
Fe v organizmu  



Železo 
(ferrum, sideros) 

• Metabolismus železa je v organizmu 
těsně spjat s metabolismem kyslíku. 
Chemické vlastnosti železa umožňují 
transport a účast kyslíku na metabo-
lických procesech.  

• V organizmu je Fe vždy v chelatované 
formě vázané na bílkovinu, jak při tran-
sportu, tak i při uskladnění. Jen vyjí-
mečně se nepatrná část Fe vyskytuje ve 
volné formě – nestabilní pool Fe 2+. 

Železo v organismu 



 
 

 Důležitý stopový prvek 
Fyziologická zásoba Fe 3-5g (60-100mmol) 
             -  65%   obsaženo ve složkách krve  
             -  30%   v retikuloendoteliálním systému  
             -    5%   jako součást proteinů a enzymů   
                           (cytochromy, myoglobin apod.)  

 

 Obvyklý denní příjem Fe je 20mg (400mmol) 
 

 Resorbované množství je proměnlivé, 
                podle potřeby a rovnováhy v těle,  
                kde průměrná denní exkrece je kolem  
                1mg (20mmol) 

Železo v organizmu 



Andrews N, 2001, with permission 

10–20mg 

Rozložení Fe v organizmu 



Fe v organizmu  
Přestup Fe do enterocytu 
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Příjem a resorpce Fe 



Vlastní resorpce má 3 fáze: 

Přestup Fe do enterocytů – 

tenké střevo 

Vytvoření zásob Fe v enterocy-

tech - feritin v buňkách mukózy 

Přestup Fe z enterocytů do  

plazmy - transferin 

Železo v organizmu 



Resorbce železa  

• Hlavním místem, kde dochází ke vstře-
bávání Fe je duodenum. @ @ 

Železo v organizmu 

• Malá část železa je vstřebávána až v 
distálních částech tenkého střeva. @ 

• Po rozkladu potravy v žaludku, jsou soli 
obsahující nehemové železo ionizovány 
HCl – uvolňují se ionty Fe3+ a Fe2+. @ 

• Zabraňuje se tak tvorbě nerozpustných  
a špatně vstřebatelných fosfátů a fytátů. 



Metabolizace 

Resorbce z GIT 

Enterocyt 

Tenké střevo 

Fe 

Véna 
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Železo  
Pohyb železa v organismu 

Vazba Fe na apotransferin: 

• Za normálních okolností je vět-
šina transportovaného Fe v 
podobě transferinu předávána v 
KD erytroidním buňkám pro 
syntézu Hb, nevyužitá část pak 

makrofágům. 
 

Apotransferin                       Transferin 
2 Fe 3+  



Železo  
Vazba železa na apotransferin 

· za normálních podmínek je v 1 l 

krve 2,5 - 3,0 g transferinu - 
celková vazebná kapacita 

· jen 1/3 z tohoto množství je 
nasycena Fe3+ - vázaná kapaci-
ta 

· zbytek představuje volný tran-
sferin - volná kapacita  

 

VAZBA  ŽELEZA  NA  APOTRANSFERIN                         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková vazebná kapacita 
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Volný Vázaný 



Fe v organizmu  
Přestup Fe do makrofágů 



 Fe se dostává do makro-

fágů 3 různými cestami: 

Železo v organizmu 

•  Volné Fe 

 Přestupník (L - typ Ca2+ kanálu) 

 pomocí DMT 1 

•  Vázané na trasferin 

•  Z rozpadlých erytrocytů 

Makrofág 

Endozom 

Feritin 

Mitochondrie 

Feroportin 

Fe2+ 

Ceruloplazmin Hefestin 

Transferin 

Fe2+ 

Fe3+ 

Přestupník Fe 
DMT 1 

TfR 

Labilní pool Fe 

D cytb reduktáza 

• Vazba Tf na TfR 

• Tvorba komplexu 

Tf . TfR 

• Přestup do buňky 

v podobě 

endozomu  

• Uvolnění 

nestabilního poolu 

Fe 



Fe 

Fe 

Fe 

Fe Fe 

Fe 

Fe Fe 
Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 
Fe 

Fe 

Fe 

Staré erytrocyty jsou  

fagocytovány MFS 



Feroportin 

NRBC NRBC 

NRBC 

Uvolňování Fe z makrofágů KD 



• Železo, které vstoupilo do erytroblastu 

se redukuje (Fe3+ na Fe2+) a v mitochon-

driích dochází k jeho zabudování do pro-

toporfyrinu za přítomnosti enzymu hem-

syntetázy - vzniká hem a v ribozómech 

následně Hb.  

• Zbylé železo, které se nezačlení do 

struktury hemu se hromadí v 

prekurzorech erytropoézy a slouží jako 

rezervní železo  - sideroblasty. 

Železo v organismu 



Fe 3+ Redukce 

HEM Hb 

Fe 
2+ 

Fe3+ Redukce 

Železo v organismu 



Rofeocytóza 

• Rofeocytóza je pohlcování zrnek 

feritinu a hemosiderinu z mak-

rofágů (siderofágů) v KD (děj 

podobný pinocytóze). 
 

 

• Erytroblasty obklopí makrofág, 
tvoří vchlípeniny a přebírají zrn-

ka feritinu nebo hemosiderinu z 
povrchových vrstev makrofágu, 
poté se vchlípenina uzavře a 
přemění ve váček, ve kterém je 
feritin uzavřen – endozom. 

Siderofág obklopený erytroblasty 

Přejímání zrnek železa 



Fe

TfR

Tf
DMT1

Povrch bunky

Pohyb Fe v erytroblastech 

Transferinový receptor (TfR) 

je transmembránový protein tvořený 2 pod-

jednotkami o MW 95 kDa. U zdravého dospělého 

jedince je 80 % TfR na erytroblastech.  

Hladina TfR poskytuje informaci o dostupnosti Fe 

na celulární úrovni: Fe vede k zahájení syn-tézy 

TfR. hladina TfR signalizuje  zásob Fe.  



Fe

TfR

Tf
DMT1

Povrch bunky

Pohyb Fe v erytroblastech 

Endozóm 



 

Posouzení zásob Fe v těle  
 

• nespoléháme se na hladinu plazmatického 

Fe, které tvoří jen 10% celkových zásob Fe 
 

• u stabilizovaných pacientů odráží ferritin 

celkovou zásobu Fe v těle 
 

• nejspolehlivějším ukazatelem je barvitelné 

železo v kostní dřeni 

Železo v organizmu 



Stanovení Fe  
 



Stanovení železa 
• Fe 

• Feritin – časný a citlivý ukazatel poklesu 

• Transferin 

• Vazebná kapacita transferinu – pozdní  

• Saturace transferinu 

• Solubilní transferinový receptor – 

nejcitlivější  

• Stanovení barvitelného železa v KD 



Stanovení barvitelného Fe: 

 Kapilární krev 

 Venózní krev    

 Aspirát kostní dřeně   

 Trepanobiopsie  

Stanovení železa 



Barvení na železo se skládá z několika na 
sebe navazujících dílčích kroků: 

· zhotovení nátěru (krev, KD) 

· fixace nátěru (zakonzervování bu-

něk) 

· barvení nátěru (barvení základní 
složky, dobarvení pozadí) 

· hodnocení nátěru 
 

Barvení na železo  



Periferní krev 
Zhotovení nátěrů 

• Kapka krve se kápne do středu 
podložního sklíčka asi v 1/4 od 
okraje sklíčka. 

• Roztěrové sklíčko se přiloží pod 
určitým úhlem před kapku krve a 
lehkým, rychlým a rovnoměrným 
pohybem směrem ke kapce a pak 
k opačnému konci podložního sklíč-
ka se zhotoví nátěr, který se nechá 
na vzduchu dobře zaschnout.  





Rozpočet leukocytů 
Zhotovení nátěrů 

• Nátěry zhotovit nejpozději do 4 

hodin po odběru – změny v krev-

ních buňkách. 

• Sílu nátěru lze měnit úhlem sklonu 

roztěrového sklíčka – platí čím 

větší úhel, tím je kratší nátěr. 

Optimální úhel je mezi 30 -  40°. .  

Kapka  
krve 

ADHEZE 

PŘIBLÍŽENÍ 

ROZTĚR 



Byla zavedena Arinkinem v roce 1929. 
 

Odběr KD ze sterna nebo lopaty kosti 
kyčelní se může provádět 2 způsoby: 

• Sternální jehlou - získá se aspirát, ve 
kterém je dřeňová tekutina a částečky 
KD. Z aspirátu se zhotoví nátěry.  

• Trepanobiopsií – pomocí speciální 
odběrové pomůcky se získá váleček KD 

• Částečky KD nebo váleček kostní dřeně 

se využijí pro histologická vyšetření. . . 

Punkce kostní dřeně 

Aspirační  

jehly 

Salah 

Klima 

B.L.Evatt: Fundamental diagnostic anemia. WHO, Geneva 1992 

Punkce kostní dřeně 





Stanovení Fe  

barvení na železo 



Perlsonova reakce 
• Zásobní železo (Fe3+) v podobě 

feritinu nebo hemosiderinu (ne Hb) 
reaguje v kyselém prostředí s 
ferokyanidem draselným za vzniku 
Berlínské (Pruské) modři – fero-
kyanid železnato-železitý.  

• V místech, kde je toto rezervní Fe 
přítomno (siderofilní zrna) vznikají v 
buňkách modře zbarvená místa.  

Barvení na železo  



               4 Fe 3+      +         3 [Fe (CN) 6] 4-

                                             Berlínská (Pruská) modř

Fe 4 [Fe(CN) 6] 3



Perlsonova reakce – postup: 
Zavedena již v r. 1867 

-   k barvení používáme čerstvé, tenké nátěry, které co nejdříve po 
zhotovení vkládáme do uzavřené, čisté krabičky, abychom je uchránili 
před znečištěním (nátěry kostní dřeně jsou mastné a snadno na sebe 
chytají prach aj. nečistoty) 

 

1. fixujeme methylalkoholem (5min) 

2. necháme oschnout 

3. barvíme roztokem ferrokyanidu a HCl (5-10min) 

4. opláchneme vodou a necháme oschnout 

5. dobarvíme 0,1% jádrovou červení (10-15min) 

6. opláchneme vodou a necháme oschnout 
 

Barvení na železo  



Barvení na železo 
Hodnocení nátěrů 

• Nátěr se nejprve prohlédne při 100 – 200 

násobném zvětšení a posoudí se jeho 

kvalita, buněčnost a rozložení jednotli-

vých buněk. 

• Hodnocení morfologických typů se 

provede při 500 násobném  nebo 1000 

násobném zvětšení v části nátěru, ve 

které nedochází k překryvu erytrocytů. @ 

• Preparát se prohlíží tzv. meandrovitým 

pohybem.  

Mikroskopické 
hodnocení 

Hodnocená 
oblast 

Tenký konec 

Sklíčko 
Krevní nátěr 

Zbytek 
kapky 

Tenký nátěr Tlustý nátěr 



Laboratorní stanovení železa 

 

 

 Nátěr punktátu kostní dřeně 

      - označená jsou místa,  

         kde je fixováno stroma kostní dřeně 

         a kde hodnotíme barvitelné železo  



Železo v nátěrech KD a obvodové 

krve  
• 1. v plazmě normoblastů (tzv. sideroblasty) 

• 2. v plazmě normocytů (tzv. siderocyty) 

• 3. v buňkách retikulárních (tzv. siderofágy) 

• 4. volně v nátěrech ve formě zrn nebo frag-

mentů difúzně zbarvené cytoplazmy sidero-

fágů (tzv. plazmatické železo) 

Barvení na železo  



Laboratorní stanovení železa 

 siderocyt  

        - označení erytrocytů obsahujících granula železa (siderosomy)  

          (Gruneberg r.1941), výskyt v obvodové krvi po splenektomii  

          (Doniach r. 1943, Pappenheimer r.1945) 

 

 sideroblast  

        - označení normoblastů kostní dřeně obsahujících granula železa (Dacie a 
Doniach r.1947) 

 

 siderofág  

        - buňka fagocytujícího retikula s obsahem feritinu nebo hemosiderinu  

 

 Volné železo  

        - fragmenty cytoplazmy makrofágů 

 

 Kaplan r.1954 přehledně popsal rozdíly nacházené při barvení na 
přítomnost Fe za různých patologických stavů: 

 

 porucha utilizace          =  porucha příjmu Fe sideroblasty -  siderofágy  

porucha inkorporace    =  porucha syntézy hemu – prstenčité sideroblasty 



Siderocyty 
(řecky: sideros - železo, kýtos - buňka) 
Poprvé je popsal Gruneberg v r. 1941 

• jsou retikulocyty s obsahem feritinu. Zrna s 
obsahem rezervního železa (siderosomy) se v 
siderocytech vyskytují buď jednotlivě (hrubší 
zrna), nebo ve větším počtu (jemnější zrna). 
Zrna jsou uložena poblíž membrány retikulo-
cytů. 

 

Fyziologické hodnoty:  0,001 – 0,003 

Klinické použití: Zvýšený počet se nachází u novorozenců a u 

nemocných s hemolytickou anémií a po splenektomii. 

    U novorozenců není slezina ještě funkčně vyzrálá a u 

hemolytických anémií se vzhledem ke sníženému přežívání 

erytrocytů nestačí železo zabudovávat do  hemoglobinu. 

Barvení na železo  



Siderocyty 



Sideroblasty 
Poprvé je popsal Dacie a Doniach r. 1947 

• Sideroblasty jsou funkční erytroblasty 
se zrny zásobního Fe. V cytoplazmě si-
deroblastů se nachází 1-3 jemná zrna.  

• Siderofilní zrna se běžně vyskytují ve 
větší míře v erytroblastech v období 
přípravy syntézy hemoglobinu.  

 

Fyziologické hodnoty: 0,40 – 0,60 

Klinické použití: Pokles sideroblastů v KD je spojen s poklesem 
železa v séru nebo v celém organismu. 

Barvení na železo  



Prstenčité sideroblasty 

• Za patologických podmínek může být 
narušen proces zabudování železa do 
hemu a Hb a dochází kolem jádra 
erytroblastu k hromadění železa v mito-
chondriích, kde se železo ukládá ve 
formě amorfních depozit. @ 

Barvení na železo  



Prstenčité sideroblasty 
• Za patologických podmínek může být 

narušen proces zabudování železa do 
hemu a Hb a dochází kolem jádra 
erytroblastu k hromadění železa v mito-
chondriích, kde se železo ukládá ve 
formě amorfních depozit. @ 

Barvení na železo  

• Při barvení Berlínskou modří se zobrazí 
tato depozita jako velká pozitivní gra-
nula. Zrna vytváří prstenčitý útvar ko-
lem jádra erytroblastu – prstenčité 
sideroblasty. @ 

Prstenčité sideroblasty 



Siderofágy 

• Jsou ostrůvky krvetvorných bu-

něk KD, ve kterých se nachází 

buňky RES (makrofágy) s obsa-

hem železa – siderofágy. @ 

Barvení na železo  Siderofágy v kostní dřeni – normální nález 

• Siderofágy nás informují o sta-
vu rezerv zásobního železa 
v organizmu.  



Siderofág předává Fe erytroblastům 
pro tvorbu Hb: 

• Rofeocytózou @ 

Erytropoéza 

• Pomocí transferinu, který se váže na 
TfR na membráně erytroblastů. @ 

Siderofágy v KD dále: 

• fagocytují jádra vypuzená z orto-
chromních normoblastů. 

• Likvidují poškozené nebo nefunkční 
prekurzory červené řady. 



Hodnocení nálezů 
1. počet a vzhled sideroblastů: 

 počet zrn v sideroblastech (obvykle 1-3) 

 velikost zrn (zda nejsou hrubá)  

 uspořádání (prstenčité rozložení kolem jádra je projevem 

hromadění Fe v mitochondriích)  
 

Normálně siderosomy asi u 40 - 60% normoblastů 
 

2. přítomnost siderocytů 

3. přítomnost siderofágů - jejich počet a množství Fe 

v nich je výrazem celkových zásob Fe v 

organismu 

4. přítomnost volného železa 

Barvení na železo  



Stanovení Fe  

u některých nemocí 



 

Barvení na železo slouží:  
 

• k posouzení stavu zásob Fe v 

organismu  

• Ke zjištění případných poruch 

metabolismu Fe (utilizace, 

inkorporace .. ) 

Železo v organizmu 



 

 DEFICIT ŽELEZA 
    Sideropenické anémie 

 NADBYTEK ŽELEZA 
    Hemosideróza (hemochromatóza) 

 PORUCHY DISTRIBUCE ŽELEZA  
    Anémie chronických nemocí 

 PORUCHY METABOLIZMU ŽELEZA  
    Sideroblastické anémie 
 

NEMOCI SPOJENÉ SE ŽELEZEM 



1. Sideropenické anémie 

     - v nátěrech nejsou sideroblasty ani sidero-

fágy nebo je počet sideroblastů velmi nízký @ 
 

 

Barvení na železo  Deficit železa 
Kostní dřeň - normální nález  

a nález při sideropenické anemii 

•A) Normální nález kostní dřeně, Pearlsovo barvení  

                        – modře obarvené Fe v makrofázích a normální granula Fe v erytroblastech 

 

•B) Snížení zásob železa v kostní dřeni, Pearlsovo barvení  

                        – chybí hemosiderin (absebce modrého zbarvení) a chybění Fe v erytroblastech 

2. Anémie při chronických onemocněních 

     - v rámci bakteriálních infekcí, systémových 

onemocnění pojiva, generalizovaných nádorů 

     - počet sideroblastů je nízký (5-10%), mohou i 

zcela chybět 

     - Fe v siderofázích je přítomno a bývá zvýšeno 



3. Anémie v rámci dyserytropoesy 

    - různé typy MDS, typicky refrakterní anémie bez nebo s 

věnečkovými sideroblasty 

    - je zvýšen počet sideroblastů a současně také počet zrn 

Fe v jejich cytoplazmě, morfologicky hrubá zrna jsou 

často uspořádána ve formě prstence kolem jádra @ 

Barvení na železo  

• A-C) Prstenčité sideroblasty (šipky),  

                   z toho na obr. C) nález zachyzen elektronovou mikroskopií, šipkou označeny mitochondrie 

Porucha metabolizmu Fe 
Refrakterní anémie s prstenčitými  

sideroblasty (RAS) 

4. Excesivní zásoby železa ve dřeni 

    - hemochromatosa (geneticky podmíněný stav) @ 

• Mikronodulární cirhosa jater u pacienta se sideroblastickou anemií  

           (barvení Gimsa-Romanowski a Pearlsovo barvení) 

Nadbytek železa 
Hemosiderosa 

 - hemosiderosa (získaný stav)  

    - u chronických hemolytických anémií, thalassémií, při 

opakovaných krevních převodech apod. 

    - siderofágy jsou výrazně zmnoženy 


