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Súčasný stav problematiky 

Chronické ochorenie obličiek (CKD) je patologický stav s heterogénnymi príznakmi, 

ktorý vedie k zlyhaniu obličiek a spája sa s radom komplexných nežiaducich zmien vo 

fyziologických a metabolických funkciách. Pretože väčšina ochorení začína na bunkovej 

úrovni, štúdium bunky a jej jednotlivých súčastí je zásadným krokom pre správne pochopenie 

ochorenia vo vzťahu k jeho priebehu a liečbe. Aj chronické ochorenie obličiek vyúsťuje do 

zmien na bunkovej a subbunkovej úrovni. Dochádza k zmenám v membráne erytrocytu 

a objavuje sa agregácia a deformovanosť erytrocytov (Sakthivel et al. 2007; Antonelou et al. 

2014). U erytrocytov pacientov podstupujúcich dialýzu (Obr. č. 1) sa objavujú stomatocyty 

a ďalšie transformácie (ako napr. sférocyty alebo echinocyty). 

 

 

Obr. č. 1 Snímok zo skenovacej elektrónovej mikroskopie zobrazujúci morfológiu erytrocytov 

u pacientov s CKD podstupujúcich dialýzu. Snímok pacienta pred dialýzou vľavo a snímok 

zdravého dobrovoľníka vpravo (Antonelou et al. 2014). Šípky znázorňujú stomatocyty a ďalšie 

transformácie erytrocytov. Dĺžka zobrazenej úsečky 10 μm. 

 

V literatúre je dobre zdokumentovaná neregulovaná akumulácia voľného 

intracelulárneho vápnika ([Ca
2+

]i) v erytrocytoch pri chronickom ochorení obličiek (Zidek et 

al. 1992; Corry et al. 1996; Polak-Jonkisz et al. 2007), ktorá má pravdepodobne za následok 

redukciu membránovej deformability erytrocytov (Gafter et al. 1989). Abnormalita 

v transporte Ca
2+

 môže byť spôsobená defektom na rôznej úrovni bunkového metabolizmu 

vápnika: zmenou funkčnosti vápnikových a katiónových kanálov, zmenou ich expresie, 

zmenou aktivity Ca
2+

 - pumpy. U erytrocytov je odstraňovanie vápnika z bunky 

do extracelulárneho priestoru sprostredkované Ca
2+

-ATPázou plazmatickej membrány 

(PMCA). Znížená aktivita Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány už bola pozorovaná 

u dialyzovaných pacientov a pacientov v terminálnych štádiách obličkového ochorenia 
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(Nieman et al. 1983; Gafter et al. 1989; Corry et al. 1996; Polak-Jonkisz et al. 2010). 

Informácie o redukcii aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov v skorých 

štádiách chronického ochorenia obličiek boli publikované zatiaľ len pre detských pacientov 

(Polak-Jonkisz et al. 2007). To nás viedlo k rozhodnutiu sledovať aktivitu Ca
2+

-ATPázy 

plazmatickej membrány erytrocytov u dospelých pacientov v rôznych štádiách chronického 

ochorenia obličiek. 

Pri chronickom ochorení obličiek sú však zdokumentované viaceré defekty 

v transmembránovom katiónovom transporte (Corry et al. 1996). Znížený intracelulárny 

obsah draslíka a sodíka v erytrocytoch, ktorý sa objavuje pri urémii, sa prisudzuje zníženiu 

aktivity Na
+
/K

+
-ATPázy (Kimmel a Rosenberg 2014). V literatúre nie sú informácie o aktivite 

Na
+
/K

+
-ATPázy jednotné a obmedzujú sa na pacientov vo vyšších štádiách ochorenia, resp. 

na dialyzovaných, či uremických pacientov. Objavujú sa práce, kde nezistili zmenu v aktivite 

Na
+
/K

+
-ATPázy erytrocytov u chronického obličkového zlyhania v porovnaní so zdravou 

kontrolou (Corry et al. 1996; Ogasawara a Nishikawa 1993). Tiež sú však publikované práce, 

kde pozorovali zníženie aktivity Na
+
/K

+
-ATPázy erytrocytov u nešpecifikovaných pacientov 

s chronickým ochorením obličiek (Cole 1973), u dialyzovaných pacientov (Kolmakova et al. 

2011) a tiež u pacientov s chronickým obličkovým zlyhaním (Solski et al. 1991) oproti 

zdravej kontrolnej skupine. Tieto výsledky nás viedli k rozhodnutiu sledovať aj aktivitu 

Na
+
/K

+
-ATPázy v erytrocytoch. 

Výskumy posledných rokov ukazujú stále narastajúci záujem o vitamín D, ktorého 

deficiencia sa vyskytuje pri chronickom ochorení obličiek a je spájaná so zmenami v kostnom 

metabolizme a metabolizme minerálov (Alvarez et al. 2012). Z toho dôvodu KDOQI 

odporúča suplementáciu vitamínom D (ergokalciferolom alebo cholekalciferolom) už 

v 3. štádiu chronického ochorenia obličiek (KDOQI 2002). Hormón 1,25(OH)2D3 generuje 

biologické odozvy prostredníctvom oboch genomových aj negenomových mechanizmov 

(Norman 1997). Sledovali sme negenomický účinok 1,25(OH)2D3 na izolované membrány 

erytrocytov, a tiež účinok suplementácie cholekalciferolom u pacientov s chronickým 

ochorením obličiek. 
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Ciele 

Cieľom predkladanej dizertačnej práce je štúdium možných zmien v membránach erytrocytov 

indukovaných chronickým ochorením obličiek (CKD), najmä pre skoré štádia (2. – 3.) CKD. 

Práca bola zameraná na určenie: 

 Zmien aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány (PMCA) erytrocytov u pacientov 

s chronickým ochorením obličiek v 2. - 3. štádiu a pacientov s chronickým ochorením 

obličiek v 4. - 5. štádiu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. 

 Zmien aktivity Na
+
/K

+
-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov u pacientov 

s chronickým ochorením obličiek v 2. - 3. štádiu a pacientov s chronickým ochorením 

obličiek v 4. - 5. štádiu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. 

 Účinku 1,25(OH)2D3 na aktivitu Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov 

pacientov s chronickým ochorením obličiek a tiež u zdravých dobrovoľníkov. 

 Účinku suplementácie cholekalciferolom na aktivitu Ca
2+

-ATPázy plazmatickej 

membrány erytrocytov pacientov s chronickým ochorením obličiek. 

 Zmien v bunkovej membráne erytrocytu indukovaných suplementáciou 

cholekalciferolom pri chronickom ochorení obličiek, a to celkového množstva 

membránových bielkovín, stupňa peroxidácie membránových lipidov a membránovej 

fluidity. 

Metódy riešenia 

Chronické ochorenie obličiek (CKD) bolo definované ako prítomnosť poškodenia 

obličiek a/alebo zníženie glomerulárnej filtrácie (GFR) podľa K/DOQI kritérií (KDOQI 

2002). Všetci pacienti boli ambulantne sledovaní v Nefrologickej ambulancii Polikliniky 

Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave. Dobrovoľníkom boli vykonané 

biochemické a fyzikálne vyšetrenia, ak výsledky vyšetrení boli v referenčnom rozsahu 

a nebolo zistené žiadne ochorenie, boli zaradení do štúdie ako zdraví dobrovoľníci (ZD). 

Protokoly boli odsúhlasené Etickou komisiou Slovenskej zdravotníckej univerzity a pacienti 

ako aj zdraví dobrovoľníci podpísali Informovaný súhlas. 

Pacientom aj zdravým dobrovoľníkom bola ráno nalačno v deň merania odobraná krv 

do skúmaviek s heparínom (7,5 mL) a boli im zmerané biochemické parametre krvi. 

Po odobratí bola metódou hustotného gradientu separovaná masa erytrocytov. Z masy 

erytrocytov boli izolované membrány erytrocytov metódou Hanahana a Ekholmovej 



6 

(Hanahan a Ekholm 1974). Obsah bielkovín v izolovaných membránach erytrocytov bol 

stanovený spektrofotometricky štandardnou Lowryho metódou (Lowry et al. 1951) s využitím 

Folinového činidla a kalibráciou s BSA (bovine serum albumin). Koncentrácia 

malóndialdehydu c(MDA) bola stanovená TBARS (tiobarbituric acid reactive substances) 

testom meraním absorbancie pri 532 nm. 

Merania aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány (PMCA) ako aj aktivity 

Na
+
/K

+
-ATPázy sú založené na princípe aktívneho transportu, kde sa pri prechode iónov 

vápnika membránou mení konformácia enzýmu a dochádza k hydrolýze ATP na ADP a 

anorganický fosfát (Pi). Takto vzniknutý anorganický fosfát je možné detegovať UV-VIS 

absorpčnou spektroskopiou (Fiske a Subbarow 1925) s využitím komerčného fosfátového kitu 

(Phosphate Colorimetric Assay Kit). Kit je zložený z malachitovej zelene a molybdénu 

amónneho tvoriacich chromogénny komplex s iónmi fosfátu a poskytujúcich intenzívny 

absorpčný pás s maximom pri vlnovej dĺžke 650 nm. Analýzy boli vykonané v deň odberu 

vzorky a absorpčné spektrá boli snímané na UV-VIS spektrofotometri Schimadzu UV-1700. 

Stacionárna anizotropia fluorescencie fluorescenčnej sondy DPH 

(1,6-difenyl-1,3,5-hexatrién), bola využitá ako indikátor štruktúrneho usporiadania 

hydrofóbneho vnútra membrány, čo je inverzne proporcionálne membránovej fluidite 

(Shinitzky a Barenholz 1978). Excitačná vlnová dĺžka pri našom meraní bola nastavená na 

360 nm (sonda pri nej dosahuje absorpčné maximum) a emisná vlnová dĺžka bola 430 nm 

(maximum fluorescencie). 

Výsledky a diskusia 

Zmeny v membráne erytrocytov vyvolané chronickým ochorením obličiek 

Aktivita Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov 

Pri chronickom ochorení obličiek (CKD) bola aktivita Ca
2+

-ATPázy plazmatickej 

membrány (PMCA) sledovaná ako jeden z potenciálnych mechanizmov zodpovedných 

za zvýšenie voľného intracelulárneho vápnika ([Ca
2+

]i) u týchto pacientov. Analýzou 

medziskupinových rozdielov (Kruskal-Wallisov test s hladinou významnosti α = 0,01) sme 

zistili signifikantný pokles v aktivite Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov 

u pacientov s CKD v 2. - 3. štádiu oproti skupine zdravých dobrovoľníkov (Graf č. 1), pričom 

práve tieto informácie pre dospelých pacientov neboli v literatúre prezentované a prvýkrát 

boli v kontexte širších výsledkov publikované našou skupinou (Kaderjakova et al. 2012; 
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Morvová et al. 2014). Tiež sme zistili signifikatný pokles (P < 0,0001) v aktivite 

Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány (PMCA) erytrocytov u pacientov s CKD v 4. - 5. štádiu 

oproti skupine zdravých dobrovoľníkov, čo je v zhode s informáciami v literatúre (Nieman et 

al. 1983; Gafter et al. 1989; Corry et al. 1996). 

 

 

Graf č. 1 Škatuľový graf (box plot) porovnávajúci aktivitu Ca
2+

-ATPázy plazmatickej 

membrány (PMCA) (nmol Pi/mg/h) erytrocytov pre skupiny: zdravých dobrovoľníkov (ZD) 

(n = 55), pacientov s chronickým ochorením obličiek (CKD) v 2. - 3. štádiu (n = 51) 

a pacientov s CKD v 4. - 5. štádiu (n = 11), s vyznačeným mediánom, horným a dolným 

kvartilom a s minimom, maximom. *** - P < 0,0001 pre porovnanie skupiny pacientov s CKD 

so skupinou zdravých dobrovoľníkov. 

 

Či došlo k inhibícii aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány, zníženiu počtu 

molekúl Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány, k zmenám v integrite samotného proteínu, 

alebo redukcia aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány nastala vplyvom okolia, 

t.j. membrány erytrocytu, ostáva otázkou ďalšieho výskumu. 

Aktivita Na
+
/K

+
-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov 

Pri chronickom ochorení obličiek (CKD) sa ukazuje, že obličky si dlho udržujú 

schopnosť udržať homeostázu sodíka a draslíka a ich normálne sérové hladiny (Kimmel a 

Rosenberg 2014). Avšak vo vyšších štádiách ochorenia sú už zaznamenané ich zmeny. Tieto 

zmeny sa u erytrocytov pre pacientov s CKD vo vyšších štádiách pripisujú zníženiu aktivity 

Na
+
/K

+
-ATPázy (Welt et al. 1964; Kaji a Kahn 1987; Cheng et al. 1984; Solski et al. 1991; 

Kimmel a Rosenberg 2014). Analýzou medziskupinových rozdielov (ANOVA 

s Tukey-Kramerovým testom na hladine významnosti α = 0,01) sme zistili signifikantný 
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pokles (P = 0,0071) v aktivite Na
+
/K

+
-ATPázy membrány erytrocytov u pacientov s CKD 

v 2. - 3. štádiu oproti skupine zdravých dobrovoľníkov, ktorý v literatúre dosiaľ nebol 

publikovaný. Informácie pre CKD 4. - 5. štádium sú obmedzené nízkym počtom pacientov 

v skupine. Perspektívne plánujeme rozšíriť skupinu pacientov v  4. - 5. štádiu CKD, aby sme 

vedeli zhodnotiť, či sa pokles aktivity Na
+
/K

+
-ATPázy prehlbuje s progresom ochorenia. 

 

 

Graf č. 2 Škatuľový graf (box plot) porovnávajúci hodnoty aktivity Na
+
/K

+
-ATPázy membrán 

erytrocytov (nmol Pi/mg/h) pre skupinu zdravých dobrovoľníkov (ZD) (n = 23) a skupinu 

pacientov s chronickým ochorením obličiek (CKD) v 2. - 3. štádiu (n = 22) a skupinu CKD 

pacientov v 4. - 5. štádiu (n = 4). S vyznačenou strednou hodnotou, smerodajnou odchýlkou a 

minimom a maximom. ** - P < 0,01 pre porovnanie skupiny pacientov s CKD so skupinou 

zdravých dobrovoľníkov. 

 

Celkové množstvo bielkovín v izolovaných membránach erytrocytov 

Analýzou medziskupinových rozdielov sme zistili signifikantný nárast v celkovom 

množstve bielkovín izolovaných membránach erytrocytov (Graf č. 3) pacientov s chronickým 

ochorením obličiek (CKD) v 2. - 3. štádiu oproti kontrolnej skupine zdravých dobrovoľníkov, 

pri metóde izolácie membrán erytrocytov pre meranie aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej 

membrány (Kruskal-Wallisov test na hladine významnosti α = 0,01), ako aj pri metóde 

izolácie membrán erytrocytov pre meranie aktivity Na
+
/K

+
-ATPázy (ANOVA 

s Tukey-Kramerovým testom na hladine významnosti α = 0,01). 
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Graf č. 3 Škatuľový graf (box plot) porovnávajúci celkové množstvo bielkovín (mg/mL) 

izolovaných membrán erytrocytov (izolácia membrán erytrocytov pre meranie aktivity 

Ca
2+

-ATPázy v ľavo - označovaná s indexom 1 a pre meranie aktivity Na
+
/K

+
-ATPázy 

v pravo – označovaná s indexom 2) pre skupiny: zdravých dobrovoľníkov (ZD) (n1 = 55; 

n2 = 23), pacientov s chronickým ochorením obličiek (CKD) v 2. - 3. štádiu (n1 = 51; n2 = 22) 

a pacientov s CKD v 4. - 5. štádiu (n1 = 11; n2 = 4). S vyznačeným mediánom, horným a 

dolným kvartilom a s minimom, maximom. * - P < 0,05; ** - P < 0,005 pre porovnanie 

skupiny pacientov s CKD so skupinou zdravých dobrovoľníkov. 

 

Zistené zvýšenie celkového množstva bielkovín v izolovaných membránach erytrocytov 

pri CKD bolo prvýkrát namerané nami v tejto práci a bolo publikované (Lajdova et al. 2015). 

V literatúre bola zaznamenaná proteínová variabilita v membráne erytrocytu u dialyzovaných 

pacientov v porovnaní s kontrolnou skupinou (Costa et al. 2008; Antonelou et al. 2014). Costa 

et al. (2008a) uviedol, že pri dialyzovaných pacientoch dochádzalo k zmene v membránových 

proteínoch, zdá sa, že vplyvom samotného ochorenia a/alebo vplyvom dialýzy. Naše výsledky 

však ukazujú, že k určitým zmenám v obsahu proteínov membrány erytrocytov dochádza už 

v skorých štádiách CKD, kedy pacienti nepodstupovali dialýzu, ich konkrétny charakter však 

ostáva zaujímavou otázkou budúceho výskumu. 

Efekt vitamínu D na membrány erytrocytov 

Alvarez et al. uvádza (Alvarez et al. 2012), že v skorých štádiách CKD sa objavuje 

niekoľko zdravotných komplikácii a komorbidít, ktoré sa spájajú s deficienciou vitamínu D 

(Shroff et al. 2012), ktorá má u CKD pacientov vysokú prevalenciu (LaClair et al. 2005). 

Práve preto sa v usmerneniach K/DOQI pri CKD odporúča suplementácia vitamínom D 

(ergokalciferolom alebo cholekalciferolom) (KDOQI 2002). 

** * 
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Efekt 1,25(OH)2D3 na izolované membrány erytrocytov 

Izolované membrány erytrocytov boli 20 minút inkubované s 1,25(OH)2D3. Následne 

boli získané parametre porovnané s dátami získanými bez aplikácie 1,25(OH)2D3. Zistili sme 

signifikantný nárast o 12% (párový t test, P < 0,0001) v aktivite Ca
2+

-ATPázy plazmatickej 

membrány (PMCA) erytrocytov u zdravých dobrovoľníkov ako aj u pacientov v 2. - 3. štádiu 

chronického ochorenia obličiek (CKD) po aplikácii 1,25(OH)2D3. Informácie pre CKD 

4. - 5. štádium sú obmedzené nízkym počtom vzoriek v skupine (Graf č. 4). 

 

 

Graf č. 4 Škatuľový graf (box plot) porovnávajúci aktivitu Ca
2+

-ATPázy plazmatickej 

membrány (PMCA) erytrocytov (nmol Pi/mg/h) pre skupiny: zdravých dobrovoľníkov (ZD) 

(n = 22), pacientov s chronickým ochorením obličiek (CKD) v 2. - 3. štádiu (n = 7) 

a pacientov s CKD v 4. - 5. štádiu (n = 4) bez a s aplikáciou 1,25(OH)2D3 (D3). S vyznačeným 

mediánom, horným a dolným kvartilom a s minimum, maximum. *** - P < 0,0001 

 

Výsledky našich experimentov ukazujú, že medzi negenomové účinky 1,25(OH)2D3 

patrí aj zvýšenie aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov, čo dosiaľ nebolo 

publikované. Navyše izolované membrány erytrocytov zdravých dobrovoľníkov aj pacientov 

s CKD v 2. - 3. štádiu vykazovali takmer rovnaké percentuálne zvýšenie (12%) aktivity 

Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány vplyvom 1,25(OH)2D3. To znamená, že 1,25(OH)2D3 

má stimulačný účinok na aktivitu Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány. U CKD pacientov 

ide o benefičný účinok nakoľko aktivita Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány je u CKD 

pacientov znížená. Dosiaľ v literatúre podobné údaje neexistujú. 
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Efekt cholekalciferolu 

Účinok cholekalciferolu na vybrané membránové vlastnosti bol sledovaný na 

erytrocytových membránach pacientov s chronickým ochorením obličiek (CKD) 

v 2. - 3. štádiu (n = 15). Pacienti užívali cholekalciferol (Vigantol, Merck KGaA, Nemecko) 

vo forme kvapiek, 14000 IU/týždeň po dobu 6 mesiacov v dávke 2000 IU/denne. 

Po suplementácii cholekalciferolom (Graf č. 5) sme nezistili signifikantný rozdiel 

(Wilcoxonov párový test, P = 0,4543) v aktivite Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány. Tieto 

výsledky boli publikované našou skupinou v kontexte širšieho výskumu (Morvová et al. 

2014; Lajdova et al. 2015). 

 

  

Graf č. 5 (A) Škatuľový graf (box plot) porovnávajúci aktivitu Ca
2+

-ATPázy plazmatickej 

membrány (PMCA) erytrocytov (nmol Pi/mg/h) pacientov v 2. - 3. štádiu chronického 

ochorenia obličiek (CKD) pred a po suplementácii cholekalciferolom (n = 15). S vyznačeným 

mediánom, horným a dolným kvartilom a minimom, maximom. (B) Priečkový graf (tzv. ladder 

plot) znázorňujúci efekt suplementácie cholecalciferolom na namerané hodnoty PMCA 

aktivity (nmol Pi/mg/h). 

 

Po suplementácii cholekalciferolom (Graf č. 6) sme však zistili signifikantný nárast (párový 

t test, P < 0,0001) v celkovom množstve bielkovín v izolovaných membránach erytrocytov. 
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Graf č. 6 Škatuľový graf (box plot) porovnávajúci celkové množstvo bielkovín v izolovaných 

membránach erytrocytov (mg/mL) pacientov v 2. - 3. štádiu chronického ochorenia obličiek 

pred a po suplementácii cholekalciferolom (n = 15). S vyznačeným strednej hodnoty, 

smerodajnej odchýlky a minimom, maximom. *** - P < 0,0001 (B) Priečkový graf (tzv. ladder 

plot) znázorňujúci efekt suplementácie cholekalciferolom na namerané hodnoty celkového 

množstvo bielkovín v izolovaných membránach erytrocytov (mg/mL). 

 

Membránové proteíny môžu ovplyvňovať pohyblivosť lipidových molekúl 

v membránach (Aloia a Boggs 2013). Membránová fluidita bola ohodnotená anizotropiou 

fluorescencie sondy DPH (1,6-difenyl-1,3,5-hexatrién) izolovaných membrán erytrocytov. Po 

suplementácii cholekalciferolom (Graf č. 7) sme zistili signifikantné zvýšenie (párový t test, 

P < 0,0001) anizotropie fluorescencie sondy DPH, čo vypovedá o zníženej pohyblivosti 

hydrofóbnych častí fosfolipidových molekúl membrány (poklese membránovej fluidity). 

V literatúre sa ďalej uvádza, že zníženie membránovej fluidity môže byť modulované 

peroxidáciou membránových lipidov (Cazzola et al. 2004), ale naše výsledky ukázali, že 

u pacientov v 2. – 3. štádiu CKD nebolo zníženie fluidity membrán erytrocytov podporené 

zvýšením peroxidácie membránových lipidov a po suplementácii cholekalciferolom (Graf č. 

8) sme naopak zistili signifikantný pokles (párový t test, P = 0,013) koncentrácie 

malóndialdehydu (sekundárneho produktu peroxidácie membránových lipidov) v izolovaných 

membránach erytrocytov. Z uvedeného vyplýva, že suplementácia cholekalciferolom znížila 

procesy peroxidácie, a teda mala antioxidačné účinky. 
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Graf č. 7 Škatuľový graf (box plot) porovnávajúci anizotropiu fuorescencie sondy DPH 

v izolovaných membránach erytrocytov pre pacientov v 2. - 3. štádiu chronického ochorenia 

obličiek (CKD) pred a po suplementácii cholekalciferolom (n = 15), s vyznačeným strednej 

hodnoty, smerodajnej odchýlky a minima, maxima. *** - P < 0,0001 (B) Priečkový graf 

(tzv. ladder plot) znázorňujúci efekt suplementácie cholekalciferolom na namerané hodnoty 

anizotropie fluorescencie sondy DPH v izolovaných membránach erytrocytov pre pacientov 

v 2. - 3. štádiu CKD. 

 

  

Graf č. 8 Škatuľový graf (box plot) porovnávajúci koncentráciu malóndialdehydu c(MDA) 

v membránach erytrocytov pre pacientov v 2. - 3. štádiu chronického ochorenia obličiek pred 

a po suplementácii cholekalciferolom (n = 15). S vyznačeným strednej hodnoty, smerodajnej 

odchýlky a minimom, maximom. * - P < 0,05 (B) Priečkový graf (tzv. ladder plot) 

znázorňujúci efekt suplementácie cholekalciferolom na namerané hodnoty koncetrácie 

malóndialdehydu c(MDA). 
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Záver 

Predložená práca sa zamerala na zisťovanie zmien v membránach erytrocytov 

vyvolaných chronickým ochorením obličiek a zmien v membránach erytrocytov 

indukovaných inkubáciou 1,25(OH)2D3 s izolovanými membránami erytrocytov 

a indukovaných suplementáciou cholekalciferolom. Experimentálne boli v práci určené: 

 

A) Zmeny v membráne erytrocytov vyvolané chronickým ochorením obličiek: 

1. a) Zníženie aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány izolovaných membrán 

erytrocytov pre dospelých pacientov v 2. – 3. štádiu chronického ochorenia obličiek 

o 26% v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. 

 b) Zníženie aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány izolovaných membrán 

erytrocytov pre dospelých pacientov v 4. - 5. štádiu chronického ochorenia obličiek 

o 42% v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. 

 c) Zvýšenie celkového množstva bielkovín v izolovaných membránach erytrocytov 

pre dospelých pacientov v 2. - 3. štádiu chronického ochorenia obličiek o 18% 

v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. V ďalšom výskume plánujeme sledovať aj 

expresiu Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány. 

2. a) Zníženie aktivity Na
+
/K

+
-ATPázy izolovaných membrán erytrocytov pre dospelých 

pacientov v 2. - 3. štádiu chronického ochorenia obličiek o 13% v porovnaní 

so zdravými dobrovoľníkmi. 

 b) Zvýšenie celkového množstva bielkovín v izolovaných membránach erytrocytov o 11% 

u dospelých pacientov v 2. - 3. štádiu chronického ochorenia obličiek v porovnaní 

so zdravými dobrovoľníkmi. V ďalšom výskume by bolo vhodné sledovať aj expresiu 

Na
+
/K

+
-ATPázy. 

 

B) Efekt vitamínu D na membrány erytrocytov: 

1. Inkubácia 1,25(OH)2D3 s izolovanými membránami erytrocytov spôsobila: 

 a) Zvýšenie aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány izolovaných membrán 

erytrocytov zdravých dobrovoľníkov o 12% v porovnaní s hodnotou bez aplikácie 

1,25(OH)2D3. 

 b) Zvýšenie aktivity Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány izolovaných membrán 

erytrocytov pacientov v 2. - 3. štádiu chronického ochorenia obličiek o 12% 

v porovnaní s hodnotou bez aplikácie 1,25(OH)2D3. 
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2. Suplementácie cholekalciferolom u pacientov v 2. - 3. štádiu chronického ochorenia 

obličiek: 

 a) Nespôsobila žiadnu zmenu v aktivite Ca
2+

-ATPázy plazmatickej membrány izolovaných 

membrán erytrocytov v porovnaní s hodnotou pred suplementáciou cholekalciferolom. 

 b) Spôsobila zvýšenie celkových membránových bielkovín v izolovaných membránach 

erytrocytov po suplementácii cholekalciferolom o 55% v porovnaní s hodnotami 

pred suplementáciou cholekalciferolom. V ďalšom výskume je vhodné určiť, ktoré 

bielkoviny sa menia. 

 c) Spôsobila zvýšenie anizotropie fluorescencie sondy DPH (1,6-difenyl-1,3,5-hexatrién) 

inkorporovanej do izolovaných membrán erytrocytov (zníženie fluidity membrán) 

po suplementácii cholekalciferolom v porovnaní s hodnotami pred suplementáciou 

cholekalciferolom. V ďalšom výskume by bolo zaujímavé sledovať zmeny v lipidovom 

zložení vplyvom suplementácie cholekalciferolom. 

 d) Spôsobila zníženie koncentrácie malóndialdehydu v izolovaných membránach 

erytrocytov po suplementácii cholekalciferolom v porovnaní s hodnotami 

pred suplementáciou, odpovedajúce zníženiu peroxidácie membránových lipidov. 

 

Získané výsledky prispeli k rozšíreniu vedomostí o chronickom ochorení obličiek, najmä 

v skorých štádiách ochorenia a priniesla nové perspektívne otázky pre ďalší výskum. 
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Summary 

The present thesis deals with the study of alteration in erythrocyte membranes induced by the 

chronic kidney disease (CKD). In CKD, several defects occur in the mineral metabolism. 

Using the UV-VIS absorption spectroscopy, we found out the decrease in plasma membrane 

Ca
2+

-ATPase activity and also in the Na
+
/K

+
-ATPase activity of isolated erythrocyte 

membranes in stage 2 - 3 CKD patients and stage 4 - 5 CKD patients compared to healthy 

volunteers. We also found an increase in the total amount of proteins from isolated 

erythrocyte membranes in stage 2 – 3 CKD patients compared to healthy volunteers. We 

demonstrated that incubation of 1,25(OH)2D3 with isolated erythrocyte membranes (20 min 

at 37°C) from healthy subjects and stage 2 - 3 CKD increased the plasma membrane 

Ca
2+

-ATPase activity. Supplementation of cholecalciferol (Vigantol, 6 months, 

14000 IU/week) in stage 2 - 3 CKD patients had no effect on the plasma membrane 

Ca
2+

-ATPase activity, but it led to the increase in the total membrane proteins in isolated 

erythrocyte membranes by compared with the value before the supplementation and reduced 

the concentration of malondialdehyde corresponding to the reduction of lipid peroxidation. 

Using fluorescence spectroscopy, we found an increase in the fluorescence anisotropy of DPH 

(1,6-diphenyl-1,3,5-hexatrien) probe incorporated in the isolated erythrocyte membranes 

(decrease in the membrane fluidity) in stage 2 - 3 CKD patients after cholecalciferol 

supplementation compared with the value prior to the supplementation. 

 

Keywords: chronic kidney disease, red blood cells, vitamin D, Plasma Membrane 

Ca
2+

-ATPase, Na
+
/K

+
-ATPase 
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(10%) - Šikurová, Libuša [UKOMFKJFB] (30%): Zmeny vo fluide membrán erytrocytov pacientov s 

chronickým ochorením obličiek vplyvom 6-mesačnej suplementácievitamínom D3 

Popis urobený 25.8.2014 

Lit. 4 zázn. 

In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Banská 

Bystrica : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]. - ISBN 978-80-970712-6-4 

[Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. 6., Bratislava, 7.5.-6.6.2014] 

URL: http://abstracts.preveda.sk/?abstract=1104 

 



22 

AFL Postery z domácich konferencií 

 

AFL01 Morvová, Marcela, ml. [UKOMFKJFBd] (50%) - Šikurová, Libuša [UKOMFKJFB] (50%): 

Measurement of fluorescence anisotropy as a parameter of membrane fluidity in patients with chronic 

kidney disease 

Lit. 4 zázn., 2 obr. 

In: 5th Slovak Biophysical Symposium. - [Bratislava] : [Slovak Biophysical Society], 2012. - S. 59-60 

[Slovak Biophysical Symposium 2012. 5th, Bratislava, 19.-21.3.2012] 

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

 

BEF01 Morvová, Marcela, ml. [UKOMFKJFBd] (50%) - Šikurová, Libuša [UKOMFKJFB] (50%): Vplyv veku 

na aktivitu enzýmu CA2+ -ATPázy pri chronickom ochorení obličiek a v norme 
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