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Onderzoek naar de mobil isatie van ijzer uit hepatocyten
ceruloplasmine, ferritine (apo), hepatocyten, mobilisatie,
release—factors, transferrine (apo)

Samenvatting
De aanwezigheid van een constante hoeveelheid ijzer in ons lichaam is van
essentieel belang voor vele biolqgische processen. In de ijzerhuishouding
in het lichaam gaan door oxidatie ferro(Fe 11)-verbindingen gemakkelijk over
tot ferri(Fe 111)-verbindingen. Door een slechte oplosbaarheid komen Fe(IIl)
ionen onder fysiologische condities nauwelijks vrij voor (bij pH 7,i
10’ mol/l). Voor transport wordt Feflil) daarom gebonden aan het —globuline
transferrine (Mr = 79.550). De opslag geschiedt voor circa 20°. in het depot
eiwit ferritine.
Het eiwitgedeelte van ferritine (apoferritine) met Mr = 500.000 kan ijzer en
fosfaat opnemen tot een molecuulmassa van circa 700.000. De structuur van de
ijzermicel binnen het eiwitmolecuul zou kunnen zijn t Fe(OOH)8.FeO.0P03H2
Ferritine is o.a. gelocaliseerd in de leverparenchymcellen
(hepatocyten).
Bij hemochromatose, een verhoging van de hoeveelheid lichaamsijzer, vindt een
stapeling van ijzer plaats in parenchymcellen. Het lichaam bezit geen natuurlijk
mechanisme om de ijzerexcretie te verhogen.
Om een inzicht te krijgen in de gulatie van de mobilisatie van het parenchy
male ijzer, is de invloed van verschillende, mogelijk mobilisatie stimulerende
factoren (z.g. release-factors) onderzocht. Hiertoe is begonnen met de ontwik
keling van een methode, waarbij hepatocyten, in vivo gelabeled met radio-aktief
ijzer (59Fe), geîncubeerd worden met de mogelijke release-factors, in verschil
lende combinaties en concentraties.
Tot de onderzochte factoren behoren geTsoleerd apotransferrine (uit rat) en
(humaan) ceruloplasmine, een koper bevattend c2-g1obuline.
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