A vasforgalom jellegzetessége, hogy a szervezet a vasanyagcsere (vasbevitel és 

vasvesztés) egyensúlyát mindenekelőtt a vasfelszívódás mértékének változtatásával 

tartja fenn. A szervezet vaskiválasztási képessége a vasfelszívódással ellentétben 

korlátozott és a vaskiválasztás mértéke csak igen szűk határok között változik. (A vas 

elsősorban az exfoliálódó bélhámsejtek révén a széklettel, ill. nőknél a menstruációs 

vérzéssel távozik a szervezetből). A vasanyagcsere szabályozása tehát egyirányú, és 

ezáltal alapvetően különbözik más anyagcsere-folyamatoktól, amelyek szabályozásában 

döntő szerepe van a kiválasztásnak [1, 14]. 

A szervezet a vaskörforgásába került vasat újrafelhasználja. A vas felszívódása 

általában csak a normális, a szervezet vasforgalmában lévő vas mennyiségéhez képest 

minimális mértékű vasvesztést fedezi (kivétel ez alól, ha megnövekedett a vasigény, 

vagy fokozott a vasvesztés). A vas útját a szervezetben a 2. ábra mutatja. 

 

 
2. ábra. A vas útja a szervezetben (Forrás: Kemna [15]) 
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A vasfelszívódást két fő tényező befolyásolja: a vasraktárak telítettsége és az 

eritropoézis üteme. Ha a vasraktárak üresek, a vasfelszívódás fokozódik, ha a szervezet 

vastartalékai jelentősek, a vasfelszívódás csökken [16]. Feltételezik, hogy az egészséges 

embereken észlelt különböző mértékű (gyakran nemtől függő) vasfelszívódás hátterében 

a vasraktárak különböző telítettségi foka áll. A vasfelszívódás szabályozásának másik 

fontos tényezője az eritropoézis üteme. Ha a vörösvértestképzés – akár haemolysis, akár 

vérzés, akár pedig hipoxia (pl. nagy tengerszint feletti magasság) miatt – indukálódik, a 

vasfelszívódás fokozódik, míg ha a vérképzés üteme csökken, a vasfelszívódás is 

mérséklődik. A fokozott vörösvértestképzésre bekövetkező felszívódás-fokozódás 

mértékét a szervezet vaskészleteinek nagysága értékelhetően befolyásolja. 

A vasfelszívódást és a plazma-vas szintet szabályozó hormonszerű molekula 

sokáig nem volt ismert. 2000-ben azonban felfedezték a hepcidint. 

 

3.2. A hepcidin 

3.2.1. A hepcidin felfedezése 

A hepcidin felfedezése, elnevezése és vasháztartásban betöltött fontos 

szerepének felvetése három, egymástól független, de eredményeiket szinte egyszerre 

közlő munkacsoportnak köszönhető. 

Krause és munkatársai 2000-ben egy új, addig ismeretlen, egyedülálló 

szerkezetű, defenzin típusú peptidet mutattak ki emberi plazma ultrafiltrátumból, melyet 

LEAP-1-nek neveztek el (Liver-expressed antimicrobial peptide-1) [17]. A defenzinek a 

veleszületett, nem specifikus immunitás részei, melyek az élővilág legősibb védekező 

mechanizmusai közé tartoznak, még a növényekben és alacsonyabb rendű állatokban is 

megtalálhatók, gerincesekben is több szervben termelődnek [18]. Krause és 

munkacsoportja a 25 aminosavas, diszulfid-hidakban gazdag LEAP-1-ről 

génexpressziós vizsgálatokkal kimutatta, hogy elsősorban a máj termeli, valamint 

megállapította, hogy antimikrobiális és dózisfüggő antifungális hatással is rendelkezik.  

Alig néhány hónappal később Park és munkatársai, szintén defenzin típusú 

peptidek után kutatva, mutatták ki emberi vizeletből ugyanazt, a Krause munkacsoportja 

által leírt, a 25 aminosavas, 2789 Da molekulasúlyú peptidet [19]. Munkájuk során 

szintén leírták a hepcidin széles antimikrobiális és antifungális hatását, valamint 

igazolták, hogy az egy 84 aminosav hosszúságú propeptid formájában, a májban 
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keletkezik (prohepcidin – lásd később). E két fontos jellemzője alapján a peptidet 

hepcidinnek nevezték el. Park és munkacsoportja a hepcidin két rövidebb formáját (20, 

ill. 22 aminosav hosszúságúak: a továbbiakban hepcidin-20, illetve hepcidin-22) is 

azonosította a vizeletben. Kimutatták, hogy a hepcidin-20 minimálisan csökkent 

antimikrobiális és jelentősen csökkent antifungális hatással rendelkezik. 

Park közleményével szinte egyidőben a hepcidin és a vasháztartás közötti 

kapcsolatot először Pigeon és munkatársai vetették fel [20]. Megfigyelték ugyanis, hogy 

csökkent májműködésű betegeknél gyakori a szervezet vastúlterhelése. Feltételezték, 

hogy a jelenség hátterében egy olyan gén működésének a zavara áll, ami 

egészségesekben vasterhelés hatására aktiválódik. Kísérletük során vastúlterhelt és 

kontroll egerek májából kivont RNS-ek alapján azonosítottak egy 225 bázispár hosszú 

szekvenciát, mely a vastúlterhelt egyedekben nagyobb mértékben expresszálódott. Ez a 

génszakasz egy 83 aminosav hosszúságú fehérjét kódol, amelynek a C-terminális 

régiója nagymértékű homológiát mutatott az emberi hepcidinnel. A génszakaszt Pigeon 

és munkatársai HEPC-nek nevezték el. A HEPC gén egérben a 7., emberben a 19. 

kromoszómán helyezkedik el (közel az USF2 génjéhez – jelentőségét lásd később). E 

tények ismeretében feltételezték, hogy a nemrég felfedezett hepcidin gén terméke 

speciális szerepet játszik a szervezet vasterhelésekor, illetve, hogy ez a hatás 

elkülöníthető az antimikrobiális hatástól. 

  A hepcidin vasháztartás szabályozásában betöltött szerepét fél évvel később 

Nicolas és munkatársai [21] erősítették meg. Nicolas és munkacsoportja USF2 knockout 

egerek májában és más szerveikben progresszív vastúlterhelést észleltek. A májban a 

vas kifejezetten a periportalis régióban rakódott le, úgy ahogy a HFE knock-out 

egerekben (a herediter hemokromatósis egér modellje), valamint az emberi herediter 

hemakromatózisos betegekben is. A kutatók újabb vizsgálatok során jöttek rá, hogy az 

USF2 knockout egerek nem tudnak hepcidint expresszálni, ezért ezekben az egerekben 

a hepcidin hiánya vezet a vastúlterheléshez (az USF2 és a hepcidin génjének közelsége 

miatt ezek az egerek hepcidin szempontjából is „gén-kiütöttek” lettek) [22]. 

 

3.2.2. A hepcidin szerkezete, formái 

A 25 aminosavból álló hepcidin a ciszteinben gazdag fehérjék, a defenzinek 

családjába tartozik. A hepcidin 8 cisztein aminosava 4 diszulfid hidat alkot, melyek 
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helyzete pontosan meghatározott [23]. Hunter és munkatársai a hepcidin szerkezetét két-

dimenziós 1H NMR spekrtoszkópiával elemezték [24]. Ennek segítségével 

megállapították, hogy a diszulfid hidak alapvetően meghatározzák a molekula 

térszerkezetét. A két egymásra fekvő β-lemez egy hajtűre hasonlít, amelynek két szárát 

a diszulfid hidak kötik össze kialakítva ezzel egy létraszerű alakzatot (3. ábra alsó 

része). Az NMR spektroszkópiás eredmények szerint, a hajtű hurok, valamint az ehhez 

közel elhelyezkedő egyik diszulfid híd alakítja ki a molekula (a ferroportin kötődéséhez 

szükséges) aktivitásáért leginkább felelős domént [25, 26].  

A hepcidin, hasonlóan a más antimikrobiális és antifungális tulajdonsággal 

rendelkező peptidekhez, melyek képesek áthatolni a baktériumok membránján is, 

amfipatikus szerkezettel rendelkezik. A molekula egy része („konkáv” oldala) pozitív 

töltésű, hidrofil, a másik „konvex” része hidrofób, mindezek eredményeképpen a 

hepcidin jól oldódik vizes közegben [15, 27].  

Bár a hepcidin mind a szérumban, mind a vizeletben elsősorban 25 aminosavas 

formában fordul elő, azonban a szérumban a hepcidin-20, valamint a vizeletben a 

hepcidin-20 és -22 is előfordul [28, 29]. 

 

 
3. ábra. A hepcidin harmadlagos szerkezete. A sárga vonalak a diszulfid hidakat, a 

kékek a hidrofil, a pirosak a hidrofób oldalláncokat jelölik. (Forrás: Kemna [15]) 
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Ezek a formák a 25 aminosavas formához képest a N-terminális végükön 

rövidebbek 5 illetve 3 aminosavval, de a ciszteinek száma 8, illetve a diszulfidhidak 

száma 4 marad mind a két formában. Feltételezik, hogy a 22 aminosavas forma, mivel 

csak vizeletben sikerült kimutatni, a vizeletben való kiválasztás során keletkezik. Hunter 

és munkacsoportja azt is megállapította, hogy a 25-ös hepcidin vizes oldatban in vitro 

képes dimerizációra, míg a 20-as csak monomer formájában fordul elő. In vivo azonban 

nem mutatták ki a 25-ös hepcidin dimerizálódását. Ennek a folyamatnak a jelentősége 

egyelőre nem ismert. 

 

3.2.3. A hepcidin génje és transzkripciója 

A hepcidin génjét alig felfedezése után Pigeon ugyan HEPC-nek nevezte el, 

azonban a későbbiekben hivatalosan a HAMP (hepcidin antimikrobiális peptid) nevet 

kapta [20]. Az emberi hepcidin génje (HAMP; OMIM 606464) a 19-es kromoszómán 

helyezkedik el (19q13.1), az egér hepcidinjéhez hasonlóan 3 exonból és 2 intronból áll 

és a 84 aminosav hosszúságú prekuzor fehérjét kódolja [30]. A citoplazmán keresztüli 

transzportja során a 84 aminosavas pre-prohepcidinből enzimatikus hasítás során 

keletkezik a 64 aminosav hosszúságú prohepcidin. Következő lépésként a peptid 39 

aminosavas pro-régiója feltehetően poszt-transzlációs módosítás során, furin-szerű 

proprotein konvertázok hatására lehasad és keletkezik a bioaktív 25 aminosavas 

hepcidin [19]. 

 A hepcidin egy konzervatív szekvenciájú peptid, az egyes gerinces állatok 

hepcidinjei között kicsi az aminosavbeli különbség a halaktól az emberig [19]. Ez a 

konzervativitás elsősorban az N-terminális régióra és a diszulfid hidak meglétére 

vonatkozik. A zebrahal hepcidinje például teljes mértékben reagál az egér ferroportin 

molekulájával [31]. Ez a tény megnehezíti a hatékony hepcidin ellenes antitestek 

gyártását (4. ábra).  
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Faj Aminosav-sorrend 

Ember DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT 

Sertés DTHFPICIFCCGCCRXAICGMCCKT 

Patkány DTNFPICLFCCKCCKNSSCGLCCIT 

Egér DTNFPICIFCCKCCNNSQCGICCKT 

Kutya DTHFPICIFCCGCCKTPKCGLCCKT 

Zebrahal QSHLSLCRFCCKCCRNKGCGYCCKF 

4. ábra. Gerinces állatok hepcidinjeinek aminosav-sorrendje 

 

A hepcidin génnek az elmúlt években néhány polimorfizmusát már 

azonosították, melyek a hepcidin mennyiségének csökkenését eredményezik. Ezek a 

polimorfizmusok herediter hemokromatózis juvenilis formájához nagyon hasonló 

kórképet okoztak egereken végzett kísérletek során. 

 

3.2.4. A hepcidinszintézis. A prohepcidin 

A hepcidin felfedezőitől nevének első tagját a májról, mint a hepcidin 

kizárólagos termelőjéről kapta, azonban a későbbi kutatások során kiderült, hogy a 

szervezetben más szervek is termelnek – elsősorban feltehetően a saját hepcidin 

ellátásukra – hepcidint (vese [32], retina [33, 34], központi idegrendszer egyes sejtjei 

[35, 36]). Mégis a máj termeli a legtöbb hepcidint a szervezetben [37].  

Kulaksiz és munkacsoportja egy korai vizsgálatukban a HepG2 májsejtvonalat 

(humán hepatoma sejtvonal) immunhisztokémiai és immunfluoreszcens módszerekkel 

vizsgálva megállapította, hogy a prohepcidin legnagyobb mértékben a májsejtekben 

termelődik. Azt is megállapították, hogy a májon belül is elkülönülnek a prohepcidin 

termelő, illetve nem termelő sejtek csoportjai. A prohepcidin termelő májsejtek a 

portális vénák köré csoportosulnak, és számuk a centrális vénák felé nagymértékben 

lecsökken. Ennek a zonalitásnak az lehet a magyarázata, hogy a portális vénán keresztül 
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érkezik a gyomor-bélhuzam felől a májba a vasban gazdag vénás vér és az itt lévő 

májsejtekkel érintkezik először [38]. 

Szubcelluláris szinten a prohepcidin a májsejt basolaterális oldalán gyűlik össze, 

az apikális oldalon egyáltalán nem láttak immunaktivitást. A májsejtek a basolaterális 

oldalról képesek a prohepcidint\hepcidint a májszinuszoidokba üríteni. Wallace és 

munkacsoportja kimutatta, hogy a prohepcidin a májsejtek basolaterális részen főleg a 

Golgi rendszerben és vezikulákban található [39]. Az nem ismert, hogy a májsejtek 

felhalmozzák-e a prohepcidint, és megfelelő jelre előállítják belőle a hepcidint, vagy 

nem tárolnak prohepcidint. Az is csak feltételezés, hogy a prohepcidin aminosavas pro-

régiója feltehetően poszt-transzlációs módosítás során, furin-szerű proprotein 

konvertázok hatására hasad le és keletkezik a bioaktív 25 aminosavas hepcidin. További 

vizsgálatok szükségesek ahhoz is, hogy megállapítsák, hogy a szérumban kimutatható 

prohepcidin a májon kívül alakul-e át hepcidinné konvertázok segítségével, vagy esetleg 

a felesleges prohepcidin kerül a keringésbe. 

 

3.2.5. A hepcidin hatásai 

A hepcidinnek két jelentős élettani hatása van. Csökkenti a szérum vas szintet, 

valamint antimikrobiális és antifungális hatással is rendelkezik. 

Vasszint-csökkenés: A hepcidin csökkenti a vas felszabadulását a raktárakból és 

csökkenti a vas szérumba kerülését az eritrocitákból [40]. A hepcidin hatását a máig 

ismert egyetlen vasexporter fehérje, a ferroportin működésének gátlása révén fejti ki [8, 

41]. A ferroportin a hepcidin eddig felismert egyetlen receptora, elsősorban a 

makrofágokon és a bélhámsejtek bazolaterális oldalán található meg, de megjelenik a 

májsejteken is (feltehetően ez utóbbinak eddig nem pontosan ismert szabályozó 

funkciója van) [42]. Nemeth és munkatársai kimutatták, hogy a hepcidin képes 

hozzákötődni a ferroportinhoz és elősegíteni annak a sejtekbe történő internalizálódását, 

majd degradálódását [41]. Egy, a C-terminálisán green flourescent proteinnel (GFP) 

jelölt ferropotint stabilan termelő sejtvonalat hoztak létre (HEK-293-Fpn). Normál 

állapotban a GFP-ferroportin a sejtek felszínén helyezkedett el, de hepcidin 

hozzáadására a ferroportin a sejtfelszínről a sejtek belsejébe került. A hepcidin nem 

csak a ferroportin internalizációját, hanem degradációját is előidézte. Azon ferroportin 
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molekulák, amelyek a sejtfelszínről bekerültek a sejtbe, nem kerültek vissza a sejt 

felszínére. 

Korai vizsgálatok emellett azt is kimutatták, hogy a hepcidin-szint változásának 

irányával ellentétesen változik a bélhámsejtekben a vasfelszívódásához szükséges egyéb 

molekulák (DMT1, DcytB és hephaestin) expressziója [40]. Ekkor feltételezték, hogy a 

hepcidin csökkenti ezen molekulák expresszióját, gátolva ezzel a táplálékvas 

bélhámsejtekbe jutását, és így csökkentve a szérum vas szintjét [43]. A szervezet 

azonban a vas igényének kielégítésére elsősorban a raktárakban felhalmozott vasat 

használja, és ezen molekulák expressziójának gátlása nem magyarázná kellőképpen a 

szérumvas csökkenését. További vizsgálatok szükségesek a hepcidin ezen molekulák 

exprssziójára gyakorolt esetleges hatásának pontos tisztázására, valamint annak 

jelentőségére. 

Antimikrobiális hatás: Az akut fázis fehérjeként is működő hepcidin 

antimikrobiális hatást mutat mind a Gram pozitív (pl.: Staphylococcus aureus és 

epidermidis, B-csoportú Streptococcusok) és Gram-negatív (pl.: Escherichia coli, 

Neisseria cinerea) baktériumokkal szemben, valamint antifungális hatása is van (pl. 

Candida albicans, Aspergillus fumigatus és niger, Saccharomyces cerevisiae). A 

hepcidin – hasonlóan a más defenzin típusú peptidhez – feltehetően a 

mikroorganizmusok membránját károsítja.  

Az antimikrobiális és antifungális hatás jelentősége azonban egyelőre még nem 

pontosan ismert [19]. In vitro körülmények között ugyanis a hepcidin csak olyan magas 

koncentrációban (10-30 µmol/l) mutat antimikrobiális és antifungális hatást, mely a 

szervezetben eddigi ismereteink alapján valószínűleg elérhetetlen. A vizeletben a 

hepcidin 3-30 nmol/l mennyiségben fordul elő és ez komoly gyulladásban is csak 

néhány µmol/l nagyságrendig emelkedik. Mindazonáltal a szérum és a szöveti hepcidin 

koncentrációt még nem mérték megbízható módszerekkel, ezért a hepcidin ezen 

tulajdonságának élettani és kórélettani jelentősége egyelőre bizonytalan [44]. 

Egerekben végzett in vivo, valamint a szintetikus hepcidinnel végzett in vitro 

szerkezet-hatás vizsgálatok kimutatták, hogy a vasháztartás szabályozásában a 25 

aminosavas forma szerepe szinte kizárólagos [25, 26]. A peptid N-terminális régiójában 

lévő aminosavak esszenciálisak a hepcidin-ferroportin kapcsolat kialakításában, ezáltal 

a vasháztartás szabályozásában. Az N-terminálison 5 aminosavval rövidebb 20-as forma 
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gyakorlatilag a teljes vasháztartás szabályzó aktivitását elveszíti. In vitro és in vivo 

körülmények között is a 20-as forma ebből a szempontból inaktív. Alátámasztja ezt a 

megfigyelést Nemeth és munkatársainak eredménye is, akik kimutatták, hogy az N-

terminális régióban létrejövő mutációk kevésbé aktív hepcidin variánst hoznak létre, 

míg az utolsó 5 aminosav teljes deléciója a biológiai aktivitás teljes elvesztését 

eredményezi. A rövidebb hepcidin formák antimikrobiális és antifungális hatása 

majdnem teljesen megtartott marad, hiszen a 20-as és 22-es formáknak in vitro csökkent 

antimikrobiális és kevéssé csökkent antifungális hatása van a 25-ös formához képest 

(kivéve a néhány mikróba, gomba ellen mutatott teljesen megtartott aktivitást). 

 

3.2.6. A hepcidinszintézis szabályozása 

Még a korai vizsgálatokban in vitro és egerekben in vivo igazolták, hogy a 

hepcidin mRNS expressziója nő, ha a szervezetben gyulladás vagy vastúlterhelés áll 

fenn [45]. Már a legelső vizsgálatok kapcsán beszámoltak azokról a megfigyelésekről, 

hogy vastúlterhelés hatására nő a máj hepcidin expressziója, vagy nő a szervezet vizelet 

hepcidin ürítése. Ezt követően több in vivo kísérletben igazolták, hogy egerek hepcidin 

termelése fokozódik lipopoliszacharid (LPS) hatásra. Nemeth és munkatársai emberi 

májsejtkultúrákat kezeltek LPS-sel. Míg azonban csak LPS mellett a hepcidin 

expresszió szignifikáns emelkedést nem mutatott, LPS-indukált monocyták növelték a 

májsejtek hepcidin expresszióját, mely azt igazolja, hogy az LPS nem közvetlenül hat a 

hepcidin expressziójára. Ezt követően különböző vegyületekkel kezelték a 

sejtkultúrákat és figyelték a hepcidin expresszióját. Kimutatták, hogy a hepcidin 

expresszió növekszik IL-6 hatására, de nem változik jelentősen IL-1 és TNF-α hatására 

[46-48].  

Nicolas és munkatársai megfigyelték azt is, hogy egerekben a hepcidin mRNS 

expressziója a májban nemcsak anémia, hanem hipoxia hatására is csökken. Ezekből 

arra következtettek, hogy ha a szervezetben hipoxia áll fenn, vagy a szervezet anémiás, 

nő az eritropoetin termelése, valamint ezzel párhuzamosan a hepcidin gén expressziója 

csökken. A hepcidin csökkent expressziójának első gyors hatásaként a RES-ből vas 

mobilizálódik, ami kielégíti a megnövekedett eritropoézissel járó fokozott vasigényt. Ha 

a vashiány megszűnik, a hepcidin expressziója is visszatér az alapállapotba. Anémia és 
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hipoxia után a hepcidin expressziója tartósan alacsony maradhat, addig, amíg a 

vasraktárak nem telítődnek. 

Az azonban, hogy gyulladás és vasterhelés hatására, hogyan emelkedik, illetve 

anémia és hipoxia hatására hogyan csökken a májsejtek hepcidin termelése, még nem 

tisztázott pontosan. Felfedezése óta intenzív kutatás folyik a hepcidinszintézisét 

szabályozó faktorok és molekulák azonosítására. Számos molekulát és jelátviteli 

útvonalat azonosítottak már, több még azonban felfedezésre vár. Eddigi ismereteinket 

az alább részletezendő modellben foglaljuk össze. 

 Jelenlegi ismereteink szerint négy feltételezett szabályozó útvonal vezérli a máj 

hepcidin termelését: a) a vasraktár-függő, b) az eritropoetikus aktivitástól függő és a c) 

gyulladástól függő szabályozás mellett létezik egy d) végrehajtó jelátviteli útvonal is. A 

hepcidinszintézis szabályozásában résztvevő feltételezett útvonalakat részben 

sejtkultúrákon végzett in vitro, részben egérben végzett in vivo kísérletek eredményeire 

alapozták. A szabályozásban résztvevő útvonalak modelljét az 5. ábra mutatja.
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5. ábra. A hepcidinszintézis szabályozásában résztvevő útvonalak modellje. (Forrás: Kemna [49])



 26

a) A vasraktárak telítettségéről a májsejteknek jelzést adó faktort egyelőre nem 

ismerjük, az azonban in vitro kísérletek alapján valószínű, hogy a májsejtek felszínén 

létrejövő transzferrin receptor 1 és 2, valamint HFE membrán fehérje komplex közvetíti 

a szérum transzferrin telítettségét, mely a vasraktárak telítettségét követve mutatja. A 

HFE a korábban már ismert hemokromatózis gén terméke egy, az MHC I családba 

tartozó membrán fehérje, mely a β2-mikroglobulinnal alkot kapcsolatot a sejtfelszínen. 

A két transzferrin receptor, valamint a HFE segítségével létrejövő komplex a hepcidin 

termelődését fokozó jelet közvetít a májsejt magja felé eddig még nem pontosan 

tisztázott jelátviteli útvonalon keresztül. 

b) Anémia és/vagy hipoxia estén az alacsony szöveti oxigénnyomás (pO2) a 

hipoxia indukált faktor 1-α (HIF 1-α) segítségével az eritropoetin (EPO) termelődésének 

a megnövekedéséhez vezet. Az EPO hatására nő az eritropoetikus aktivitás, ezért a 

csontvelőnek még több vasra van szüksége, mely a vas gyors mobilizálódását 

eredményezi a vasraktárakból. Ezt időben később, lassabb válaszként a megnövekedett 

vasfelszívódás követi, függően a vasraktárak telítettségétől. Ez azt feltételezi, hogy az 

anémia és a hipoxia által elindított jel a vasraktárak telítettségét jelző (eddig még 

ismeretlen) faktoron keresztül érkezik a májsejthez (vagyis nem tud létrejönni a 

hepcidin termelődését fokozó jelet közvetítő transzferrin receptor 1 és a HFE 

membránfehérje-komplex). Az eritropoetikus aktivitást a szolubilis transzferrin receptor 

(sTfR) és a nemrégiben felfedezett GDF-15 (growth differentiation factor) közvetítheti. 

c) A harmadik szabályozó útvonal a szervezetben kialakuló gyulladást és a 

fertőzést  közvetíti a májsejt felé. A gyulladásos kaszkád részeként emelkedik az 

interleukin-6 (IL-6) szintje, mely a JAK (Janus kináz)/STAT-3 (signal transducer and 

activator of transcription) jelátviteli útvonalon keresztül vezet a hepcidin termelődés 

fokozódásához. Ez a jelátviteli útvonal viszonylag független a többi útvonaltól. 

d) Feltételezések szerint mind a vasraktár-függő, mind az eritropoetikus 

aktivitástól függő útvonal a végrehajtó jelátviteli útvonal szabályozása alatt áll. Ezt az 

útvonalat a membránhoz kötött hemojuvelin vezérli, mely a BMP/SMAD4 komplex 

segítségével közvetíti a jelet. A hemojuvelint érintő mutációk gátolják a vasraktár- és az 

eritropoetikus aktivitástól függő útvonalak jeleit is. A membránhoz kötött hemojuvelin 

párja a szolubilis hemojuvelin (mely feltehetően az előbbi alakból keletkezik 

enzimatikus hasítás hatására) csökkenti a hepcidin mRNS expressziót. 
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Az 5. ábrán látható, hogy az USF1 és 2 géneknek direkt hatása van a hepcidin 

génjére, mely a lipid-, glukóz- és vas-metabolizmus közötti szoros kapcsolatot 

feltételezi. 

 

3.2.7. A hepcidinszintek kinetikája 

 A hepcidin májsejtekből keringésbe kerülése után a szervezetből a vizeleten 

keresztül távozik. Szérum vascsökkentő hatása egérben dózisfüggő, 4 órán belül 

jelentkezik és 48 óránál is tovább tarthat [25]. IL-6-tal vagy LPS-sel kiváltott indirekt 

hepcidin indukció után hasonlóan gyors vizelet hepcidin exkréciós választ észleltek, az 

akut fázis fehérjékhez hasonlóan 6 óra után jelentkező csúccsal, majd folyamatos 

csökkenéssel [48, 50]. Emberekben 3 napon keresztüli orális vas szupplementáció után 

24 órával a vizelet hepcidinszint szignifikáns emelkedést mutatott, mely a következő 

napokban csökkent a vas adagolás folytatása ellenére. A vizeletben megjelenő hepcidin 

kinetikája utal a peptid keringésből való gyors kiürülésére, mely a vas-szupplementációt 

követően paradox módon hosszantartó, gátolt vasfelszívódást vont maga után [48]. A 

vasháztartást jellemző paraméterek ekkor ennek megfelelően változatlanok maradtak a 

következő napokban. A hepcidin sajátos szerkezetére utal a vizeletben való gyors 

megjelenése is [32]. 

 

3.2.8. A hepcidin szerepe az immunrendszerben 

A hepcidin szerepe az immunrendszerben kettős lehet. 

A szervezetet megtámadó kórokozóknak az emberi sejtekhez hasonlóan 

szükségük van a vasra nélkülözhetetlen molekuláik és citokrómjaik szintetizálására. A 

gerinces szervezetek számos mechanizmust (laktoferrin, lipocalin, Nramp1 - natural 

resistance-associated macrophage protein 1) működtetnek arra, hogy gátolják a 

szervezetbe kerülő mikroorganizmusokba a vasbejutást [51]. Ezek közül a legfontosabb, 

hogy a szervezetben fertőzés hatására gyorsan csökken a szérum vas szintje, melyben 

igen fontos szerepe van a gyors citokin-vezérelt hepcidin emelkedésnek. A ferroportin 

gyors internalizálódása, majd degradációja lezárja a vasraktárakat és leállítja a 

vasfelszívódást [52]. A vörösvértestek termelődése azonban tovább tart és emiatt a 

relatíve kicsi transzferrin-vas tartalom gyorsan kiürül a szérumból. A szérumvas gyors 
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csökkenésének jelentőségét a fertőzések elleni védekezésben alátámasztja, hogy a 

hemokromatózisos betegek fogékonyabbak bizonyos fertőzésekre [53, 54].  

A hepcidinnek, mint ezt már korábban részletesen is taglaltuk, van közvetlen 

antimikrobiális és antifungális hatása is [19]. Az ezzel kapcsolatos kutatások azt 

mutatták ki, hogy azt a hepcidin-koncentrációt, amelynek in vitro antimikrobiális és 

antifungális hatása van, a szervezetben keletkező hepcidin jelenlegi ismereteink szerint 

még igen komoly gyulladásban sem éri el. Egy újabb vizsgálat kimutatta azt is, hogy a 

májsejteken kívül még a makrofágok és neutrofil granulociták is képesek hepcidin 

termelésére [55]. A makrofágok hepcidin termelését kizárólag a baktériumok 

lipopoliszacharidjai TLR4-es mintázatfelismerő receptorokon keresztül képesek 

indukálni. Peyssonnaux és munkatársai igazolták, hogy a makrofágok és neutrofil 

granulociták nem a szérum vas-szint változásainak hatására kezdenek el hepcidint 

termelni, hanem arra csak bakteriális fertőzés hatására képesek [56]. A vizsgálat során 

kimutatták, hogy baktériumok lipopoliszacharidjai TLR4-es receptorokon keresztül az 

infekció korai fázisában hepcidin emelkedés nélkül csökkentik a ferroportin mRNS és 

fehérje szintjét is.  

Mindez azt igazolja, hogy a hepcidin nemcsak a baktériumok számára is 

létfontosságú vas szérumból való eltüntetésével (illetve odajutásának 

megakadályozásával) gátolja azok szaporodását a szervezetben, hanem rendelkezik in 

vivo is hatékony, közvetlen antimikrobiális hatással is. Ugyanis az aktiválódó 

makrofágok és neutrofil granulociták már a fertőzött mikrokörnyezetben elkezdik a 

hepcidin termelését, feltehetően lehetővé téve ezzel a megfelelő hepcidin-koncentráció 

elérését. 

 

3.3. A hepcidin és prohepcidin mennyiségi meghatározásának lehetőségei 

 Jelenleg kevés, humán klinikai alkalmazásra is használható hepcidin-szint 

meghatározására alkalmas mérőmódszer létezik. A sejtkultúrákon és az 

állatkísérletekben használt, hepcidin mRNS mérésére alkalmas módszereket, 

nyilvánvalóan a nagy mintavételi igény és a mintaforrás korlátozottsága miatt klinikai 

vizsgálatokban csak nagyon ritkán használják, illetve az mRNS szintek a 

hepcidinszintet sem tükrözik feltétlenül. A hepcidin, illetve prohepcidinszint 

meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése több ok miatt nehéz [15]. 
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3.3.1. Prohepcidin mennyiségi meghatározása 

A prohepcidint egyelőre csak szérumból mutatták ki, viszont mérete és a 

hepcidinhez képest kisebb fajok közötti konzervativizmusa lehetővé tette, hogy 

rutinszerűen használható mennyiségi meghatározásra alkalmas módszert fejlesszenek ki. 

Kulaksiz és munkatársai egy kompetitív ELISA rendszert fejlesztettek a prohepcidin 

kimutatására, mely ma már a kereskedelmi forgalomban is elérhető (DRG International, 

USA) [38]. Ennek segítségével már több munkacsoport is mért szérum 

prohepcidinszinteket egészséges felnőttekben és különböző betegcsoportokban [57-63]. 

Az viszont, hogy a szérum prohepcidin milyen mértékben tükrözi a szérum vagy a 

vizelet hepcidinszintjét, egyelőre nem tisztázott. 

 

3.3.2. A hepcidin mennyiségi meghatározása 

3.3.2.1. A hepcidin mennyiségi meghatározásának módszerei 

A hepcidin vizeletben és szérumban is jelen van. Felfedezése óta számos 

kutatócsoport próbálkozott már az emberi vizelet és szérum hepcidinszint mennyiségi 

meghatározására alkalmas módszer kidolgozásával, azonban napjainkban csak néhány 

ilyen módszer áll rendelkezésre, az sem kereskedelmi forgalomban [15]. 

Napjainkban csak egy-egy antitest alapú módszer létezik a vizelet, illetve a 

szérum hepcidin-szint mennyiségi meghatározására: a vizelet hepcidin meghatározására 

egy szemikvantitatív dot blot [48, 64] és a szérum hepcidin kimutatásra egy Western 

blot módszer [65]. A dot blot módszer során a vizelet hepcidin igen alacsony 

koncentrációja miatt először a vizeletet kationcserélő gyanta (Macroprep, Bio-Rad, 

USA) segítségével tisztították, illetve koncentrálták, majd ezt követte az első- és 

másodlagos antitestek kötődése, valamint a kemilumineszcens detektálás. Ebben a 

módszerben nem kereskedelmi forgalomban kapható antitestet használtak (nincs pontos 

adat az antitestről). A hepcidin mennyiségét a vizelet kreatinin mennyiségéhez 

viszonyították. Az előkészítési fázis, a fehérje extrakció során bekövetkező bizonytalan 

mennyiségű hepcidin veszteség miatt ez a módszer szemikvantitatív, viszont számos 

vizsgálatban mérték ezzel a módszerrel a vizelet hepcidinszinteket. A szérum 

hepcidinszint mérésére használt Western blot módszert kereskedelmi forgalomban 
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kapható antitesttel és standarddal (Alpha Diagnostic International, USA) kivitelezték, de 

csak egyetlen klinikai vizsgálat során használták. 

 Az utóbbi időben tömegspektrometrián alapuló módszereket fejlesztettek a 

hepcidin mennyiségi meghatározására. 

Kemna és munkatársai kifejlesztettek egy SELDI-TOF tömegspektrometriás 

alapú módszert, mely alkalmas a hepcidin három izoformájának (hepcidin-25, -22, és -

20) kimutatására, valamint szemikvantitatív mennyiségi meghatározására, mind 

vizeletben, mind szérumban [28, 66] méréseiket hepcidin analóg belső standardhoz 

viszonyították. Ez a mérési módszer gyorsan kivitelezhető, azonban mintaelőkészítési és 

mintafelviteli okok miatt gépesítése nehezen lenne megoldható. (Ehelyütt kell 

megjegyezni, hogy a SELDI kifejezés a Chipergen cég márkaneve. A módszer 

tudományos szempontból nem különbözik a MALDI módszertől, azonban a dolgozatom 

további részében is a SELDI kifejezést fogom használni azon publikációk említésekor, 

ahol a szerzők maguk is ezt a nevet használják.) 

Tomosugi és munkatársai szintén SELDI-TOF tömegspektrometriás 

szemikvantitatív módszert fejlesztettek szérum hepcidinszint mérésére, azonban ők 

hígított szérummal és bioprocesszorral dolgoztak, mely jelentősen megkönnyíti a 

gépesített mintamérés megoldását [67]. Mintáikat szintetikus emberi hepcidin 25-hez, 

mint külső standardhoz viszonyították. 

A két legfrissebb vizsgálatban, Murao [68], valamint Murphy [69] és 

munkatársai a szérum hepcidinszint kvantitatív mérését folyadékkromatográfiás 

rendszerhez kapcsolt tandem tömegspoktrométerrel végezték nem-hepcidin belső 

standardot használva. 

 

3.3.2.2. Módszertani problémák 

A vizelet hepcidin-szint mennyiségi meghatározására alkalmas antitest alapú 

módszer kifejlesztését számos tényező nehezíti. Az egyik probléma a hepcidin fajok 

közötti nagyfokú konzervativizmusa, mely nehézzé teszi hatékony hepcidin-ellenes 

antitestek fejlesztését, valamint a hepcidin izoformák azonosítását is. További 

problémát jelent, hogy a hepcidin kis mérete, speciális, összetett szerkezete miatt nehéz 

a megfelelő standardok szintetizálása, valamint a hepcidin igen alacsony koncentrációja 
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[64, 70], mind a szérumban, mind a vizeletben. A saját fejlesztésű antitestek 

specificitása nem megfelelően igazolt, valamint hozzáférésük is korlátozott [71]. 

A fentebb vázolt, a vizelet és szérum hepcidin mennyiségi meghatározására 

kifejlesztett módszerek nagy része (egy kivételével) szemikvantitatív, ráadásul a 

nehezebb elérhetőség, valamint speciális vegyszerigény (pl. kereskedelmi forgalomban 

nem kapható, „házilag előállított” antitest) miatt csak a világ kevés laboratóriumában 

kivitelezhető. A módszerek mindenki számára elérhető pontos beállítása, egységes belső 

standard használata, az egyes módszerek összehasonlító vizsgálata jobban lehetővé 

tenné az eredmények összehasonlítását a jövőben. 

 

Munkánk kezdetén nem volt olyan általánosan elfogadott módszer, ami lehetővé 

tenné a hepcidin gyors és reprodukálható mérését a rutin klinikai munka számára, ezért 

PhD munkám egyik fő célkitűzése egy ilyen módszer kidolgozása volt (lásd. 

Célkitűzések, 4.2.a. és b.) 

 

3.4. Klinikai megfigyelések 

3.4.1. Prohepcidin 

A szérum prohepcidin-szint méréseket minden kutatócsoport a Kulaksiz és 

munkatársai által kifejlesztett ELISA módszerrel végezte [32, 38].  

Kulaksiz és munkatársai egészséges felnőttekben, herediter hemokromatózisos, 

renális anémiás, valamint krónikus veseelégtelenségben szenvedő (dializált) betegekben 

mérték a szérum prohepcidinszinteket. A szérum prohepcidin a szérum hepcidinnel 

azonos nagyságrendben – ng/ml – van jelen a szérumban. Az egészséges felnőttek 

szérum prohepcidinszintje széles tartományon belül változik (átlag: 106 ng/ml, 

tartomány: 51,6-153,4 ng/ml). Az egészségesek, valamint a betegek szérum 

prohepcidinszintjei nem függenek össze a vasháztartást jellemző szérum paraméterekkel 

(szérum vas, ferritin, transzferrin szaturáció). Herediter hemokromatózisos betegekben a 

szérum prohepcidinszint szignifikánsan alacsonyabb, mint az egészségesekben (átlag: 

70,2 ng/ml). Nem találtak viszont különbséget a kezelt és nem kezelt hemokromatózisos 

betegek között. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy herediter hemokromatózisban a 

vastúlterhelés ellenére nagy a vas felszívás a bélben. Ebből arra következtettek, hogy a 
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herediter hemokromatózisban nem működik megfelelően a hepcidin szabályozása; az 

alacsony hepcidinszint nem képes csökkenteni a túlzott vasfelszívást.  

Kulaksiz és munkacsoportja vizsgálatai során a krónikus veseelégtelenségben 

szenvedő betegek szérum prohepcidinszintjei szignifikánsan magasabbak voltak az 

egészséges betegekéhez képest (átlag: 148,1 ng/ml) [38, 58, 59]. A renális anémiában 

szenvedők szérum prohepcidinszintje nem különbözött az egészségesekétől, de 

szignifikánsan alacsonyabb volt a krónikus veseelégtelenségben szenvedőkéhez képest. 

Eredményeik alapján felvetették annak a lehetőségét, hogy az emelkedő hepcidinszintje 

a csökkenő veseclearence-t jelzi. Taes és munkatársai veseelégtelenségben szenvedő 

(dializált) betegek szérum prohepcidin értékeit vetették össze azok vérképzését 

(vörösvértest-szám, hemoglobin, hematokrit és MCV) és vasháztartását (szérum vas, 

transzferrin, transzferrin szaturáció és ferritin) jellemző paraméterekkel, valamint 

vesefunkciójával [57]. Nem találtak összefüggést a prohepcidin és a vérképzést, illetve a 

vasháztartást jellemző paraméterekkel sem, azonban hasonlóan Kulaksiz eredményeihez 

azt figyelték meg, hogy a romló vesefunkcióval párhuzamosan emelkednek a szérum 

prohepcidin értékek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a hepcidin 

esetleg ezekben az esetekben a krónikus betegség miatt, direkt emelkedik [30, 64]. 

Hsu és munkatársai krónikus hemodialízisben részesülő betegek prohepcidin-

szintje és hematokrit-értéke között közvetlen kapcsolatot írtak le. Hasonló vizsgálatuk 

során Malyszko és Eleftheriadis szintén kimutattak összefüggést a szérum prohepcidin 

és a hematokrit érték között, azonban ellenkező, negatív előjellel [72, 73]. Kato és 

munkatársai eredményei szerint a szérum prohepcidin nem jó jellemzője a vérképzés 

jellemző paramétereknek hemodializált betegekben [74]. A hemodializált betegek egy 

speciális betegcsoportot képeznek, hiszen gyakran szorulnak vas és eritropoetin 

pótlására, ezért számos külső faktor befolyásolhatja tehát a hepcidin és a 

prohepcidinszintek mellett a vasháztartást és a vérképzést jellemző paramétereket is. 

Arról sincs pontos információnk továbbá, hogy a hemodialízis milyen mértékben 

tisztítja meg a szérumot a prohepcidintől. Keresztmetszeti vizsgálattal nem lehet 

megfelelően eldönteni, hogy fennáll e, ez esetben az ok okozati összefüggés, ezért 

további longitudinális vizsgálatok szükségesek ezek bizonyításához [59]. 

 Az, hogy a prohepcidin – ellentétben a hepcidinnel – nem mutat összefüggést a 

vasháztartást (szérum vas, ferritin) jellemző paraméterekkel, arra utalhat, hogy a 
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prohepcidin egy, hepcidin-szerű hatással valószínűleg nem rendelkező, inaktív 

molekula. 

 

3.4.2. Hepcidin 

A vizelet, illetve a szérum hepcidinszint klinikai vizsgálatainak eredményei 

számos különböző módszer segítségével születtek (Lásd: 3.14.2.1. „A hepcidin 

mennyiségi meghatározásának módszerei” című fejezet). Ennek következtében 

összevont értékelésük nehéz, annak ellenére, hogy egyes vizsgálatok kapcsán a mintákat 

több módszerrel is vizsgálták. Célszerű lenne ezért egy általánosan elfogadott módszert 

használni. Alább néhány fontosabb vizsgálat eredményét taglalom. 

Az in vitro kapott adatok és az állatkísérletes vizsgálatok eredménye alapján a 

hepcidin egy olyan, II-es típusú akut fázisban részt vevő fehérje, ami a felelős lehet a 

gyulladásért és a gyulladás mellett bekövetkező vasháztartás-változásért. Ezt a 

hipotézist több klinikai vizsgálat kapcsán tesztelték [71].  

Nemeth és munkacsoportja több betegcsoportban, több tanulmányban vizsgálta a 

vizelet hepcidin-szintjét [50, 64, 75, 76]. A vizelet hepcidinszintjét a vizelet kreatinin 

szintre vonatkoztatták (ng hepcidin/mg kreatinin). Egészséges felnőttek vizelet 

hepcidinszintje szintje széles tartományon belül változik: 10-200 ng/mg kreatinin [64, 

70, 75, 77, 78]. Emberben ők igazolták először, hogy a fertőzés, a gyulladás és a 

vastúlterhelés hepcidin-termelést indukál. Eredményeik azt mutatják, hogy a vizelet 

hepcidin-szintje hemokromatózisos és gyulladásos anémiában szenvedő betegekben 

nagyságrendekkel emelkedik az egészségesekhez képest. A kezelt hemokromatózisban 

szenvedő betegek vizelet hepcidinszintje minimálisan emelkedett az egészségesekhez 

képest. A legmagasabb értékeket vastúlterhelt betegeknél mérték. Akut gyulladás során 

a vizelet hepcidin-szintje szintén szignifikánsan nő. Egy szeptikus beteg vizelet 

hepcidinszintjét is követték a vizsgálat során, akinek a vizelet hepcidinszintje a 

megkezdett antibiotikum kezelés hatására az ötödik napra a kezdeti érték tizedére esett 

vissza, de csak a 25. napra normalizálódott. A vasháztartás paraméterei közül ezekben a 

vizsgálatokban csak a szérum ferritin szint mutatott összefüggést a vizelet 

hepcidinszintjével [64]. Papanikolau eredményei arra utalnak, hogy a vizelet 

hepcidinszint vizsgálata segíthet a különböző vastúlterhelésben szenvedő betegek 

differenciáldiagnosztikájában is [75]. 
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Dallalio és munkatársai a plazma és vizelet hepcidinszintet monitorozták 

egészséges és anémiás betegekben. Vizsgálataikban a plazma hepcidinszint 

összefüggött a ferritin szinttel és a plazma teljes vaskötő-kapacitásával, de nem mutatott 

összefüggést a vasháztartást jellemző többi paraméterrel [65]. A plazma hepcidinszint 

csökkenés nem különbözött lényegesen az egyes anémiás csoportokban, azonban az 

átlagos plazma hepcidinszint a krónikus betegség miatt anémiás betegekben 

szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a vashiányos anémiás betegekben (ez a 

megfigyelés Nemeth és munkatársai vizsgálatának fényében még érdekesebb). 

Howard és munkatársai maláriafertőzött (P. falciparum) betegeket vizsgáltak és 

kimutatták, hogy a vizelet hepcidinszintet összefügg a parazitaemiával [79]. Ebből 

látható, hogy a hepcidinszintézisre nemcsak a bakteriális, hanem a parazitafertőzés is 

emelheti. A vírusfertőzések hepcidinszintézisére gyakorolt hatásáról egyelőre nincs 

információnk. 

A szérum prohepcidin-szint és a szérum vagy vizelet hepcidin-szint 

kapcsolatáról egyelőre csak kevés adat áll rendelkezésre. Kemma és munkatársai 10 

egészséges fiatalt vontak be vizsgálatukba, mellyel az IL-6 szerepét vizsgálták a 

hepcidin indukcióban. Lipopoliszacharidot injektáltak (intravénásan) a részvevőkbe, 

majd a 0., 1,5., 3., 6., 12., 22. órában vizsgálták a szérum prohepcidin és a vizelet 

hepcidinszintet, a szérum vas és a CRP, valamint több citokin szintjét (IL-6, IL-10, 

TNF-α és IGF-γ). Az IL-6 3 órán belül nagyfokban megemelkedett, a vizelet hepcidin 

csúcsa a 6. órában volt, míg a szérum vas folyamatosan csökkent. A szérum 

prohepcidinszint nem csökkent szignifikánsan a 22 órás intervallum alatt és nem 

mutatott összefüggést a többi paraméterrel sem. Ez az in vivo humán vizsgálat igazolta 

az IL-6–hepcidin kapcsolat jelentőségét gyulladás okozta vashiányban, valamint 

kiemelte a vasháztartás gyors válaszkészségét is [50]. Az IL-6–hepcidin tengely 

fontossága mellett azonban Sharma és munkatársai rávilágítottak arra, hogy multiplex 

myelomában szenvedő betegekben az emelkedett hepcidinszintekben szerepe van egy 

IL-6-tól független mechanizmusnak is [76]. 

A vizelet hepcidin-szint szorosabb összefüggést mutatott a klinikai képpel, mint 

a plazma-hepcidin kongenitális krónikus anémiás betegekben [77]. Ennek hátterében a 

hepcidin viszonylag rövid plazma fél-életideje áll, ami miatt a plazma hepcidinszint 

rövidtávon jelentősen ingadozhat.  
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3.4.3. Vasháztartás a gyermekkorban 

Felnőtteknél, illetve idősebb gyermekeknél a vasanyagcsere már elég jól ismert, 

és ilyenkor drasztikus változások csak ritkán, kóros esetekben fordulnak elő. A 

kisdedkortól az adolescens korig a vasháztartást elsősorban a növekedés és a fejlődés 

miatt jelentősen megnövekedett vasigény és -felszívódás jellemzi. Ezzel ellentétben a 

korai perinatális időszakban hirtelen nagy vasszint-esés következik be, aminek az oka 

egyelőre ismeretlen. Ezért különösen érdekes lehet ebben az időszakban a vasszint-

csökkentő hepcidin vizsgálata. 

 

3.4.3.1. Újszülöttek vasháztartása 

3.4.3.1.1. A vérképzés a méhen belüli időszakban 

A méhen belüli élet során a vérképzés mindvégig hiperregeneratív jellegű, 

döntően a relatív hipoxiás környezet, a folyamatos testtömeg-gyarapodás és kisebb 

részben a magzati vörösvérsejtek rövidebb élettartama miatt [80]. Az aktív 

vörösvértestképzés mértéke a terhesség előrehaladtával fokozatosan csökken. Az 

eritropoézis mértékét jól tükrözi a keringésben található magas retikulocita arány, amely 

a terhesség idejével fordítottan változik, de még a terminusra született újszülöttekben is 

3-7 % [81]. A méhen belüli időszakban (a placenta anyai felszínén nagy sűrűségben 

elhelyezkedő transzferrin-receptoroknak köszönhetően) bő a magzat vasellátottsága, így 

az igen aktív vérképzés ellenére a magzati szérumvas-értékek jellemzően magasak. A 

magzat vaskészleteire és vérképzésére az anya anémiája, vasellátottsága szélsőséges 

eseteket leszámítva csekély hatást gyakorol. A magzati élet utolsó trimeszterét jellemzi 

a megszületés pillanatában észlelhető poliglobulia, magas szérum vas, a későbbi 

életkorokban jellemző szérum ferritin, és az annál alacsonyabb transzferrin szint. A 

méhen belüli életben olyan magas a szérumvas szintje, amilyen fiziológiás körülmények 

között nem fordul elő többet az élet folyamán. 

 

3.4.3.1.2. Az újszülöttek vasháztartása és vérképzése 

A megszületés a szöveti oxigénellátottság hirtelen megemelkedését 

eredményezi. Emiatt az eritropoetin szintézise (ami ekkor még döntően a májban zajlik) 

órák alatt csökken, majd érett újszülöttekben kb. 3 hónapos korig alacsony szinten 

marad [82]. Emiatt a vérképzés hónapokig hiporegeneratív jellegűvé válik. Az 
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eritropoetin termelés csökkenésével, a méhen belüli életre jellemző, – a későbbi élethez 

képest – magas retikulocita szám a 4. életnap után csökken, majd mintegy 48 óra alatt 

eléri a 10 ezrelék alatti szintet. Ennek oka, hogy a retikulociták kiérése nagy 

valószínűséggel érési gátlást szenved, az anya felőli vasellátás hirtelen megszűnése 

miatt [83]. Ebben az időszakban fokozatosan csökken a hemoglobin szintje, és erre a 

periódusra a vasraktárak átrendeződése jellemző, amikor a lebomló vörösvértestek 

vastartalma a szöveti vasraktárakba kerül [84]. Ekkor a lebomló hemoglobinból 

származó vas bőségesen fedezi a szerény ütemű vérképzés szükségleteit. Ráadásul az 

egészséges újszülött hosszú időre elegendő vasraktárakkal jön a világra, így jóllehet az 

első élethónapokban a testtömeg-gyarapodás nagyarányú, a csecsemők mégsem 

szorulnak számottevő külső vasbevitelre. Ezért a külső vasigény és az enterális 

felszívódás az első élethónap során kismértékű. Az első élethónapokat hiporegeneratív 

vérképzés, folyamatosan csökkenő hemoglobin és hematokrit érték, alacsony 

retikulocita-szám, későbbi életkorokban jellemző szérum vas, valamint alacsonyabb 

transzferrin és magasabb ferritin-szintek jellemzik. Idővel ez az egyensúly vezet az 

újszülöttek fiziológiás hiporegeneratív anémiájához a 3. élethónap táján. 

 

3.4.3.1.3. A vasháztartás gyors változásai a születés után 

A születés után gyors dinamikájú, szélsőséges, a vasháztartást és az antioxidáns 

rendszert érintő változások zajlanak [85]. Erről azonban jelenleg igen kevés adat áll 

rendelkezésre. Vahlquist és munkatársai már 1941-ben leírták, hogy a születés 

pillanatában, a köldökzsinórvérben mérhető szérum vasszint magasabb a felnőttkori 

értékekhez képest, ami később hirtelen, szélsőségesen mély szintre csökken közvetlenül 

a születés után (olyan alacsony szintre, amely szintén nem tapasztalható a későbbi élet 

során) [84]. Ezzel egyidejűleg a szérum transzferrin szint nem változik, ami a 

transzferrin szabad vaskötő kapacitásának jelentős emelkedését eredményezi. Ezt 

néhány évvel később Sturgeon és munkacsoportja is megerősítette [86]. 

Kutatócsoportunk, egyik korábbi munkájában (humán rekombináns eritropoetin 

koraszülötteken való alkalmazása során) a 48. életórában vett vérmintákban extrém 

alacsony szérum vasszinteket észlelt a köldökzsinór vérhez képest [87]. A jelenség 

magyarázata egyelőre pontosan nem ismert. Az egyik hipotézis az volt, hogy a 

placentáris keringés és vele együtt a placentáris vastranszport hirtelen megszűnése miatt 
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a még keringésben átmenetileg perzisztáló nagyszámú retikulocita, mint vasakceptor, a 

szérum vas szint meredek csökkenését eredményezi. Valószínűleg a szöveti 

vasraktárakból való vas-felszabadulás hosszabb időt igényel, és az átmeneti alacsony 

szérum vas szint kompenzálása késik. Mindezek feltehetőleg együtt vezetnek a 

retikulociták érési gátlásához, amely magyarázatul szolgál arra a jelenségre, hogy az in 

vitro 24 órás érési idejű retikulociták in vivo ennél hosszabb ideig érnek pár napos 

újszülöttben. 

 Ugyanebben a vizsgálatban az újszülöttek negyedénél megszületéskor toxikus 

szabadvas jelent meg a szérumban, illetve az antioxidáns kapacitás hirtelen megnőtt. Ez 

a megfigyelés hasonló Lindemann és munkatársai eredményéhez, amely szerint a 

megszületéskor gyakran detektálható szabadvas a 3. életnapra eltűnik a keringésből [88, 

89]. A szabadvas a megszületéskori és a posztnatális mintákban annak ellenére volt 

jelen, hogy a transzferrin rendelkezik szabad vaskötő helyekkel, ugyanakkor a 

szabadvas csökkenése és eltűnése a teljes vastartalom meredek csökkenésével és az 

extracelluláris tér vasfüggő antioxidáns kapacitásának fokozódásával egyidejűleg 

következik be. Ezzel egyidejűleg a szérum transzferrin szint nem változott, ami a 

transzferrin szabad vaskötő kapacitásának jelentős emelkedését eredményezi. A szabad 

vaskötő kapacitás, vagy apotranszferrin a reaktív szabadvas megkötésének 

potenciáljával az egyik leghatékonyabb faktor a lipidperoxidáció gátlásában. A 

megszületést követő feltűnően gyors és nagyon nagy mértékű szérumvas-csökkenés 

magyarázatául szolgál, hogy a placentáris vasellátás hirtelen megszűnik, ugyanakkor a 

4. életnapig a keringésben még nagy számban találhatók retikulociták. A vizsgálatban a 

retikulociták perzisztáltak a keringésben az első 3 életnap folyamán. A két jelenség 

együttesen a vasszint szélsőséges csökkenését okozza az első életóráktól kezdve. A 

jelenség átmeneti: pár nap elteltével a szérum vas szint normalizálódik, amint a 

retikulociták kiérése befejeződik, és lényegében nem változik az élet első 3 hónapja 

során.  

Arra vonatkozóan, hogy a korai perinatális időszakban a gyors vasszint 

csökkenés és az antioxidáns kapacitás gyors növekedésének hátterében pontosan mi áll, 

illetve, hogy a nemrégiben felfedezett, a vasháztartásban szerepet játszó molekuláknak, 

például a hepcidinnek lehet-e szerepe ezekben a változásokban, illetve a vasraktárakból 

késő vasfelszabadulásnak, egyelőre nem állt adat rendelkezésre.  
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4. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Munkánk során egy, a vizelet hepcidinszint rutinszerű mérésére alkalmas, 

reprodukálható módszert kívántunk kifejleszteni. Ezzel kívántunk adatokat gyűjteni, 

egészséges újszülöttek korai posztnatális adaptációja során a vizelet hepcidin és 

előanyagának, a prohepcidin szérum szintjének a változásairól. 

 

4.1. Elsődleges célunk volt molekulárisan jól jellemzett, egyszerűsített 

szerkezetű hepcidinszármazékok előállítása, melyekre standardként van szükség a 

vizelet hepcidinszint mérésére alkalmas módszerek kidolgozásához. Ennek során 

az alábbi kérdéseket kellett megoldani: 

a. 25 aminosavas lineáris, redukált hepcidinszármazék szintézise, 

b. biotinnal módosított hepcidinszármazékok szintézise immunadszorpciós 

módszerek fejlesztéséhez, 

c. a tömegspektrometriás mérésekhez belső standard szintézise: acetil csoporttal 

módosított, lineáris, redukált 25 aminosavas hepcidinszármazék szintézise. 

 

4.2. A vizelet hepcidin kimutatására és szintjének mérésére alkalmas módszer 

kidolgozása: 

a. immunadszorpciós módszerekkel: 

ennek során a kereskedelmi forgalomban elérhető hepcidin ellenes antitestek,  

valamint a szintetizálni kívánt standard hepcidinszármazékok használatával, 

ELISA, dot blot, illetve Western-blot technikák alkalmazásával a vizelet 

hepcidinszint mérésére alkalmas eljárások kidolgozása, 

 

b. tömegspektrometriás módszerrel: 

a szintetizált standard hepcidinszármazék használatával, MALDI-TOF technika 

alkalmazásával a vizelet hepcidin-szint mérésére alkalmas eljárás kidolgozása. 
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4.3. Egészséges, érett újszülöttek vizelet hepcidin és a szérum prohepcidinszint 

vizsgálata megszületéskor, majd a születést követő első 48 óra során. Ennek során 

a következő kérdésekre kerestünk választ: 

• Változik-e a vizelet hepcidin, illetve a szérum prohepcidinszint érett, egészséges 

újszülöttekben a születés utáni 48 órában a születés után első vizeletmintához, 

illetve a köldökzsinórvérhez képest? 

• Összefügg-e a vizelet hepcidin, illetve a szérum prohepcidinszint érett, 

egészséges újszülötteknél a születés utáni 48 órában bekövetkező szérum 

vasszint-változással? 

• Összefügg-e a vizelet hepcidin, illetve a szérum prohepcidinszint érett, 

egészséges újszülötteknél a születés utáni 48 órában bekövetkező szérum 

antioxidáns-kapacitás változással? 

• Mutat-e összefüggést a vizelet hepcidin, illetve a szérum prohepcidinszint érett, 

egészséges újszülötteknél a vörösvérsejt-képzésre jellemző paraméterekkel? 
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5. ANYAGOK, MÓDSZEREK ÉS VIZSGÁLT EGYÉNEK 

 

5.1. Anyagok és reagensek 

Tentagel R gyanta, Fmoc-Thr(tBu)-Trt – ((0,17 mmol/g) Rapp Polymere (Tübingen, 

Németország)), Nα-Fluorenilmetiloxikarbonil (Fmoc) védett aminosav származékok 

Bachem (Bubendorf, Svájc) és/vagy Nova Biochem, (Läufelfingen, Svájc). Gyökfogó 

(tioanizol, 1,2-etánditiol (EDT), kapcsoló reagensek (N,N’-diisopropilkarbodiimid 

(DIPCI), 1-hidroxibenzotriazol (HOBt), benzotriazol-1-il-oxi-trisz-pirrolidino-

foszfónium hexafluoro-foszfát (PyBOP), N-diisopropil-etilamin (DIEA), és a hasító 

elegy (piperidin, 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undec-7-én (DBU), valamint a biotin és N-(+)-

biotinil-6-aminokapronsav (aminohexánsav) Fluka (Buchs, Svájc).  

Minden szintézishez (N,N-dimetilformamid (DMF, dikloromethán (DCM), N-metil-

pirrolidon (NMP), és tisztításhoz (dietil éter, acetonitril) szükséges reagens, valamint a 

trifluorecetsav (TFA), H2O2 és a H2SO4 – Reanal (Budapest, Magyarország). ELISA 

reagensek (sztreptavidin tormaperoxidáz konjugátum, TMB, Tween-20, H2O2) – Sigma-

Aldrich (Budapest, Magyarország). PVDF membrán – Millipore (Billerica, MA, USA). 

ELISA platek – Costar (San Diego, CA, USA), nyúl anti-human hepcidin IgG (α7 és 

α13) – Alpha Diagnostic International (San San Antonio, TX, USA) és ECL Advanced 

Chemiluminescent Reagent – Amersham (Uppsala, Svédország), Gel Logic Imaging 

System (Kodak, Budapest, Magyarország). SPE töltetek – (Supelco, USA, PA, 

Bellefonte). 

 

5.2. Vizelet hepcidin mennyiségi meghatározására alkalmas módszer fejlesztése 

5.2.1. Hepcidin és hepcidinszármazékok szintézise és kémiai jellemzése 

Munkánk során a natív hepcidin szekvenciájának 

(1DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT25) megfelelő [17, 19], különböző aminosav 

tagszámú, nyíltláncú peptidszármazékokat állítottunk elő: hepcidin-25 (1-25), hepcidin-

20 (1-20), N-terminális szegmens (1-7), C-terminális szegmens (13-25). Előállítottunk 

az N-terminális szegmens 5 glicin aminosavval hosszabbított változatot ((Gly)5-1-7) is. 

A peptidszármazékok után zárójelben, a dolgozatban használt rövidítésük szerepel (A 

számok az egyes aminosavak pozícióját jelzik a natív 25 aminosavat tartalmazó 

hepcidin aminosav sorrendje alapján [17, 19]). Előállítottuk továbbá a fent említett 
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nyíltláncú származékok N-terminálison módosított változatait: egy peptid acetilezett 

származékát (Ac1-25), egy peptid biotinnal módosított származékát (biotinil-(Gly)5-1-7) 

és a további peptidek biotin-Acp származékait: biotin-Acp-25, biotin-Acp-13-25, biotin-

Acp-1-7. A (Gly)5 és az Acp úgynevezett „spacerek”, melyeket a biotin és a peptid 

molekula közé helyeztünk az esetleges térbeli gátlás elkerülése érdekében. Az előállított 

peptidek szekvenciáját és jelöléseit az 1. táblázat mutatja. 

 

A peptid jelölése és/vagy neve A peptid szekvenciája 

hepcidin-25 (1-25) 1DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT25 

hepcidin-20 (1-20) 1DTHFPICIFCCGCCHRSKCG20 

N-terminális szegmens (1-7) 1DTHFPIC7 

C-terminális szegmens (13-25) 13CCHRSKCGMCCKT25 

(Gly)5-1-7 (Gly)5-1DTHFPIC7 

biotinil-(Gly)5-1-7 biotinil-(Gly)5-1DTHFPIC7 

Ac-1-25 Ac-1DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT25 

biotin-Acp-25 biotin-Acp-
1DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT25 

biotin-Acp-13-25 biotin-Acp-13CCHRSKCGMCCKT25 

biotin-Acp-1-7 biotin-Acp-1DTHFPIC7 

1. táblázat. Az előállított peptidek szekvenciája és jelölése (a betűk az aminosavak 

egybetűs kódjai [IUPAC nómenklatúra, www.iupac.org], a számok az egyes 

aminosavak pozícióját jelzik a natív 25 aminosavat tartalmazó hepcidin aminosav 

sorrendje alapján). 

 

A peptidek szintézise az Fmoc/tBu szilárdfázisú módszerrel történt. Ezt a 

szintézis stratégiát két kutatócsoport egymástól függetlenül és párhuzamosan fejlesztette 

ki [90, 91]. Ezen módszer esetében az aminosav-származékok átmeneti védőcsoportja a 
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9-fluorenil-metoxi-karbonil csoport (Fmoc), mely savakkal szemben stabil, bázisokkal 

szemben viszont labilis. 

A peptidek N-terminális módosítását (acetilezés, biotinálás) szintén 

szilárdfázison végeztük, a szilárd hordozóról hasított peptidek és módosított 

származékok tisztítását félpreparatív, fordított fázisú nagynyomású 

folyadékkromatográfiával (RP-HPLC) végeztük. A szintetikus vegyületek 

homogenitását analitikai RP-HPLC-vel ellenőriztük. A peptidek és származékok kémiai 

jellemzése és elsődleges szerkezetének bizonyítása tömegspektrometriával (ESI-MS, 

MALDI-TOF), valamint aminosavanalízissel történt. 

  

5.2.1.1. A nyíltláncú hepcidin és származékainak szintézise 

A peptidlánc felépítése a C-terminális – N-terminális irányba történt egy reaktív 

csoportot tartalmazó, oldhatatlan polimer hordozó 1,0 g TentaGel R (Trt-Thr(tBu)-

Fmoc) (0,17 mmol/g) kapacitású gyantához kötve. A C-terminális aminosavat 

közvetlenül vagy egy “linker” molekulán keresztül kapcsoltuk a hordozóhoz (6. ábra). 

 

 
6. ábra. A szilárd fázisú szintézisekben alkalmazott általános hordozó felépítése 

 

A szintézisek megkezdése előtt a gyantát DMF-ben háromszor mostuk. A gyanta 

Fmoc-védett származékként kerül kereskedelmi forgalomba, tehát az első aminosav 

kapcsolása a gyantához a Fmoc-védőcsoport hasítást követően történt. A célpeptidet 

alkotó aminosavak α-NH2-csoportján átmeneti, a nukleofil oldalláncokon, pedig a 

szintézis legvégén eltávolítandó védőcsoportokat alkalmaztunk. Ez az átmeneti 
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védőcsoport a savakkal szemben stabil, 9-fluorenil-metiloxi-karbonil védőcsoport 

(Fmoc) volt (Fmoc/tBu/Sheppard módszer). A célpeptid első aminosav molekuláját a 

linker funkciós csoportjához kötöttük. Az amidkötés kialakítása DIC/HOBt 

alkalmazásával, in situ aktív észter kialakításával történt.  

 Az Fmoc-védőcsoport hasításához piperidin/DBU/DMF 2:2:96 (V/V) elegyét 

használtuk. Az amidkötések kialakítása DIC/HOBt in situ aktív észterek kialakításával 

történt. A DIC/HOBt módszer alkalmazásakor az Fmoc-aminosav DMF-es oldatához 

ekvimoláris mennyiségű DIC illetve HOBt/DMF oldatát kevertük, 5-10 percig 

előaktiváltuk az aminosav-származékot a kapcsoló reagensekkel, majd ezután adtuk a 

gyantához. Az Fmoc/tBu stratégiával végzett szintézis 1 ciklusának összefoglalása a 2. 

táblázatban található. 

 

Művelet Reagens/Oldószer Időtartam (perc) 

Gyanta mosása 3 x 2-5 ml DMF 3 x 1 

Fmoc védőcsoport 

eltávolítása 

2 x 2-5 ml hasítóelegy 

piperidin/DBU/DMF 2:2:96 (V/V) 
2+2+5+10 

Gyanta mosása 6 x 2-5 ml DMF 6 x 1 

Kapcsolás 

3 ekvivalens* Fmoc-aminosav-

származék/DMF+ ekvimoláris HOBt, 

DIC/DMF (5 perc előaktiválás)elegy 

végtérfogat 2,5-5 ml 

30-90 

Gyanta mosása 4 x 2-5 ml DMF 4 x 2 

Kapcsolási reakció 

követése 

ninhidrin, brómfenolkék, izatin ** 

próba 
 

2. táblázat. Az Fmoc/tBu stratégia szerint végzett peptidszintézis egy ciklusának menete 

*gyantakapacitásra számított mennyiség  

**Fmoc-Pro-hoz való kapcsolást követően alkalmazott reagens 

 

A gyantához kapcsolt aminosav-származék átmeneti Nα- védőcsoportjának 

eltávolítása után a peptidgyantát a következő Nα-védett aminosav származékkal 
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reagáltattuk. Ez az aminosavszármazék ismét reagál a C-terminális aminosavval. A 

kapcsolás végbemenetelét ellenőrizni kell, s amennyiben a reakció nem teljes, a 

kapcsolást meg kell ismételni.  

Ezután ez a „védőcsoport eltávolítás – kapcsolási reakció” ciklus ismétlődött a 

kívánt lánchosszúság eléréséig. Az acilezési reakciók (kapcsolás) végbemenetelét 

ninhidrin-, izatin-próba vagy brómfenolkék-indikátor segítségével ellenőriztük [92, 93]. 

Sikertelen kapcsolás esetén a reakciókat fele mennyiségű aminosav-származékkal és 

kapcsoló reagenssel, az első kapcsolással megegyező ideig ismételtük meg. A 

peptidlánc felépítése után az N-terminális Fmoc-csoport hasítását és a gyanta mosását 

követően a peptid-gyantát exszikkátorban tároltuk. 

A szintézis befejezésekor, a kapcsolási reakciók lejátszódása után, de a peptidek 

eltávolítása előtt az oldható reagenseket és melléktermékeket egyszerű szűréssel és 

mosással választottuk el a peptidektől. Ezután a hordozóról a peptidet lehasítottuk. A 

hasítási reakció rendszerint a peptiddel egyidejűleg eltávolítja az oldallánc (S) 

védőcsoportokat is. Az oldallánc védőcsoportok eltávolítása és a peptidek hasítása a 

hordozóról az Fmoc/tBu módszer esetében ezek a reakciók savval, TFA-val történtek. A 

hasítóelegy összetételét a peptid szekvenciája és az oldallánc védőcsoportok határozták 

meg: 1 g peptid-gyantára átlagosan 10 ml hasítóelegyet használtunk. A hasítóelegyeket 

jeges hűtés mellett kevertük össze. A reakció szobahőmérsékleten, 3 órán keresztül 

zajlott. A hasítóelegyben csak tBu-csoport jelenléte esetén gyökfogóként a TFA mellett 

5% (V/V) vizet használtunk; a többi esetben a hasítóelegy TFA-at, vizet, 1,2-etánditiolt 

(EDT), tioanizolt és fenolt 82,5:5,0:2,5:5,0:5,0 (V/V/V/V/m) tartalmazott. A hasítás után 

a keveréket leszűrtük. A peptidet hideg (0oC) terc-butil-metil-éterrel kicsaptuk, majd 10 

perces, 2000/perc fordulatszámú centrifugálással ülepítettük. Az üledékről dekantálással 

távolítottuk el az étert, majd a peptidet újra felszuszpendálva hideg éterben a műveletet 

négyszer megismételtük. Az utolsó éterfrakciót dekantálással és N2-áram segítségével 

eltávolítottuk, és a peptidet 0,1% TFA-t tartalmazó vízben feloldottuk és liofilizáltuk. 

 

5.2.1.1.1. Az N-terminálison módosított nyíltláncú hepcidinszármazékok előállítása  

 Az Fmoc védőcsoport eltávolítását követően a peptidgyantát 

ecetsavanhidrid/DMF/DIEA 1:3:1 V/V/V arányú elegyével 30 percig reagáltattuk 

szobahőmérsékleten. A reakció végbemenetelét ninhidrin-próbával ellenőriztük [92, 
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93]. Az acetilezett peptidet a gyantáról, valamint az oldallánc védőcsoportokat a 

következő eleggyel hasítottuk: TFA/víz/EDT/tioanizol/fenol 82,5:5,0:2,5:5,0:5,0 

(V/V/V/V/m). A hasítás után a keveréket leszűrtük. A peptidet hideg (0oC) terc-butil-

metil-éterrel kicsaptuk, majd 10 perces, 2000/perc fordulatszámú centrifugálással 

ülepítettük. Az üledékről dekantálással távolítottuk el az étert, majd a peptidet újra 

felszuszpendálva hideg éterben a műveletet négyszer megismételtük. Az utolsó 

éterfrakciót dekantálással és N2-áram segítségével eltávolítottuk, és a peptidet 0,1% 

TFA-t tartalmazó vízben feloldottuk és liofilizáltuk. 

 

5.2.1.1.1.1. A biotin-Acp és a biotinnal módosított hepcidinszármazékok 

előállítása 

Az N-terminálison biotin-Acp-vel és biotinnal módosított peptideket szilárd 

fázison állítottuk elő. A kívánt aminosavtagszámú peptidlánc felépítését követően az N-

terminális Fmoc-csoportot eltávolítottuk (2% DBU, 2% piperidin DMF-ben (2+2+5+10 

perc). A peptidgyantát reagáltattuk biotinnal vagy N-(+)-biotinyl-6-aminokapronsavval 

(biotin-Acp) kétszeres moláris feleslegben, a gyanta kapacitásra számítva. Az N-

biotinil-6-aminokapronsavat és a biotint DMSO/DMF 3:1 V/V arányú elegyében 

oldottuk (oldhatósága: 25 mg/2 ml elegy). Kapcsolószerként a HBTU/HOBt/DIEA 0,9: 

1,0:6 mol/mol arányú keverékét alkalmaztuk, a reakciót egy éjszakán át 

szobahőmérsékleten végeztük. A kapcsolás hatékonyságát ninhidrin próbával 

ellenőriztük [92, 93]. 

 

5.2.1.1.1.2. A acetil csoporttal módosított hepcidinszármazék előállítása 

Az N-terminálison acetil csoporttal módosított peptidszármazékot szintén szilárd 

fázison állítottuk elő. A peptidlánc felépítését követően az N-terminális Fmoc-csoportot 

eltávolítottuk (2% DBU, 2% piperidin DMF-ben (2+2+5+10 perc). Az N-terminális 

acetilálást ecetsavanhidriddel (1 ml) és DIEA-val (1 ml) végeztük DMF-ben egy órán 

keresztül. A kapcsolás hatékonyságát ninhidrin próbával ellenőriztük [92, 93]. Az 

acetilezett peptidet a gyantáról, valamint az oldallánc védőcsoportokat a következő 

eleggyel hasítottuk, 2,5 órán keresztül, szobahőmérsékleten: 

TFA/víz/EDT/tioanizol/fenol 82,5:5,0:2,5:5,0:5,0 (V/V/V/V/m). Hasítás után a peptidet 

hideg (0oC) terc-butil-metil-éterrel kicsaptuk, 3 alkalommal terc-butil-metil-éterrel 
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mostuk, majd A eluensben (0,1% TFA vízben (V/V)) oldottuk és liofilizáltuk. A nyers 

peptideket RP-HPLC-vel tisztítottuk.  

 

5.2.1.2. Hepcidin és származékainak tisztítása és kémiai jellemzése  

5.2.1.2.1. Hepcidin és származékainak tisztítása 

 A peptideket RP-HPLC alkalmazásával tisztítottuk, Knauer és Waters 

készülékeken, Delta-Pak és Phenomenex fordított fázisú, C18 oszlopok felhasználásával. 

Az oszlopok mérete 7,8 és 15 x 300 mm, illetve 10 x 300 mm, töltetük 10 és 15μm 

szilika (300 Å) volt. A félpreparatív eljárással 20-30 mg nyersterméket választottunk el 

a szennyezésektől. Az oszlopok ekvilibrálásához, illetve az elúcióhoz alkalmazott 

elegyek a következők voltak: A: 0,1% TFA/víz (V/V), B: 0,1% TFA/acetonitril-víz 

(80:20 V/V). Minden peptid esetében gradienselúciót alkalmaztunk, a gradienst a 

peptidek hidrofilitása határozta meg (5% B – 75% B, 70 perc). A detektálás 

abszorbancia mérésével történt λ = 214 nm-en. Az elválasztásokat szobahőmérsékleten 

végeztük, a folyássebesség 4 ml/perc volt. A mintát A eluensben oldottuk, 10-20 mg/ml 

töménységben. Az oszlopra 2-2,5 ml-t injektáltunk. Az elválasztott frakciók oldatait 

vákuum alatt bepároltuk, a bepárlási maradékot liofilizálással izoláltuk. 

 

5.2.1.2.2. Hepcidin és származékainak kémiai jellemzése 

 A nyers termékek homogenitását minden esetben analitikai RP-HPLC 

vizsgálattal elemeztük. A célvegyületeket a frakciók azonosítása (aminosavanalízis, 

tömegspektrometria és spektroszkópiai módszerek) után a retenciós idő 

meghatározásával (RP-HPLC) is jellemeztük. 

 

5.2.1.2.2.1. RP-HPLC-vel 

Az analitikai RP-HPLC vizsgálatokat Knauer és Waters készüléken a korábban 

ismertetett eluensekkel végeztük: analitikai oszlopokon [Delta-Pak fordított fázisú, C18 

(3,9 x 300 mm, 15 µm szilika, 300 Å) és Phenomenex C18 (4,6 x 300 mm)] lineáris 

gradiens elúciót alkalmaztuk. Az A eluensben, vízben vagy foszfát puffer-oldatban 

oldott 0,5-1,0 mg/ml töménységű mintákból az oszlopra 10-20 µl mennyiségeket 

injektáltunk. A detektálás a félpreparatív tisztítási eljárásnál alkalmazottal megegyezően 

abszorbancia mérésével (λ=220, 284 és/vagy 360 nm) történt. 
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5.2.1.2.2.2. Aminosavanalízissel  

Az aminosavanalízis során a tisztított peptid- és peptidszármazék-frakciók 100-

250 µg-nyi mennyiségét 6 M HCl oldattal, 110 oC-on, 24 óra alatt elhidrolizálták. A 

hidrolizátumból az aminosavösszetételt Sykam 4300 automata aminosav analizátor 

segítségével állapítottuk meg. 

 

5.2.1.2.2.3.Tömegspektrometriával 

A tömegspektrometriai méréseket Bruker Esquire 3000+ típusú ioncsapdás ESI 

forrással rendelkező készüléken végeztük, folyamatos mintainjektálás mellett 

(folyássebesség 10 µl/perc). A minták oldása acetonitril/víz 1:1 V/V arányú elegyében 

történt. Az elegy 0,1% ecetsavat tartalmazott. A spektrumok felvétele pozitív ionizációs 

módban 15-2000 m/z tartományban történt. A peptidekben lévő szabad ciszteinek 

igazolását N-Ethylmaleimide (NEM) csoporttal végeztük. 

 

5.2.1.2.2.4. A szabad thiolcsoportok N-Ethylmaleimiddel (NEM) való jelölése 

A kísérleteket egy korábban kidolgozott és publikált tanulmány alapján végeztük 

[94]. A szabad ciszteinek vizsgálatakor minden peptidszármazékot 1 mg/ml 

koncentrációban, foszfát pufferben (pH = 7,4) oldottunk fel és egy órán át inkubáltuk, 

utánozva a később leírásra kerülő ELISA és dot blot reakciók körülményeit. A NEM-et 

0,1 mg/ml koncentrációban, etanolban (96%) oldottuk fel. A NEM-et a 

peptidszármazékok oldataihoz úgy adtuk, hogy a NEM és a szabad thiolcsoportok 1:1 

moláris arányban legyenek. A keveréket szobahőmérsékleten inkubáltuk 5 percig, majd 

ZipTipC4 P10 (Millipore, Billerica, MA, USA) segítségével sótalanítottuk. A ZipTip 

pipettahegyeket a gyártó ajánlásainak megfelelően használtuk. A felhasznált oldatok a 

következők voltak: áztató oldat: acetonitril; ekvilibráló és mosóoldat: 5% metanol, 0,1% 

TFA nagy tisztaságú vízben; eluáló oldat: 0,1% ecetsav 50% acetonitril/nagy tisztaságú 

vízben. A sótalanított mintákat ESI-MS készülékkel elemeztük. 

 

5.2.1.2.3. Hepcidin és származékainak funkcionális jellemzése immunmódszerekkel 

Immunadszorpciós kísérleteinkhez az Alpha Diagnostic International (San 

Antonio, TX, USA) által forgalmazott két, nyúlban termelt anti-humán hepcidin, 
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poliklonális, affinitás tisztított antitestjét használtuk. Munkánk kezdetén nem volt más, 

kereskedelmi forgalomban kapható hepcidin ellenes antitest. Az α13 (a kereskedelmi 

forgalomban HEPC12-A kódú) antitest a natív hepcidin C-terminális 13 aminosavját 

ismeri fel, tehát a hepcidin mindhárom izoformájához kötődik (Hepcidin-20, -22, és -

25). Az α7 (keresekedelmi forgalomban HEPC13-A kódú) antitest a natív hepcidin N-

terminális 7 aminosavját ismeri fel, tehát kizárólag a 25 aminosavas izoformához 

kötődik, melyet a gyártó saját vizsgálataival igazolt.  

 

5.2.1.2.3.1. Dot blot 

A dot blot kísérleteket Immobilon-P PVDF membránon végeztük. A membránt 

metanolba mártottuk, majd néhány percig (3-5 perc) TBS-ben (pH = 7,04) áztattuk. 

0,05% sovány tejporos (Interspar, Magyarország), 0,02% ecetsavas TBS-ben (pH = 

7,04) hígított standardokat, pozitív kontroll nyúlsavót és a vizeletmintákat 4 µl-es 

cseppek formájában vittük fel a membránra. A minták koncentrációja a standardként 

használt peptidek esetében 200 µg/ml–50 µg/ml volt, míg a vizeletmintákat hígítatlanul 

cseppentettük fel. Pozitív kontrollként 1:500 és 1:1000 hígítású nyúlsavó oldatokat 

használtunk. A cseppeket hagytuk megszáradni, majd a membránokat 0,05% 

glutáraldehid/TBS-ben fixáltuk 20 percig szobahőmérsékleten, mozdulatlanul. Ezt 

követően a membránokat 37°C-on 3%-os tejpor/TBS (pH = 7,04) oldatban blokkoltuk 

30 percig. A blokkolást követően a membránokat egy éjszakán keresztül (~16 óra) az 

első antitest (α7, α13) oldat 1:1000 hígításában, szobahőmérsékleten inkubáltuk, rázatás 

közben. Az antitestet a blokkoló oldat és TBS-Tween20 (0,1 % Tween) 1:3 arányú 

keverékében oldottuk. Mosást követően először ismét 37C-on blokkoltuk 3% tejporban 

ezúttal 10 percig a membránokat, majd a második antitest (kecske, anti-nyúl HRPO) 

1:10000 hígítású (szintén blokkoló oldat és TTBS (0,1 % Tween) 1:3 arányú 

keverékében oldottuk) oldatában inkubáltuk szobahőmérsékleten, rázva egy órán 

keresztül. A mosásokat minden alkalommal 8 x 5 percig, 0,1% sovány tejpor/TTBS (pH 

= 5,00; 0,1% Tween) oldattal végeztük szobahőmérsékleten, rázatás közben. Ismételt 

mosások után ECL Advanced Chemiluminescent reagenst használtunk az előhíváshoz. 

A membránokat sötétben 5 percig inkubáltuk. A membránokról Gel Logic Imaging 

System-mel készítettünk felvételeket (expozíciós idő: 5-30 perc). 
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5.2.1.2.3.2. Direkt ELISA 

A direkt ELISA reakciókat 96-well nagy kötőkapacitású ELISA lemezeken, 

nyúl anti-human hepcidin IgG antitestek (α7, α13) segítségével végeztük. A plateket 

először 0,05 µg/well foszfát pufferben oldott antitesttel érzékenyítettük, majd 37°C-on 

egy óráig inkubáltuk. A lemezeket TPBS (pH = 7,04; 0,1% Tween20) oldattal 4 

alkalommal mostuk, majd a szintetikus peptidek (biotinil-(Gly)5-1-7, biotin-Acp-25, 

biotin-Acp-13-25, biotin-Acp-1-7) különböző koncentrációjú oldatával (32; 16; 8; 4; 2; 

1; 0,5 ng/µl peptid – és egy negatív kontroll well foszfát puffer 5 mg/100ml 

koncentrációjával) egy éjszakán át (~16 óra) 4°C-on inkubáltuk. Mosások (3x, TPBS) 

után detektáló antitestként sztreptavidin HRPO (tormaperoxidáz) konjugátumot 

(1:4000, V/V TPBS, 1 óra szobahőmérsékleten) használtunk. Az inkubálás és az ismételt 

mosások után (3x) kromogénként TMB-t, szubsztrátként H2O2-t adtunk a lemez 

mélyedéseibe (100 μl), majd a lemezeket sötétben inkubáltuk (7 perc 

szobahőmérséklet). A reakciót 1M H2SO4 (50 µl/mélyedés) hozzáadásával leállítottuk 

és az abszorbanciát (λ=450/620 nm) ELISA readerrel olvastuk le. 

 

5.2.1.2.3.3. Kompetitív ELISA 

A kompetitív ELISA reakciókat 96-well nagy kötőkapacitású ELISA lemezeken, 

nyúl anti-human hepcidin IgG antitestek (α7, α13) segítségével végeztük. A plateket 

először 0,05 µg/well foszfát pufferben oldott antitesttel érzékenyítettük, majd 37°C-on 

egy óráig inkubáltuk. A lemezeket TPBS (pH = 7,04; 0,1% Tween20) oldattal 4 

alkalommal mostuk, majd a szintetikus, biotinnal módosított peptid (biotinil-(Gly)5-1-7, 

biotin-Acp-25, biotin-Acp-13-25, biotin-Acp-1-7) meghatározott koncentrációjának (50; 

25 és 12,5 ng/µl) és a szintetikus, biotinnal nem módosított peptid (hepcidin-25 (1-25), 

hepcidin-20 (1-20), N-terminális szegmens (1-7), C-terminális szegmens (13-25)) 

különböző koncentrációjú (50; 25; 12,5; 6,25; 3,125; 1,56; 0,78 ng/µl peptidek – és egy 

negatív kontroll well foszfát puffer 5 mg/100ml koncentrációjával)  hozzáadása után 

egy éjszakán át 4°C-on inkubáltuk. Mosások (3x, TPBS) után detektáló antitestként 

sztreptavidin HRPO (tormaperoxidáz) konjugátumot (1:4000, V/V TPBS, 1 óra 

szobahőmérsékleten) használtunk. Az inkubálás és az ismételt mosások után (3x) 

kromogénként TMB-t, szubsztrátként H2O2-t adtunk a lemez mélyedéseibe (100 μl), 

majd a lemezeket sötétben inkubáltuk (7 perc szobahőmérséklet). A reakciót 1M H2SO4 
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(50 µl/mélyedés) hozzáadásával leállítottuk és az abszorbanciát (λ=450/620 nm) ELISA 

readerrel olvastuk le. 

 

5.2.2. Hepcidin kvantitatív kimutatása vizeletből 

5.2.2.1. A vizelet szilárd fázisú extrakciója 

A vizeletminták szilárd fázisú extrakcióját egyrészt a nemzetközi irodalomban 

leírt, vizelet hepcidin kimutatására alkalmas SELDI-TOF tömegspektrometriás 

módszerrel, vizelet elválasztásra használt NP20-as protein chip [28, 66], valamint 

többféle, különböző, SUPELCO típusú töltetek segítségével végeztük. 

A szilárd, normál fázisú extrakciót utánzó NP20-as protein chipre ekvilibrálás 

(95%  víz, 5% ACN, 0,1% TFA – 10 µl/dot) után vittük fel a mintákat (10 µl/dot), majd 

többszöri (5-6x) mosás (ekvilibráló oldattal) után eluáltuk (eluens oldat: 60% ACN, 

0,1% TFA). Ezt követően a mintákat a MALDI mintatartón elegyítettük mátrixszal 

(DHB). 

A vizeletminták nagyobb mennyiségű elválasztásához többféle SUPELCO 

típusú töltetet alkalmaztunk (DSC-8, DSC-Ph, DSC-CN, DSC-18Lt, DSC-SAX, DSC-

WCX és NH2 – 500mg/3ml; DSC-C8 – 100mg/1ml; SUPELCO, Sigma Aldrich Kft, 

Magyarország). Az előzetes eredmények alapján a DSC-8 töltetet válaszott ki a további 

mérések elvégzéséhez és az újszülöttek vizeletmintáinak tisztításához. Az alábbiakban 

emiatt csak a DSC-8 töltet használatát taglalom. A többi töltetet a gyártó előírásainak 

megfelelően használtuk 

Az elválasztáshoz a vákumot Vacmaster manifold vákumkáddal biztosítottuk. A 

mintákban és a standardokban 5% ACN-t és 0,1% TFA-t tettünk. A tölteteket először 

acetonitril 100%-os oldatával mostuk (2x 3, illetve 1 ml), majd a mosóoldattal (95% 

víz, 5% ACN, 0,1% TFA eqvilibráltuk (2x 3, illetve 1 ml). A standardokat és a 

vizeletmintákat a töltet méretének megfelelő mennyiségben vittük fel (3, illetve 1 ml), 

majd lassan engedtük át a tölteten. A mintafelvitelt követően a tölteteket a mosóoldattal 

mostuk (5-7x 3, illetve 1 ml), majd a mintákat eluáltuk (60% ACN, 0,1% TFA) 2x1,5; 

illetve 0,5 ml). Az elválasztott mintákat liofilizáltuk, majd 4 °C-on tároltuk. 
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5.2.2.2. Macroprep gyanta 

A kationcserélő, etanolban eqvilibrált Macroprep gyantáról az etanolt 

dekantáltuk, majd a gyantát 25 mM ammónium-acetátban (pH = 6,20) eqvilibráltuk. A 

vizeletmintához 20:1 V/V arányban adtunk gyantát. A keveréket kevertetés mellett 

inkubáltuk egy éjszakán keresztül szobahőmérsékleten. Ezután centrifugáltuk (200-

400g, 5 perc, 18°C). A felülúszót eltávolítottuk, 30 ml 25 mM ammónium-acetátot (pH 

= 5,50) adtunk hozzá. Ezt követően két-háromszor mostuk 30ml 25 mM ammónium-

acetáttal (pH = 5,50) és három-négyszer 1mM ammónium-acetáttal. Óvatosan 

összekevertük, majd centrifugáltuk (200- 400g 5 perc, 18°C) és a felülúszót ismét 

eltávolítottuk. A mintát a gyantatérfogatra számított 3 szoros térfogatú 5%-os ecetsavval 

eluáltuk. Egy percig kevertük, majd centrifugáltuk (800g, 5 perc, 18°C). A gyantát 

megtartottuk a felülúszóval együtt. Ezt követően a felülúszót liofilizáltuk, majd 0,01%-s 

ecetsavban reszuszpendáltuk. 

 

5.2.2.3. A vizelet hepcidinszint mérése MALDI-TOF tömegspektrometriás 

módszerrel 

A MALDI-TOF tömegspektrometriás méréseket Bruker BIFLEX III TOF típusú 

tömegspektrometriás készülékkel (Bruker, Bremen, Németország) végeztük. A gyorsító 

feszültség minden esetben 19 kV volt, melyet 3 kV pulzus feszültséggel és 300 ns 

késleltetési idővel használtunk. Az ionokat reflectron módban detektáltuk. Nitrogén 

lézert (LSI - laser speckle imaging) alkalmaztunk (2 Hz, 337 nm, 3 ns pulzusszélesség) 

a deszorpcióhoz és 500 lövés eredményét összegeztük. A lézerenergia csillapítása a 

szintetikus peptidek esetében 35%, míg a vizeletminták esetében 10% volt. Az ionokat 

egy multi-channel plate (MCP) detektorral detektáltuk 1,65 kV feszültségen. A 

tömegspektrumokat polisztirollal (Mn 2200 Da; Mw/Mn<1,06) külsőleg kalibráltuk. A 

liofilizált mintákat 20 mg/ml koncentrációjú 2,5-dihidroxibenzát sav (DHB) mátrixban 

oldottuk fel, melyet acetonitril:víz = 1:1 (V/V) arányú keverékével és 0,1 % TFA-val 

készítettünk. Az előkészített mintaoldatokból 0,5 µl-t vittünk fel a mintalemezre 

(rozsdamentes acél) és szobahőmérsékletű levegőn hagytuk azokat beszáradni. Az 1000, 

illetve 1200 Da alatti molekulatömegű ionokat „levágtuk” a spektrumokról. 
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5.3. Vizsgálati csoportok 

5.3.1. Egészséges önkéntesek 

A módszerbeállításhoz, valamint a felnőtt, egészséges referencia adatok 

összehasonlításához felnőtt, egészséges önkéntesek vizeletmintáit használtuk fel. Egyéb 

vizsgálatok és mintavételek esetükben nem történtek. A vizeletmintát a reggeli első, 

középsugaras vizeletből nyertük. A vizeletmintákat a mérésig -20 °C-on, illetve a 

mintavétel napján történő mérések esetén 4 °C-on tároltuk. A mintákat a mérés előtt 

centrifugáltuk (3000 fordulat/perc, 5 perc) és a mérésekhez a felülúszót használtuk fel. 

 

5.3.2. Egészséges újszülöttek 

A vizsgálatba olyan egészséges, időre született újszülötteket vontunk be, akiknél 

a születést követő 48 órában a klinikai állapotuk (intrauterin infekció gyanúja, sárgaság 

valamint poliglobulia kizárására) miatt vérvételre volt szükség, majd a vérvétel nem 

igazolta patológiás állapot fennállását. A vizsgálatból kizárásra kerültek az újszülöttek 

fejlődési rendellenesség, neurológiai kórállapot fennállása, valamint oxigén terápiát 

szükségessé tévő bármilyen eredetű légzészavar esetén. 972 megfigyelt újszülött közül 

53 esetben volt szükség vérvételre. 33 esetben a laboratóriumi vizsgálat igazolta a 

patológiás állapot fennállását (24 esetben intrauterin infekció, 5 esetben sárgaság, 

valamint 4 esetben poliglobulia), ezeket az újszülötteket a további vizsgálatból kizártuk. 

A vizsgálatba végül 20 egészséges, érett újszülöttet vontunk be. Az újszülöttek 

gesztációs kora 37-41 hét között, a születési súlyuk 2450-4100 gramm között volt. Az 

újszülöttek közül 15-en komplikációmentes, spontán hüvelyi szülés útján, míg 5-en 

császármetszés során jöttek világra. Minden újszülött Apgar-értéke 7/8-nál magasabb 

volt. Az újszülöttek a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban születtek, valamint a 

mintavételek is itt történtek. 

A szülőket a vizsgálat részleteiről tájékoztattuk, melyet követően írásos 

beleegyezésüket adták a vérminták diagnosztikus és tudományos célú felhasználásához.  

A vizsgálatot az Semmelweis Egyetem Tudományos Kutatásetikai Bizottsága 

jóváhagyta. A mintákat anonim módon kezeltük; valamennyi minta sorszámot kapott, a 

további analízis és adatfeldolgozás során ezeket használtuk a betegek neve helyett. 

Az újszülötteknél a placenta megszületése után a placentából a köldökzsinór-

vénán keresztül 2 ml vérmintát vettünk. A továbbiakban az újszülöttektől a fentebb 
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említett állapotok gyanúja (14 esetben sárgaság, valamint 6 esetben infekció) esetén az 

első 72 órában perifériás vérmintát vettünk rutin klinikai és kutatási célokra. A vérvétel 

időpontját az újszülöttet kezelő orvos határozta meg. Minden mintavétel időpontját 

pontosan feljegyeztük. Minden vérmintából teljes vérkép és retikulocita-szám, valamint 

a standard klinikai paraméterek (totál bilirubin, összfehérje, albumin, húgysav, LDH, 

CRP) meghatározása történt a mintavétel napján, a Flór Ferenc Kórház 

Laboratóriumában. A kutatási célokra levett vérmintát azonnal centrifugáltuk (3000 

fordulat/perc, 5 perc), majd a savót a mérésekig -80 °C-on, fagyasztva tároltuk. A 

későbbiekben a savókból meghatároztuk a vas, a transzferrin, az NPBI (non-protein 

bound iron) és a szérum prohepcidinszintjét, valamint a transzferrin szaturációt. A 

szérum vas, transzferrin, transzferrin szaturáció meghatározása standard laboratóriumi 

módszerekkel a SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Laboratóriumában történt. A 

NPBI meghatározását a Központi Kémiai Kutató Intézetben, a szérum prohepcidin 

meghatározását az Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai tanszékén 

végeztük. 

A vizsgálat során gyűjtöttük az újszülöttek első vizeletmintáját, valamint a 

hazaadás napján, a születést követő 120 órán belül újabb vizeletgyűjtés történt. A 

vizeletmintákat a mérésig -80 °C-on, fagyasztva tároltuk. A mintákat a mérés előtt 

felolvasztottuk, majd centrifugáltuk (3000 fordulat/perc, 5 perc) és a mérésekhez a 

felülúszót használtuk fel. A vizeletminta-vételek ideje csak napszaki pontossággal volt 

meghatározható. 

 

5.4. Egyéb laboratóriumi paraméterek meghatározása 

5.4.1. Vizelet kreatinin szint mérése 

A vizeletminták kreatinin szintjének meghatározása a Semmelweis Egyetem I. 

sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának Rutin Laboratóriumában, kolorimetriás, 

pikrinsavas módszerrel (Jaffé) történt. 

 

5.4.2. NPBI (non-protein bound iron) meghatározása 

A szérum NPBI meghatározása során batofenantrolin diszulfonátot használtunk 

a szérum ferro-vas kelációjához. A keláció során keletkezett komplex mennyiségét 

spektrofotometriával határoztuk meg. A legkisebb kimutatható NPBI mennyiség ezzel a 
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technikával 0,5 µmol [95]. Detektálhatónak neveztük vizsgálatunkban azt a NPBI 

mennyiséget, amely meghaladta 0,5 µmol-t.  

 

5.4.3. Szérum prohepcidin meghatározás 

A szérum prohepcidinszint meghatározása a Hepcidin Prohormone Enzyme 

Immunoassay Kit segítségével történt a gyártó előírásainak megfelelően (DRG 

International, USA) [38]. Origin 7.0 szoftvert használtunk a standarok alapján a görbe 

és az egyenlet felállítására. A koncentrációkat az ELISA kit saját standard görbéjével 

összehasonlításban, az alkalmazott hígításokkal való korrekciók után állapítottuk meg. 

MatLab szoftvert használtunk a prohepcidin koncentrációk kiszámítására. Minden 

mintát kétszer mértünk, majd a kapott eredményeket átlagoltuk. 

 

5.5. Statisztikai analízis 

A vizsgálat erejét a GPower nevű programmal határoztuk meg. Mann-Whitney 

U tesztet használtunk a köldökzsinór vérminták és a második, perifériás vérminták, 

illetve az első és a második vizeletminták közötti különbségek megállapításához. A 

köldökzsinórvérben kimutatható és nem kimutatható NPBI-vel rendelkező újszülöttek 

szérum prohepcidinszintjének összehasonlításához szintén a Mann-Whitney U tesztet 

használtuk. Egyszerű, lineáris regressziós, illetve stepwise logisztikus regressziós 

analízist alkalmaztunk az eritropoézist, továbbá a vasháztartást jellemző paraméterek, és 

a szérum prohepcidin, valamint vizelet hepcidinszintek közötti összefüggések 

feltárásához.  
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6. EREDMÉNYEK 

 

6.1. Hepcidin és hepcidinszármazékok szintézise és kémiai jellemzése 

 A peptidszármazékok szintézisét az 5.2.1. fejezetben leírtaknak megfelelően 

végeztük. Az általunk szintetizált peptidszármazékok szekvenciáit és jelöléseit a 7. ábra 

foglalja össze. 
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7. ábra. Az általunk szintetizált peptidszármazékok jelölése és szekvenciája. Az 

aminosavakat egybetűs kódjaikkal jelöltük [IUPAC nómenklatúra, www.iupac.org], a 

számok az egyes aminosavak pozícióját jelzik a natív 25 aminosavat tartalmazó 

hepcidin aminosavsorrendje alapján. Továbbá: Bi – biotinil; Bi-Acp - biotinil-6-

aminokapronsav (Biotin-Acp); Ac – acetil csoport. 

 

A peptidek homogenitását RP-HPLC-vel ellenőriztük, a retenciós időket a 3. és 

4. táblázatokban tüntettük fel. A peptidek tisztasága a kromatogramok alapján 90-95% 

volt. Az aminosav analízissel bizonyítottuk a peptidek aminosavösszetételét. A 

hidrolizátumból az aminosavösszetételt SYKAM 4300 automata aminosav analizátor 
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segítségével állapítottuk meg. A számított és mért tömegadatok hibahatáron belüli 

egyezése bizonyítja, hogy a kívánt peptidet állítottuk elő. A peptidek vízben jól 

oldódnak, oldhatóságuk a biológiai vizsgálatokhoz megfelelő törzsoldatok (c = 1-5 

mg/ml) előállítását lehetővé tette. 

 

6.1.1. A nyíltláncú hepcidin és származékainak szintézise 

A szintetikus peptidek szekvenciáit a natív hepcidin-25 aminosav sorrendjének 

megfelelően terveztük. Munkánk során elkészítettük az 1-25 aminosavat tartalmazó 

„anyapeptidet”, ennek a C-terminálison 5 (1-20), valamint az N-terminálison 12 

aminosavval rövidített változatát (13-25). Szintetizáltunk az első 7 N-terminális 

aminosavat tartalmazó származékot (1-7), valamint ennek a peptidnek az N-

terminálison öt glicinnel ((Gly)5-1-7) meghosszabbított származékát. A peptidek 

Fmoc/tBu stratégiával, szilárd fázison, DIC/HOBt in situ aktív észteres kapcsolással, 

manuális technikával készültek az 5.2.1.1. fejezetben ismertetetteknek megfelelően. A 

peptidek kémiai jellemzését a 3. Táblázat foglalja össze. A 8. ábrán példaként az 1-25 

peptid ESI-MS tömegspektruma és RP-HPLC kromatogramja (a jobb felső sarokban) 

látható. 

A peptid-
származék 

jelölése 
Aminosavanalízisa 

mért / [számított] 

RP-
HPLC 

retenciós 
idő 

[perc]b 

Mmonoizotópos 
(mért)c 

Mmonoizotópos
(számított)d

1-25 
D 0.97  [1]; T 2.02 [2]; S 0.99 [1]; 
P 0.98 [1]; G 1.89 [2]; C 7.35 [8]; 
M 0.85 [1]; I 1.97 [2]; F 2.01[2]; 
H 1.95 [2]; K 1.88 [2]; R 0.97 [1] 

36.0 2797,0+ 2797,2+ 

1-7 D 0.97  [1]; T 1.00 [1]; P 1.10 [1]; C 0.95 
[1]; I 0.97 [1]; F 1.01 [1]; H 0.95 [1] 32.0 831,3 831,4 

13-25 
T 1.00 [1]; S 0.98 [1]; G 1.05 [1]; C 2.45 

[3]; M 0.86 [1]; 
K 1.89 [2]; R 0.95 [1] 

34.5 1458,7+ 1458,6+ 

(Gly)5-1-7 
D 0.97  [1]; T 1.00 [1]; P 1.10 [1]; 

G 5.70 [5];  C 0.95 [1]; I 0.97 [1]; F 1.01 
[1]; H 0.95 [1] 

34.0 1115.4 1115.4 

3. Táblázat. Az 1-25, 1-7, 13-25, és (Gly)5-1-7 peptidszármazékok kémiai jellemzése. 
a 6M HCl, 24 h, 120 ºC, N2 atmoszféra, SYKAM 4300 
b  RP-HPLC: KNAUER, oszlop: Eurospher-100 Å C18, 5μm, 250x4mm, folyássebesség: 1 ml/perc. A 
eluens: 0,1 % TFA/víz (V/V), B eluens: 0,1%TFA/acetonitril-víz 80:20(V/V) gradiens: 5-60B% 35 perc 
c monoizotópos molekulatömeg, Bruker Daltonics Esquire 3000 ESI MS, oldószer: AcN: H2O = 1:1 (V/V) 
+ 0.1 V/V% AcOH 
d Peptid kalkulátor: peptidecalculator.net 
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8. ábra. Az 1-25 peptid ESI-MS spektruma és RP-HPLC kromatogramja. A mért 

molekulaion [M+6H]6+ = 467,2 , Mszámított (monoizotópos) = 2797,2. 

 

6.1.2. Az N-terminálison módosított nyíltláncú hepcidinszármazékok előállítása 

Előállítottuk az 1-25 peptid N-terminálison acetilezett, valamint valamennyi 

peptid N-terminálison biotinil-6-aminokapronsavval (aminohexánsavval) vagy biotinnal 

módosított változatait: Ac-1-25, biotin-Acp-1-25, biotin-Acp-13-25, biotin-Acp-1-7, 

biotinil-(Gly)5-1-7. A peptidek Fmoc/tBu stratégiával, szilárd fázison, DIC/HOBt in situ 

aktív észteres kapcsolással, manuális technikával készültek az 5.2.1.1.1. fejezetben 

ismertetetteknek megfelelően. A peptidek kémiai jellemzését a 4. Táblázat foglalja 

össze. A 9. ábrán példaként a biotin-Acp-13-25 peptid RP-HPLC kromatogramja és 

ESI-MS tömegspektruma látható. 
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A peptid-
származék 

jelölése 

Aminosavanalízis a 

mért / [számított] 

RP-HPLC 
retenciós 

idő b [perc] 

Mmonoizotópos 
(mért) c 

Mmonoizotópos 
(számított) d

Ac-1-25 n.a. 42,1 2838,5+ 2838,7+ 

biotin-Acp-1-25 

D 0.99  [1]; T 1.98 [2]; S 
0.99 [1]; P 0.98 [1]; G 1.89 

[2]; C 7.35 [8]; M 0.86 [1]; I 
1.97 [2]; F 1.99 [2]; Acp 

0.94 [1]; H 1.90 [2]; K 1.89 
[2]; R 0.98 [1] 

41.0 3136.2+ 3136.0+ 

biotin-Acp-13-25 
T 1.00 [1]; S 0.99 [1]; G 0.99 
[1]; C 2.38 [3]; M 0.86 [1]; 
Acp 0.92 [1]; K 1.85 [2]; R 

0.95 [1] 

37.0 1798,8+ 1798,8+ 

biotin-Acp-1-7 

D 0.97  [1]; T 1.00 [1]; P 
1.10 [1]; G 5.70 [5];  C 0.95 
[1]; I 0.97 [1]; F 1.01 [1]; H 

0.95 [1] 

34.0 1115.4 1115.4 

biotinil-(Gly)5-1-7 
D 0.99  [1]; T 0.98 [1]; P 

1.05 [1];G 5.81 [5];  C 0.95 
[1]; I 0.99 [1]; F 1.01 [1]; H 

0.98 [1] 
35.0 1115,4 1115,4 

4. Táblázat. Az 1-25, 1-7, 13-25, és (Gly)5-1-7 peptidszármazékok kémiai jellemzése. 
n.a.: nincs adat; biotin-Acp: N-(+)-biotinil-6-aminohexánsav; Acp: 6-aminohexánsav 
a 6M HCl, 24 h, 120 ºC, N2 atmoszféra, SYKAM 4300, Acp ninhidrin származéka jól detektálható, 
mennyiségileg meghatározható 
b  RP-HPLC: KNAUER, oszlop: Eurospher-100 Å C18, 5μm, 250x4mm, folyássebesség: 1 ml/perc. A 
eluens: 0,1 % TFA/víz (V/V), B eluens: 0,1%TFA/acetonitril-víz 80:20(V/V) gradiens: 5-60B% 35 perc 
c monoizotópos molekulatömeg, Bruker Daltonics Esquire 3000 ESI MS, oldószer: AcN: H2O = 1:1 (V/V) 
+ 0.1 V/V% AcOH 
d Peptid kalkulátor: peptidecalculator.net 
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9. ábra. A biotin-Acp-13-25 peptid ESI-MS tömegspektruma és RP-HPLC 

kromatogramja. A mért molekulaion [M+4H]4+ = 450,7 , Mszámított (monoizotópos) = 

1789,8 

 

Peptidjeink szabad ciszteint tartalmaznak, ezért ellenőriztük a peptidek 

stabilitását, szilárd, liofilizált állapotban, illetve 0,1% TFA-t tartalmazó vizes oldatban 

4ºC-on történő tárolást követően. Vizsgálataink igazolták a peptidek stabilitását 4ºC-on 

tárolva, liofilizált állapotban. A liofilizátumok esetében ~5-6%, az oldatok esetében 

~15% dimerizáció volt megfigyelhető. Az 10. ábrán az 1-7 peptidszármazék ESI-MS 

tömegspektrumai láthatók a szintézis után és egy hónappal a szintézis után. További 

stabilitásvizsgálatok is történtek, melyekről ehelyütt külön ábrát nem mutatunk [96]. 
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10. ábra. Az 1-7 peptid ESI-MS spectruma vízben oldva az (a) első napon és (b) egy 

hónappal a szintézis után. A mért molekulaion [M+2H]2+ = 416,2 , Mszámított 

(monoizotópos) = 830,4. 
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6.1.3. Hepcidin és hepcidinszármazékok funkcionális jellemzése immunadszorpciós 

módszerekkel 

6.1.3.1. Dot blot módszer 

 A dot blot méréseket az 5.2.1.2.3.1. fejezetben leírtaknak megfelelően végeztük. 

Az általunk módosított dot blot módszer segítségével igazoltuk, hogy az általunk 

szintetizált nyíltláncú hepcidin és hepcidinszármazékok (1-25, 1-7 és 13-25) reagálnak a 

kereskedelmi forgalomban elérhető anti-human-hepcidin antitestekkel (α7 és α13 – 

Alpha Diagnostic International).  A dot blot kísérletek során a különböző 

koncentrációjú standardokat, a pozitív kontroll nyúlsavót és a vizeletmintákat 4 µl-es 

cseppek formájában vittük fel PVDF membránra. Az 11. és 12. ábrák a dot blotok 

eredményeit mutatják be. 

1 2 3

4
5 6

7

1 2 3

4
5 6

7

 

11. ábra. 1-3. 1-25 peptid (c = 250-100-5 ng/ml, sorrendben), 4-5. Kereskedelmi 

forgalomban kapható 25 aminosavas hepcidin 4 diszulfidhíddal. (Alpha Diagnostic 

International) (c = 100-10 ng/ml, sorrendben), 6. Vizelet minta 7. Pozitív kontroll 

(nyúlsavó 1: 1000 V/V). 

 

A 11. ábrán látható, hogy a dot blot kísérletek bizonyították, hogy az 1-25 

nyíltláncú, szintetikus peptid megegyező intenzitású foltot ad, a kereskedelmi 

forgalomban elérhető (Alpha Diagnostic) szintetikus peptiddel 100 és 5-10 ng/’dot’ 

koncentrációban. Az 5, illetve 10 ng/’dot’ koncentrációnál kisebb koncentrációjú 

minták már nem adtak jelet a dot blot mérések során. A 11. ábrán az is megfigyelhető, 
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hogy a vizelet minta az alacsonyabb koncentrációjú (5, illetve 10 ng/’dot’) 

standardokkal ad megegyező intenzitású foltot.  

 

12. ábra. 1. 1-25 peptid (c = 50 ng/ml) 2. 1-25 peptid (c = 100 ng/ml) 3. 1-25 peptid (c = 

250 ng/ml) 4. 1-7 peptid (c = 100 ng/ml) 5. 1-7 peptid (c = 250 ng/ml) 6. 1-25 peptid (c 

= 50 ng/ml) 7.-8. Vizelet minták: #11és #12. 9. Pozitív kontroll (nyúlsavó 1: 1000 V/V, 

foszfát pufferben, pH = 7.4). 

 

Bizonyítottuk, hogy a 1-7 illetve 13-25 jelű, rövidített szekvenciájú, szintetikus 

peptidek azonos koncentrációtartományban hasonló pozitív eredményt adnak, mint az 1-

25 peptid. A 12. ábrán összefoglalt kísérlet eredménye mutatja, hogy az 1-7, valamint 

13-25 peptid standardként alkalmazható a szintetikus, kereskedelmi forgalomban 

kapható, 1-25 szekvenciájú peptid helyett. Az ábrán látható, hogy a 13-25 és az 1-25 

peptidek azonos koncentrációjú dottok közel megegyező intenzitású foltot adtak. A 

vizeletminták ezúttal a nagyobb koncentrációjú standardokkal adtak megegyező 

intenzitású foltot (a két dot blot mérésben nem ugyanazon személyek vizeletmintáit 

vizsgálatuk). 

 

6.1.3.2. ELISA mérések 

A dot blot módszerrel igazoltuk, hogy a kereskedelmi forgalomban elérhető anti-

human-hepcidin antitestek (α7 és α13) reagálnak az általunk szintetizált, nyíltláncú 1-25 

anyapeptiddel és a peptidszármazékokkal (1-7 és 13-25). Az ELISA méréseket egy 

1 2

3 4

5 6 7

8 9
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későbbi, vizelet hepcidinszint mérésére alkalmas kvantitatív módszer kidolgozásának 

céljából végeztük, mivel a kompetitív ELISA reakció igen kis mennyiségű anyag 

kimutatását is lehetővé teszi. 

 

6.1.3.2.1. Direkt ELISA mérések 

 A direkt ELISA mérések során az egyes biotinnal jelzett szintetikus peptidek 

(biotin-Acp-1-25, biotin-Acp-13-25, biotin-Acp-1-7 és biotinil-(Gly)5-1-7) ellenanyag-

kötődését vizsgáltuk a későbbi kompetitív kísérletek céljából, mind az α7 és az α13 anti-

human-hepcidin antitestekkel. A direkt ELISA méréseket az 5.2.1.2.3.2. fejezetben 

ismertetetteknek megfelelően végeztük. A direkt ELISA titrálási mérések során 

meghatároztuk a későbbi kompetitív reakciókban alkalmazandó szintetikus, biotinnal 

jelölt peptidek, valamint az antitestek optimális koncentrációját. Az előkísérletek 

alapján az optimális antitest koncentrációját mindkét antitest esetében 1:1000 V/V 

hígításban határoztuk meg (ezekről külön ábrát nem mutatunk). A direkt ELISA 

mérések minden ábráján az abszorbanciát ábrázoltuk a peptid koncentráció 

függvényében. Az abszorbanciát minden esetben 630/450 nm-en határoztuk meg. 

Ezekben a mérésekben a jel intenzitása egyenesen arányos a megkötődött peptidek 

mennyiségével. 

 A 13. ábra mutatja a biotin-Acp-1-25 és a biotin-Acp-13-25 peptidek kötődését 

az α13 antitesthez. 

 

A

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 0,5 1 2 4 8 16 32
Peptidkoncentráció (ng/μl)

A
bs

zo
rb

an
ci

a

B

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,5 1 2 4 8 16 32
Peptidkoncentráció ng/μl

A
bs

zo
rb

an
ci

a

 
13. ábra. A biotin-Acp-1-25 (A) és a biotin-Acp-13-25 (B) peptid – α13 ellenanyag 

kötődése a peptid koncentráció függvényében. Az ellenanyag hígítás 1:1000 V/V. A 

hibasávok a szórást mutatják. 
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 A 13. ábrán látható, hogy a biotin-Acp-1-25 peptid ugyanabban a 

koncentrációtartományban magasabb jelintenzitást ad, mint a biotin-Acp-13-25 peptid, 

azonban az biotin-Acp-1-25 peptid alacsonyabb koncentrációtartományban eléri az 

abszorbancia maximumát, míg a biotin-Acp-13-25 peptid abszorbanciája lassabban, de 

fokozatosan emelkedik. A kísérletek során a magasabb antitest-koncentráció sem 

változtatott a görbék dinamikáján (ezekről külön ábrát nem mutatunk). 

A 14. ábra mutatja a biotin-Acp-1-25, a biotin-Acp-1-7 és a biotinil-(Gly)5-1-7 

peptidek  kötődését az α7 antitesthez. 
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14. ábra. A biotin-Acp-1-7 (A), a  biotinil-(Gly)5-1-7 (B) és a biotin-Acp-1-25 (C) – α7 

ellenanyag kötődése a peptid koncentráció függvényében. Az ellenanyag hígítás 1:1000 

V/V. A hibasávok a szórást mutatják. 

 

A 14. ábrán látható, hogy az biotin-Acp-1-25 peptid a két különböző antitesttel 

hasonló lefutású görbét ad és relatíve alacsony koncentrációtartományban eléri az 

abszorbancia maximumát. Látható továbbá, hogy a biotin-Acp-1-7 peptid ugyanazokban 

a koncentrációtartományokban magasabb jelintenzitást ad, mint a biotinil-(Gly)5-1-7 
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peptid, a görbe lefutás dinamikája is egyenletesebb. A kísérletek során a magasabb 

antitest-koncentráció sem változtatott a görbék dinamikáján (ezekről külön ábrát nem 

mutatunk). Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az általunk szintetizált 

peptidek biotinos változatai reagálnak a kereskedelmi forgalomban kapható 

antitestekkel. 

 

6.1.3.2.2.  Kompetitív ELISA mérések 

A kompetitív ELISA méréseket egy későbbi, vizelet hepcidinszint mérésére 

alkalmas kvantitatív módszer kidolgozásának céljából végeztük. A biotinnal jelölt 

peptidszármazék párok segítségével kompetitív ELISA rendszert állítottunk össze, 

melyet az 5.2.1.2.3.3. fejezetben ismertettünk. A kompetitív mérések során a biotinnal 

jelölt peptidek koncentrációját a direkt ELISA mérések eredményei alapján határoztuk 

meg. Az antitest koncentrációját ezekben a mérésekben is mindkét antitest esetében 

1:1000 V/V hígításban határoztuk meg. A kompetitív ELISA mérések minden ábráján az 

abszorbanciát ábrázoltuk a biotinnal nem jelölt peptid (az ábrákon jelöletlen peptid) 

koncentrációjának függvényében. Az abszorbanciát minden esetben 630/450 nm-en 

határoztuk meg. Ezekben a mérésekben a jel intenzitása egyenesen arányos a 

megkötődött peptidek mennyiségével. 

 

A

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0 3 6 12 25 50 100 200
Jelöletlen peptid koncentráció

A
bs

zo
rb

an
ci

a

B

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 3 6 12 25 50 100 200
Jelöletlen peptid koncentráció

A
bs

zo
rb

an
ci

a

 
15. ábra. A biotin-Acp-25 és az 1-25 peptidek kompetitív ELISA reakciója az α13 

antitesttel. Jelölt peptid koncentráció A: 8 ng/µl; B: 4 ng/µl. A hibasávok a szórást 

mutatják. 
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16. ábra. A biotin-Acp-13-25 és a 13-25 peptidek kompetitív ELISA reakciója az α13 

antitesttel. Jelölt peptid koncentráció A: 16 ng/µl; B: 8 ng/µl. A hibasávok a szórást 

mutatják. 

 

A 15. és 16. ábrák mutatják az 1-25 és biotin-Acp-1-25, valamint a 13-25 és 

biotin-Acp-13-25 peptidpárok kompetícióját az α13 antitesthez. 

A 17., 18. és 19. ábrák mutatják az 1-25 és biotin-Acp-1-25, az 1-7 és biotin-

Acp-1-7, valamint az 1-7 és a biotinil-(Gly)5-1-7 peptidpárok kompetícióját az α13 

antitesthez. 
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17. ábra. A biotin-Acp-25 és az 1-25 peptidek kompetitív ELISA reakciója az α7 

antitesttel. Jelölt peptid koncentráció A: 8 ng/µl; B: 4 ng/µl. A hibasávok a szórást 

mutatják. 
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18. ábra. A biotin-Acp-1-7 és az 1-7 peptidek kompetitív ELISA reakcióját mutatja az 

α7 antitesttel. Jelölt peptid koncentráció A: 12,5 ng/µl; B: 6,25 ng/µl. A hibasávok a 

szórást mutatják. 
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19. ábra. A biotinil-(Gly)5-1-7 és a (Gly)5-1-7 peptidek kompetitív ELISA reakciója az 

α7 antitesttel. Jelölt peptid koncentráció A: 25 ng/µl; B: 12,5 ng/µl. A hibasávok a 

szórást mutatják. 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 13-25 és biotin-Acp-13-25 

peptidpár esetében az α13, valamint az 1-25 és biotin-Acp-1-25 peptidpár esetében sem 

az α7, sem az α13 antitesttel nem sikerült megfelelő kompetíciót elérni. Az 1-7 és 

biotin-Acp-1-7, valamint a (Gly)5-1-7 és biotinil-(Gly)5-1-7 peptidpár esetében az α7 

antitesttel mind az antitest-peptid reakció, mind a kompetíció megfelelően működik, 

mely 12,5 ng/µl-es biotinnal jelölt peptid koncentráció esetében a legjobb. Általánosan 

elmondható az is, hogy a kompetitív körülmények között nem tudtuk reprodukálni a 

direkt ELISA körülmények között az egyes biotinnal jelölt peptidekkel elért 

abszorbancia értékeket. Ez alól egyedül a biotin-Acp-1-7 peptid a kivétel. A módszerek 
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5.2.1.2.3.2. és 5.2.1.2.3.3.  fejezeteinek megfelelően a direkt és kompetitív ELISA 

mérések között a peptidek felviteli módján kívül (ui.: a direkt módszernél egy a 

kompetitívnél két peptid került egyszerre felvitelre) egyéb különbség nem volt. 

 

6.1.4. A peptidszármazékok stabilitásvizsgálata 

Vizsgáltuk a peptidszármazékok stabilitását az általunk végzett ELISA és dot 

blot körülmények között. Két különböző módszert használtunk annak igazolására, hogy 

a peptidszármazékok foszfát pufferben (foszfát pufferben inkubáltuk a 

peptidszármazékokat mind az ELISA, mind a dot blot kísérletek során – 5.2.1.2.3. 

fejezet) sem képeznek dimereket vagy intramolekuláris diszulfidhidakat. Először az 1 

órán keresztül foszfát pufferben (pH = 7,4) inkubált peptidszármazékokat ZipTipC4 

pipettahegyekkel sótalanítottuk, majd készítettünk róluk ESI-MS spektrumokat. 

Másodszor a peptidszármazékokban lévő ciszteinek redox statusát vizsgálatuk: a 

peptidszármazékok 1 órán keresztüli foszfát pufferben (pH = 7,4) való inkubálása után 

NEM-et adtunk az oldatokhoz, mely a peptidszármazékok szabad szulfhidril 

csoportjaihoz kapcsolódik, ennek során S-(N-etilszuccinimido)-ciszteinil-peptid 

keletkezik. Ezt követően végeztük el a sótalanítást ZipTipC4 pipettahegyekkel, majd 

készítettük el az ESI-MS spektrumokat. A rövid, egy ciszteint tartalmazó származékok 

közül (1-7, biotin-ACP-1-7, (Gly)5-1-7, biotinil-(Gly)5-1-7) a fenti módszerekkel nem 

észleltünk dimerképződést az egy órás inkubáció letelte után. A 20. ábra példaként az 1-

7 peptidszármazék ESI-MS spektrumait mutatjuk be foszfát pufferrel való elegyítés után 

a 0. (a és b rész), illetve a 60. (c és d rész) percben, ZipTipC4 elválasztást követően. 
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20. ábra. Az 1-7 peptidszármazék ESI-MS spektrumai foszfát pufferrel való elegyítés 

után a 0. (a és b) és a 60. (c és d) perc után, illetve ZipTipC4 elválasztást követően. A 

mért molekulaion [M+2H]2+ = 416,2 és [M+H]1+ = 831,4;  Mszámított (monoizotópos) = 

830,4. 

 

Mindkét ábrapáron ugyanaz az izotópeloszlás látható. Az a és c ábrákon az 

egymás mellett lévő csúcsok m/z távolsága 0,5-nek, míg a b és d ábrákon 1,0-nak 

adódik. Ezek alapján az a és c ábrákon kétszeres, míg a b és d ábrákon egyszeres töltésű 

ionok láthatók. A mért molekulaionok [M+2H]2+ = 416,2 és [M+H]1+ = 831,4 voltak, ez 

alapján a Mszámított (monoizotópos) = 830,4. Ezen spektrumok alapján elmondhatjuk, 

hogy az 1-7 (valamint a többi fent említett rövid peptid, melyekről külön ábrát nem 

mutatunk) peptid nem képez dimereket foszfát puffer oldatban egy órás inkubáció után. 

A rövid peptidszármazékoknál elvégzett cisztein redox status vizsgálat is 

igazolta a fentebb vázolt eredményeket. A NEM-el való reakciót is minden rövid 

peptidszármazéknál (1-7, biotin-ACP-1-7, (Gly)5-1-7 és biotinil-(Gly)5-1-7) elvégeztük. 

A 21. ábra példaként az 1-7 peptidszármazék ESI-MS spektrumait mutatjuk be foszfát 
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pufferrel való elegyítés után a 0. (a rész), és a 60. (c rész) percben, NEM-el való 

kezelés, illetve ZipTipC4-es elválasztást követően. A NEM-el való reakció szuccinimid 

peptidszármazék keletkezését eredményezte. A mért molekulaionok [M+2H]2+ = 478,9-

nek, illetve [M+H]1+ = 956,6 adódtak: Mszámított (monoizotópos) = 955,6. Ezen 

spektrumok alapján elmondhatjuk, hogy az 1-7 (valamint a többi fent említett rövid 

peptid, melyekről külön ábrát nem mutatunk) peptidszármazéknak az 1 órás foszfát 

pufferben való inkubáció után is van szabad szulfhidril csoportja. 

A hosszabb peptidszármazékok (1-25, biotin-Acp-1-25, 13-25 és biotin-Acp-13-

25) esetében a foszfát pufferben való egy órás inkubáció után észleltük mind 

intramolekularis diszulfidhíd kialakulását, mind dimerek képződését (ezekről külön 

ábrákat nem mutatunk). 
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21. ábra. Az 1-7 peptidszármazék ESI-MS spektrumai foszfát pufferrel való elegyítés 

után a 0. (a és b) és a 60. (c és d) perc után, NEM-el való kezelés, illetve ZipTipC4 

elválasztást követően. A mért molekulaion [M+2H]2+ = 478,9; [M+H]1+ = 956,6; 

Mszámított (monoizotópos) = 955,6. 
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6.2. Hepcidin kvantitatív kimutatása vizeletből 

6.2.1. A vizelet hepcidinszint kvantitatív mérése MALDI-TOF módszerrel 

A MALDI-TOF tömegspektrometriás méréseket az 5.2.3.2. fejezetben leírtaknak 

megfelelően végeztük. A kvantitatív módszerbeállítás során az általunk, az 5.2.1.2.2. 

fejezetben leírtaknak megfelelően szintetizált Ac-1-25 hepcidinszármazékot belső 

standardként használtuk. 

 

6.2.1.1. Az 1-25 és Ac-1-25 peptidek jellemzése MALDI-TOF módszerrel 

Az 1-25 és Ac-1-25 általunk szintetizált peptidszármazékok DHB mátrixszal jól 

kristályosodtak a lemezen és jól ionizálódtak a MALDI-TOF mérések során. A 22. és 

23. ábra az 1-25, illetve Ac-1-25 peptidek MALDI-TOF spektrumát mutatják kalibráció 

után. A mért molekulatömegek 2797,0 és 2839,9 Da-nak adódtak az 1-25, illetve az Ac-

1-25 peptidszármazékok esetében. 

A 22. és 23. ábrán látható, hogy az általunk szintetizált peptidek 0,1 g/L 

koncentrációjú oldatai megfelelő intenzitású csúcsot adnak, a peptidek mellett 

szennyeződés nem látható. 

 

 
22. Ábra. Az 1-25 MALDI-TOF spektruma.  A mért molekulatömeg: 2797,0 Da. 
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23. Ábra. Az Ac-1-25 MALDI-TOF spektruma. A mért molekulatömeg: 2839,9 Da. 

 

6.2.1.2. A vizeletminták tisztítása és koncentrálása 

A nemzetközi irodalomban eddig megjelent eredmények alapján megállapítható, 

hogy a vizelet hepcidin koncentrációja többnyire igen alacsony [64, 70], az alkalmazott 

módszerek kimutathatósági határához közelít, valamint, hogy a vizeletben lévő számos, 

a hepcidinnél nagyobb koncentrációjú egyéb anyag és ionok zavarják a kvantitatív 

méréseket. A vizelet direkt, tisztítás nélküli mérése MALDI-TOF módszerrel nem 

alkalmas a vizelet hepcidin kvantitatív meghatározására. A 24. ábra egy egészséges 

felnőtt, tisztítatlan vizelet mintájának a MALDI-TOF spektrumát mutatja. 
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24. ábra. Egészséges önkéntes tisztítatlan vizeletmintájának MALDI spektruma 

 

A 24. ábrán a hepcidin izoformái közül a hepcidin-25 és hepcidin-20 alacsony 

abszolút intenzitású csúcsa látható, a hepcidin-22-é nem. A vizeletminták direkt mérése 

eredményeink alapján nem volt megfelelően reprodukálható (erről külön ábrát nem 

mutatunk). Csak néhány egészséges felnőtt vizeletmintájának direkt mérése után tudunk 

hepcidint kimutatni.  

Teszteltük az irodalomban korábban kipróbált és közölt, a vizelet tisztítására és 

koncentrálására alkalmas módszereket (Macroprep [19, 97], NP20 Proteinchip [66, 67]).  

Macroprep gyantát a vizelet hepcidin kimutatására, illetve mérésére kidolgozott 

HPLC, illetve immunodot módszerek során használták a vizelet tisztítására és 

koncentrálására. A Macroprep gyantát a nemzetközi irodalomban megjelent protokollok 

előírásainak megfelelően használtuk az 5.2.2.2. fejezetben leírtak szerint. A 25. ábra egy 

egészséges felnőtt vizeletminta és belső standard peptid keverék spektrumát mutatja 

Macroprep gyantával való tisztítás után.  A belső standard koncentrációja 0,005 g/L 

volt. 
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25. ábra. Egészséges felnőtt vizeletminta és belső standard peptid keverék spektruma 

Macroprep gyantával való tisztítás után (Ac-1-25 konc.: 5 mg/L). 

 

Az ábrán a hepcidin mindhárom izoformája látható, jól elkülönülő, megfelelő 

intenzitású csúcsok formájában. Előkísérleteink eredményei alapján megállapítottuk, 

hogy kisebb mennyiségű vizelet (2-10 ml) tisztítására alkalmas a Macroprep gyanta, 

azonban az előkészítési folyamat rendkívül időigényes és nehezen reprodukálható. 

Az NP20 Proteinchipet SELDI-TOF alapú, szemikvantitatív módszerek során 

használták korábban vizelet tisztítására. A proteinchipet a gyártó előírásainak 

megfelelően használtuk az 5.2.2.1. fejezetben leírtaknak megfelelően és teszteltük 

MALDI körülmények között. A 26. ábra egy egészséges felnőtt vizeletmintájának 

reprezentatív spektrumát mutatja NP20 Proteinchippel való tisztítás után.  Ezen mérések 

során nem használtunk belső standard peptidszármazékot. 
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26. ábra. Egészséges önkéntes vizeletmintájának MALDI spektruma NP20 

proteinchippel való tisztítás után. 

 

A 26. ábrán a hepcidin izoformái közül a hepcidin-25 és hepcidin-20 alacsony 

abszolút intenzitású csúcsa látható, a hepcidin-22-é nem, hasonlóan a tisztítatlan 

vizeletminta spektrumához. Előkísérleteink eredményei alapján megállapítottuk, hogy a 

MALDI-TOF mérések során az NP20 Proteinchip nem alkalmas a vizelet tisztítására. A 

vizeletminták direkt mérése eredményeink alapján nem volt megfelelően 

reprodukálható, az NP20 Proteinchippel való vizelettisztítás után ugyanazon önkéntes, 

ugyanazon vizeletmintájában sem jelent meg minden esetben a spektrumon a natív 

hepcidin csúcsa. A NP20 Proteinchippel való vizelettisztítás nehéz reprodukálhatósága 

miatt más szilárd fázis extrakcióra alkalmas módszert teszteltünk. 

 Több, vizelet hepcidin koncentrálására korábban még nem használt, szilárd 

fázisú extrakcióra (SPE) alkalmas töltetet próbáltunk ki, hogy egy hatékony, gyors, jól 

reprodukálható eszközt találjunk a vizelet tisztítására. A hepcidin kémiai 

tulajdonságainak megfelelően 7, fordított fázisú SPE töltetet választottunk és próbáltunk 

ki MALDI-TOF körülmények között: (DSC-8, DSC-Ph, DSC-CN, DSC-18Lt, DSC-
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SAX, DSC-WCX és NH2). A tölteteket az 5.2.2.1. fejezetben leírtaknak megfelelően 

használtuk. Ugyanannak az egészséges önkéntesnek ugyanazon vizeletfrakcióját 

tisztítottuk meg a különböző SPE töltetekkel. A tisztítás után a liofilizált mintát mátrix 

oldatban (DHB 20mg/ml) oldottuk fel, majd MALDI-TOF készülékkel vettük fel a 

spektrumokat. Előzetes eredményeink azt mutatták, hogy a kiválasztott SPE töltetek 

alkalmasak a vizelet tisztítására és a hepcidin koncentrálására, valamint jól 

reprodukálhatók. A 27. ábra a négy legjobb eredményt adó töltet spektrumát mutatja be. 

A 27. ábrán látható, hogy a tisztítás után spektrumokon a hepcidin mindhárom 

izoformája megjelenik. A MALDI-TOF spektrumokon látható abszolút és a relatív 

intenzitás alapján a DSC-C8 típusú töltetet választottuk a további mérések 

elvégzéséhez. 



 78

 

 
27. ábra. 4 töltet (DSC-18LT, DSC-CN, DSC-Ph, DSC-C8) MALDI-TOF spektruma 
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6.2.1.3. A MALDI-TOF módszer beállítása 

Az Ac-1-25 hepcidinszármazékot belső standardként használtuk a méréseink 

során. A három 25 aminosavas hepcidin számított monoizotópos molekulatömegei a 

következők: natív: 2789,4; szintetikus 1-25: 2796,9; és szintetikus Ac-1-25: 2838,5 Da. 

Az előzetes számítások, tapasztalatok alapján a molekulasúly különbség az acetil 

csoporttal módosított hepcidin és a natív, illetve a szintetikus 1-25 peptid között 

megfelelő ahhoz, hogy a MALDI spektrumokban (reflektron módban) teljesen 

elkülönülő csúcsokat kapjunk. A 28. ábra a szintetikus 1-25 és Ac-1-25 peptidek azonos 

koncentrációjú keverékének MALDI spektrumát mutatja. 

 

 
28. Ábra. Az 1-25 és Ac-1-25 peptidek 1:1 arányú keverékének MALDI-TOF 

spektruma. 

 

 A 28. ábrán jól látható, hogy a szintetikus peptidszármazékok jól elkülöníthető 

csúcsokat adtak és egymáshoz képest igen hasonló mértékben ionizálódtak. Az azonos 

koncentrációjú peptidek, intenzitásban alig különböző csúcsokat adtak. A szintetikus 

peptidek mellett rendre megjelenő kisebb csúcsok feltehetően az előkészítés során 

keletkező oxidált peptid formákat mutatják. 
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A MALDI spektrumok értékeléséhez a csúcsok intenzitását, valamint a csúcs 

alatti terület számítását egyaránt használják. Vizsgálatunk során a kvantifikálást a 

csúcsok intenzitása alapján végeztük. (Ez, amennyiben a csúcs alatti területre, mint 

közel azonos alapú egyelő szárú háromszögre tekintünk, akkor jó közelítéssel ad a csúcs 

alatti integrált területszámításhoz hasonló eredményt.) Összehasonlítottuk a szintetikus 

1-25, valamint a belső standard Ac-1-25 peptidek ionizációs kapacitását. Az említett 

peptideket különböző koncentráció-arányokban elegyítettük, majd MALDI spektrumot 

készítettünk az elegyekről. A peptidek koncentráció (CHep/CAcHep) és a csúcsaik 

intenzitás (IHep/IAcHep) arányát a 29. ábra mutatja. A peptidek tisztasága és 

peptidtartalma dokumentáltan nem különbözött hibahatáron belül egymástól (ezekről az 

adatokat ehelyütt külön nem mutatjuk). 
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29. ábra Az 1-25 és Ac-1-25 peptidek MALDI spektrumán mért intenzitás aránya a 

koncentráció-arányok függvényében  

 

Az ábrán látható, hogy az egyenes minimális eltéréssel illeszkedik a mért 

pontokra (R2= 0,9954). Az ábrán látható az is, hogy az IHep/IAcHep hányados egyenesen 

arányos a cHep/cAcHep hányadossal. Az egyenes meredeksége 1,31-nak adódott. Ezen 

eredmények alapján elmondhatjuk, hogy egyrészt az 1-25 peptid némileg jobban 
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ionizálódik MALDI-TOF körülmények között, mint az Ac-1-25 peptid, másrészt a 

peptidek közötti ionizációs hatékonyságbeli különbség 0,2-2,5 koncentráció arányú 

(cHep/cAcHep) tartományon belül nem változott szignifikánsan. 

Vizsgáltuk azt is, hogy az ugyanolyan arányban elegyített peptidek intenzitás 

aránya változik-e a különböző abszolút koncentrációk függvényében. A két peptidet (1-

25 és Ac-1-25 peptidek) 1:1 arányban, de különböző koncentrációban (0,6 és 30 mg/L) 

elegyítettük, majd az elegyekről MALDI-TOF spektrumot készítettünk. A peptidek mért 

intenzitás aránya (IHep/IAcHep) nem különbözött szignifikánsan a kalibrációs egyenes 

függvényéből számolt (y=1,3132) intenzitás aránytól  (átlag: 1,412; SD: 0,123; 

p=0,147). 

A továbbiakban vizsgáltuk, hogy a belső standard peptidszármazék 

koncentrációja milyen hatást gyakorol a számított vizelet hepcidin koncentrációra. 

Egészséges önkéntes vizeletmintáját hat különböző koncentrációjú belső standard (Ac-

1-25) oldattal elegyítettük. Az oldatokat ezt követően tisztítottuk, majd készítettük róluk 

a MALDI-TOF spektrumot. A vizelet hepcidin koncentrációt a korábban megállapított 

kalibrációs függvény segítségével számoltuk ki (29. ábra). A belső standard, Ac-1-25 

peptidek koncentrációját és az ezek alapján számított, egyes vizelet hepcidin 

koncentrációkat az 5. táblázat összegzi, míg a 30. ábrán négy reprezentatív spektrum 

látható. 

 

Ac-1-25 koncentráció (mg/L) 1,8 6 3 1,8 0.6 

Számított vizelet hepcidin 

koncentráció (mg/L) 
2,5 4,1 2,8 3,1 2,1 

5. táblázat. A belső standard, Ac-1-25 peptidek koncentrációja és az ezekhez tartózó, 

számított vizelet hepcidin koncentrációk. 

 

Az 5. táblázatból látható, hogy a vizelet mintához adott belső standard peptid 

koncentrációjának minimális hatása van a számított vizelet hepcidin koncentrációra, 

azaz ebben a koncentráció tartományban a belső standard peptid nem okozza a vizelet 

hepcidin jel csökkenését és töltés kompetíciót sem okoz. 
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30. Ábra. Egészséges önkéntes vizelet hepcidin koncentrációjának meghatározása 

különböző koncentrációjú Ac-1-25 peptid segítségével (a: 0,6; b: 3; c 6; d: 18 mg/L). 
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 Ezzel ellentétben a hepcidin két másik izoformájának (hepcidin-20 és hepcidin-

22) intenzitása csökken a belső standard peptid koncentrációjának növelése során, 

vagyis a belső standard peptid magasabb koncentrációja csökkenti a hepcidin ezen 

izoformáinak kimutathatóságát. 

A klinikailag releváns vizelet hepcidin koncentráció megállapításához a vizelet 

hepcidin koncentrációját a vizelet kreatinin mennyiségére vonatkozatva adjuk meg a 

nemzetközi irodalomban alkalmazott eddigi gyakorlatnak megfelelően [48, 50, 64, 70, 

75, 77, 78, 98]. A fentebb bemutatott egészséges önkéntes vizelet hepcidin 

koncentrációja a vizelet kreatininre vonatkoztatva 159 ng hepcidin/mg kreatinin (SD: 

59,563) volt. A korábban a nemzetközi irodalomban megjelent eddigi adatok alapján az 

egészséges felnőtt önkéntesek vizelet hepcidin koncentrációja 2-200 ng hepcidin/mg 

kreatinin tartományban mozog [70, 75, 77, 78, 99]. Az irodalomi adatok szerint 

zgyanakkor súlyos gyulladásos betegség, szepszis során a vizelet hepcidin 

koncentrációja akár 10-100-szorosára is emelkedhet [64, 75]. Pozitív kontrollként ezért 

meghatároztuk a vizelet hepcidin koncentrációját egy vesemedence-gyulladásban 

szenvedő leány csecsemőnél és a vizelet hepcidin koncentrációja 4237 ng hepcidin/mg 

kreatinin volt. 

 

6.3. Egészséges újszülöttek vizsgálatának eredményei 

6.3.1. Standard laboratóriumi eredmények 

Az egészséges újszülötteket az 5.3.2. fejezetben leírtaknak megfelelően 

választottuk be a vizsgálati csoportba. Az újszülöttek gesztációs kora 37-42. hét között 

(medián: 40 hét), születési súlyuk 2750-4100 gramm között volt (medián: 3400). A 

vörösvérsejtképzést és a vasháztartást jellemző laboratóriumi paraméterek a 

köldökzsinór és posztnatális perifériás szérum mintákban hasonló tartományban voltak, 

mint a korábbi vizsgálatokban [84, 86] (köztük kutatócsoportunk egy korábbi 

munkájában is [87]). A vörösvértestszám, a hemoglobin, a hematokrit, az MCHC és a 

ferritin szintek szignifikánsan magasabbak, míg a vas és a transzferrin szintek 

szignifikánsan alacsonyabbak voltak a posztnatális szérummintákban, mint a 

köldökzsinór mintákban. Az újszülöttek standard laboratóriumi eredményeit, valamint a 

szérum prohepcidinszinteket a 6. táblázat mutatja. 
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 Köldökzsinórvér Második, vénás vér 

Fehérvérsejt szám – G/l 
(medián és tartomány) 15,60 ( ± 4,23)  15,04 ( ± 6,58) 

A második vérvétel ideje a születéstől 
– órában 

(medián és tartomány) 
0 39 (18-114)  

Vörösvértest szám – T/l* 
(átlag és szórás) 4,66 ( ± 0,52)  5,06 ( ± 0,65) 

Hemoglobin – g/l* 
(átlag és szórás) 160,5 ( ± 18,10)  176,1 ( ± 19,84) 

Hematokrit – l/l* 
(átlag és szórás) 0,50 ( ±  0,05)  0,54 ( ±  0,06) 

Retikulocita – ‰ 
(átlag és szórás) 56,45 ( ±  14,29)  55,45 ( ±  15,21) 

MCV (mean corpuscular volume) – fl 
(medián és tartomány) 107 (100-116)  106.5 (100-115) 

MCH (mean corpuscular hemoglobin) 
– pg (átlag és szórás) 34,47 ( ± 1,50)  34,89 ( ± 1,71) 

MCHC (mean corpuscular 
hemoglobin concentration) – g/dl* 

(átlag és szórás) 
32,06 ( ± 1,07)  32,76 ( ± 0,79) 

Szérum vas – µmol/l* 
(medián és tartomány) 25,5 (8-43)  9,5 (5-20) 

Teljes vaskötő kapacitás – µmol/l 
(átlag és szórás) 46,70 ( ± 5,30)  43,25 ( ± 6,12) 

Transzferrin szaturáció – %* 
(medián és tartomány) 60,5 (14-90)  22,5 (11-42) 

Ferritin – ng/ml* 
(medián és tartomány) 102 (56-328)  206,5 (84-427) 

Kimutatható NPBI-vel rendelkező 
újszülöttek száma 6 7 

Szérum prohepcidin – ng/ml 
(medián és tartomány) 93,92 (51,81-150,93)  107,15 (0,32-245,44) 

   

 Első vizeletminta Második vizeletminta 

Vizelet hepcidin – ng/mg kreatinin* 
(medián és tartomány) 0 (0,0-5016,58) 3646,78 (0-14359,07) 

 
6. táblázat. Az újszülöttek standard laboratóriumi eredményei és a szérum prohepcidin, 

valamint vizelet hepcidinszintek. (*: szignifikáns különbségek) 
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6.3.2. Szérum prohepcidin eredmények 

Méréseink során minden újszülött szérum mintájában, mind a köldökzsinór, 

mind a posztnatális perifériás mintákban mutattunk ki prohepcidint. Szignifikáns 

különbséget nem találtunk a két csoport között (medián, tartomány; köldökzsinórvér: 

93,92 [51,81–150,93]; posztnatális minta 107,15 [0,32–245,44 ng/ml]), annak ellenére, 

hogy az újszülöttek nagyobbik részében a szérum prohepcidinszintek posztnatálisan 

növekedtek: 13 esetben növekedtek, míg 7 esetben csökkentek a szérum 

prohepcidinszintek a köldökzsinór vérmintákhoz viszonyítva.  A 31. ábrán az 

újszülöttek szérum prohepcidinszint változásai láthatók. 
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31. ábra. A szérum prohepcidinszint változása az első posztnatális napokban. 

 

A szérum prohepcidinszintek nem mutattak összefüggést a vérképzést és a 

vasháztartást jellemző paraméterekkel, kivéve az MCHC-t. Az MCHC a köldökzsinór 

vérmintákban mutatott összefüggést a szérum prohepcidinnel (r = 0,56, p = 0,013), de 

nem mutatott összefüggést a posztnatális mintákban (32. ábra).  

A köldökzsinór vérmintákban szignifikánsan alacsonyabb volt azon újszülöttek 

(n = 6) szérum prohepcidinszintje, akiknek kimutatható NPBI volt a szérumában (64,51; 

81–121,81), mint akiknek nem (101,14; 54,43–150,93 ng/ml,  p = 0,047). 
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32. ábra. A szérum prohepcidinszint és az MCHC közötti összefüggés 

köldökzsinórvérben 

 

6.3.3. Vizelet hepcidin eredmények 

17 újszülött vizeletminta párját vizsgáltuk (3 esetben nem állt rendelkezésre 

elegendő minta mindkét mérés elvégzéséhez). Méréseink során nem minden vizelet 

mintában tudunk hepcidint kimutatni, ez vonatkozik mind a születés utáni első, mind a 

második vizeletminta-csoportra egyaránt. A két csoport között szignifikáns különbséget 

tudtunk kimutatni, a második vizeletminta-csoport hepcidinszintje szignifikánsan 

nagyobb volt az első vizeletminta-csoporthoz képest (medián, tartomány; 

köldökzsinórvér: 0 (0,0-5016,58), posztnatális minta: 3646,78 (0-14359,07) ng/mg 

kreatinin; p=0,013). A vizelet hepcidinszint szignifikáns növekedést mutatott abban az 

esetben is, ha második vizelet-minta idejét órában (medián: 39,50 óra; tartomány: 18-

114 óra) határoztuk meg (p=0,004). 

A vizelet hepcidinszintek posztnatálisan növekedtek 11, nem változtak 3 és 

csökkentek 3 esetben az első vizeletmintákhoz viszonyítva (33. ábra.).  
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33. ábra. A vizelet hepcidinszint változása az első posztnatális napokban 

 

A vizelet hepcidinszintek összefüggést mutattak az idő mellett a vas és a teljes 

vaskötő kapacitás értékeivel, de nem mutattak összefüggést sem a vasháztartást, sem a 

vérképzést jellemző egyéb paraméterekkel, valamint a CRP, az NPBI illetve a szérum 

prohepcidin értékekkel sem. (7. táblázat.) 

 

Paraméter P érték 

Vörösvértest szám 0,926 

Hemoglobin 0,643 

Hematokrit 0,688 

Vas 0,023* 

Teljes vaskötő kapacitás 0,006* 

Ferritin 0,101 

Ferroxidáz 0,435 

Kimutatható szabad vas (NPBI) 0,528 

CRP 0,067 

Szérum prohepcidin 0,350 
 

7. táblázat. Az újszülöttek vizelet hepcidinszintjei, valamint standard laboratóriumi 

paraméterek összefüggései (*: szignifikáns különbségek). 
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7. MEGBESZÉLÉS 

 

Ezen tudományos munkát a napjainkban felfedezett, és a vasháztartásról alkotott 

ismereteinket gyökeresen megváltoztató hepcidin ihlette. A hepcidinről azóta megjelenő 

tudományos közlemények számos kérdést felvetettek annak pontos élet- és kórélettani 

szerepéről. A hepcidin gyermekgyógyászati jelentőségével munkánk kezdetéig senki 

nem foglalkozott, ezért tanulmányunkkal ezen tudományos űr kitöltését szerettük volna 

elkezdeni. 

Munkánk kezdetén a hepcidinszintek (szérum, vizelet) mérésére alkalmas, 

kereskedelmi forgalomban elérhető módszerek nem álltak rendelkezésre, ezért 

kívántunk egy mennyiségi meghatározásra alkalmas módszert kidolgozni. A mennyiségi 

meghatározást szintetikus standard hepcidin molekula segítségével kívántuk megoldani. 

Kezdeti méréseink során kiderült azonban, hogy az emberi vizeletben igen alacsony és 

széles határok között ingadozó koncentrációban megjelenő hepcidin miatt a kizárólag 

folyadékromatográfián alapuló módszerek nem vezethetnek eredményre. Ezt követően 

az itt bemutatott dolgozat fő célja egy, a vizelet hepcidin mennyiségi meghatározására 

alkalmas, könnyen kivitelezhető, megbízható módszert kidolgozása lett, olyan 

formában, hogy akár egy klinikus orvos számára is elérhető legyen. 

A dolgozat ezen részében elemezzük a későbbiekben standardként használt 

hepcidinszármazékok szintézisét, kémiai, illetve funkcionális jellemzésével kapcsolatos 

eredményeit. Összefoglaljuk a vizelet hepcidinszint mennyiségi meghatározására 

alkalmas MALDI-TOF módszer kidolgozását, valamint a vizelet mérés előtti 

előkészítésének módját. Végül kerül sor egy kis esetszámú újszülött vizsgálatunkat 

ismertetjük, melyben elsőként mértünk újszülöttekben egyidőben vizelet hepcidin és 

szérum prohepcidinszinteket.  

Az 34. ábrán mutatjuk be a dolgozat könnyebb áttekinthetősége érdekében 

munkánk folyamatábráját. 
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34. ábra. Munkánk folyamatábrája négy különböző fázisra osztva mutatja az elvégzett 

kísérleteket és leegyszerűsített formában azok eredményeit is. (A folyamatos vonallal 

rendelkező folyamatokat sikerrel végeztük el. Az áthúzott módszerfejlesztés a módszer 

sikertelenségét, a pirossal kiemelt a sikerességét mutatja, míg a szaggatott vonallal 

rendelkezők további fejlesztéseket igényelnek.) 
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7.1. A hepcidin és hepcidinszármazékok szintézise és kémiai jellemzése 

Munkánk során előállítottuk a natív hepcidin szekvenciájának megfelelő 

különböző aminosav tagszámú, nyíltláncú (redukált) peptidszármazékokat (1-25, 1-7, 

13-25), valamint ezek N-terminálison módosított származékait (biotin-Acp-1-25, biotin-

Acp-1-7, biotin-Acp-13-25, (Gly)5-1-7, biotinil-(Gly)5-1-7, Ac-1-25) is. 

A biotinnal módosított peptideket egy antitest-antigén alapú vizelet hepcidin 

kimutatására vagy mennyiségi meghatározására alkalmas módszer későbbi 

kidolgozásának reményében állítottuk elő. A peptidszármazékokhoz konjugált biotin 

csoport egy molekula sztreptavidin-HRPO-hoz (horseradish peroxidase – 

tormaperoxidáz) kötődik jelerősítést eredményezve, lehetővé téve akár igen kis 

anyagmennyiség kimutatását is. A hepcidin és ennek következtében a szintetizált 

peptidszármazékok igen kis molekulák, ezért a biotin és a peptid molekula közé a 

szintetizálási folyamat során spacer régiókat helyeztünk az esetleges térbeli gátlás 

elkerülése érdekében [100]. A spacer régiók úgy csökkentik a térbeli gátlást, hogy 

kiemelik a biotint a peptid molekula síkjából, növelve ezzel a biotin elérhetőségét a 

sztreptavidin-HRPO számára. Az irodalomban többféle spacer régiót is leírnak, ezek 

közül munkánk során kettőt teszteltünk [101, 102]. A normál biotint tartalmazó 

molekula ((Gly)5-1-7) esetében egy pentaglicin ((Gly)5) spacert alkalmaztunk,  míg az 

N-(+)-biotinyl-6-aminokapronsav (biotin-Acp) esetében egy C6-spacer emeli ki a 

biotint a peptid molekula síkjából. A pentaglicin spacer egy immunadszorpciós 

módszerekhez szintetizált molekulákhoz is használt spacer [101], míg az 

aminokapronsav (Acp) a vízoldékonyságot csökkenti, mely alkalmassá teszi a peptidet 

szilárd fázisú peptidszintézis során használt oldószerekkel való oldhatóságára, 

megkönnyítve ezzel a szintézist [102]. 

Az acetil csoporttal módosított peptidet egy tömegspektrometriás alapú vizelet 

hepcidin mennyiségi meghatározására alkalmas módszer későbbi kidolgozásának 

reményében állítottuk elő. Az Ac-1-25 peptidszármazék és a natív hepcidin 

molekulatömegei közötti különbség lehetővé teszi az Ac-1-25 peptidszármazék belső 

standardként való alkalmazását. 

A szintetizált peptidszármazékok kémiai jellemzésének eredményeit a 6.1.1. és a 

6.1.2. fejezetekben mutattuk be. Az aminosav-analízis és az ESI-MS mérések 

eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a kívánt peptideket állítottuk elő. Az elvégzett 
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RP-HPLC kromatogrammok alapján elmondhatjuk, hogy a kívánt peptideket, jó 

minőségben, 95%-os tisztaságban állítottuk elő. A liofilizált peptideket 4oC-on tároltuk, 

6 hónapon keresztül ellenőriztük a stabilitásukat. Ez idő alatt sem inter-, sem 

intramolekuláris diszulfid-hídképződést nem észleltünk. A peptidek vízben jól 

oldódnak, oldhatóságuk a biológiai vizsgálatokhoz megfelelő törzsoldatok (c = 1–5 

mg/ml) előállítását lehetővé tette. A peptideket vizes oldatban vizsgálva is stabilnak 

találtuk. 

 

7.2. A hepcidinszármazékok funkcionális jellemzése 

7.2.1. Dot blot 

A dot blot kísérleteink során az általunk szintetizált 1-25, 13-25 és 1-7 

peptidszármazékokat, az antitesteket gyártó cég HEPC61-P jelű standardját, valamint 

egészséges felnőttek vizeletmintáit vizsgáltuk. A HEPC61-P standard 25 aminosavas, 

oxidált forma (nem szabad ciszteinek vannak a peptidben, hanem diszulfid hidak), 

azonban a diszulfid hidak helye az oxidálás módja (levegőn való oxidálás) miatt 

bizonytalan. Az általunk szintetizált összes peptidszármazék redukált, diszulfidhidat 

nem tartalmaz. Dot blot kísérleteinket egy későbbi vizelet hepcidinszint mennyiségi 

meghatározására alkalmas immunadszorpciós módszer kidolgozásának reményében 

végeztük. 

A kísérletek eredményeit a 6.1.3.1. fejezet tartalmazza. Az eredmények alapján 

megállapítottuk, hogy az általunk szintetizált 1-25, 13-25 és 1-7 peptidszármazékok 

reagálnak a kereskedelmi forgalomban elérhető antitestekkel, az 1-25 peptidszármazék 

mindkét antitesttel. Az eredmények azt is mutatják, hogy az általunk szintetizált 1-25 

peptidszármazék megegyező intenzitású foltokat ad az ugyanakkora koncentrációjú 

HEPC61-P, kereskedelmi forgalomban elérhető standard peptid foltjaival. 

Megállapítható továbbá, hogy a 1-7 illetve 13-25 jelű, rövidített szekvenciájú, 

szintetikus peptidszármazékok azonos koncentráció-tartományban hasonló intenzitású 

foltokat adnak, mint az 1-25 peptidszármazék. A fenti megállapítás az 5-100 ng/dot 

koncentráció tartományra igaz. 5 ng/dot koncentrációnál kisebb koncentrációjú standard 

minták (sem az általunk szintetizált peptidszármazékok, sem a HEPC61-P standard 

peptid) nem adtak jelet a dot blot mérések során, valamint nem minden vizeletminta 

eredményezett a kísérletek során foltot. Kísérleteink során igazoltuk, hogy az általunk 
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észlelt jelek az első antitest alkalmazása után jelennek meg, kizárólag a második antitest 

alkalmazása nem vezet jelhez a standard peptidek, csak a kontroll nyúlsavó esetében 

(erről külön ábrát nem mutatunk). Dot blot módszerünkkel ng/µl-es koncentráció 

tartományig tudunk hepcidin koncentrációt meghatározni. 

Eredményeink alapján azt feltételeztük, hogy az általunk kipróbált és használt 

dot blot körülmények között, valamint az általunk használt antitestekkel és 

standardokkal nem tudunk megfelelően alacsony koncentrációtartományt lefedni, mely 

szükséges lenne egy, a vizelet hepcidin mennyiségi meghatározására alkalmas módszer 

kidolgozásához, ezért kísérleteink során a foltok intenzitását nem objektivizáltuk. 

 

7.2.2. ELISA 

A direkt és kompetitív ELISA kísérletek eredményeit a 6.1.3.2. fejezetben 

mutattuk be. A direkt ELISA kísérleteket az N-terminálison biotin csoporttal módosított 

peptidszármazékokkal végeztük (biotin-Acp-1-25, biotin-Acp-13-25, biotin-Acp-1-7 és 

biotinil-(Gly)5-1-7). A direkt ELISA mérések alapján elmondhatjuk, hogy az N-

terminálison módosított peptidszármazékokat felismerik a kereskedelmi forgalomban 

elérhető antitestek, a biotin-Acp-1-25 peptidszármazékot mindkét antitest felismeri. A 

mérések során a 13-25 peptidszármazék kivételével minden peptidnél hasonló lefutású 

görbét kaptunk, melyek azt mutatják, hogy 2-5 ng/µl-es koncentráció-tartományban érik 

el az abszorbancia-maximumát az adott antitesthígításon (1:1000), míg ez a 13-25 

peptidszármazék esetében csak egy nagyságrenddel nagyobb tartományban következik 

be (32 ng/µl felett). A rövid (1-7), különböző spacer régióval rendelkező 

peptidszármazékokat összehasonlítva, a biotin-Acp-vel rendelkező peptid 

ugyanazokban a koncentrációtartományokban magasabb jelintenzitást adott, mint a 

biotinil-(Gly)5-1-7 peptid. A két peptidszármazék közötti aktivitás különbség oka 

elsősorban a biotint a peptid síkjából kiemelő különböző spacer-ekben keresendő. 

Feltehetően a rövidebb pentaglicin spacer nagyobb térbeli gátlást okozhat, melyet az 

aminokapronsav nagyobb rugalmassága is okozhat [101, 102]. A biotin-Acp-1-25 

peptid mindkét antitesttel hasonló lefutású és abszorbancia-maximumot mutató görbét 

ad. Elmondható továbbá, hogy a biotin-Acp-1-25 peptid ugyanabban a 

koncentrációtartományban magasabb jelintenzitást ad, mint a biotin-Acp-13-25 peptid. 

A kísérletek során az antitesthígítást az előkísérleti eredmények határozták meg, a 
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későbbiekben a magasabb antitest-koncentráció sem változtatott már a görbék 

dinamikáján (ezekről külön ábrát nem mutatunk). 

A kompetitív ELISA eredmények alapján megállapítható, hogy a 13-25 és 

biotin-Acp-13-25 peptidpár esetében az α13, valamint az 1-25 és biotin-Acp-1-25 

peptidpár esetében sem az α7, sem az α13 antitesttel nem sikerült megfelelő kompetíciót 

elérni, annak ellenére, hogy az antigén-antitest kapcsolat kialakul. A várakozástól 

eltérően az abszorbancia nem csökken, hanem inkább némileg nő a jelöletlen peptid 

hozzáadásával. Elméletünk szerint ennek a magyarázata az ELISA körülmények között 

feltehetően mégis kialakuló dimerekben, esetleg oligomerekben kereshető. Az elvégzett 

ESI-MS vizsgálatokkal azonban ezt egyelőre nem tudtuk igazolni. Az 1-7 és biotin-

Acp-1-7, valamint a (Gly)5-1-7 és biotinil-(Gly)5-1-7 peptidpár esetében az α7 antitesttel 

mind az antitest-peptid reakció, mind a kompetíció megfelelően működik, mely 12,5 

ng/µl-es biotinnal jelölt peptid koncentráció esetében a legjobb. Az elvégzett ESI-MS 

vizsgálatokkal igazoltuk, hogy ELISA körülmények között nem alakulnak ki dimerek az 

1-7 peptidszármazékok között. Érdekes, hogy a jelölt peptidszármazék megfelelő 

koncentrációja jóval magasabb, mint a direkt ELISA mérések során kiderült 

abszorbancia maximum kezdete. Általánosan elmondható az is, hogy kompetitív 

körülmények között nem tudtuk reprodukálni a direkt ELISA körülmények között az 

egyes biotinnal jelölt peptidekkel elért abszorbancia értékeket. Ez alól egyedül a biotin-

Acp-1-7 peptid a kivétel.  

A peptidszármazékok szintézise és jellemzése kapcsán összefoglalásként 

elmondható, hogy ezek a peptidszármazékok könnyen, nagy mennyiségben, nagy 

tisztaságban előállíthatóak és jól tárolhatók. Ezekről a peptidekről igazoltuk dot blot és 

ELISA kísérletekkel, hogy reagálnak a kereskedelmi forgalomban kapható antitestekkel 

és összehasonlíthatóak az azokhoz előállított standard peptiddel. A natív 

hepcidinszintézise vagy izolálása nehéz, komplex, rendkívül időigényes folyamat. Egy 

általánosan használható, akár a klinikai gyakorlatban, széles körben is elérhető vizelet 

hepcidin-szint mennyiségi meghatározására alkalmas módszer kidolgozását nehezíti, 

hogy nincsen általánosan elérhető standard molekula. Az általunk szintetizált 

peptidszármazékok közül elsősorban az egyszerűsített változatok (pl.: 1-7 

peptidszármazék) akár helyettesíthetik a standardként használt 25 aminosavas, vagy 

esetleg a natív formákat a módszerek kidolgozása, fejlesztése során. 
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7.2.3. A peptidszármazékok stabilitásvizsgálata 

Az általunk szintetizált peptidszármazékok – a natív hepcidin 

ainosavszekvenciájának megfelelően – egy vagy több ciszteint tartalmaznak. A 

ciszteinek egymás között megfelelő körülmények esetén diszulfid hidakat képeznek, 

melyek kialakulhatnak molekulán belül (intramolekuláris diszulfidhidak), valamint 

molekulák között (intermolekuláris diszulfidhidak) is, ez utóbbi esetben dimerek 

képződnek. Az antitest alapú hepcidinszint meghatározó módszerekben használt 

kontroll molekulák esetében fontos, hogy a mérést intra-, illetve intermolekuláris 

diszulfidhíd képződések ne befolyásolják. Dimerképződés esetén a detektált jel egy 

része álpozitív lenne, míg az intramolekuláris diszulfidhidak kialakulása a 

peptidszármazékok antitest-kötő képességét befolyásolhatja. Ezért vizsgáltuk az 

általunk szintetizált peptidszármazékok esetében, hogy az általunk alkalmazott antitest 

alapú módszerek – dot blot és ELISA – körülményei között képződnek e diszulfid 

hidak. 

Két módszerrel is igazoltuk, hogy az általunk szintetizált rövid 

peptidszármazékok (1-7, biotin-Acp-1-7, Gly)5-1-7 és biotinil-(Gly)5-1-7), az általunk 

alkalmazott dot blot és ELISA körülmények között nem képeznek dimereket, ezért 

elmondhatjuk, hogy dimerképződés nem befolyásolta a dot blot és az ELISA kísérletek 

eredményeit. A hosszabb peptidszármazékok (1-25, biotin-Acp-1-25, 13-25 és biotin-

Acp-13-25) esetében a foszfát pufferben való egy órás inkubáció után észleltük mind 

intramolekularis diszulfidhíd kialakulását, mind dimerek képződését. 

 

7.3. A vizelet hepcidin mennyiségi meghatározására alkalmas módszer fejlesztése 

7.3.1. Folyadékkromatográfiás módszer 

Munkánk kezdetén egyetlen vizelet hepcidin kimutatására alkalmas módszert 

ismert az irodalom, melyet Park és munkatársai dolgoztak ki [19]. A vizelet mintát 

először Macroprep gyantával tisztították, majd a hepcidin kimutatását RP-HPLC 

módszerrel végezték. Ezen módszer alapján kívántunk egy, a vizelet hepcidin 

mennyiségi meghatározásra alkalmas módszert kidolgozni szintetikus standard hepcidin 

molekula segítségével. Az általunk beállított módszerben először a Macroprep gyanta 

helyett a HPLC rendszeren egy előtét oszlopot alkalmaztunk a vizelet tisztítására. 
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Miután ez nem vezetett eredményre, teszteltük a Macroprep gyantát is, de ezzel sem 

tudtunk a vizeletből hepcidint kimutatni. Valószínűleg Park és munkatársai több 

nagyságrenddel nagyobb mennyiségű vizeletmintát tisztítottak meg a Macroprep 

gyantával, mint amennyit mi injektáltunk méréseink során a HPLC rendszerbe. A 

hepcidin kimutatását nehezítette, hogy a hepcidin az emberi vizeletben igen alacsony és 

széles határok között ingadozó koncentrációban jelenik meg. Ezért feltételeztük, hogy a 

kizárólag folyadékkromatográfián alapuló módszerek nem vezethetnek eredményre. 

Ezért más lehetőséget kellett választanunk. 

 

7.3.2. Immunadszorpciós módszerek 

A korábban bemutatott, az általunk szintetizált peptidszármazékokkal végzett 

dot blot és ELISA kísérleteinket egy későbbi, vizelet hepcidinszint mérésére alkalmas 

módszer kidolgozásának céljából végeztük. Ezekkel a módszerekkel azonban nem 

tudtuk az emberi vizeletben, igen alacsony koncentrációban megjelenő hepcidin 

koncentrációtartományát elérni. Végeztünk kísérleteket Western blot módszerrel is, 

mely során kimutattunk a vizeletben az 1-25 peptidszármazékkal közel azonos 

molekulatömegű anyagot is. Erről azonban immunadszorpciós módszerrel nem sikerült 

igazolnunk, hogy azonos a hepcidinnel. Ezt követően kezdtük el a MALDI-TOF 

kísérleteket, hiszen a tömegspektometriás alapú mérési módszerek vizelet és szérum 

hepcidin szemikvantitatív mérésére megfelelő elméleti lehetőséget jelentenek klinikai 

vizsgálatokban. 

 

7.3.3 MALDI-TOF módszer 

Munkánk e szakasza során mutatjuk be, az általunk kifejlesztett, egy vizelet 

hepcidinszint mennyiségi meghatározására alkalmas szemikvantitatív módszert. A 

vizelet tisztítását és koncentrálását az 5.2.2.1., míg a MALDI-TOF méréseket 5.2.2.3. 

fejezetben leírtaknak megfelelően végeztük. Az eredményeket és a módszerbeállítást a 

6.2. fejezet tartalmazza. 

Kipróbáltuk a vizelet tisztítására és koncentrálására alkalmas, korábban már a 

nemzetközi irodalomban leírt módszereket. A Macroprep gyantát HPLC és dot blot 

módszerek előtt használták a vizelet tisztítására és a vizelet hepcidin koncentrálására. A 

gyantát HPLC kísérleteink előtt használtuk először, azonban hepcidint a vizeletből 
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Macroprep gyantával való tisztítás után sem sikerült kimutatnunk. A cikkekben a 

Macroprep gyanta pontos használatát és a tisztított vizeletek mennyiségét nem tüntették 

fel. Feltételezéseink szerint nagy mennyiségű vizeletminta tisztítása után tudtak HPLC-

vel a vizeletből hepcidint kimutatni. MALDI-TOF méréseink során 2-10 ml vizeletet 

tisztítottunk meg Macroprep gyantával, ennek során minden vizeletmintából tudtunk 

hepcidint kimutatni. A MALDI-TOF módszer a HPLC módszernél kisebb 

anyagmennyiség kimutatására is alkalmas. A Macroprep gyantával való tisztítás 

azonban nehezen kivitelezhető, rendkívül időigényes módszer. Az NP20 Proteinchipet 

kizárólag SELDI körülmények között alkalmazták eddig a nemzetközi irodalom szerint. 

Előkísérleteink eredménye alapján ez a módszer nem bizonyult jól reprodukálhatónak, 

és bár könnyen és gyorsan kivitelezhető, de minden mintából nem sikerült hepcidint 

kimutatnunk. 

A vizelet tisztítására és a vizelet hepcidin koncentrálására alkalmas módszer 

kifejlesztése érdekében teszteltünk több, szilárd fázisú extrakcióra alkalmas Suppelco 

típusú töltetet, melyeket kémiai tulajdonságaik alapján választottunk ki a hepcidinhez. 

Méréseink során megállapítottunk, hogy a DSC-C8 típusú töltet a legalkalmasabb a 

vizelet tisztítására és a vizelet hepcidin koncentrálására. A későbbi méréseink során ezt 

a töltetet használtuk. 

Megállapítottuk a korábban általunk szintetizált hepcidinszármazékokról (1-25 

és Ac-1-25), hogy DHB mátrixszal jól kristályosodnak a mintafelvivő lemezen, majd jól 

ionizálódnak MALDI-TOF körülmények között. Előzetes számításainkat, miszerint az 

Ac-1-25 peptid alkalmas lehet belső standard molekulának, egy MALDI-TOF alapú 

mérőmódszerben, mérésekkel igazoltuk. Az Ac-1-25 peptidszármazék (2838,7 Da) és a 

natív hepcidin molekula (2789,5 Da), valamint a szintetikus 1-25 peptid (2797,2 Da) 

közötti tömegkülönbség elegendő a csúcsok MALDI-TOF spektrumban való 

elkülönítéséhez. A szintetikus 1-25 peptidszármazék és a natív hepcidin molekula 

közötti 8 Da tömegkülönbség erre nem lett volna elegendő.  

Az előzetes mérések során az 1-25 és Ac-1-25 peptidszármazék a csúcsok 

alapján közel egyformán ionizálódott. Ezt követően számszerűsíteni akartuk a két 

peptidszármazék közötti ionizációs kapacitásbeli különbséget, hogy módszer során, ha 

szükséges, korrigálhassuk a számolt eredményeket. A különböző koncentráció-arányban 

elegyített peptidszármazékok MALDI spektrumainak értékelése során azt a 
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következtetést vontuk le, hogy az 1-25 peptidszármazék jobban ionizálódik MALDI 

körülmények között, mint az Ac-1-25. Igazoltuk, hogy ez az arány a különböző abszolút 

koncentrációk függvényében sem változik. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy elsőként dolgoztunk ki és írtunk le egy 

vizelet hepcidin koncentráció meghatározására alkalmas MALDI-TOF alapú 

szemikvantitatív módszert, hepcidin-szerű belső standard peptidszármazék segítségével. 

Ez az új módszer alternatívája lehet a korábban már leírt SELDI-TOF alapú 

módszereknek, mert a MALDI-TOF készülékek világszerte könnyebben elérhetők és 

használhatók. 

 

7.4. Az egészséges újszülöttek eredményeinek értékelése 

Ezen vizsgálatunk során azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy vajon a 

hepcidin szerepet játszik e az újszülöttek a születés után jelentkező, korai vasszint-

csökkenésben, azaz a vizelet hepcidin és a szérum prohepcidinszintek mutatnak e 

összefüggést a szérum vasháztartást és eritropoézist jellemző paraméterekkel. 

Kutatólaborunk egy korábbi tanulmánya írta le az újszülöttek vasforgalmának 

perinatális fiziológiás változásait [87], ezen kívül egy tanulmány ismert, mely 

foglalkozott ezzel a témával [84]. Ennek ellenére az újszülöttek és koraszülöttek 

vasháztartásának korai neonatális adaptációja egyelőre kevéssé ismert, valamint az sem, 

hogy ebben a hepcidinnek lehet-e szerepe.  

A vizsgálatba szigorú szempontok alapján válogattunk be végül 20 egészséges, 

érett újszülöttet, melyeknek a kiválasztási kritériumait az 5.3.2. fejezet tartalmazza. A 

laborvizsgálatok, valamint a vizelet hepcidin és szérum prohepcidin mérések 

eredményeit a 6.3. fejezet tartalmazza. 

Az elvégzett szérum laborvizsgálatok alapján elmondhatjuk, hogy az újszülöttek 

vérképzést jellemző paraméterei (vörösvértestszám, hematokrit, hemoglobin, MCV, 

MCH, MCHC) megfelelnek az irodalomban leírt korspecifikus értékeknek. Korábban a 

korai posztnatális életben kimutatott vasparaméterek drasztikus változását a mi 

vizsgálati csoportunkban is tapasztaltuk. A születést követő néhány napban a szérumvas 

szint hirtelen bekövetkező, szignifikánsan csökkenést mutat, míg a ferritin és a szabad 

vaskötő kapacitás, valamint ezzel egyidőben az antioxidáns kapacitás is szignifikánsan 

növekszik. A kimutatható NPBI prevalenciája is egyezett korábbi tanulmányok 
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eredményeivel [103]. Mindezek alapján mintánk jól tükrözi az egészséges perinatális 

adaptáció során bekövetkező változásokat.  

Korábbi újszülött vizelet hepcidin és szérum prohepcidin vizsgálatok hiányában 

nem tudtuk megfelelően megbecsülni az esetleges szérum prohepcidin és vizelet 

hepcidinszintek között lévő különbség kimutatásához szükséges esetszámot. A power 

analízis elvégzéséhez kutatócsoportunk korábbi, újszülöttekben elvégzett vizsgálatának 

eredményei vettük alapul. Az újszülöttek szérum vas csökkenésének a mértékét 

használtuk fel a power analízishez, a hepcidin és a szérum vas szintek korábban 

kimutatott szoros összefüggése alapján feltételezve, hogy újszülöttekben a 

hepcidinszintek is hasonló mértékben változnak. Ezek alapján a vizsgálat ereje 0,62-nek 

adódott (α=0,05). 

 

7.4.1. Szérum prohepcidin 

Az általunk elvégzett szérum prohepcidin vizsgálatok során minden újszülött 

mintájából mutattunk ki prohepcidint. Újszülöttekben a születést követő első néhány 

napban a szérum prohepcidinszintek az egészséges felnőttek szérum 

prohepcidinszintjével megegyező tartományban voltak [38, 57, 58]. Eredményeink 

közlésével egyidőben jelent meg egy tanulmány, melyben egészséges újszülöttek 

szérum prohepcidinszintjét vizsgálták a születést követő 4. napon. Tiker és munkatársai 

szerint viszont az újszülöttek szérum prohepcidinszintje négyszerese volt az általunk 

mért szérum prohepcidinszinteknek. Ezt a jelentős különbséget okozhatja a 

mintavételek eltérő időpontja (Tiker és munkatársai a 4-12. posztnatális napon (átlag 8,7 

nap) vizsgálták az újszülöttek szérumát) [104]. További, újszülöttek szérum 

prohepcidinszintjeit vizsgáló tanulmányok szükségesek ezen különbségek és a 

prohepcidin újszülöttekben betöltött szerepének pontos magyarázatához. 

Megállapítottuk, hogy nincs szignifikánsan kimutatható változás az egészséges 

újszülötteknél a szérum prohepcidinszintekben a születést követő néhány napban. Ez 

arra utal, hogy a prohepcidin nem játszik szerepet az újszülöttek vasháztartásának korai 

posztnatális adaptációjában. Több újszülött esetében figyeltünk meg azonban szérum 

prohepcidin-szint növekedést a vizsgált időszak alatt, ebből arra a következtetésre 

jutottunk, hogy az újszülöttek is termelnek prohepcidint. A köldökzsinórvérben 

kimutatott szérum prohepcidin eredete azonban továbbra is kérdéses, nem tudhatjuk 
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biztosan, hogy magzati, vagy anyai eredetű, mely átjutott a placentán. 

Tanulmányunkban nem vizsgáltuk az anyai szérum prohepcidinszinteket, mely 

segíthetett volna ennek a kérdésnek a tisztázásában. 

Állatkísérletes adatok szerint a magzat is képes hepcidin termelésére, de humán 

adatok eddig nem álltak rendelkezésre. A hepcidin magzati életben betöltött jelentősége, 

pontos vasháztartás-szabályozó szerepe nem ismert. Ezen időszak alatt a magzatnak 

nagy mennyiségű vasra van szüksége és emellett még nagy mennyiségű vasat is halmoz 

fel. A magzati vasfelvételre mind a magzati, mind az anyai hepcidin hatással lehet. 

Szintén állatkísérletes adatok utalnak arra, hogy a túlzott magzati hepcidin termelés 

súlyos anémiához és a magzat születés körüli halálához vezethet [103]. Az anyai és 

magazti prohepcidin jelentőségének tisztázására még további vizsgálatokra van szükség. 

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a szérum prohepcidin nem mutat 

összefüggést, a vérképzést jellemző paraméterekkel, kivéve az MCHC-t (r=0,558, 

p=0,013), mellyel viszont szoros kapcsolatot mutatott. Ez az összefüggés csak a 

köldökzsinór-vér szérum prohepcidinszintjeire igaz, a második alkalommal vett vérre 

már nem. Kimutattuk, hogy a szérum prohepcidin-szint nem függ össze a vasháztartást 

jellemző paraméterekkel sem. A korábbi tanulmányok szerint a prohepcidin 

felnőttekben sem mutat összefüggést a vasháztartással, azonban a herediter 

hemokromatózisos betegekben szignifikánsan alacsonyabb volt a szérum prohepcidin az 

egészséges felnőttekhez képest. Ez alátámasztja azt a korábbi feltételezést, miszerint a 

prohepcidinnek nincs közvetlenül a vasháztartást szabályozó szerepe. Azt sem tudjuk 

még pontosan, hogy a prohepcidinből hol keletkezik hepcidin, még a májban, vagy a 

plazmában. Ugyanis elképzelhető, hogy a prohepcidin, mint egy lehetséges hepcidin-

forrásként van jelen a keringésben, de elképzelhető, mint felesleges, májsejtekből 

kikerült, maradék peptid, amiből nem keletkezett a szabályozó funkcióval bíró hepcidin. 

Az általunk kimutatott összefüggés a szérum prohepcidin és az MCHC között 

kizárólag a köldökzsinórvér mintákra áll fenn. Nincs olyan általánosan elfogadott 

paraméter újszülöttekben, mely megfelelően mutatná a magzat vasellátottságát a 

magzati élet során. Az általában használt paraméterek nem tükrözik megfelelően a 

magzati vasraktárakat. Néhány paraméter a gesztációs kortól (mint az MCV és az 

MCH) függ, míg más paramétereket (szérum vas, ferritin, hemoglobin, hematokrit) a 

fiziológiás stressz és a köldökzsinór leszorításának az ideje is befolyásol. Az oxidatív 
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sterssz okozta hemolízisnek szintén hatása van az MCV-re az első életnapon.  A 

hemoglobin és a hematokrit aránya (az MCHC) független ezektől a faktoroktól és akár 

megfelelően mutathatja az aktuális vasraktár állapotát is. Ezért elképzelhető, hogy az 

MCHC a magzat utolsó trimeszterének vasellátottságát is tükrözi [105]. Ezért vizsgálati 

csoportunkban a köldökzsinórvér mintákban a szérum prohepcidinszintek és az MCHC 

között lévő összefüggés felveti a lehetőségét annak, hogy a prohepcidin szerepet játszik 

a magzat vasfelvételének szabályozásában. 

NPBI a köldökzsinórvér és a posztnatális minták mintegy harmadában volt 

kimutatható. A mintapárok egy részében az NPBI csökkenését, illetve eltűnését 

észleltük a megszületést követően, de voltak olyan mintapárok, amelyekben a 

megszületés idején nem, de a posztnatális mintában NPBI volt kimutatható. 

Kimutattunk összefüggést az alacsony köldökzsinór-szérum prohepcidinszintek és az 

nem fehérjéhez kötött vas (NPBI) megjelenése között. Ez az összefüggés az összes 

mintára is fennáll, de nem áll fenn a második, posztnatális vénás vérre. Ugyan az 

irodalmi adatok szerint az NPBI nem mutat összefüggést a vas szintekkel, elképzelhető 

azonban, hogy a prohepcidin összefügg az antioxidáns védekezőképességgel.  

Megszületéskor a fokozott oxidatív stressz részeként számos újszülöttnél toxikus 

szabadvas megjelenése mutatható ki a szérumban. A szabadvas (NPBI), mely a 

szabadgyököket képző Fenton-reakció fontos eleme, jelenléte a szérumban nem 

feltétlenül patológiás, néhány átmeneti fiziológiás perinatális inzultus (kisebb hipoxia, 

acidózis, az oxidatív stressz következményes emelkedése) során kimutathatóvá válik, 

mely az újszülöttre ekkor komoly következményekkel még nem jár. Adataink felvetik 

annak a lehetőségét, hogy a hepcidin részt vesz az újszülött antioxidáns védelmében. 

Teoretikusan mind az emelkedett szérum prohepcidinszint, mind a magasabb MCHC 

lehet jelzője a magzati vasellátottságnak, mely egy eddig még nem azonosított, a többlet 

vas, vagyis az NPBI keringésből való eliminálásában részt vevő metabolikus útvonalat 

feltételez. Ha ez így van, úgy a prohepcidin és a kimutatható szabadvas közötti negatív 

összefüggés észszerű, elfogadható. Ebben az esetben a prohepcidin a magzati sejtek 

megfelelő vasellátottságára utalna. A szérum prohepcidin, és magzati vasellátottság, 

valamint az NPBI közötti kapcsolatok pontos tisztázására további vizsgálatokra van 

még szükség. 
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 Fiziológiás körülmények (amikor nincs magzati gyulladás, súlyos vasdepléció 

vagy túlterhelés, IUGR) között a prohepcidin nem játszik szerepet a magzat 

vasháztartásának szabályozásában. Érdekes lenne azonban patológiás újszülöttek 

köldökzsinór-vér és születés után néhány nappali vénás vér szérum prohepcidinszintjét 

mérni és összevetni.  

 

7.4.2. Vizelet hepcidin 

Az általunk kidolgozott vizelet hepcidinszint mennyiségi meghatározására 

alkalmas szemikvantitatív módszerrel határoztuk meg az általunk kiválasztott 

újszülöttek vizelet hepcidinszintjét. Szérum prohepcidinszinteket vizsgálatainkkal 

egyidőben mértek újszülöttekben [104], arról azonban, hogy vizelet hepcidinszinteket 

mértek volna, még nem jelent meg közlemény. 

A vizeletminták mérése során a legtöbb újszülött esetében detektálni tudtunk a 

vizeletben hepcidint, azonban néhány újszülött vizeletmintájában a hepcidinszint a 

kimutathatósági határérték alatt volt. Az újszülöttek vizelet hepcidinszintjei számos 

esetben az egészséges felnőttekben mért értékek normál tartományának többszörösét 

érték el [50, 70]. Azt, hogy ezt a jelenséget mi okozhatja, egyelőre nem tudjuk, ennek 

feltárására további vizsgálatok szükségesek. 

Az elvégzett statisztikai analízisek alapján a vizelet hepcidinszintje – ellentétben 

az újszülöttek szérum prohepcidinszintjével – szignifikánsan emelkedik a születést 

követő néhány napban. Ez az összefüggés abban az esetben is fennáll, ha az idő értékét 

órában adjuk meg. Újszülöttek esetében nem lehetett befolyásolni a második vizelet 

mintavételének idejét, ezért az időpontok egy széles tartományon belül változtak 

(medián: 39,50 óra; tartomány: 18-114 óra), azonban az összefüggés erejét mutatja, 

hogy az a mintavétel időpontjára vonatkozó korrekció után is fennáll. Korábbi 

vizsgálatok kimutatták a szérum prohepcidinszintek napszaki ingadozását, és 

feltételezték a vizelet hepcidinszint kisebb mértékű napszaki ingadozását is felnőtt 

vizsgálatokban [15]. (Vizsgálatunk tervezésekor ez a tanulmány még nem jelent meg, 

ezért vizsgálatunk tervezésekor ezt nem is tudtuk figyelembe venni.). Eredményeink 

alapján azonban azt feltételezzük, hogy az újszülöttekben, a születés utáni néhány 

napban nincs a vizelet hepcidinnek napszaki ingadozása, valamint hogy a vizelet 

hepcidin jelentős emelkedése már a születés utáni első napban elkezdődik, mértéke 
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változó. 17 újszülött vizeletéből tudtunk hepcidint kimutatni, ezek közül 13 újszülött 

vizelet hepcidinszintje emelkedett, míg 4 újszülött esetében csökkent. 

Az újszülöttek adatait vizsgálva egyszerű regressziós analízissel megállapítottuk, 

hogy a vizelet hepcidinszint szignifikáns összefüggést mutat a szérumvas és teljes 

vaskötő kapacitás értékeivel. Korábban felnőtt vizsgálatok során is mutattak ki 

összefüggést a vizelet hepcidinszintek és a vérképzést, valamint a vasháztartást jellemző 

paraméterek között, mind egészségesek között, mind betegcsoportokban [50, 70, 75, 77, 

78, 99]. A vizelet hepcidin emelkedésével újszülöttekben csökken a szérumvas, 

valamint a teljes vaskötő kapacitás szintje is. A hepcidin emelkedésével bekövetkező 

szérum vasszint-csökkenés megfelel a hepcidin fiziológiai hatásaival kapcsolatos eddigi 

eredményeknek, azonban a teljes vaskötő kapacitás csökkenést nem magyarázza. Az 

általunk vizsgált csoportban, valamint a korábbi vizsgálati csoportban [87] szérum teljes 

vaskötő kapacitás (transzferrin szint) nem mutatott szignifikáns változást a születést 

követő néhány napban. Nem tudtunk összefüggést kimutatni – ellentétben a szérum 

prohepcidinnel – a vizelet hepcidinszintek és az NPBI megjelenése között. Ennek 

ellenére elképzelhető, hogy a hepcidin és a teljes vaskötő kapacitás között fennálló 

szoros összefüggés az újszülöttek a születés után hirtelen emelkedő szabadgyök 

terhelésével, valamint az ezzel párhuzamosan a fokozott antioxidáns védekezéssel függ 

össze. 

A vizelet hepcidinszint mintacsoportunkban nem mutatott összefüggést sem a 

vérképzést, sem a vasháztartást jellemző egyéb paraméterekkel, valamint a CRP 

értékkel sem. A vizelet hepcidin és a vérképzést jellemző paraméterek között 

egészséges felnőtt mintacsoportokban nem mutattak ki összefüggést. Májdaganatban 

szenvedő felnőttek esetében azonban találtak kapcsolatot a vizelet hepcidin és a 

hemoglobin szintek között. Sarlósejtes anémiában szenvedő gyermekekben azt mutatták 

ki, hogy a növekvő eritropoetikus aktivitás egyenes arányban áll a hepcidin termeléssel, 

annak ellenére, hogy a hepcidinszintet csökkentő, illetve növelő tényezők 

(vastúlterhelés és az anémia) egyszerre vannak jelen [77]. Az újszülöttek válogatása 

során kizártuk azokat az újszülötteket, akiknél az infekció lehetősége felmerült. A 

vizelet hepcidinszint és a CRP érték közötti összefüggés hiánya mintacsoportunkban 

vélhetően ennek köszönhető, hiszen mind a hepcidin, mind a CRP akut fázis fehérje, 

szintjük gyulladásos reakció során szignifikánsan nő. Korábban felnőtt 
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mintacsoportokon mutattak ki összefüggést a CRP érték, valamint a vizelet 

hepcidinszintje között [50]. 

A szérum prohepcidin és a vizelet hepcidinszintek mintacsoportunkban 

egymással nem mutatnak összefüggést. A korábbi felnőtt vizsgálatok sem mutattak ki 

összefüggést a vizelet hepcidin, valamint a szérum prohepcidin között. Ezek alapján 

feltételezhetjük, hogy a prohepcidin valóban egy prekurzor molekula, mely nem mutat 

hepcidinszerű hatásokat. 

 

Eredményeink alapján összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a hepcidinnek 

szerepe lehet az újszülöttek, korai, a vasháztartást érintő adaptációjában, hiszen a vizelet 

hepcidinszint szignifikáns növekedést mutatott a születést követő néhány napban az 

általunk vizsgált csoportban. A szérum prohepcidinszint szignifikánsan nem változott 

ugyanezen időszak alatt. Összefüggést a vizelet hepcidin és a szérum 

prohepcidinszintek között nem találtunk. Ezen összefüggések biztos megállapításához 

további vizsgálatok szükségesek. 
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8. TÉZISEK  

Eredményeim alapján az alábbi új megállapításokat tettem  

 

1.  A natív, 25 aminosavas emberi hepcidin aminosav szekvenciájának megfelelően 

9 peptidszármazék (1-25, biotin-Acp-1-25, 13-25, biotin-Acp-13-25, 1-7, biotin-Acp-1-

7, (Gly)5-1-7, biotinil-(Gly)5-1-7 és Ac-1-25) szilárd fázisú szintézisét végeztük el. 

 

2.  A szintetizált peptidszármazékok kémiai jellemzése (aminosavanalízis, RP-

HPLC és ESI-MS) után megállapítottuk, hogy a kívánt peptidszármazékokat állítottuk 

elő 95%-os tisztaságban. 

 

3.  A szintetizált peptidszármazékok funkcionális jellemzését is elvégeztük 

immunológiai reaktivitásuk szempontjából és szerkezet-hatás összefüggést állapítottunk 

meg:  

a. Igazoltuk, hogy az 1-25, biotin-Acp-1-25, 13-25 és biotin-Acp-13-25 

peptidszármazékok kötődnek a kereskedelmi forgalomban kapható α13 

antitesttel. 

b. Igazoltuk továbbá, hogy az 1-25, biotin-Acp-1-25, 1-7, biotin-Acp-1-7 és (Gly)5-

1-7, biotinil-(Gly)5-1-7 peptidszármazékok kötődnek a kereskedelmi 

forgalomban kapható α7 antitesttel. 

 

4.  Igazoltuk, hogy az általunk szintetizált 1-25 és Ac-1-25 peptidszármazékok 

megfelelően ionizálódnak MALDI-TOF körülmények között. 

 

5.  Kidolgoztunk a vizelet tisztítására és a vizelet hepcidin koncentrálására 

alkalmas, a korábban ismert módszerekhez képest könnyen és gyorsan kivitelezhető, 

szilárd fázisú extrakción alapuló módszert.  Továbbá kidolgoztunk egy, az emberi 

vizelet hepcidinszint mennyiségi meghatározására alkalmas, MALDI-TOF 

szemikvantitatív módszert, melyben az általunk szintetizált Ac-1-25 peptidszármazékot, 

mint hepcidinszerű belső standard molekulát alkalmaztuk. 
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6.  Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek vasháztartásának korai adaptációja során a 

szérum prohepcidinszint nem változik szignifikánsan, a vizelet hepcidin viszont 

szignifikáns növekedést mutat. Az érett újszülöttek vasháztartásának korai adaptációja 

során a szérum prohepcidinszintek kizárólag az MCHC-val, míg a vizelet 

hepcidinszintek a szérum vas és teljes vaskötő kapacitással, valamint a hematokrittal és 

a hemoglobinnal mutatnak összefüggést. Az érett újszülöttek vasháztartásának korai 

adaptációja során a szérum prohepcidin és a vizelet hepcidinszintek egymással nem 

mutatnak összefüggést. Az érett újszülöttek vasháztartásának korai adaptációja során a 

köldökzsinórvér mintákban az alacsonyabb szérum prohepcidinszintek a szabadvas 

jelenlétével mutatnak összefüggést. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

A hepcidin egy újonnan felfedezett defenzin típusú peptid, ami központi szerepet 

játszik a vasháztartás szabályozásában, új dimenziót nyitva ezzel a különböző 

vasháztartással összefüggő betegségek patofiziológiájának megértése felé. A hepcidin 

és vasháztartásban betöltött szerepének tisztázása magyarázatot adhat a gyulladásos és 

krónikus betegségek anémiájára, emellett új diagnosztikus és terápiás lehetőségeket 

teremthet a hemokromatósis és egyéb vas-anyagcsere zavarok, valamint a gyulladásos 

anémia terén. Elsődleges célunk az volt, hogy a hepcidin kimutatására alkalmas, 

könnyen kivitelezhető, megbízható módszert dolgozzunk ki, valamint, hogy ezzel 

vizsgáljuk a hepcidin jelentőségét a perinatális vasháztartásban. 

Munkánk során a natív, 25 aminosavas emberi hepcidin aminosav 

szekvenciájának megfelelően, 9 peptidszármazék szilárd fázisú szintézisét végeztük el, 

majd a peptidszármazékok kémiai jellemzése után megállapítottuk, hogy a kívánt 

peptidszármazékokat állítottuk elő 95%-os tisztaságban. A szintetizált 

peptidszármazékok funkcionális jellemzését is elvégeztük, immunológiai reaktivitásuk 

szempontjából szerkezet-hatás összefüggést állapítottunk meg. Dot blot kísérletekkel 

igazoltuk, hogy a peptidszármazékok kötődnek a kereskedelmi forgalomban kapható 

hepcidin ellenes antitestekhez. A kompetitív ELISA kísérletek eredményei alapján a 7 

aminosavas (1-7) peptidszármazékkal, valamint annak az N-terminálison biotin-

aminokapronsavval módosított párjával sikerült megfelelő kompetíciót létrehozni, mely 

arra utal, hogy ez az egyszerűsített peptidszármazék alkalmas lehet a natív hepcidin 

standardként való helyettesítésére immunreakción alapuló módszerek fejlesztésekor. 

Előnye a 25 aminosav hosszúságú szintetikus standardok molekulákhoz képest a 

könnyebb szintetizálhatósága és kezelhetősége, valamint olcsóbb előállítása. 

Kidolgoztunk a vizelet tisztítására és a vizelet hepcidin koncentrálására 

alkalmas, a korábban ismert módszerekhez képest könnyen és gyorsan kivitelezhető, 

szilárd fázisú extrakción alapuló módszert. Igazoltuk, hogy az általunk szintetizált 1-25 

és Ac-1-25 peptidszármazékok megfelelően ionizálódnak MALDI-TOF körülmények 

között, majd kidolgoztunk egy, az emberi vizelet hepcidinszint mennyiségi 

meghatározására alkalmas, MALDI-TOF szemikvantitatív módszert, melyben az 

általunk szintetizált Ac-1-25 peptidszármazékot, mint hepcidinszerű belső standard 

peptidszármazékot az elsőkként alkalmaztuk. 
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Egészséges újszülöttek szérumában elsőként mértünk prohepcidin és 

vizeletükből hepcidinszintet. Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek vasháztartásának 

korai adaptációja során a szérum prohepcidinszint nem változik szignifikánsan, a vizelet 

hepcidin viszont szignifikánsan nő. A szérum prohepcidin és a vizelet hepcidinszintek 

egymással nem mutatnak összefüggést. Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek 

vasháztartásának korai adaptációja során a szérum prohepcidinszintek kizárólag az 

mean corpuscular hemoglobin concentration-nal, míg a vizelet hepcidinszintek a szérum 

vas szinttel és teljes vaskötő kapacitással mutatnak összefüggést. Kimutattuk, hogy az 

érett újszülöttek vasháztartásának korai adaptációja során a köldökzsinórvér mintákban 

az alacsonyabb szérum prohepcidinszintek esetén szabadvas jelenléte igazolható. 

Összefoglalva eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a hepcidinnek valószínűleg 

szerepe van az újszülöttek korai, a vasháztartást érintő adaptációjában, azonban a 

további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ezt az összefüggést biztosan 

megállapíthassuk. 
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10. SUMMARY 

Hepcidin is a recently recognized defensin-like peptide, which is considered to 

be the central regulator of iron metabolism, opening with that new dimension to 

understand of the pathophysiology of iron-related disorders. The clarification of 

hepcidin and its role in iron metabolism would provide further explanations to the 

anémia in inflammation and chronic disease, besides may create new diagnostic and 

therapeutic opportunities on the field of  hemokromatózis and inflammatory anémia. 

The aim of our study was to develope an easily achievable, reliable quantification 

method for the determination of urine hepcidin levels in human, in addition to examine 

a possible association of hepcidin with neonatal iron homeostasis.  

After the solid phase synthesis of 9 peptide derivatives according to the 

sequence of native, 25 aminoacid lenght human hepcidin, the chemical characterization 

of peptide derivatives showed, that we produced the desired peptide derivatives in 95% 

purity. We also performed the functional characterization of peptide derivatives. We 

proved with the dot blot measurements that the commercially available antibodies are 

able to recognize the synthetic peptide derivatives. According to the competitive ELISA 

measurements we can state that our 7 aminoacid lenght peptide (1-7) might be suitable 

representatives of the 25-amino-acid form of hepcidin in immune adsorption method. 

The advantages of 1-7 peptide derivative in contrast to 25-amino-acid form of hepcidin 

are the easier synthesizability and manageability and the cheaper production. 

We described an easy and quick achievable solide-phase extracion method 

which is suitable to purification of urine and concentration of hepcidin. We proved that 

the synthetic peptide derivative 1-25 and acetyl-1-25 are properly ionizable in MALDI-

TOF MS circumstances. Than we presented a novel MALDI-TOF MS based semi-

quantitative, reproducible method for measuring hepcidin concentration in human urine 

using the synthesized peptide derivative acetyl-1-25 peptide as hepcidin related internal 

standard. 

In our study we have first measured serum prohepcidin and urine hepcidin in 

healthy human newborns. Serum prohepcidin levels showed no significantly changes, 

however urine hepcidin levels increased significantly during the first postnatal days. 

Serum prohepcidin and urine hepcidin levels showed no significant association in 

healthy human newborns. Associations have been demonstrated between cord blood 
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prohepcidin values and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) as well as 

between urine hepcidin levels and serum iron and total iron binding capacity values. We 

have demonstrated that neonates with detectable non-protein-bound iron levels in cord 

blood were presented with lower prohepcidin concentrations.  

In summary according to our results it may suggest a possible link between 

hepcidin and early iron adaptation of newborn’s however further investigations should 

be done to elucidate this issue. 
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