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Abstrakt 

Cíle: 1. Stanovení AGEs (Advanced Glycation End products) u pacientů s různými typy 

nefropatií. 2. Vztah AGEs s nutričními parametry a anémií. 3. Vliv renálních funkcí na 

hladiny sRAGE (soluble form of Receptor for Advanced Glycation End products). 4. 

Technika kultivace podocytů.  5. Stanovování podocytů v moči.  

Metodika: Fluoreskující AGEs jsme stanovovali spektrofluorimetricky, sRAGE 

nekompetitivní sendvičovou ELISA metodou. Podocyty jsme dále pasážovali a identifikovali 

imunocytochemicky. Podocyty  v moči jsme stanovovali průtokovou cytometrií.   

Výsledky: 1. Nenalezli jsme signifikantní rozdíly v sérových hladinách AGEs mezi 

jednotlivými typy nefropatií, ač mají rozdílnou patogenezi. 2. Hladiny albuminu a 

prealbuminu korelují pozitivně a hladiny hemoglobinu negativně s hladinami AGEs u 

pacientů s CKD ve stádiu 1-5, bez bez nutnosti náhrady funkce ledvin. 3. Hladiny sRAGE se 

zvyšují u pacientů se sníženou renální funkcí nezávisle na příčině renálního onemocnění.  

4. Osvojení postupů a technik kultivace podocytů. 5. Sledování citlivosti podocyturie ve 

vztahu k aktivitě onemocnění.  

Závěr: Potvrdili jsme, že hladiny AGEs závisí více na renální funkci než na typu nefropatie a 

jsou ovlivněny nutričními parametry a hemoglobinem. Jako první jsme prokázali, že 

koncentrace sRAGE úzce koreluje s renální funkcí. Správná technika kultivace podocytů 

umožňuje využít tyto buněčné kultury k dalším pokusům. Podocyturie koreluje  s aktivitou 

onemocnění.  

KLÍČOVÁ SLOVA: chronické onemocnění ledvin, oxidační a karbonylový stres, konečné 

produkty pokročilé glykace, nefropatie,  albumin, prealbumin, hemoglobin, solubilní receptor 

pro konečné produkty pokročilé glykace, podocyty, primokultura, immortalizované podocyty,  

podocyty v moči, podocyturie,  proteinurie 
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Abstract  

Aims: 1. Determination of AGEs (Advanced Glycation End products) in patients with various 

types of nephropathy. 2. Association AGEs  with nutritional parameters and anemia. 3. 

Influence of renal parameters on sRAGE (soluble form of Receptor for Advanced Glycation 

End products) levels. 4. Technics and proceeding methods of the podocytes cultivation. 5. 

Determination of urine podocytes.  

Methods: We determined fluorescent AGEs by spectrofluorometry, sRAGE by Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA). Podocytes were passaged and identified 

immunocytochemically. Podocytes in urine were specified by flow cytometry method. 

Results: 1. We did not find significant differences in AGEs serum levels among various types 

of nephropathy, even though the pathogenesis differs. 2. The albumin and prealbumin levels  

positively and haemoglobin levels negatively correlate with AGEs in patients with CKD 

grade 1-5, without necessity of dialysis. 3. Serum sRAGE levels are increased in patients with 

decreased renal function independently on the course of renal disease. 4. We implemented the 

methods and technics of podocyte cultivation. 5. Urine podocytes observation and 

confirmation that podocyturia relates to disease activity. 

Conclusion: We confirmed that AGEs serum levels depend more on renal function than the 

type of nephropathy and are related to nutritional parameters and haemoglobin. We first 

demonstrated that serum sRAGE levels closely correlate with renal function. The correct 

cultivation technics of podocytes allows to use these cultures for further experiments. 

Podocyturia correlates with the disease activity. 

KEY WORDS: chronic kidney disease, oxidative and carbonyl stress, advanced glycation end 

products, nephropathy, albumin, prealbumin, haemoglobin, soluble receptor for advanced 

glycation end products, podocytes, primoculture, immortalized podocytes, podocytes in urine, 

podocyturia, proteinuria 
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Seznam zkratek 

 

AA    A Amyloid 

A    Adenin 

AAV    ANCA-Associated Vasculitides 

ADAM-10   A Disintegrin and Metalloproteinase Domain containing  

Protein 10 

AGER   Gene encoding RAGE Advanced Glycation End Products Receptor 1 

AGE - R1   Advanced Glycation End Products Receptor 1 

AGE - R2   Advanced Glycation End Products Receptor 2 

AGE - R3  Advanced Glycation End Products Receptor 3 

AGEs    Advanced Glycation End Products 

AJKD   American Journal of Kidney Diseases 

AL amyloid  Amyloid Light-chain 

ALEs   Advanced Lipoperoxidation End Products 

ANA   Anti- Nuclear Antibodies 

ANCA   Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies 

ANOVA  Analysis of Variance 

anti CR-1  anti Complement Receptor - 1 

anti dsDNA  anti-double stranded DNA 

anti Sm  Anti-Smith 

AP-1   Activator Protein 1  

AT2 receptor  Angiotensin II receptor type 2 

AU   Arbitrary Units 

B-CLL   B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia 

BMI   Body Mass Index 

BSA   Bovine Serum Albumin 

CD34   Cluster of Differentiation 34 

Cdc42/Rac1   Cell Dividion Cycle 42/Ras Related C3 Botulinum Toxin Substrate 1 

CIK   Cirkulující imunokomplexy 

CKD    Chronic Kidney Disease 

CKD-EPI  Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

CML    Carboxy-Methyllysine 

cRAGE  cleaved Receptor for Advanced Glycation End Products 

CRP   C - Reactive Protein 

Da   Dalton 

DAPI    4´,6 Diamidino-2-Phenylindole 

DNA   Deoxyribonucleic Acid 

DM   Diabetes Mellitus 

EGF   Epidermal Growth Factor 

eGFR   estimated Glomerular Filtration Rate 

ELISA   Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

EN-RAGE  Extracellular Newly identified RAGE  

ERK1/2   Extracellular Signal-Regulated Kinase ½ 

esRAGE  endogenous secretory  RAGE  

FBS    Fetal Bovine Serum 

FITC   Fluorescein Isothiocyanate 

fl-RAGE  full-length-RAGE 

FSC    Forward Scatter 

http://www.ajkd.org/
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FSGS   Focal Segmental Glomerulosclerosis 

GBM   Glomerular Basement Membrane 

GC/MS                 Gas Chromatography/Mass Spectrometry 

GDP                      Glucose Degradation Products 

GLEPP 1  Glomerular Epithelial Protein 1 

GLO I   Glyoxalase 1 

GOLD   Glyoxallysine Dimer 

GPx   Glutathione Peroxidase 

GST   Glutathione S - Transferase 

HBSS    Hank´s Balanced Salt Solution 

HCV   Hepatitis C virus 

HD   Haemodialysis 

HHE    4-Hydroxy-2-Hexenal 

HIV   Human Immunodeficiency Virus 

HMGB1  High Mobility Group Box-1 Protein 

HNE    4-Hydroxy-2-Nonenal 

HPLC                   High-Performance Liquid Chromatography  

ICAM-1   Intercellular Adhesion Molecule 1 

IgA   Immunoglobulin A 

IgG   Immunoglobulin G 

IGF 1   Insulin like Growth Factor 1 

ICHDK  Ischemická choroba dolních končetin 

ICHS   Ischemická choroba srdeční 

IL 1   Interleukin 1 

IgM   Immunoglobulin M 

INFγ   Interferon γ 

ITS    Insulin Transferin Selenium 

JAK/STAT   Janus Kinase/Signal Transducer and Activator of Transcription 

KAT    Katalasa 

kDa   Kilodalton 

KDIGO  Kidney Disease Improving Global Outcomes 

K/DOQI  Clinical Practice Guidlines for Chronic Kidney Disease 

LDL   Low-Density Lipoprotein 

LN   Lupus Nephritis 

LOX-1   Lectin-type Oxidized LDL receptor 1 

MAPK   p38 Mitogen-Activated Protein Kinase 

MCD   Minimal Change Disease 

MCP-1   Monocyte Chemoattractant Protein 

MDA   Malondialdehyde 

MDRD     Modification of Diet in Renal Disease 

MGN   Membranous Glomerulonephritis  
MGUS   Monoclonal Gammapathy of Undetermined Significance 

MGO   Methylglyoxal 

MMPs   Matrix Metalloproteinases   

MOLD   Methylglyoxallysine Dimer 

MPA    Microscopic Polyangiitis 

MPGN   Membranoproliferative Glomerulonephritis  
m-RAGE   membrane-bound- Receptor for Advanced Glycation End Products  

µm   Mikrometr 

NADH   Nicotinamide Adenine Dinucleotide  
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NF-κB   Nuclear Factor Kappa B  

NK   Natural Killer cells 

nm   Nanometr 

PAI-1    Plasminogen Activator Inhibitor-1 

PAPP-A   Pregnancy Associated Plasma Protein-A 

PBS    Phosphate Buffered Saline 

PCX   Podocalyxin 

PD   Peritoneal Dialysis 

PDGF   Plate Derived Growth Factor 

PE   Antipodocalyxin  

PFA    Paraformaldehyd 

PPGS    Podocalyxin Positive Granular Structure 

PUFA    Polyunsaturated Fatty Acid 

RAGE   Receptor for Advanced Glycation End Products 

RNS    Reactive Nitrogen Species 

ROS    Reactive Oxygen Species  

RPGN   Rapidly Progressive Glomerulonephritis 

RPMI 1640  Roswell Park Memorial Institute 1640 

SAA amyloid  Serum Amyloid A 

SAPK/JNK   Stress Activated Protein Kinase/c-Jun NH2-Terminal Kinase 

Se   Selenium 

SLE   Systemic Lupus Erythematosus 

SOD    Superoxide Dismutases 

SSC   Side Scatter 
sRAGE  soluble Receptor for Advanced Glycation End Products 

SR-A    Scavenger Receptor A  

SR-B1   Scavenger Receptor B1 

STAT3   Signal Transducer and Activator of Transcription 3 

SV 40   Simian Virus 40 

T    Thymin 

TAg   Large Tumour Antigen  

TLR4   Toll-Like Receptor 4 

TNF-α   Tumor Necrosis Factor alpha 

tsA58   Temperature sensitive A 58 

VCAM-1  Vascular Cell Adhesion Molecule-1 

WG   Wegener's Granulomatosis 

WHO   World Health Organization 

WT-1   Wilms Tumour protein - 1 
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ZO-1   Zona Occuldens protein - 1 
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1. Úvod  

 

1.1. Oxidační a karbonylový stres 

 

Patogeneze celé řady onemocnění a jejich komplikací souvisí s oxidačním a 

karbonylovým stresem, který je již delší dobu velmi častým předmětem mnoha výzkumů 

nejen v oblasti medicíny.  

Oxidační stres vzniká následkem nadměrné produkce ROS (Reactive Oxygen Species) 

a RNS (Reactive Nitrogen Species), nedostatečnou funkcí antioxidačního ochranného 

systému či kombinací obou těchto možností a má za následek tkáňové poškození (1). 

Reaktivní karbonylové sloučeniny mohou vznikat ze sacharidů, lipidů i aminokyselin, 

oxidační i neoxidační cestou.  

K poškození proteinů může docházet například oxidativní modifikací 

aminokyselinových zbytků, hydroxylací aromatických aminokyselin působením 

hydroxylového radikálu, nitrací aromatických aminokyselin peroxynitritem či agregací a 

síťováním proteinů reaktivními aldehydy. Některé ROS a RNS vedou oxidací 

aminokyselinových zbytků ke ztrátě enzymové, transportní či signální funkce proteinu. 

S proteiny reagují i alkoxylové a peroxylové radikály lipidů a reaktivní aldehydy, následně 

dochází k agregaci proteinů, zesíťování, proteolytické degradaci modifikovaných proteinů a 

změnám v antigenicitě.  

Vlivem ROS a RNS může docházet k uvolnění purinové a pyrimidinové báze z řetězce 

nukleových kyselin, s následným možným přerušením polynukleotidového řetězce nebo 

vytvořením křížových vazeb mezi DNA a proteiny. Následkem takových změn je chybné 

párování bazí při replikaci DNA, vedoucí k chybě v genetické informaci (1). 

 

Proces lipoperoxidace je radikálová řetězová reakce, do které jsou zapojeny mastné 

kyseliny (PUFA – polyunsaturated fatty acid). Působením radikálů z nich vznikají 

lipoperoxylové radikály. Primárními produkty lipoperoxidace jsou hydroperoxyly, které 

podléhají dalším změnám za vzniku sekundárních produktů – hydroxyaldehydů 

(malondialdehyd, 4-hydro-2-nonenal, 4-hydroxy-2-hexenal), které jsou velmi reaktivní a pro 

organismus toxické (2). V biologických systémech probíhají dva různé typy lipidové 

peroxidace: enzymová a neenzymová.  
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Enzymová peroxidace lipidů probíhá v aktivních centrech hydroperoxidáz a 

endoperoxidáz (cyklooxygenáza, lipoxygenáza), dochází k produkci biologicky aktivních 

látek (prostaglandiny, leukotrieny), které jsou důležité pro řízení buněčných dějů, signalizaci 

a řadu dalších pochodů. Volné radikály v tomto případě nejsou uvolňovány z aktivních center 

enzymů do okolí a nejsou tudíž pro organismus škodlivé.  

Neenzymová peroxidace lipidů je v podstatě nekontrolovatelná a patologická. Probíhá 

především v biologických membránách a lipoproteinech. Právě v membránách jsou přítomny 

fosfolipidy s největším zastoupením PUFA (hlavními substráty lipoperoxidace). Dvojná 

vazba oslabuje vazbu C-H, a proto PUFA a lipidy podléhají peroxidaci snadněji než jiné 

molekuly. Mění se fluidita, permeabilita membrán, membránový potenciál a současně dochází 

k ovlivnění membránově vázaných enzymů a tvorbě chemoatraktivních látek pro makrofágy.  

 

Mezi markery časného poškození oxidačním stresem patří např. F2-isoprostany, 

sloučeniny z rodiny prostaglandinů, které jsou produkovány primárně in vivo peroxidací 

polynenasycených mastných kyselin s více než jednou dvojnou vazbou. Vzhledem k jejich 

mechanismu vzniku, chemické stabilitě a možnosti kvantifikace citlivými metodami se jedná 

o vhodný marker oxidačního stresu a lipoperoxidace (3). Velmi studovaným produktem 

lipoperoxidace je např.  malondialdehyd (MDA), vysoce toxický aldehyd, existující 

především v enol-formě. Vede k zesíťování (cross-linking) a polymeraci proteinů a 

nukleotidů s jejich následnou mutací. Zesíťování a polymerace částí buněčných membrán 

mění jejich vlastnosti. MDA má význam jako hlavní marker stanovení míry lipoperoxidace a 

oxidačního stresu. Mezi další markery časného poškození oxidačním stresem, vzhledem 

k jejich patologickým účinkům, patří podobně i HNE (4-hydroxy-2-nonenal) a HHE (4-

hydroxy-2-hexenal) (4). 

 

K markerům pokročilého poškození oxidačním stresem patří produkty pokročilé 

glykace nebo též produkty pokročilé glykoxidace - AGEs (Advanced Glycation End 

products), které  jsou jedním z hlavních témat práce.  
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1.1.1. AGEs 

 

Produkty pokročilé glykace (AGEs) byly poprvé popsány francouzským chemikem 

Maillardem již v roce 1912 (5).  

AGEs mohou vznikat nejčastěji spontánně neenzymatickou glykací, tzv. Maillardovou 

reakcí, která probíhá ve třech krocích: iniciace, propagace a terminace (Obr. 1).  

Reakce je iniciována neenzymovou  kondenzací aldehydové skupiny redukujícího 

cukru a primární ε-aminoskupiny (lysinových zbytků) proteinů vedoucí ke vzniku nestabilní 

Schiffovy báze. Tato reakce je závislá na koncentraci sacharidů. Schiffova báze podléhá, při 

pokojové teplotě a fyziologickém pH, přesmyku vedoucímu k tvorbě více stabilního 

ketoaminu, nazývaného Amadoriho produkt (tzv. časná fáze). Reakce je částečně reverzibilní. 

V závislosti na pH dochází k enolizaci Amadoriho produktu s následným vznikem derivátů 

furfuralu, dále cestou dikarboxylových meziproduktů vnikají reduktony. Tvorba 

heterocyklických produktů, inter- a intramolekulárních můstků a dehydratace jsou reakce 

podílející se na propagaci Maillardovy reakce. Zpětnou aldolovou fragmentací, za přítomnosti 

iontu kovu nebo oxidativním štěpením dochází z Amadoriho produktu k tvorbě dikarbonylů. 

Koncové produkty nebo-li AGEs jsou termodynamicky stabilní a terminují 

Maillardovu reakci (tzv. fáze pozdní – trvající týdny až měsíce) (6). Tyto další reakce již 

nejsou závislé na koncentraci sacharidů. Oxidační a karbonylový stres vznik těchto produktů 

urychluje (7).  
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Obrázek 1: Schéma glykace (Obšil, 1997; překresleno)  (6) 
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Dalším zdrojem jsou exogenní AGEs např. z potravy, jedná se především o tzv. 

západní stravu, jelikož přednostně využívá technologické procesy jako je smažení, fritování, 

pečení nebo grilování, při kterých je dosahováno vysokých teplot či inhalace cigaretového 

kouře. Glykotoxiny z cigaret jsou z alveol transportovány do plicní tkáně a krevního oběhu, 

kde mohou reagovat s jinými produkty glykace a vytvářet AGEs. 

Pro celou řadu produktů pokročilé glykace je charakteristická žlutohnědá pigmentace, 

typické spektrum fluorescence (excitace při 350 nm a emise při 430 nm), schopnost 

vzájemného zesítění (crosslinking) a jejich reakce se specifickými receptory (8). Každopádně 

existuje řada AGEs, které tuto charakteristickou vlastnost nemají. Dodnes byla objasněna 

struktura více než 20 různých AGEs. 

 

Pentosidin vykazuje fluorescenci a má schopnost zesítění. Vzniká při reakci mezi 

pentózami a lysinovými nebo argininovými zbytky, či z jiných sacharidových zdrojů jako je 

glukóza, fruktóza a askorbát za aerobních podmínek. V případě reakce z jiných zdrojů je  

výtěžnost nižší. K zesítění dochází po reakci N-acetyllysinu s glukózou. Alternativně může 

pentosidin vznikat v průběhu lipidového metabolismu, například oxidací polynenasycených 

mastných kyselin a arachidonové kyseliny. Tyto produkty se pak nazývají produkty pokročilé 

lipoperoxidace (Advanced lipoperoxidation End products - ALEs). Ve tkáních je pentosidin 

přítomen ve stopových koncentracích a tvoří pouze zlomek celkových modifikací lysinových 

a argininových zbytků proteinů. Koncentrace pentosidinu slouží především jako důležitý 

ukazatel poškození proteinů v důsledku glykace závislé na sacharidech (9).  

 

 

N-karboxymetyllysin (CML) vznikající reakcí glyoxalu s aminoskupinou lysinu 

nevykazuje fluorescenci a nemá schopnost zesítění. Předpokládá se, že je tvořen při oxidační 

reakci fruktosolysinu, produktu glukózy a lysinu. Současně se také může vytvářet  během 

oxidace kyseliny askorbové. Také reakce mezi lysinem a dikarbonyly, které vznikají při 

glykaci (glyoxal, methylglyoxal), může vést k tvorbě CML.  Oproti jiným AGEs je CML 

stabilní vůči kyselinám a může sloužit jako indikátor Maillardovy reakce v biologických i 

potravních systémech  (10).  
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Obrázek 2: Vznik karboxymetyllysinu (Bohlender, 2005; překresleno)  (11) 

 

 

Metylglyoxal (pyruvátaldehyd,  2-oxopropanol) je reaktivní α-oxoaldehyd obsahující 

jak ketonovou, tak i aldehydovou skupinu (12). MGO může vznikat enzymaticky (např. při 

glykolýze, při metabolismu acetonu a threoninu), tak neenzymaticky. Reakcí katalyzovanou 

enzymem metylglyoxalsynthasou vzniká poté z dihydroxyacetonfosfátu MGO (13). Jedná se 

o hlavní cestu produkce metylglyoxalu v mikroorganismech, vyskytující se i u savců. Další 

možností je vznik MGO z acetoacetátu, v průběhu této reakce vznikají volné radikály. 

Produkce metylglyoxalu je indukována intracelulárně, především v endotelových buňkách. 

Tvorba AGE proteinů velmi úzce souvisí právě s modifikací proteinů metylglyoxalem. AGE 

vznikající reakcí s MGO mají především modifikovaná argininová rezidua a minoritně 

modifikované lysinové zbytky, oproti glukosou modifikovaným proteinům, kde převažuje 

modifikace lysinových reziduí. Metylglyoxalem modifikované proteiny se vážou na buněčný 

povrch monocytů a makrofágů (14). Takto modifikované proteiny dále podstoupí receptorem-

zprostředkovanou endocytózu a lysozomální degradaci. Vazba metylglyoxalem 

modifikovaných proteinů na monocyty také indukuje syntézu a sekreci prozánětlivých 

cytokinů. Metylglyoxal byl prokázán jako parametr charakteristický vysokou senzitivitou ke 

kolísání glykemie (15).  
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Obrázek 3: Vzorec metylglyoxalu 

 

 

 

Hlavní cesta degradace metylglyoxalu vede přes glyoxalasový systém. Tento systém 

zahrnuje dva enzymy: glyoxalasu I a glyoxalasu II a katalytické množství glutathionu. 

Aktivita glyoxalasy I klesá v případě rostoucí koncentrace metylglyoxalu. 

 

 

  

Pyrralin je pyrolová sloučenina citlivá vůči kyselinám, vznikající při reakci mezi 

lysinem a 3-deoxyglukosou, která je degradačním produktem redukujících cukrů a 

aminoketóz. Pyrralin je možné použít jako indikátor konečných kroků Maillardovy reakce.  

 

 

 

Glyoxal-Lysin Dimer (GOLD) je dilysin-imidazolová sůl, která se vytváří při reakci 

glyoxalu a dvou molekul lysinu. Metylglyoxal-lysin dimer (MOLD) je podobně dilysin-

imidazolová sůl, ale vytváří se při reakci metylglyoxalu se dvěma molekulami lysinu. GOLD 

a MOLD jsou považovány za velmi důležitou součást Maillardovy reakce.  
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Obecně tedy mohou vést AGEs přímo ke změnám vlastností extracelulární matrix, 

mohou se vázat na proteiny a měnit jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Dále mohou vést 

ke zvýšení rezistence k termickému a enzymatickému poškození, zvyšovat stabilitu vůči 

kyselinám, měnit rozpustnost molekul a způsobovat zesítění molekul.  

Nepřímo mohou AGEs způsobovat poškození pomocí specifických receptorů, kterých 

byla v současné době popsána celá řada. Nejdůležitejší RAGE (Receptor for Advanced 

Glycation End Products), dále AGE - R1 (type I Integral Membrane Protein), účastnící se při 

endocytóze AGEs, AGE - R2 (AGE Inducible Tyrosine-Phosphorylated Protein), který je 

zapojen do buněčné signalizace a AGE - R3 (Galectin 3), důležitý pro detoxifikaci AGEs. 

Mezi další receptory vázající AGEs patří scavengerové receptory třídy A (SR-A), třídy B 

(SR-B1) makrofágů, LOX-1, fasciclin, EGF, megalit, TLR4  a další  (16). 

Neenzymatická glykace, oxidační a karbonylový stres, funkce ledvin, obrat proteinů a 

potrava jsou faktory, které mohou ovlivňovat hladinu AGEs v organismu (17). AGEs hrají 

důležitou roli v patogenezi mnoha onemocnění. 
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1.1.2. RAGE 

 

Jedním z mechanismů uplatnění AGEs je tedy jeho působení přes receptor pro AGEs 

(RAGE - Receptor for Advanced Glycation End products), jeden z novějších členů 

imunoglobulinové superrodiny. Gen kódující tento protein se nachází na chromosomu 6 (18). 

Tento multiligandový receptor se skládá z extracelulární části tvořené dvěma doménami typu 

C (constant) a navazující doménou typu V (variable), sloužící k navázání ligandů pomocí  

N glykosylovaných částí (Obr. 4). Další částí je transmembránová doména, na kterou 

navazuje cytoplasmatický ocas, u kterého se předpokládá, že se zásadně podílí na 

intracelulární signalizaci (19; 20). RAGE se vyskytuje v celé velikosti fl-RAGE („full-length“ 

forma) či vázající se na membránu m-RAGE („membrane-bound“ forma). Produkce RAGE je 

zahájena, začne-li se AGE ligand hromadit, tento mechanismus je příkladem pozitivní zpětné 

vazby (21). Silným indukčním činitelem RAGE signalizace je například CML, zatímco 

pyrralin a pentosidin signalizaci RAGE nenavozují (22). Ve vyšší koncentraci je RAGE 

exprimováno např. u zralých pneumocytů typu I a u embryonálních buněk (23). Velmi 

významnou roli hraje RAGE signalizace u diabetu a imunitní odpovědi (24). . 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Receptor pro produkty pokročilé glykace (RAGE)(Basta, 2008; překresleno) (25) 
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RAGE je schopen vázat kromě AGEs i modifikované lipoproteiny o nízké hustotě, 

amyloid ß peptid, amfoterin (HMGB1) a některé zástupce rodiny S 100 proteinů (22). 

Ligandy se váží k receptoru RAGE nejčastěji prostřednictvím V-domény pomocí 

elektrostatických sil, které vznikají mezi kladně nabitou ektodoménou RAGE a negativně 

nabitým ligandem (26).  

Amyloid β peptid se skládá nejčastěji z 36-43 aminokyselin a vyskytuje se 

v monomerní, rozpustné oligomerní formě nebo může vytvářet nerozpustné agregáty a fibrily. 

Například v neuronech dochází k reakci s V nebo C-doménou RAGE, který následně aktivuje 

NF-κB (27). 

HMGB1 (Amfoterin) je jediný zástupce ze skupiny HMGB (High Mobility Group), 

který je schopný aktivace RAGE. Vyskytuje se jak extra tak intracelulárně. Amfoterin je 

sekretován aktivně makrofágy, NK buňkami, zralými dendritickými buňkami a pasivně 

nekrotickými buňkami (27). 

Je známo více než 25 různých lidských proteinů S100. Většina S100 proteinů existuje 

ve formě homodimérů, jsou lokalizovány v cytoplazmě nebo se mohou vyskytovat výhradně 

extracelulárně, kde vykazují vlastnosti podobné cytokinům. S100 proteiny jsou exprimovány 

v srdeční tkáni a svalech (S100A1), v plicích a ledvinách (S100A2), neuronech (S100A4, 

S100B), fibroblastech, epiteliálních buňkách (S100A6), keratinocytech (S100A7), 

granulocytech, monocytech, makrofázích (S100A8/9) či v placentě (S100P).  

Intracelulárně, kontrolují S100 proteiny různé buněčné aktivity závislé na Ca
2+

.
 

V nízké koncentraci Ca
2+ 

mají S100 proteiny hydrofilní strukturu, v případě vysoké 

koncentrace Ca
2+ 

navázáním těchto iontů odhalují hydrofobní
 
místa, která jim umožňují 

interagovat se specifickými cílovými proteiny, mezi které patří membrány, cytoskeleton, 

transkripční faktory, enzymy, kanály, receptory a signální molekuly (28).  

Vysoká koncentrace vápníku v extracelulárním prostoru vede k vazbě na S100 protein, 

reakci nezbytné pro interakci s receptorem RAGE (26). Extracelulární S100 proteiny existují 

v hydrofobním stavu, reagují s lipidovou složkou buněčné membrány a mění membránovou 

aktivitu kanálů nebo působí na membránové receptory.  

 

EN-RAGE – kalcium vážící protein S100A12 je endogenní ligandou s největší 

významností právě pro RAGE. Je exprimovaný na makrofázích, lymfocytech a endoteliálních 

buňkách. Je lokalizován intracelulárně, ale je známo, že je sekretován i do extracelulární 

oblasti. Může interagovat se scavengerovými receptory, působí chemotakticky na neutrofily a 

monocyty a v případě vazby s mědí se účastní tvorby oxidačních látek (29). 
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Dlouhodobě se předpokládalo, že extracelulární EN-RAGE interaguje pouze s RAGE. 

V posledních letech bylo prokázáno, že EN-RAGE interaguje také s non-RAGE receptory na 

buněčném povrchu na mastocytech a monocytech. Jedním z non-RAGE receptorů je např. 

„G-Protein Coupled Receptor“ (18).  

Bylo prokázáno, že vazba ligandu na RAGE receptor vede k aktivaci celé řady 

signálnich drah – ERK1/2 (Extracellular Signal-Regulated Kinase 1/2), Cdc42/Rac1 (Cell 

Dividion Cycle 42/Ras Related C3 Botulinum Toxin Substrate 1), SAPK/JNK (Stress 

Activated Protein Kinase/c-Jun NH2-Terminal Kinase), MAPK (p38 Mitogen-Activated 

Protein Kinase), JAK/STAT (Janus Kinase/Signal Transducer and Activator of Transcription) 

(26).  Velké množství RAGE signálních drah konverguje na úrovni aktivace NF-κB 

transkripčního faktoru či dalších transkripčních faktorů jako například AP-1 (Activator 

Protein 1) a STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) (30). NF-κB je 

jaderný faktor B lymfocytů a jeho nejsilnějším aktivátorem je TNF-α. Spuštením signální 

kaskády vedoucí k aktivaci výše zmíněných transkripčních faktorů dochází ke stimulaci 

transkripce genů pro cytokiny, růstové faktory (TNF-α, IL 1, PDGF, IGF 1, interferon γ) a 

adhezivní molekuly (ICAM-1, VCAM-1). Současně dochází ke stimulaci buněčné proliferace, 

zvýšení vaskulární permeability, indukci migrace makrofágů atd. (21).  

 

Solubilní forma RAGE (sRAGE) jedná se o zkrácenou formu RAGE, postrádající 

transmembránovou oblast. Vzniká alternativním sestřihem genu pro RAGE a je lokalizovaná 

extracelulárně. Jednou z forem je endogenně secernovaný  „endogenous secretory“ RAGE 

(esRAGE), který má extraceluární doménu pro navázání ligandů RAGE, ale chybí mu 

intracelulární část podporující intracelulární signální transdukci, je tedy sekretován z buněk 

(31).  Další variantou je tzv. „cleaved“ RAGE (cRAGE), který vzniká proteolytickým 

odštěpením z buněčného povrchu receptoru RAGE vlivem MMPs (Metaloproteináz) nebo 

ADAM-10 (A Desintegrin And Metalloprotease). Řadíme je mezi tzv. „decoy“ receptory, což 

jsou analogy receptorů RAGE, které postrádají cytoplazmatickou část a po navázání ligandu 

nedojde k přenosu signálu do nitra buňky. Obě formy cirkulují v plazmě, kde působí jako 

„návnada“ pro RAGE ligandy. Tyto sekretované varianty společně tvoří celkové množství 

solubilních RAGE, které mohou být detekovány v plazmě. Forma sRAGE reprezentuje 

přirozeně se vyskytující inhibitor účinků zprostředkovaných RAGE  (32).  

 

Patologické působení AGEs je možné ovlivnit inhibicí jejich tvorby, stimulací jejich 

degradace či blokováním receptoru RAGE (33; 34).  
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Samotný organismus má několik možností jak se AGEs bránit. Velmi důležitý je 

enzym glyoxalasa, která snižuje hladiny metylglyoxalu a glyoxalu, které jsou největším 

poolem AGEs in vivo. Dalším enzymem je aldosa reduktása a aldehyd dehydrogenáza, které 

se účastní degradace prekurzorů AGEs. Tkáňové AGEs jsou odstraňovány většinou 

endocytosou makrofágy nebo endoteliálními buňkami, fibroblasty či mezangiálními buňkami. 

Po endocytose podléhají AGEs proteolýze, následované tvorbou AGE peptidů (s nízkou 

molekulovou hmotností), které mohou být eliminovány renálně (16). Jako reakce na 

patologické působení AGEs, může v organismu docházet ke snížení nadměrné tvorby ROS 

(regulací aktivity enzymů, které radikály tvoří), k záchytu a odstranění již vzniklých radikálů 

pomocí vychytávačů (scavengers) nebo zhášečů (quenchers) či ke snížení intenzity 

radikálových reakcí vyvázáním tranzitních prvků (zejména dvojmocného železa) z reaktivních 

pozic (ferritin, transferin). Enzymové antioxidační systémy mohou vytvářet s ROS méně 

toxický produkt či jej přímo rozkládat. SOD (superoxiddismutáza) katalyzuje přeměnu 

superoxidu na peroxid vodíku. GPx (glutathionperoxidázy) odstraňují intracelulární 

hydroperoxidy, vzniklé v průběhu lipoperoxidace nenasycených mastných kyselin. GST 

(glutathiontransferázy), cytosolové enzymy, mají úlohu při detoxikaci cizorodých látek, 

například xenobiotik. Substrátem těchto enzymů je hydroxynonenal. Či KAT (kataláza), která 

je svou strukturou podobná hemoglobinu. 

 

Další skupinou jsou vysokomolekulární antioxidanty, mezi které patří například 

transferin, laktoferin, ferritin, haptoglobin, hemopexin, albumin atd.   

Poslední skupinou jsou nízkomolekulární antioxidanty jako např. vitamin C, který je 

důležitým redukčním činidlem, redukuje jak anorganické, tak i organické radikály a ROS. Po 

redukci tokoferolového radikálu se mění na askorbylový radikál, podstatně méně reaktivní, 

který se dále regeneruje za účasti NADH zpět na askorbát. Biologicky nejúčinnější a 

nejaktivnější formou vitaminu E je α-tokoferol, lipofilní antioxidant membrán, rozpustný 

v tucích. Během lipoperoxidace zneškodňuje peroxylové radikály mastných kyselin. 

Ubichinon (koenzym Q) je skupina benzochinonů, které společně s tokoferolem tlumí účinky 

radikálových reakcí v membránách. Glutathion, kyselina lipoová, homocystein a taurin 

významně potlačují radikálové reakce. A konečně karotenoidy, lipofilní antioxidanty plazmy, 

vyskytující se v plazmě vázány na LDL, které chrání před lipoperoxidací. Mezi další patří 

například bilirubin a kyselina močová. 
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Některé syntetické inhibitory účinkují v časné fázi glykace tak, že zasahují do reakcí 

mezi redukujícími cukry a aminoskupinami, čímž inhibují vznik Schiffovy báze a tím pádem i 

vznik AGEs. Například kyselina acetylsalicylová inhibuje glykaci prostřednictvím acetylace 

volných aminoskupin proteinů a tím blokuje navázání redukujících cukrů. Většina 

syntetických inhibitorů však hraje roli v prevenci vzniku AGEs v pozdějších stádiích glykace, 

například prostřednictvím odklízení reaktivních karbonylů a radikálů vytvořených během 

glykace nebo také blokováním tvorby Amadoriho produktů. Mezi typické patří 

aminoguanidin a pyridoxamin (35). Syntetické inhibitory mohou mít celou řadu vedlejších 

účinků (gastrointestinální obtíže, anémie, příznaky chřipkového onemocnění).  

Přírodní produkty jsou v porovnání se syntetickými relativně bezpečné. Rostlinné 

extrakty, frakce a směsi jsou již několik let zkoumány pro možné inhibiční účinky na AGEs. 

Patří mezi ně například extrakt z česneku, kořen ženšenu, ovoce a zelenina, extrakty zeleného 

čaje a další. Pyridoxamin je jednou z forem vitamínu B6 u něhož byla objevena vlastnost 

inhibovat Maillardovu reakci. Mechanismus účinku spočívá v inhibici kroků po vytvoření 

Amadoriho produktů a to pomocí izolace katalytických kovových iontů a blokováním 

oxidační degradace Amadoriho meziproduktů. Pyridoxamin také vychytává toxické 

karbonylové produkty degradace cukrů a lipidů a inhibuje reaktivní formy kyslíku (36). 
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1.2. Nefropatie  

 

Onemocnění ledvin na úrovni glomerulů může být zánětlivé nebo nezánětlivé povahy. 

Glomerulonefritidy vznikají v důsledku aktivace imunitních mechanismů, většinou, ale ne 

vždy se zánětlivými změnami v glomerulech. V případě sekundárních forem je glomerulární 

postižení obvykle jedním z projevů systémového onemocnění. Strukturálně jsou 

glomerulonefritidy charakterizovány zvýšenou buněčností (proliferací) glomerulů a/nebo 

změnami glomerulární kapilární stěny. Zvýšená propustnost glomerulární kapilární stěny pro 

plazmatické bílkoviny vede k nálezu proteinurie, defekty v glomerulární kapilární stěně vedou 

k hematurii. Poškození a následný zánik glomerulů, současně s jizvením renálního intersticia, 

pak mohou  u těžších forem glomerulonefritidy vést k poklesu glomerulární filtrace a 

postupnému rozvoji chronické renální insuficience až chronického selhání ledvin (37; 38). 

Dle průběhu onemocnění dělíme glomerulonefritidy na akutní, rychle progredující a 

chronické. Blíže se zaměřím především na nefropatie, kterými se zabývá tato práce. 

 

Rychle progredující glomerulonefritidy (RPGN) se vyvíjejí nejčastěji na podkladě 

ANCA-asociované vaskulitidy (AAV). Vaskulitidy jsou charakterizované zánětlivou 

infiltrací cévní stěny s možnou následnou poruchou perfúze zásobených orgánů až úplnou 

destrukcí postižené cévy. Postižení ledvin vede k rychlému zhoršování renální funkce 

s možností rozvoje renálního selhání. Podle Jennetta a Falka dělíme AAV na mikroskopickou 

polyangiitidu - MPA (vaskulitida bez astmatu a granulomů), Wegenerovu granulomatózu – 

WG (vaskulitida s granulomy bez astmatu) a syndrom Churga a Straussové (vaskulitida 

s eosinofilií, astmatem a granulomy). Další možností je renálně limitovaná vaskulitida, 

omezená pouze na ledviny. Nemocní mají ve většině případů pozitivní protilátky proti 

cytoplazmě neutrofilních leukocytů (ANCA) (37; 39; 40; 41). 

 

Součástí řady chronických glomerulonefritid může být nefrotický syndrom, který je 

charakterizován velkou (nefrotickou) proteinurií (u dospělých > 3,5 g/24 hodin, u dětí > 40 

mg/m
2
), hypoproteinémií, hypalbuminémií, hyperlipidémií a periferními otoky. Nefrotická 

proteinurie je způsobena zvýšenou propustností glomerulární kapilární stěny pro 

makromolekuly, jejíž příčinou je postižení podocytů (37; 42). 
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Nefrotický syndrom s minimálními změnami (MCD – Minimal Change Disease) je 

typický izolovanou selektivní proteinurií (albuminurií) bez hematurie a hypertenze, postihuje 

nejčastěji děti předškolního věku a bývá provázen výraznými otoky, které mohou mít rozsah 

anasarky (37; 43).  

 

Fokálně segmentární glomeruloskleróza (FSGS) je nepříznivá varianta nefrotického 

syndromu s minimálními změnami. Většinou bývá přítomna asymptomatická neselektivní 

proteinurie nebo plně vyvinutý nefrotický syndrom, malá erytrocyturie (u 25–75 %) a 

hypertenze (u 30-50 %). Existují i sekundární formy FSGS, např. u jednostranné ageneze 

ledviny, v solitární ledvině po jednostranné nefrektomii v dětském věku, následkem 

vezikouretereálního refluxu, u morbidní obezity, u kongenitálních cyanotických srdečních 

vad, u HIV nebo u heroinové nefropatie (37; 44).  

 

Membranózní glomerulopatie (MGN) je třetí nejčastější příčinou nefrotického 

syndromu (s maximem u osob nad 40 let) a klinicky je těžko odlišitelná od FSGS. Přibližně u 

50% nemocných je přítomna mikroskopická hematurie. Při zjištění diagnózy bývá renální 

funkce v normě a trombotické komplikace nefrotického syndromu u pacientů s MGN jsou 

častější (37; 45). 

 

IgA nefropatie (Bergerova choroba) je celosvětově nejčastější glomerulonefritidou 

(mesangiálně proliferativního typu) s výraznými rozdíly v prevalenci mezi jednotlivými 

geografickým oblastmi. Je charakterizovaná epizodami na infekci vázané makroskopické 

hematurie či trvalou mikroskopickou hematurií s přítomností difuzních mesangiálních depozit 

IgA v glomerulech. Proteinurie je obvykle malá (do 1g/24 hodin) a může se zvyšovat při 

progresi onemocnění. Epizody makroskopické hematurie, které jsou častější u dětí, jsou 

typicky vázány na začátek infekce (nejčastěji horních dýchacích cest s časovým odstupem 24-

72 hodin). Chronická renální insuficience je přítomna v době diagnózy až u 20 % nemocných 

(37; 46; 47).  
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Mezi sekundární glomerulonefritidy patří lupusová nefritida, která je velmi závažným 

onemocněním ledvin při systémovém lupus erytematodes (SLE).  

SLE je klinicko-laboratorní syndrom, který je definován klinickým obrazem a 

přítomností autoprotilátek. Pacient musí splňovat alespoň 4 z 11 kritérií Americké College of 

Rheumatology, mezi něž patří motýlový erytém, diskoidní kožní lupus, fotosenzitivita, vředy 

v dutině ústní, neerozivní artritida, pleuroperikarditida, postižení ledvin, neurologické 

postižení, hematologické postižení, přítomnost autoprotilátek (anti dsDNA, anti Sm, ANA) a 

pozitivní imunofluorescence. Postižení ledvin se vyskytuje u 35-75% pacientů se SLE. 

Typickými klinickými projevy lupusové nefritidy je proteinurie (která bývá u 50% pacientů  

nefrotická), mikroskopická glomerulární hematurie, relativně častá je i leukocyturie, porucha 

tubulárních funkcí a bohužel i postupný pokles renálních funkcí.  

Běžně je užívána histologická klasifikace dle WHO, rozlišujeme několik typů nefritid. 

I – minimální mezangiální lupoidní nefritida (LN), II – mesangiální proliferativní LN, III -  

fokální proliferativní LN, IV – difusní proliferativní LN, V – membranózní LN, VI – 

pokročilá sklerotizující LN (37; 48). 

 

Diabetická nefropatie, velmi častý typ sekundární glomerulonefritidy, je klinický 

syndrom charakterizovaný perzistentní albuminurií (<300mg/24hod), jedná se o závažnou 

mikroangiopatickou komplikaci diabetu.  

U pacientů s DM 1. a 2. typu se diabetická nefropatie vyvine u 25% pacientů. 

Histologicky nacházíme v počátku hypertrofii glomerulů a tubulů, expanzi mezangia, 

ztluštění GBM, hyalinizaci cévní stěny aferentních i eferentních arteriol, difuzní glomerulární 

lézi a fibrózu intersticia. V patogenezi se účastní chronická hyperglykémie (neenzymatická 

glykace bílkovin), hemodynamické změny (glomerulární hyperfiltrace), zvýšená syntéza a 

snížená degradace extracelulární matrix a genetické faktory. Klinický průběh diabetické 

nefropatie je od stádia I (hypertroficko-hyperfiltrační), přes II. (latentní), III. (incipientní) až 

do IV. stádia (manifestní) a V. (chronické selhání ledvin). Diabetická nefropatie je u dopělých 

jednou z nečastějších příčin nefrotické proteinurie (37; 49).  

Diabetická nefropatie je tedy charakterizována zesílením glomerulární a tubulární 

bazální membrány, expanzí mesangiální extracelulární matrix, mikrovaskulárním poškozením 

a fibrotickými změnami v tubulointersticiu.  
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Mezi nejčastější renální komplikace esenciální hypertenze patří benigní 

nefroskleróza, u které funkční změny předchází rozvoji následného morfologického postižení 

(zesílení stěn a zužení lumina malých intrarenálních arterií a glomerulárních arteriol, 

segmentární nebo globální skleróza glomerulů, postižení tubulů a intersticia a zmenšení až 

atrofie ledvin). Albuminurie je přítomna u 40% hypertoniků. U benigní nefrosklerózy 

proteinurie většinou nepřesahuje 1g/den. K rozvoji terminálního selhání ledvin s nutností 

náhrady funkce ledvin dochází u 3% hypertoniků. Maligní nefroangioskleróza se vyskytuje u 

1% hypertoniků, příčinou je těžká hypertenze, která vede k selhání renální autoregulace, 

histologickým nálezem je obliterující proliferativní endarteritida, typické jsou fibrinoidní 

nekrózy postihující aferentní arterioly a kapiláry glomerulu. Třetím typem postižení při 

esenciální hypertenzi je aterosklerotické postižení renálních tepen. Významná stenóza jedné 

renální tepny vede k sekundární renovaskulární hypertenzi (37; 50).  

 

Morfologickými kriterii amyloidózy jsou extracelulární depozita bílkovinného 

materiálu – amyloidu (lineární, nevětvené agregované fibrily s pravidelnou konfigurací β-

skládaného listu). Systémové amyloidózy se dělí na AA amyloidózu, kdy fibrilárním 

prekurzorem je SAA, tento typ komplikuje chronická zánětlivá onemocnění jako je např. 

revmatoidní artritida, Crohnova choroba, tuberkuloza atd. Druhým typem je AL amyloidóza, 

fibrilárním prekurzorem jsou lehké řetězce κ nebo λ, ta doprovází onemocnění spojené 

s tvorbou paraproteinu (mnohočetný myelom, MGUS, B-CLL, lymfomy). Typickým 

projevem při postižení ledvin je proteinurie, často nefrotická a pozvolná progrese do 

chronické renální insuficience. Další orgány, které u amyloidózy bývají postiženy jsou 

myokard, GIT, nadledviny, slezina, cévy a periferní nervy (37; 51). 

 

Membranoproliferativní glomerulonefritida, nebo-li mezangiokapilární 

glomerulonefritida (MPGN) je klinicky charakterizována nefrotickým syndromem a 

histologicky různým stupněm zmnožení mezangia a jeho periferní expanzí podél stěny 

glomerulárních kapilár s postupnou redukcí průsvitu glomerulární kapiláry. Toto onemocnění 

je nejčastější příčinou nefrotického syndromu v rozvojových zemích v důsledku jeho vazby 

na chronické infekce (lepra, malárie, schistosomiáza, v našich podmínkách především HCV 

infekce, bakteriální endokarditida, abdominální abscesy). Z autoimunitních chorob je 

nejčastější asociace s esenciální smíšenou kryoglobulinemií a systémovým lupus 

erytematosus. Klinický obraz je pestrý od asymptomatické proteinurie a hematurie, nefrotický 

syndrom až po rychle progredující chronickou renální insuficienci (37; 52). 
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1.3. Podocyty  

 

Funkční jednotkou ledvin je nefron, jehož úkolem je filtrovat plazmu s následnou 

tvorbou definitivní moči. Kapiláry glomerulu jsou vystlány endotelovými buňkami krytými 

bazální membránou, obklopenou podocyty, které tvoří viscerální vrstvu Bowmanova pouzdra. 

Na vaskulárním pólu Bowmanova pouzdra pak přechází ve vrstvu parietální. Prostor mezi 

viscerální a parietální vrstvou se nazývá Bowmanův prostor, který na výtokovém pólu 

pouzdra přechází plynule do proximálního tubulu (53). 

Podocyty, také nazývané glomerulární viscerální epiteliální buňky, jsou terminálně 

diferencované granulační epiteliální, vysoce specializované buňky s jedinečnou lokalizací a 

architekturou. Jsou tvořeny buněčným tělem a mnohočetnými výběžky, kterými pokrývají 

zevní povrch bazální membrány glomerulárních kapilár. Výběžky s filtračními štěrbinami 

jsou velmi důležitou součástí podocytů. Tenká filtrační membrána („slit diaphragm“) zajišťuje 

funkci filtrační bariéry a umožňuje tak jednu z významných funkčních schopností ledvin. 

Hraje klíčovou úlohu v selektivitě dle velikosti a náboje glomerulární filtrační bariéry a 

zabraňuje vzniku proteinurie (54). Prekurzory podocytů se vyvíjejí z mesenchymální 

kmenové buňky, z proliferujících prekurzorů metanefrického mezenchymu. Během 

glomerulárního vývoje získávají podocyty charakteristiku epiteliálních buněk. Tento vývoj je 

provázen i změnami v expresi mnoha proteinů. Od poloviny 90. let, kdy se objevily první 

zprávy o možnosti postižení podocytů u progredujícího chronického glomerulárního 

onemocnění (55), se podocyty staly jedním z hlavních objektů výzkumu v experimentální 

nefrologii.           

 

1.3.1. Kultivace podocytů 

  

Buněčné kultury dnes patří mezi jedny z nejčastějších biologických modelů 

používaných ve výzkumu. Ve srovnání s jinými experimentálními modely mají nesporné 

výhody, jako je možnost pracovat pouze s jedním typem buněk, ale samozřejmě i některá 

omezení vzhledem k tomu, že v tkáních mají obvykle buňky přirozené okolí, které jim 

v laboratoři chybí. Během jejich kultivace může docházet k dediferenciaci či změně fenotypu.  

 

Práce s buněčnou linií má několik fází a to izolaci buněčného kmene, udržování 

buněčné linie, její expanze a poté využití namnožených buněk v pokusu.  
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Jako první popsali izolaci a primární kultivaci renálních podocytů již v roce 1954 

Krakower a Greenspon (56). Tato technika se rozšířila až v 70. a 80. letech a o něco později 

byla modifikována Burlingtonem a Cronkitem (57). Některé z těchto experimentálních 

technik jsou, i když ve změněné formě, užívány dodnes. V práci Kreisberga a spol. byly za 

aseptických podmínek dekapsulované potkaní kousky kortikální tkáně prosívány sérií 

nerezových sítek (tzv. „sieving method“) se zmenšující se velikostí pórů (250 a 150 µm), kdy 

se glomeruly zachytily na sítku o velikosti pórů 75 µm (58). Získané glomeruly byly poté 

pokládány přímo do kultivačních nádob, kde došlo k rozrůstání buněk nebo byly vystaveny 

enzymatické disociaci působením např. kolagenázy či 0,2% trypsinu (59). Izolované 

glomeruly bylo možné ve většině případů nasadit na komerčně vyráběný bovinní dermální 

kolagenovou matrix. Po kultivaci ve specielním mediu došlo k rozrůstání kolonií 

glomerulárních epiteliálních buněk. Glomerulární epiteliální buňky (podocyty) vypadaly pod 

mikroskopem s fázovým kontrastem jako polygonální buňky a mohly být pasážovány tak 

dlouho, dokud proliferovaly.  

 

Mundel a spol. (60) modifikovali kultivační podmínky tak, že diferenciace podocytů 

byla ukončena v první subkultuře a v dalších pasážích již neprobíhala. Primární rozrůstání 

buněk bylo získáno v první pasáži z korových glomerulů pomocí sítka o velikosti pórů 25µ a 

buňky dále diferencovaly na kolagenu typu 1. Během 2-3 týdnů se subkultivované 

„cobblestones“ (vzhledu „dlažebních kostek“) transformovaly do jednotlivých 

„arborizovaných buněk“. Původ podocytů byl potvrzen pozitivním barvením na WT-1, O-

acetylovaný gangliosid, kromě toho u „arborizovaných“ buněk byl exprimován ještě 

synaptopodin, důležitý marker diferencovaných podocytů. Proces konverze nebyl závislý na 

většině kultivačních podmínek (typ kultivačního media, obsah séra nebo typ povrchu). Jediné 

co zpomalilo konverzi byla vysoká denzita buněk. Pozorovali tedy především konverzi 

„cobblestones“ (nediferencovaných a proliferujících podocytů) do „arborizovaných“ buněk, 

které jsou více podobné podocytům in vivo, i když se nejedná o terminálně diferencované 

buňky (neexprimují dostatečně podocalyxin a „51-kDa slit-membrane-associated protein“), 

což je hlavní důvod, proč se tato práce rozchází s pracemi Weinsteina et al. (61) a Yaoity et 

al. (62).  
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Z nezralých fetálních ledvin je možné získat primární kultury humánních fetálních 

podocytů, které bývají zpravidla zdrojem imortalizovaných podocytárních buněčných linií. 

Většina terminálně diferencovaných buněk vykazuje pouze omezenou proliferační schopnost. 

Pouze tumorózní buňky nebo spontánně transformované imortalizované netumorózní buňky 

mohou umožnit vznik kontinuálních buněčných linií. K získání imortalizovaných buněk 

z různých tkání byla vyvinuta řada metod. Jedna z nich je založena na inzerci 

imortalizovaného genu kodujícího opičí virus 40 (SV 40) tzv. „large tumour antigen“ (TAg) 

do in vitro kultivovaných buněk transfekcí nebo retrovirovou infekcí. Alternativně jsou buňky 

pro kulturu izolovány z transgenních myší, které v sobě nesou SV 40 TAg imortalizovaný gen 

(63; 64). Upravené imortalizované geny jsou vloženy do kultivovaných buněk pouze 

k převedení z fáze proliferace do diferenciace a následně je imortalizovaný gen nebo jeho 

produkt inaktivován. V mnoha buněčných liniích se užívá například SV 40 teplotně senzitivní 

mutující linie tsA58 kódovaná termolabilním TAg, která je schopna imortalizovat pouze při 

určité teplotě (65). Tato metoda však neodstraní hlavní problémy spojené s vytvořenými 

buněčnými liniemi transfekcí nebo infekcí. Další možností bylo užití transgenních myší 

nosících dvojitě podmíněný imortalizovaný gen (66). 

 

Vlastní identifikace kultivovaných buněk a potvrzení jejich fenotypu v dnešní době 

reprezentuje součást in vitro buněčných kultivačních technik. Původně bylo hlavní a jediné 

kriterium k identifikaci kultivovaných podocytárních buněk buněčná morfologie, kterou bylo 

možné sledovat pod fázovým mikroskopem. Je všeobecně akceptováno, že malé polygonální 

buňky podobající se „cobblestones“ jsou diferencující proliferující podocyty, zatímco dlouhé, 

větvící se a často binukleární „arborizované“ buňky jsou zralé podocyty (60).  Je třeba zmínit, 

že mnohé studie byly provedeny na nezralých podocytech. Tato identifikace však není 

jednoznačná. Při sledování těla primárně kultivovaných buněk a imortalizovaných buněčných 

linií záleží na různých variacích a sledovaná buněčná forma se může výrazně lišit od té, 

kterou pozorujeme in vivo. Morfologie je tedy pouze jedno z kritérií buněčné identifikace.  

V běžné vědecké praxi jsou nejčastěji kultivované buňky identifikovány 

imunochemickou detekcí (imunochemie, imunofluorescence) proteinu, který by měl být 

exprimován výhradně podocyty. Výběr proteinu jako podocytárního markeru byl často 

měněn. Bylo zjištěno, že některé z těchto markerů nejsou specifické pro podocyty nebo je 

jejich exprese variabilní (Obr. 5).  
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Obrázek 5: Přehled proteinů podocytu; překresleno (37)  

 

 
Poznámky k Obr.5 – NHERF-2 - Sodium/Hydrogen Exchanger Regulatory Protein 2,  

PI3 kinase - Phosphatidylinositol-3-Kinase, CD2AP- CD2-Associated Protein, ZO-1 - Zona Occludens  

Proteins 1, GBM - Glomerular Basement Membrane, α-DG - α-Dystroglycan, β-DG- β-Dystroglycan,  

GLEPP-1- Glomerular Epithelial Protein 1 
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1.3.2. Močové podocyty 

 

Bylo zjištěno, že podocyty mohou být přítomny i v moči. Vogelmann a spol. byli 

první, kdo úspěšně kultivovali lidské močové buňky, které byly identifikovány jako podocyty 

(67). Všechny buňky byly viabilní a schopné růstu in vitro. Růstový model močových 

podocytů se zdá být podobný primárním buňkám migrujícím z explantovaných glomerulů 

nebo imortalizovaným humánním podocytárním liniím. Během několika dnů se objevily 

kolonie tvořené buňkami typu „cobblestones“. Po 1-2 týdnech růstu byla většina buněk 

apoptotických, zatímco zbylé buňky diferencovaly. Močové buňky pacientů s aktivním 

glomerulárním onemocněním vykazovaly rychlou proliferaci, zatímco ostatní vyvinuly 

výběžky. Po několika trypsinizacích a replantaci, se opět rozrůstaly do konfluentní vrstvy, 

značící vysoký proliferační potenciál. Močové kultury zdravých osob a pacientů s inaktivní 

glomerulopatií vykazovaly menší buněčné kolonie a replantaci nepřežily. Bylo zvažováno, 

zda podocyty zdravých kontrol a pacientů s inaktivní glomerulopatií, na rozdíl od pacientů 

s aktivní glomerulopatií, nestárnou rychleji, což má za následek limitovaný proliferační 

potenciál.  

Z dalších studií in vivo bylo prokázáno, že podocyty při aktivním glomerulárním 

onemocnění dediferencují jako odpověď na intraglomerulární poškozující faktory, které 

vedou k vyšší proliferační schopnosti. Po identifikaci kultivovaných buněk bylo zjištěno, že 

tyto buňky exprimují některé pro podocyty specifické markery jako podocalyxin, podocin, 

synaptopodin a P-cadherin. Avšak v jádru lokalizovaný univerzální podocytární marker WT-1 

měl tendenci vymizet během několika týdnů. Některé buňky pozitivní pro podocytární 

markery (WT-1 a podocin) a koexprimované markery dalších buněčných typů jako je 

cytokeratin-8 (tubulární epiteliální buňky) nebo „α-smooth muscle actin“ (myofibroblasty, 

mesangiální buňky) mohou skutečně naznačovat dediferenciaci a/nebo transdiferenciaci 

kultivovaných podocytů (67). Detekcí podocytů v moči se zabývala i práce Mundela  (68). 

 

V močovém sedimentu některých pacientů s onemocněním ledvin byly detekovány 

elementy pozitivní pro C3b komplement receptor 1 a podocalyxin (povrchový 

sialoglykoprotein podocytů) (69; 70). Podocalyxin (PCX) je transmembránový glykoprotein 

patřící do rodiny CD34 povrchových molekul, který se za fyziologických podmínek nachází i 

na povrchu řady dalších buněk (např. trombocytů, monocytů, prekurzorů hematopoetických 

buněk). Za jeho hlavní funkci se považuje prevence adheze typu buňka - buňka, buňka – 

matrix.  
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Za fyziologických podmínek je podocalyxin nejdůležitějším faktorem pro udržení 

filtračních štěrbin mezi pedikly. Jeho nadměrná exprese (např. při zvýšené tvorbě CIK, 

aktivaci složek komplementu) na povrchu podocytů vede k poškození těsných mezibuněčných 

spojení typu „tight-junction“ a tím ke zvýšené propustnosti filtrační membrány.  Přítomnost 

podocalyxin pozitivních buněk v moči  byla prokázána u celé řady experimentálních i 

humánních glomerulárních onemocnění (71). To vedlo ke vzniku myšlenky, že při 

glomerulopatiích s postižením podocytů dochází k odloupnutí („detachement“) podocytů 

z glomerulární bazální membrány a jejich odchodu do moči. Nebyl však dostatek 

jednoznačných důkazů, že podocalyxin pozitivní buňky tvořily skutečně podocyty. Kromě 

toho nebyla testována viabilita těchto buněk.  
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2. Hypotézy a cíle práce 

 

2.1. Klinicko-laboratorní studie 

 

2.1.1. AGEs u nefropatií s mírnou renální insuficiencí 

Sledování markerů oxidačního stresu, se zaměřením na AGEs, u pacientů 

s onemocněním ledvin. Hledání vztahu sérových hladin AGEs k typu nefropatie a funkci 

ledvin. 

 

2.1.2. Asociace AGEs s nutričními parametry a anémií u pacientů s chronickým      

onemocněním ledvin 

Sledování sérových hladin AGEs u pacientů s chronickým onemocněním ledvin 

v souvislosti s nutricí, anemií a mikrozánětem.  

 

2.1.3. Vliv funkce ledvin na hladiny sRAGE u pacientů s chronickým onemocněním 

ledvin 

Sledování vlivu funkce ledvin na sérové hladiny sRAGE u pacientů s chronickým 

onemocněním ledvin. 

 

2.2. Experimentální studie 

         

2.2.1. Kultivace podocytů 

Sjednocení technik vhodných ke kultivaci podocytů užívaných jak v minulosti tak 

v současnosti se zaměřením na nejčastěji užívané metody. Zavedení a osvojení si nejvhodnější 

metody kultivace nejen primokultur, ale i imortalizovaných podocytů v našich podmínkách. 

 

2.2.2. Detekce podocytů v moči u pacientů s onemocněním ledvin 

Nalezení praktické a rychlé metody stanovování podocytů v moči a sledování vztahu 

podocyturie s proteinurií a aktivitou onemocnění. 
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3. Materiál a metodika 

 

3.1. Pacienti a kontroly, odběr vzorků krve a moči 

   

3.1.1. AGEs u nefropatií s mírnou renální insuficiencí 

 

Vyšetřili jsme celkem 60 pacientů se čtyřmi typy nefropatií. 18 pacientů s lupusovou 

nefritidou (3 muže a 15 žen, střední věk 30±5 let), 17 pacientů s IgA nefropatií (10 mužů a  

7 žen, střední věk 34±14 let), 16 pacientů s membranózní nefropatií (8 mužů a 8 žen, střední 

věk 58±15 let) a 9 pacientů s ANCA asociovanou vaskulitidou (4 muži a 5 žen, střední věk 

49±14let). Všichni pacienti měli sérové hladiny kreatininu nižší než 200 µmol/l, byli vyšetřeni 

v klinicky stabilizovaném stavu (bez známek infekce) a neužívali žádné antioxidační léky. V 

kontrolní skupině bylo 15 jedinců s nepřítomným onemocněním ledvin a s normální renální 

funkcí (6 mužů a 9 žen, střední věk 44±11 let). Před vyšetřením pacienti i zdravé kontroly 

podepsali informovaný souhlas. Studie byla schválena lokální etickou komisí. 

Vzorky krve byly odebírány venepunkcí. Krev byla do 1 hodiny po odběru 

centrifugována při 3000 ot./min, teplotě 4°C, po dobu 10 minut a sérum bylo zamraženo  

na - 80°C. Analýza vzorků byla provedena do šesti měsíců po odběru. 
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3.1.2. Asociace AGEs s nutričními parametry a anémií u pacientů s chronickým       

onemocněním ledvin 

 

Na našem pracovišti bylo vyšetřeno 159 pacientů s různým stupněm renální 

insuficience a jako kontrolní skupina 44 zdravých jedinců. Všichni vyšetření podepsali 

informovaný souhlas. Studie byla schválena lokální etickou komisí. Klinické, demografické a 

biochemické údaje jednotlivých skupin jsou zahrnuty v Tabulce 1. Etiologie chronického 

onemocnění ledvin byla následující: ANCA asociovaná vaskulitida (20%), hypertenzní 

nefropatie (8%), lupusová nefritida (14%), IgA nefropatie (21%), diabetická nefropatie (4%), 

membranózní nefropatie (15%), fokálně segmentární glomeruloskleróza nebo minimální 

změny (11%), amyloidóza (5%) a ostatní (1%). Pacienti byli rozděleni do pěti skupin dle výše 

glomerulární filtrace - eGFR (MDRD), dle hodnocení K/DOQI: stádium 5 (eGFR < 15 

ml/min), stádium 4 (eGFR 15-30 ml/min), stádium 3 (30-60 ml/min). Pacienti ve stádiu 1 a 2 

byli spojeni do jedné skupiny (eGFR > 60 ml/min).  

 

Z lékařské dokumentace jednotlivých pacientů byla zjištěna anamnéza 

kardiovaskulárního onemocnění, zahrnující ischemickou chorobu srdeční (ICHS), ichemickou 

chorobu dolních končetin (ICHDK) a/nebo cerebrovaskulární onemocnění. Většina pacientů 

užívala medikaci, která je běžná při chronické renální insuficienci jako jsou diuretika, 

antiagregancia, kalcium a vitamin D, statiny či antihypertenziva.  

Vzorky krve pro stanovení AGEs a rutinní vyšetření byly pacientům a kontrolní 

skupině odebírány punkcí kubitální žíly. Odběry krve byly prováděny u pacientů na lačno. 

Všechny vzorky krve byly centrifugovány po dobu 10 minut při 1450 ot./min, teplotě 4°C. 

Sérum bylo uchováváno při teplotě - 80 ºC.  
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Tabulka 1: Klinická, demografická a laboratorní charakteristika studijní skupiny a  

           kontrol 

 

 Kontroly 

CKD 

1-5 

CKD 

1+2 

CKD 

3 

CKD 

4 

CKD 

5 

P:Anova 

CKD 

1-5 

Počet pacientů 44 159 71 42 31 15  

Věk (roky) 
57±10 49±17 40±15 54±16 59±12 58±11 p<0,001 

M/Ž % 
36/64 52/47 58/42 36/64 61/39 53/47  

Kouření 
29 13 16 9 13 7 n.s. 

BMI (kg/m2) 
25,5±3,5 26,8±4,4 25,8±4,2 26,9±4,4 28,7±4,8 27,6±3,9 p=0,02 

Hypertenze % 
0 73 58 81 87 100 p=0,0003 

KV onem. % 
0 19 3 24 42 40 p<0,0001 

DM % 
0 14 1 21 29 27 p= 0,0004 

MDRD (ml/s) 1,2±0,2 0,9±0,6 1,4±0,4 0,7±0,2 0,4±0,1 0,2±0,03 p<0,0001 

Proteinurie (g/24h) 
0,22±0,04 3,30±5,2 2,60±3,2 3,00±4,0 5,70±9,3 2,9 ±3,0 p<0,05 

Kreatinin (umol/l) 
86±12 160±110 85±19 135±27 256±64 429±87 p<0,0001 

KM(µmol/l) 271±61 360±100 330±100 380±100 401±97 400±110 p=0,02 

ALT (µkat/l) 0,41±0,28 0,42±0,35 0,47±0,45 0,39±0,29 0,37±0,17 0,39±0,24 n.s. 

Albumin (g/l) 
43,7±2,4 31,9±8,0 32,3±8,8 31,8±8,0 31,0±7,6 31,8±5,4 n.s. 

Prealbumin (g/l) 
0,27±0,02 0,27±0,08 0,26±0,07 0,26±0,08 0,29±0,10 0,29 ±0,08 n.s. 

CRP (mg/l) 
3,3±2,0 6,4±7,9 4,8±4,7 7,0±11,0 7,6±7,2 7,9 ±9,3 n.s. 

Orosomukoid (g/l) 
0,78±0,19 1,10±0,50 0,91±0,43 1,25±0,56 1,24±0,44 1,33 ±0,44 p< 0,0001 

Chol. (mmol/l) 5,43±0,85 5,9±2,2 6,0±2,1 5,9±2,2 5,8±2,2 5,0±2,3 n.s. 

Fibrinogen (g/l) 
3,3±0,5 4,3±1,0 4,3±0,9 4,3±1,3 4,5±0,97 4,52±0,82 n.s. 

Hb (g/l) 
141±10 118±20 131±17 113±19 103±13 101±9 p< 0,0001 

Leukocyty (109 ) 6,3±1,8 7,7±2,9 7,4±2,4 8,2±3,5 8,0±3,1 6,7±2,5 n.s. 

AGEs (AU) 
3,2±0,48x105 3,9±1,7x105 3,0±1,0x105 3,7±1,4x105 5,3±1,9x105 6,0±1,7x105 p< 0,0001 

 

Poznámky k Tab. 1: Data jsou vyjádřena jako průměr ±směrodatná odchylka 

 

Zkratky:  AGEs – Advanced Glycation End Products, ALT – Alaninaminotransferáza, AU – Arbitrary Units, 

BMI – Body Mass Index, CRP – C-reaktivní protein, CKD – Chronic Kidney Disease-chronické onemocnění 

ledvin, DM – Diabetes Mellitus, Hb – hemoglobin, Chol. – cholesterol, KM – kyselina močová, Ž – ženy, M – 

muži, MDRD – Modification of Diet in Renal Disease,  KV onemocnění – anamnéza kardiovaskulárního 

onemocnění 

Referenční hodnoty: Kreatinin 44,2 – 109,6 µmol/l; Albumin 35 - 53 g/l; Prealbumin 0,20 – 0,40 g/l; 

CRP < 7 mg/l; Orosomukoid 0,50 – 1,20 g/l; Cholesterol 3,83 – 5,80 mmol/l; Fibrinogen 2 - 4 g/l;  

Hemoglobin 135 - 174 g/l 
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3.1.3. Vliv funkce ledvin na hladiny sRAGE u pacientů s chronickým onemocněním 

ledvin 

 

Podrobná charakteristika pacientů s chronickým onemocněním ledvin, s různým 

stupněm renální insuficience a kontrol je v Tabulce 2. Všichni pacienti byli v době studie 

klinicky stabilizováni, bez přítomnosti akutní infekce či akutní kardiální příhody. Skupina 

pacientů s chronickým onemocněním ledvin, bez nutnosti náhrady funkce ledvin, čítala 25 

pacientů. U osmi pacientů byla stanovena diagnóza  IgA nefropatie, u pěti  ANCA asociovaná 

vaskulitida, u dvou  hypertenzní nefropatie, u dvou diabetická nefropatie, u dvou kombinace 

hypertenzní nefropatie a diabetické nefropatie, u dvou kombinace hypertenzní nefropatie a 

chronické tubulointersticiální nefritidy, u tří membranózní nefropatie a u jednoho 

pacienta polycystická choroba ledvin. Tři z těchto pacientů byli léčeni kortikosteroidy, čtyři 

kombinací kortikosteroidů a cyklofosfamidu a dva pacienti kombinací kortikosteroidů a 

chlorambucilu. Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 21 zdravých jedinců (9 mužů, 12 žen, 

střední věk 59±7 let). V době studie pacienti neužívali žádné specielní potravinové přídavky. 

Studie byla schválena lokální etickou komisí a všichni pacienti podepsali informovaný 

souhlas před vstupem do studie.  

U pacientů a kontrolní skupiny byla krev odebírána po nočním lačnění punkcí 

kubitální vény, současně s krevními vzorky na běžné laboratorní vyšetření. Krev byla po dobu 

10 minut centrifugována při 1450 ot./min a sérum bylo zamraženo na - 80°C. U pacientů 

s renální insuficiencí, byla současně sbírána moč za 24 hodin. Vyšetření všech vzorků bylo 

provedeno během šesti měsíců po odběru.  
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Tabulka 2: Charakteristika pacientů s chronickým onemocněním ledvin a zdravých  

         kontrol 

 

 
 

Pacienti s chronickým 

onemocněním  ledvin 
                Zdravé kontroly 

Počet pacientů (muži/ženy) 25 (12/13) 21 (9/12) 

Věk (roky) 54±12 59±7 

Trvání renálního onemocnění či 

dialýzy 
1měsíc – 12 let 0 

Základní charakteristiky 

S-krea 61,88-468,52 µmol/l  

Cl.kr. 0,37-3,29 ml/s/1,73m² 

Proteinurie 0,06-6,3 g/24hod 

(medián 1,23g/24hod) 

S-krea <106,08 µmol/l 

            Cl.kr.  >1,50 ml/s/1,73m² 

Proteinurie < 0,1g/24hod 

Hypertenze 19 0 

Ischemická choroba srdeční 3 0 

Diabetes mellitus 5 0 

Dyslipidemie 10 0 

Body mass index (kg/m²) 26,2±3,7 24,9±2,9 

Albumin (g/l) 34,0 (30,0-35,0) 43,0 (40,1-44,5) 

Hemoglobin (g/l) 111 (100-116) 137 (135-150) 

Hematokrit (%) 34,0 (30,0-35,0) 40,8 (40,1-44,5) 

 

 

Poznámky k Tab. 2:  Data jsou vyjádřena jako průměr ± směrodatná odchylka, medián a kvantilová rozpětí  

 

Zkratky: S-krea – sérový kreatinin, Cl.kr. – clearance kreatininu 
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3.2. Stanovení laboratorních parametrů 

 

3.2.1. AGEs 

 

Při vyšetření hladin fluoreskujících AGEs jsme vycházeli z fluorescenčního stanovení 

podle Henleho (72) a Muncha (73).  

 

Fluorimetrické metody jsou založeny na  principu průchodu záření přes měřený 

vzorek, čímž dochází k excitaci na vyšší energetickou hladinu a následnému vyzáření energie 

ve formě fluorescenčního záření. Intenzita fluorescence je měřena pomocí přístroje 

spektrofluorimetru, který je vybavený optickými mřížkami a umožňuje nastavení excitační a 

emisní vlnové délky.  

Spektrofluorimetry měří signál vzorku umístěného obvykle v kyvetě, možné i na 

destičce. Ze záření vysílaného intenzivním excitačním zdrojem je monochromátorem 

izolováno záření těch vlnových délek, které chceme použít pro excitaci vzorku. Toto záření 

dopadá na vzorek a excituje v něm fluorescenční záření, které vystupuje ze vzorku všemi 

směry. Pouze jeho část vystupuje v takovém směru, že prochází přes sekundární (emisní) filtr 

nebo monochromátor a dopadá na fotoelektrický detektor. Dochází k vyvolání elektrického 

signálu, který se dále zesiluje a měří. Jeho velikost je mírou fluorescenčního zářivého toku 

vysílaného vzorkem na vlnových délkách izolovaných emisním filtrem (monochromátorem). 

Podmínky buzení jsou přitom určeny zdrojem excitačního záření a primárním filtrem 

(nastavením excitačního monochromátoru). Pokud je přístroj v excitačním optickém systému 

vybaven excitačním monochromátorem, můžeme plynule měnit vlnovou délku, na kterou je 

tento monochromátor nastaven a zaznamenat excitační spektrum vzorku. Pokud je přístroj 

vybaven monochromátorem v emisním optickém systému, můžeme plynule měnit vlnovou 

délku, na kterou je nastaven tento monochromátor a zaznamenat emisní spektrum vzorku 

(74). 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Reagencie:  

- hydrogenfosforečnan sodný p.a. 

- dihydrogenfosforečnan sodný p.a. 

- chlorid sodný p.a.  

- fosfátový pufr 0,01 M, obsahující 0,1 M chlorid sodný; pH 7,4 

 

Krevní sérum bylo zředěno v poměru 1:50 s fosfátovým pufrem při pH 7,4, 

promícháno na vortexu (15 s) a poté byla změřena fluorescence.  

 

Při měření jsme použili spektrofluorometr – Fluoromax-3, Jobin Yvon Horiba, USA. 

Součástí tohoto typu přístroje je klasicky xenonová oblouková lampa, dále excitační a emisní 

monochromátory před a za vzorkem. Pomocí mřížek jednotlivých monochromátorů je 

dosažena požadovaná vlnová délka. Další součástí je fotonásobič pro detekci a referenční 

fotodioda ke korekci kolísání emise xenovoné lampy. Spektrofluorimetr je připojený a řízený 

softwarem DataMax, programem, který zajišťuje získání dat a jejich analýzu 

(www.biocompare.com).  Bylo měřeno emisní spektrum 375-515 nm při excitaci 350nm a 

stanovena fluorescenční intenzita v emisním maximu ~ 435 nm. Intenzita fluorescence je 

vyjádřena v arbitrárních jednotkách (arbitraty units AU) (75).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biocompare.com/
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3.2.2. sRAGE 

 

Solubilní formu RAGE (sRAGE) jsme analyzovali pomocí nekompetitivní sandwich 

ELISA metody (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay).   

 

Pomocí této metody jsme stanovovali koncentraci solubilního RAGE ve vzorcích séra. 

Na povrchu jamek mikrotitračních stripů s navázanou specifickou protilátkou proti RAGE 

(extracelulární komponenta) dochází po přidání vzorků do jamek k navázání RAGE na 

imobilizovanou protilátku.  Po promytí nenavázaných složek vzorku jsou imunokomplexy 

detekovány konjugátem, tedy polyklonální protilátkou proti RAGE značenou enzymem. 

Vzniká tzv. „sendvič“, který je tvořen protilátkou ve stěně stripu, antigenem RAGE a druhou 

protilátkou (konjugátem). Množství navázaných značených protilátek je zviditelněno 

enzymovou reakcí. Po promytí je přidán substrát, který je pomocí peroxidasy přeměněn na 

barevný produkt dle přesného množství RAGE navázaného v prvním kroku. Enzymová 

reakce je zastavena přidáním zastavovacího roztoku (slabá kyselina) a následně dochází ke 

zbarvení různé intenzity dle množství přítomných protilátek. Intenzita zbarvení je změřena 

pomocí spektrofotometru při vlnové délce 450/570 nm. 

 

 

V naší práci byl použit kit, který jsme zpracovali dle návodu výrobce (Quantikine; RD 

Systems, Minneapolis, MN, www.rndsystems.com).  

 

 

Materiál a reagencie: 

- Kit Human RAGE – deska obsahující 96 jamek potažených myší monoklonální     

           protilátkou proti RAGE 

- RAGE konjugát – 21ml/balení – polyklonální protilátka proti RAGE  

konjugovaná s křenovou peroxidázou v konzervačním roztoku 

- RAGE standard – 50ng/balení – rekombinační humánní  

RAGE/Fc chiméra v konzervačním roztoku, lyofilizovaná 

- Ředící roztok RD1-60 – 11ml/balení – proteinová baze s konzervačním roztokem a  

modrým barvivem 

- Ředící roztok pro kalibrátor RD6-10 – 21ml/balení – proteinová baze s konzervačním   

                        roztokem 
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- Promývací roztok – 21ml/balení – koncentrovaný roztok s detergentem, obsahující  

                                 konzervační roztok 

- Barvivo A – 12 ml/balení – stabilní hydroperoxid 

- Barvivo B – 12ml/balení – stabilní chromogen (tetramethylbenzidin) 

- Zastavovací roztok – 6ml/balení – 2N kyselina sírová 

- Krycí fólie 

 

 

Před zahájením analýzy jsme všechny reagencie a vzorky ponechali při pokojové 

teplotě.  

 

Do každé jamky jsme aplikovali 100ul ředícího roztoku, poté 50ul standardů pro  

kalibrační křivku (koncentrace 5000 pg/ml, 2500 pg/ml, 1250 pg/ml, 625 pg/ml, 313 pg/ml, 

156 pg/ml, 78 pg/ml, 0 pg/ml) nebo 50µl kontrol nebo vzorků séra. Následovala inkubace při 

pokojové teplotě po dobu dvou hodin. Poté jsme jamky celkem 4x promyli promývacím 

roztokem, přidali 200ul RAGE konjugátu do každé jamky a opět ponechali inkubovat po dobu 

dvou hodin. Po čtyřnásobném proplachu bylo přidáno do každé jamky  200 ul substrátu a 

následovala 30 minutová inkubace při pokojové teplotě, s omezením přístupu světla. Poté 

jsme přidali 50 ul zastavovacího roztoku do každé jamky, následně došlo ke změně zbarvení 

z modré na žlutou. Po 30 minutách jsme výsledky měřili při vlnové délce 450 a referenční 

vlnové délce 570 nm pomocí spektrofotometru (Lab systems, Multiscan, Finland). 

Koncentrace sRAGE ve vzorcích byly odečítány  z kalibrační křivky pomocí softwaru 

„Genesis“. Minimální detekční dávka sRAGE byla 4,12 pg/ml. Koncentrace RAGE byly dány 

v pikogramech na mililitr (pg/ml). 

 

 

3.2.3. Další parametry 

 

Běžné biochemické parametry byly stanoveny standardními klinicko - biochemickými 

metodami užitím automatizovaných analyzátorů.  

Odhadovaná glomerulární filtrace byla počítána užitím vzorce Modification of Diet in Renal 

Disease (MDRD), který byl v tehdejší době doporučován (76).  
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3.3. Použité statistické analýzy 

 

V práci AGEs u nefropatií s mírnou renální insuficiencí jsou výsledky vyjádřeny jako 

průměr ± směrodatná odchylka. K vyhodnocení rozdílů mezi skupinami byla použita metoda 

ANOVA (analýza variace). K popisu vztahů mezi parametry byl použit korelační koeficient r. 

Výsledky byly hodnoceny jako statisticky významné při p < 0,05. 

 

 Při zjišťování vztahů mezi AGEs, nutričními parametry a anémií u pacientů 

s chronickým onemocněním ledvin byl použit software Statistics Toolbox™ MATLAB
®
(The 

MathWorks™, Inc.). Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± směrodatná odchylka spojité 

veličiny a percentuelně pro kategorické proměnné. Srovnání mezi skupinami bylo provedeno 

pomocí nepárových t-testů  a ANOVA pro spojité proměnné s normálním rozdělením. Mann-

Whitneyovým U testem a Kruskal-Wallisovou ANOVA metodou pro proměnné s jinými 

rozdělovacími funkcemi. Pokud testy normality proměnných ukazovaly na logaritmicko 

normální rozdělení, byly tyto proměnné před zpracováním zlogaritmovány. Vztah mezi 

analyzovanými parametry byl stanoven pomocí Spearmanova nebo Pearsonova korelačního 

koeficientu. Všechny výsledky byly hodnoceny jako statisticky významné při  p < 0,05. 

Parametry ovlivňující sérové hladiny AGEs jako nezávislé proměnné jsme hodnotili také 

pomocí vícenásobné (multivariantní) regresní analýzy.   

 

V práci vlivu funkce ledvin na hladiny sRAGE u chronických onemocnění ledvin jsou 

výsledky vyjádřeny jako průměr ± směrodatná odchylka a v případě vysoké interindividuální 

variability, jako medián a kvantilové rozpětí. K vyhodnocení rozdílů mezi skupinami byl 

použit Mannův-Whitneyův test a t-test. Vztahy mezi parametry byly stanoveny užitím 

Pearsonových a Spearmanových korelačních koeficientů. Všechny výsledky jsou brány jako 

statisticky významné, je-li p < 0,05. 
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3.4. Kultivace podocytů  

 

3.4.1. Příprava primokultur a pasážování 

 

S buněčnými kulturami je nutné pracovat ve speciální laboratoři s potřebným 

vybavením, kde je možné udržovat sterilitu a zabránit kontaminaci.  Mezi základní pomůcky 

patří laminární box, inkubátor s řízenou atmosférou (zvýšený parciální tlak oxidu uhličitého, 

vysoká relativní vlhkost) a inverzní mikroskop vybavený fázovým kontrastem. Používá se 

sterilní jednorázový plast, kultivační nádoby s upraveným povrchem a chemikálie určené pro 

práci s buněčnými kulturami. Kultivační média jsou většinou směsí mnoha látek (anorganické 

ionty, zdroj energie, pufrující složka, aminokyseliny a také vitaminy a růstové faktory). Jako 

zdroj růstových faktorů, stopových prvků a dalších látek nutných pro růst kultury se používá 

krevní sérum, nejčastěji fetální bovinní.  

 

Reagencie:  

- HBSS - Hank´s Balanced Salt Solution (Gibco – Life Technologies) 

- Penicilin, Streptomycin, hydrogenuhličitan sodný, fibronektin z bovinní plazmy, 

kolagen typu I (C7661) z potkaních ocasů, kyselina acetooctová, RPMI 1640 - 

Roswell Park Memorial Institute, trypsin, INFγ - interferon γ (Sigma Aldrich)  

- FBS - Fetal Bovine Serum (PAN Biotech) 

- ITS - Insulin Transferin Selenium, PBS - Phosphate Buffered Saline (Gibco – Life 

Technologies) 

 

 Izolace glomerulů  ledvin potkana kmene Wistar (samci, 150-170g, stáří 8 až 9 týdnů) 

byla schválena Komisí pro práci s laboratorními zvířaty na 1. LF UK v Praze. Aplikovali jsme 

postup dle Mundela a spol. (60) s několika modifikacemi.  

 Prvním krokem byla příprava roztoku HBSS s přidáním antibiotik - penicilinu  

100 U/ml a streptomycinu 0,1mg/ml, hydrogenuhličitanu sodného (0,1763g na 500ml 

roztoku) a následovala úprava pH roztoku na hodnotu 7,3. Dalším krokem bylo rozlití 

fibronektinu do kultivačních lahví v množství 6ml na 25 cm², který jsme zde ponechali po 

dobu 24 hodin a druhý den přebytek odsáli. Poté byly kultivační lahve ponechány po dobu 3-5 

hodin vlivu UV záření.  

 Důležitým krokem byla sterilizace a příprava nástrojů, odkládacího stolku, dezinfekce, 

dalších pomůcek a příprava speciálního boxu pro práci s buněčnými kulturami.  
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 Část roztoku HBSS s antibiotiky byla použita na proplach cévního systému potkanů a 

další část na proplach získaných ledvin. Získaná ledvina potkana kmene Wistar byla asepticky 

podélně rozříznuta a pomocí nůžek oddělena kůra od dřeně, za soustavného oplachování 

roztokem HBSS, ohřátém na teplotu 37°C. Kůru jsme špičkami nůžek dezintegrovali na 

kousky velké cca 1mm³ a umístili do falkony již obsahující roztok HBSS s antibiotiky. 

Následně jsme kortikální část ledviny prosívali sérií sítek (tzv. „sieving method“). Po 

upevnění sítka o velikosti pórů 250 µm jsme obsah falkony s kousky kůry ledvin vylili na 

sítko, pod nímž byla umístěna kádinka, kousky byly následně propasírovávány tloučkem 

směrem k centru sítka za soustavného oplachování roztokem HBSS. Sítkem v této fázi 

prochází i glomeruly, které jsou poté přítomny v kádince. Tento obsah jsme stejným 

způsobem prosívali dalším sítkem o velikosti pórů 150 µm a následně sítkem s póry o 

velikosti 75µm, na němž by se již měly zachytit především glomeruly. Sítko jsme pečlivě 

oplachovali, získané glomeruly promíchávali s roztokem HBSS s antibiotiky a rovnoměrně 

rozlévali do falkon (cca 25-40 ml). Po uzavření jsme falkonu centrifugovali při 1500 ot./min, 

při teplotě 20-25°C, po dobu 20 minut. Poté jsme roztok odsáli a centrifugát pomocí 5ml 

pipety resuspendovali s potřebným množstvím kultivačního roztoku, v našem případě RPMI 

1640 s 10% FBS a 1% ITS, do kultivační láhve (malá v množství 4-5 ml, velká 7-8 ml) na již 

připravený fibronektin. Misky jsme následně umístili do Petriho misek a do termostatu, kde 

byly ponechány po dobu 48 hodin při teplotě 37°C, v atmosféře se zvýšeným parciálním 

tlakem oxidu uhličitého (5%). Již po dvou dnech kultivace jsme pod mikroskopem pozorovali 

vrstvu buněk („monolayer“). 

 Pasážování jsme prováděli krátce před dosažením konfluence. Používali jsme stejné 

roztoky HBSS a RPMI 1640, ale již bez přidání antibiotik. Nejprve jsme z kultivačních lahví 

odsáli kultivační medium a přidali roztok HBSS (2ml na misku), který jsme ponechali cca  

1 minutu a odsáli, totéž bylo ještě jednou opakováno. Po odsátí HBSS jsme uvolňovali buňky 

enzymatickou disociací, a to přidáním trypsinu 0,05%, který byl ponechán cca 30-60 sekund. 

Po pouze částečném odsátí trypsinu jsme potencovali uvolnění buněk mechanicky, tím, že 

jsme otloukali kultivační lahev o stůl. K zastavení působení trypsinu jsme přidali roztok 

RPMI 1640 s 10% FBS a kultivační lahev jsme ještě pětkrát propláchli. Poté jsme obsah 

kultivační nádoby přemístili do falkony a centrifugovali po dobu 10 minut rychlostí  

1500 ot./min. Vzniklý supernatant jsme odsáli k sedlině buněk, k níž jsme následně přidali 

roztok RPMI 1640.  
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Po důkladném opláchnutí stěn falkony jsme cca 5ml naředěné buněčné sedliny nasadili do 

nové kultivační nádoby většinou o hustotě buněk 7-8 x 10³ na cm², která byla potažena 

kolagenem typu I při první pasáži.  

 Tyto potažené kultivační láhve si bylo nutné připravit 24 hodin před použitím, 

sterilizovat pomocí UV záření po dobu 30ti minut. Kolagen typu I byl rozpuštěn v 0,02 mol/l 

kyselině acetooctové a do kultivačních lahví dán v množství cca 10μg/cm² a ponechán  

při teplotě 4ºC.  

 Při dalších pasážích jsme buňky pokládali na kolagen typu I či na plastikový povrch.  

Následně jsme pozorovali novou kulturu nebo-li subkulturu (pasáž). Výměnu kultivačního 

média jsme prováděli 3x týdně. Před každým dalším pasážováním jsme buňky sledovali pod 

mikroskopem. Buňky jsme počítali pod světelným mikroskopem pomocí kalibrované 

komůrky (Bürkerovy komůrky), kde na jednom mikroskopickém sklíčku jsou vybroušená dvě 

pole hluboká 0,1mm, na jejichž dně je síťovitý obrazec. K odlišení živých a mrtvých buněk 

jsme používali roztok trypanové modři, který se u mrtvých buněk vzhledem k porušení 

integrity buněčné membrány a jejích transportních mechanismů, rychle dostal do buněk a 

obarvil buněčná jádra na modro. 

Kolegové z mnichovského pracoviště nám věnovali imortalizované humánní podocyty 

„wild types“ z Heidelbergu – h63. Tyto podocyty byly pěstovány také v roztoku RPMI 1640 

s 10% FBS a 1% PBS. Výměna média byla prováděna třikrát týdně, pasážování jsme 

prováděli stejně jako u buněk získaných z ledvin potkana. Podobně jako u potkaních 

buněčných linií se buňky rozmnožovaly při teplotě 33°C, byla zde však nutná přítomnost 

interferonu γ (INFγ) 100ul na 10ml média a jejich diferenciace byla indukována držením na 

kolagenu typu IV při teplotě 37°C, bez přítomnosti INFγ. 
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3.4.2. Imunocytochemické stanovení podocytárních markerů 

 

Reagencie: 

 

- PFA – Paraformaldehyd, Triton X-100, NaN3 - azid sodný, BSA – Bovine Serum 

Albumin, Rabbit anti Synaptopodin (RS-18, SE-19) (Sigma Aldrich) 

- FBS – Fetal Bovine Serum (PAN Biotech)  

- PBS - Phosphate Buffered Saline (Gibco – Life Technologies) 

- Rabbit anti WT-1 (C-19) (Santa Cruz Biotechnology) 

- Alexa Fluor® 488- conjugated anti-rabbit IgG (A11070) (Molecular Probes - Life 

Technologies) 

- Vectashield® s nukleárním kontrastním barvivem DAPI (4´,6 Diamidino-2-

Phenylindole) (Vector Laboratories) 

 

 

 Po dosažení konfluence buněk, většinou po cca 3-7 ti dnech kultivace, jsme buňky 

připravili k imunocytochemickému vyšetření.  

 Před provedením imunocytochemie jsme při pasážování ponechali buňky v jamkách. 

Po odsátí média a neadherovaných buněk z jamek jsme adherované buňky fixovali ve 

fixačním roztoku (2% paraformaldehyd - PFA, 4% sacharóza v roztoku PBS),  2ml na jamku 

po dobu pěti minut, poté jsme odsáli PFA a přidali 2ml 0,3% Tritonu X-100 (permeabilizační 

pufr) v PBS na 10 minut. Po odsátí Tritonu jsme jamku jednou propláchli PBS a poté opět 1-

2x po dobu 3minut. Uskladnění probíhalo ve skladovacím pufru (0,05% roztok NaN3 s PBS). 

Takto mohly být buňky skladovány při 4°C přibližně 2 týdny.    

K další práci jsme si připravili větší krabici s možností uzavření, kam jsme na dno 

položili mokrou buničinu a navrstvili parafilmem rozděleným na políčka pro krycí sklíčka. 

Následně jsme nanesli blokovací činidlo (na 10ml celkového objemu - 2% FCS 200ul, 2% 

BSA 200mg, 0,2% rybí želatina - doplněno PBS) na dobu 30 minut, poté jsme blokovací 

činidlo odstranili a vysušili okraj buničinou. Primární protilátku jsme naředili v blokovacím 

činidle z počátku v různých poměrech, abychom zjistili, jaký poměr je nejvhodnější. Zkoušeli 

jsme několik primárních protilátek, ale zaměřili jsme se především na anti WT-1 a anti 

synaptopodin. Protilátku jsme přidali v množství 50µl na krycí sklíčko a ponechali působit po 

dobu 60-120 minut. Poté jsme odstranili blokovací činidlo s primární protilátkou, jednou 

propláchli PBS a promývali 3x3 minuty a v mezidobí jsme přikrývali krabici víkem. 
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 Následovalo přidání sekundární protilátky (Alexa Fluor® 488- konjugovaná králičí 

protilátka IgG) naředěné v blokovacím roztoku opět v různých poměrech (1:200, 1:50) po 

dobu jedné hodiny při pokojové teplotě. Tato fáze byla prováděna se zamezením přístupu 

světla. Po odstranění sekundární protilátky jsme opět jednou propláchli PBS a promyli 

3x3minuty a následně promyli v destilované vodě 2x3 minuty. Adherované buňky jsme 

fixovali pomocí montovacího media Vectashield® s nukleárním kontrastním barvivem DAPI 

a poté jsme počítali jádra pomocí inverzního fluorescenčního mikroskopu Leica DM IL, 

vybaveným digitální kamerou Leica DC300F (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, 

Germany). Na podložní sklíčko jsme pokládali dvě krycí sklíčka a nechali ve tmě do doby 

prohlížení v mikroskopu. 
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3.5. Vyšetření podocytů v moči 

 

3.5.1. Pacienti a vzorky moče  

 

Vyšetření jsme provedli u pěti pacientů s různě velkou proteinurií při diagnózách 

FSGS u tří pacientů, IgA nefropatie u jednoho pacienta a IgM nefropatie u jednoho pacienta 

(Tab. 3). Podobně byla vyšetřena zdravá kontrola s negativním nálezem proteinurie, 

normálními hodnotami kreatininu v séru a s normálním nálezem v močovém sedimentu. 

Jednoho pacienta (F.B.) s přetrvávající velkou proteinurií jsme současně vyšetřili i po 14ti 

dnech terapie. 

  

U vybraných pacientů bylo po nočním lačnění odebráno cca 20ml moče ze středního 

proudu. Dobře označené zkumavky byly do doby podrobnějšího stanovení uloženy v lednici, 

ne však déle než 2 hodiny. Současně jsme u pacientů vyšetřili moč chemicky, močový 

sediment, sérový kreatinin a proteinurii z 24 hodinového sběru moče. 
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Tabulka 3: Specifikace pacientů s proteinurií 

 

Pacient F.B. J.V. F.Ř. J.W. B.K. 

 

Diagnóza 

     (t) 

FSGS 

(0) 

IgA nefropatie 

(0) 

FSGS 

(10 let) 

FSGS 

(5let) 

IgM nefropatie 

(8let) 

 

Proteinurie 

(g/24hod) 

4,87 1,94 3,86 1,64 1,51 

Kreatinin v séru    

(µmol/l) 

179 169 146 88 75 

Moč chemicky B – 5,00 

K - 25 

L - 0 

B - 5,00 

K - 250 

L - 0 

B - 5,00 

K - 150 

L - 0 

B - 5,00 

K - 50 

L - 0 

B - 5,00 

K - 25 

L - 0 

Močový 

sediment 

ERY - 6 

L - 17 

E. pl. - 6 

E. k. - 2 

V. hyal. - 0,3 

V.granul. - 0 

Bakterie:743 

ERY - 126 

L - 48 

E. pl. - 0,2 

E. k. - 0,1 

V. hyal. - 0,2 

V.granul. - 0 

Bakterie:1260 

ERY - 276 

L - 6 

E. pl. - 6,8 

E. k. - 3,1 

V. hyal. - 0,3 

V.granul. - 0 

Bakterie:1035 

ERY - 561,6 

L - 1,2 

E. pl. - 9,5 

E. k. - 0,3 

V. hyal. - 0 

V. granul. - 0 

Bakterie:784 

ERY - 6 

L - 18 

E. pl. - 35,4 

E. k. - 10,1 

V. hyal. - 0,8 

V.granul. - 0 

Bakterie:243 

 

 

 

Poznámka k Tab. 3: t- doba od stanovení diagnosy a provedení vyšetření podocytů v moči, 

B-bílkovina, K-krev, L-leukocyty, ERY-erytrocyty, E. pl.-epitelie ploché, E. k.-epitelie kulaté, V. hyal.-válce 

hyalinní, V. granul.-válce granulované  
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3.5.2. Metodika 

 

Příprava močového sedimentu 

 

Používali jsme ultrafiltry firmy Millipore. Zvolili jsme filtr Ultrafree-CL s membránou 

Durapore ® o velikosti pórů 5 μm. Póry této velikosti propustily většinu krystalů, bílkovin, 

hlenu a další nežádoucí příměsi, ponechaly však ve zkumavce všechny buněčné elementy.  

 

Průběh separace systémem Millipore: 

50 ml zkumavka s močí byla stočena 10 min při 1500 ot./min. Velmi opatrně jsme 

aspirovali supernatant pomocí plastové pipety a na dně 50 ml zkumavky jsme ponechali 

buněčný sediment s tekutinou o objemu cca 2 ml. Buněčný sediment jsme přemístili do 

horního kompartmentu filtrační zkumavky Millipore. Následovala centrifugace 5 minut při  

1000 ot./min. Po centrifugaci jsme tekutinu přemístili do dolního kompartmentu centrifugační 

zkumavky, na filtru a nad filtrem v horní části zůstaly pouze buňky. Vyjmuli jsme filtr a 

obsah zkumavky nad filtrem jsme přelili do centrifugační zkumavky o objemu 10 ml.  

Do stříkačky o objemu 10 ml jsme nasáli předchlazený promývací roztok a vymyli stěny a 

povrch filtru, poté přelili do centrifugační zkumavky o objemu 10 ml. Opět následovala 

centrifugace 10 minut při 1000 ot./min. Opatrně jsme odstranili co možná nejvíce 

supernatantu tak, aby se neporušila buněčná vrstva na dně zkumavky.  

 

Výstup z měření značených buněk takto připravené buněčné suspenze byl přijatelný 

pro další hodnocení.  

 

 

Zjištění viability buněk 

 

Gatování buněk určených k analýze jsme prováděli pomocí značení jader propidum 

jodidem, interkalárním barvivem, které neprochází neporušenými membránami živých buněk.  
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Značení buněk monoklonálními protilátkami 

 

Reagencie: 

 

- Promývací roztok: PBS s 0,1% azidu sodného  

- Anti-podocalyxin PE – monoklonální protilátka značená phycoerytrinem  

   (R&D Systems) 

- Monoklonální protilátky proti cytokeratinům 6, 8, 18, 19  značené FITC  

   (DAKO Cytomation) 

 

 

Ke značení podocytů jsme používali monoklonální protilátku proti podocalyxinu 

značenou phycoerytrinem. Podocalyxin je hlavní sialoprotein podocytů, nachází se na 

membráně diferencovaných podocytů, má cytoplazmatickou doménu, která se váže na 

cytoskelet podocytu a ektodoménu, proti které je namířena použitá protilátka. Používali jsme 

monoklonální protilátku firmy R&D Systems. Jednalo se o produkt hybridomu vzniklého fúzí 

myších myelomových buněk a B-lymfocytů myší imunizovaných purifikovaným 

rekombinantním lidským podocalyxinem, přesněji jeho extracelulární doménou. Jak vyplývá 

z výše uvedeného, jde o konjugovanou monoklonální protilátku s fluorochromem PE.  

Jako druhý znak jsme zvolili molekuly cytokeratinů 6, 8, 18 a 19 a monoklonální 

protilátku proti těmto cytokeratinovým molekulám značenou FITC (Fluorescein 

Isothiocyanate). Imunogenem při výrobě této monoklonální protilátky je buněčná linie 

epidermálního karcinomu A431 a protilátka specificky reaguje s buňkami epiteliálního 

původu. Úmyslem bylo odlišit případné podocyty od ne-epiteliálních buněk v sedimentu. 

Jsme si však vědomi toho, že tímto značením jsme získali „falešnou pozitivitu“ 

z odloupaných buněk epiteliální výstelky močových cest.  

 

 Promývací roztok brání pohybu povrchového antigenu směrem k jednomu pólu buňky 

po zesíťování antigenů specifickou protilátkou a internalizaci povrchových znaků.  

 

Pracovali jsme v chladu, s teplotou roztoku 4°C. Fixaci jsme neprováděli, jelikož 

buňky byly měřeny ihned po označení protilátkou.  
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Průtoková cytometrie 

 

Touto technikou lze pomocí označení buněk specifickou protilátkou kvantitativně 

analyzovat velké množství částic (např. buněk) v suspenzi. Parametrem průtokové cytometrie 

může být fyzikální nebo chemická vlastnost buňky (granularita, velikost, životnost a další) a 

vše, co můžeme označit monoklonální protilátkou (povrchové molekuly, intracelulární 

molekuly apod.).   

Buňky obarvené různými fluorochromy jsou unášeny laminárním proudem nosné 

kapaliny, fluorescence se excituje paprskem světla (laseru). Nosná kapalina usměrňuje buňky 

do velmi tenkého proudu, v průtokové komůrce postupují jedna za druhou a protínají světelný 

paprsek. Světlo, které vzniká interakcí buněk při průchodu tímto světelným/laserovým 

paprskem se následně dělí podle vlnové délky emitované fluorescence. Jednotlivé signály jsou 

převedeny na elektrické impulsy a zesíleny fotonásobičem. Počítačové zpracování 

naměřených dat umožňuje získávat údaje o skupinách buněk na základě vybraných znaků, 

tzv. „gatování“ (z angl. „gate“ neboli brána, vstup).  

Výstupem měření na průtokovém cytometru jsou výsledky v grafické a číselné formě. 

Nejčastěji využívané reagencie pro průtokovou cytometrii jsou monoklonální protilátky, které 

mají homogenní specificitu, jsou zaměřeny proti jedinému epitopu a mají definovaný izotyp. 

Používá se jak přímá imunofluorescence, kdy je protilátka proti zkoumanému antigenu přímo 

značená fluorochromem – tato metoda má výhodu v jednodušším zpracování vzorku – a 

rovněž nepřímá imunofluorescence, kdy je třeba použít druhou fluorochromem značenou  

protilátku proti monoklonální protilátce (tímto způsobem lze dosáhnout silnějšího signálu a 

metoda je vhodná pro slabě exprimované antigeny). 

 

Ke stanovení podocytů v moči jsme používali průtokový cytometr FACS Calibur 

firmy Becton Dickinson.  

 

Odběr, transport a následné zpracování vzorku moči vede k odumření menší části 

buněk. Počítačovou analýzou po značení monoklonálními protilátkami  následně procházely 

pouze buňky živé, definované v PI gatu (Graf 1). 
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Graf 1: Separace Millipore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrtvé buňky 

Živé buňky- gate 

Poznámky ke Grafu 1: 

Dvouparametrový histogram („density plot“) 

graficky znázorňující hustotu jednotlivých bodů.  

Osa X:  FSC („forward scatter“) – ukazuje na 

rozptyl velikosti naměřených částic 

Osa Y: SSC (side scatter) – definuje granularitu 

částic 
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4. Výsledky 

 

4.1. Klinicko-laboratorní studie 

 

4.1.1. AGEs u nefropatií s mírnou renální insuficiencí 

 

Hladiny AGEs u pacientů s různými typy nefropatií (lupusovou nefritidou, IgA 

nefropatií, membranózní nefropatií, ANCA asociovanou vaskulitidou) a sérovou hladinou 

kreatininu pod 200 µmol/l se signifikantně nelišily od zdravých dárců (Tab. 4). Nebyly 

nalezeny signifikantní rozdíly v hladinách AGEs mezi jednotlivými typy nefropatií s normální 

nebo mírně zvýšenou hladinou kreatininu (Tab. 4). Byla však nalezena signifikantní korelace 

mezi sérovými hladinami kreatininu a AGEs u pacientů s lupusovou nefritidou (r = 0,4863; 

p<0,05) a u pacientů s IgA nefropatií (r = 0,7042; p<0,005) (Graf 2, 3). 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Typ nefropatie a hladiny AGEs 

 

 

Typ nefropatie 

 

           

          AGEs (AU) 

Lupusová nefritida (N=18)          3,08±0,72x105 

IgA nefropatie (N=17)          2,99±0,67x105 

Membranózní nefropatie (N=16)          3,01±1,01x105 

ANCA asociovaná vaskulitida (N=9)          3,18±0,90x105 

Zdravé kontroly (N=15)          2,95±0,17x105 
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Graf 2: Korelace sérových hladin kreatininu a AGEs u pacientů s lupusovou       

              nefritidou 
 

 
 
 

 

 

Graf 3: Korelace sérových hladin kreatininu a AGEs u pacientů s IgA nefropatií  
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4.1.2. Asociace AGEs s nutričními parametry a anémií u pacientů s chronickým       

              onemocněním ledvin 

 

 Trend zvyšujícího se BMI u CKD 4 a CKD 5 ve srovnání s kontrolami (p=0,02) 

můžeme pozorovat v Tab. 1, kde jsou zobrazena klinická, demografická a laboratorní data 

studijních skupin a kontrol.  

 Střední sérové koncentrace AGEs v různých stádiích CKD byly 3,9±1,7x10
5
 AU. 

Sérové koncentrace AGEs byly zvýšeny u skupin pacientů od stádia CKD 3 (3,7±1,4x10
5
 AU; 

p<0,0001), podobně jako sérové hladiny orosomukoidu (1,25±0,56 g/l; p<0,0001).  

 Pacienti s různým stupněm CKD s pozitivní anamnézou kardiovaskulárního 

onemocněním měli podobné hodnoty sérových hladin AGEs jako pacienti bez přítomnosti 

kardiovaskulárního onemocnění. Podobně nebyly pozorovány rozdíly v sérových hladinách 

AGEs u pacientů s různým stupněm CKD a současně s DM či bez něj.  

 Statisticky signifikantně korelovaly sérové hladiny AGEs s věkem (r=0,206; p=0,009), 

albuminem (r=0,178; p=0,025) (Graf 4), prealbuminem (r=0,45; p=0,0001) (Graf 5), 

orosomukoidem (r=0,269, p=0,001); a inverzně s eGFR (r= - 0,517; p=0,0001) a  

s hemoglobinem (r= - 0,36; p=0,0001) (Graf 6).  

 Parametry ovlivňující sérové hladiny AGEs jsme hodnotili také pomocí vícenásobné 

regresní analýzy. Po vztažení na věk byla signifikantní korelace AGEs pozorována u 

albuminu (p=0,0006), prealbuminu (p<0,0001) a hemoglobinu (inverzně p<0,0001). 

Nezávislý vztah k sérovým hladinám AGEs byl nalezen u eGFR (R
2
=0,45) (Tab 5). 
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Graf 4: Logaritmická korelace AGEs s albuminem u pacientů s CKD 1-5 
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Graf 5: Logaritmická korelace AGEs s prealbuminem u pacientů s CKD 1-5 
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Graf 6: Logaritmická korelace AGEs s hemoglobinem u pacientů s CKD 1-5 
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Tabulka 5: Faktory související s AGEs. Multivariantní regresní analýza se sérovou 

hladinou AGEs jako nezávislou proměnou (vztaženo na věk a eGFR) 

 

 

Nezávislé proměnné Β koeficient SE T P intercept R 2 

Albumin 0,0049 0,0014 3,49 =0,0006 5,6 0,45 

Prealbumin 1,016 0,141 7,19 <0,0001   

Hemoglobin -0,0039 0,00053 -7,53 <0,0001   

 

 

Poznámka k Tab. 5: B – beta koeficient, SE – standardní chyba, T – statistický test,  

R 
2
 – koeficient determinace 
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4.1.3. Vliv funkce ledvin na hladiny sRAGE u pacientů s chronickým onemocněním 

ledvin 

 

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin s různým stupněm renální insuficience 

korelovaly sérové hladiny sRAGE signifikantně pozitivně s koncentrací sérového kreatininu 

(r=0,50; p<0,05) (Graf 7) a negativně s reciproční hodnotou glomerulární filtrace (r=0,53;  

p<0,05). Vztah kreatininové clearance je hyperbolický (Graf 8). U pěti pacientů 

s nefropatiemi bylo sRAGE detekováno i ve vzorcích moči (25; 64; 1,027; 54 a 102 pg/ml) a 

u čtyř z těchto pacientů byla přítomna těžká proteinurie (>3,5g/24 hod). U ostatních pacientů 

s hladinou sRAGE v moči nižší než je detekční limit, byla proteinurie nižší než 2 g/24hod. 

 

 

Graf 7: Korelace sérových hladin sRAGE s koncentrací sérového kreatininu 
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Graf 8: Vztah mezi sérovými hladinami sRAGE a clearance kreatininu 
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Poznámka ke Grafu 7 a 8:  publikováno v AJKD, Vol 47, No 3 (March), 2006: pp 406-411  

převodní faktory:  kreatinin mg/dl = 88,4 μmol/l 

    Clearance kreatininu ml/min = násobku 0,01667 ml/s 
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4.2. Experimentální studie 

 

 

4.2.1. Kultivace podocytů 

 

Glomeruly z ledvin potkana kmene Wistar jsme získali pomocí „sieving method“ se 

závěrečným použitím sítka o velikosti pórů 75µm. Počáteční rozrůstání buněk probíhalo  

na fibronectinu. Při pasážování jsme používali kolagen typu I a sledovali jsme také rozrůstání 

buněk pouze na plastovém povrchu.  

Před prvním pasážováním jsme pod fázovým mikroskopem pozorovali směs 

glomerulárních buněk a oblasti s buňkami podobnými „cobblestones“. V dalších pasážích  

bylo možné pozorovat  dlouhé „arborizované“ buňky. Buňky jsme počítali po označení jader 

propidium jodidem v komůrce. 

Osvojili jsme si také techniku kultivace imortalizovaných podocytů, jejichž získání je 

snažší a jistota, že se jedná o podocyty je téměř stoprocentní . 

 

Pomocí imunocytochemie jsme stanovovali několik proteinů typických pro podocyty. 

Zaměřili jsme se především na WT-1, jehož pozitivita je typicky nukleární (Obr. 6) a 

synaptopodin, kde je lokalizace cytoplazmatická (Obr. 7).    
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Obrázek 7: Exprese WT-1; nukleární pozitivita  

 - 2. pasáž na kolagenu typu I, ředění primární protilátky 1:20, sekundární protilátky 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Exprese synaptopodinu;  cytoplazmatická, cytoskeletální lokalizace  

 - 2. pasáž na kolagenu typu I, ředění primární protilátky 1:100, sekundární protilátky 1:50 
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4.2.2. Detekce podocytů v moči u pacientů s onemocněním ledvin 

 

Metodou průtokové cytometrie jsme, po označení monoklonálními protilátkami proti 

podocalyxinu a cytokeratinu, stanovovali močové podocyty. Úmyslem užití minimálně dvou 

znaků, bylo odlišit případné podocyty od ne-epiteliálních buněk v sedimentu, ač jsme si byli 

vědomi toho, že označením pomocí cytokeratinu získáme „falešnou pozitivitu“ z odloupaných 

buněk epiteliální výstelky močových cest. Hodnotitelných výsledků jsme začali dosahovat až 

po optimalizaci přípravy močového sedimentu. Vyšetřili jsme pouze menší množství 

pacientů, u kterých jsme si byli jisti správností a reprodukovatelností výsledku.  

Kontrola ukazuje množství vazeb monoklonální protilátky, které nesouvisejí s našimi 

cílovými antigeny, tato neimunologická vazba může být způsobena např. Fc receptory na 

buňkách.  Na ose X - anti-pancytokeratin FITC negativní/pozitivní buňky, na ose Y anti-

podocalyxin PE negativní/pozitivní buňky. Double-pozitivní buňky v pravém horním 

kvadrantu jsou velkou pravděpodobností podocyty. 

 

 

Pacienta F.B. s významnou proteinurií a aktivní glomerulonefritidou jsme vyšetřili 

dvakrát. Vstupně byla jeho proteinurie 4,87g/24hod a metodou průtokové cytometrie bylo 

nalezeno celkem 24 podocytů. Po 14 dnech imunosupresivní terapie jsme vyšetřili pacientovu 

moč opět na močové podocyty, tehdy měl pouze minimální pokles proteinurie (4,2g/den), ale 

podocyturie klesla na 14 podocytů v moči (Graf 9 a 10). 

Další pacient F.Ř., u něhož byla proteinurie 3,86g/24hod a diagnóza stanovena před 

10ti lety před vyšetřením, byl nalezen pouze 1 podocyt v moči. Naopak pacient J.V. s menší 

proteinurií 1,94 g/24hod a diagnózou stanovenou v době našeho vyšetření měl detekován 

v moči 7 podocytů. U dalších dvou pacientů (J.W. a B.K.) s o něco menší proteinurií a 

diagnózou zjištěnou před více něž 5 lety bylo nalezeno 0 a 2 podocyty (Tab. 3).  
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Průtoková cytometrie - buňky  označené monoklonálními protilátkami  

 proti podocalyxinu a cytokeratinu 

 

 

 

Graf 9: Pacient F.B. s proteinurií 4,87g/den -  první vyšetření 
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Graf 10: Pacient F.B. po 14 dnech imunosupresivní terapie – proteinurie  4,2g/den  

– druhé vyšetření 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky ke Grafům  9, 10: 

 

- gatování pomocí PI 

- nespecifická izotypová kontrola (myší protilátky IgG1 FITC/ IgG2 PE) 

- osa X - anti-pancytokeratin FITC negativní/pozitivní buňky 

osa Y anti-podocalyxin PE negativní/pozitivní buňky 
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5. Diskuse 

 

5.1. Klinicko-laboratorní studie 

 

Patogeneze mnoha onemocnění a jejich komplikací je spojena s oxidačním stresem a 

zvýšenou tvorbou AGEs. Metodika stanovení produktů pokročilé glykace je rozmanitá. 

Vzhledem k tomu, že řada AGEs vykazuje právě charakteristickou fluorescenci je detekce 

spektrofluorimetrií nejvíce dostupná, ačkoliv méně přesná metoda, která byla v době, kdy 

jsme se tímto tématem zabývali k  dispozici a ve světě využívána. Impaktované publikace, 

které prošly recenzí jsou dokladem, že byla tato metoda akceptována (77). Fluorescenčním 

stanovením neměříme žádný z konkrétních AGE-produktů, ale pouze fluoreskující 

glykoxidační produkty, v nichž jsou nejvíce zastoupeny crosslinky (73). Nicméně AGEs jsou 

velká heterogenní skupina látek a stanovíme tedy jen část této skupiny. Pro zkoumání 

reakčních produktů v určitém místě a čase se používají analytické postupy,  u kterých 

nedochází ke zkreslení výsledků tím, že by byly podporovány další reakce. Z tohoto důvodu 

se v dnešní době upřednostňují metody rychlé a jednoduché jako je například vysokoúčinná 

kapalinová  chromatografie (HPLC), kterou lze stanovit pentosidin (fluorescenční detekce) a 

pyralin (UV detekce). Metodou ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) je možné  

s použitím monoklonálních či polyklonálních protilátek stanovit AGEs jako celou skupinu 

(např. CML, pentosidin či imidazolon). Hmotnostní spektrometrie (GC/MS – Gas 

Chromatogramy/Mass Spectrometry) je nejlepší, nejpřesnější, ale také nejnáročnější metoda 

charakterizace AGEs (např. CML, GOLD) (17). 

V průběhu glomerulárního a tubulointersticiálního poškození a při rozvoji uremických 

komplikací dochází k amplifikaci lokální imunitní a zánětlivé odpovědi. Malé molekuly AGE 

mohou po filtraci do moči podstoupit další degradaci a modifikaci vzhledem k tomu, že jsou 

částečně reabsorbovány buňkami proximálního tubulu (78). Tyto peptidy AGE s malou 

molekulární hmotností mohou být pro tubulární buňky více toxické než větší proteiny AGE 

(79).   

Všechny části ledvin jsou schopné akumulovat AGEs, především buňky bazální 

membrány, mesangiální a endoteliální buňky, podocyty či tubuly (80). Imunohistochemicky 

byly prokázány glykoxidační produkty v glomerulu a v cévách u pacientů i s incipientní 

diabetickou nefropatií. Ve srovnání se zdravými ledvinami, byla významná akumulace CML 

pozorována v mesangiální matrix a v kapilární stěně taktéž již v časných nodulárních lézích 

(81), podobně tomu bylo i v případě akumulace imidazolonu (82).  
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Nadprodukce kolagenu a jeho snížená rozpustnost vlivem zesíťování kolagenu 

s následným významným zesílením glomerulární bazální membrány bylo pozorováno např. u 

skupiny exponované methylglyoxalu (83). 

AGEs je tedy možné pozorovat ve tkáni ledvin například u pacientů s IgA nefropatií, 

lupusovou nefritidou, hypertenzní nefropatií, renální fibrózou či chronickou transplantační 

rejekcí (11; 84; 85).  K dispozici je celá řada prací, kde je popisován výskyt např. pentosidinu 

a CML ve sklerotických glomerulech u pacientů s primární i sekundární formou FSGS či 

hypertenzní nefropatií. Podobně i v aktivních nekrotizujících glomerulárních lézích u pacientů 

se SLE, kde však nebyly přítomny v mezangiu či GBM (86). CML nebyl prokázán u IgA 

nefropatie, kde byla naopak pozorována pozitivita pro malondialdehyd lysin (87). Je  třeba 

zdůraznit, že na rozdíl od diabetické nefropatie byly AGEs pouze zřídka pozorovány 

v mezangiu či v glomerulární bazální membráně nesklerotických glomerulů. 

Klíčová role AGEs během glomerulárního a tubulointersticiálního poškození či při 

komplikacích u pacientů s renální insuficiencí je nadále podrobně zkoumána, stejně tak jejich 

role v účasti na lokální a zánětlivé odpovědi v ledvinné tkáni (88). V naší první práci jsme se 

zaměřili na pacienty s normální či mírně elevovanou koncentrací kreatininu a s různými typy 

nefropatií. Pozorovali jsme, podobně jako v jiných pracích, inverzní vztah sérových hladin 

AGEs a glomerulární filtrace.  Významné zvýšení sérových hladin AGEs u pacientů 

s nefropatiemi a s normální nebo mírně zvýšenou sérovou hladinou kreatininu jsme nenalezli. 

Nebyly také nalezeny signifikantní rozdíly v hladinách AGEs mezi různými typy nefropatií, i 

když mají rozdílnou patogenezi. Zvýšení sérových hladin AGEs u pacientů s renální 

insuficiencí není pouze následkem jejich sníženého vylučování ledvinami, ale též následkem 

zvýšeného oxidačního a karbonylového stresu a snížením antioxidační ochrany enzymů a 

jejich kofaktorů (Zn, Se, vitaminy) (89).   

 

AGEs se jako uremické toxiny (90) podílí na patogenezi celé řady komplikací u 

pacientů s chronickým selháním ledvin jako je amyloidóza spojená s dialýzou či poškození 

peritonea u pacientů léčených peritoneální dialýzou (91). Koncentrace pentosidinu mohou být 

u pacientů s konečným selháním ledvin ve srovnání se zdravými kontrolami až 10x vyšší (92). 

Pentosidin a CML patří mezi hlavní AGEs u uremických pacientů a jsou většinou vázány na 

albumin (~ 90%), jehož molekulární hmotnost je ~ 69 kDa (92). Tyto AGEs s velkou 

molekulární hmotností nemohou být tedy odstraňovány glomerulární filtrací nebo dialýzou 

v dostatečném množství (93).  
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Hemodialýzou je však možné odstranit mnohem menší reaktivní karbonylové 

prekurzory s typickou molekulární hmotností < 5,000 Da (94),  vyšší účinnost byla zjištěna 

při použití high flux membrán (membrán s větší propustností pro středněmolekulární látky) 

(95). Nízkomolekulární AGEs, stejně jako CML byly popsány jako prediktory mortality 

chronicky hemodialyzovaných pacientů (96).    

Po transplantaci ledviny AGE frakce s vysokou molekulární hmotností nezmizí rychle 

z cirkulace i přes zlepšení renální funkce. Naopak množství AGE frakce s velmi malou 

molekulární hmotností se sníží velmi rychle, právě díky zlepšení exkrece AGEs a zvýšeným 

renálním metabolismem (97). 

 

V době, kdy vznikala naše práce byla celosvětově užívána klasifikace chronického 

onemocnění ledvin (CKD) z roku 2002 dle KDOQI (Clinical Practice Guidlines for Chronic 

kidney disease) (98). Klasifikace v našich pracích je tedy odlišná od současné nové 

klasifikace dle KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) doporučení z roku 

2012, která byla publikovaná v lednu 2013 v Kidney International 3. suppl. a tato klasifikace 

je v současné době používána i u nás. Jedná se o update doporučení z roku 2002 a 

nejpodstatnějším rozdílem v těchto dvou klasifikacích je ve zohlednění přítomnosti 

albuminurie a rozdělení CKD 3 na CKD G3a a 3b. Další změnou je stanovování odhadované 

glomerulární filtrace. V době vzniku naší práce byl doporučován vzorec MDRD, od roku 

2012, dle stejných doporučení, již vzorec CKD-EPI pro kreatinin. 

 

Obecně tedy u pacientů s diabetes mellitus a chronickým onemocněním ledvin (CKD), 

zejména u pacientů léčených hemodialýzou či peritoneální dialýzou, jsou přítomny podmínky 

podporující tvorbu AGEs (11; 99; 100; 101). Někteří autoři nepopsali rozdíl v sérových 

hladinách AGEs u chronicky dialyzovaných pacientů s a bez přítomnosti diabetu (102), jiní 

naopak ano (103).  V naší práci jsme rozdíly mezi sérovými hladinami AGEs u pacientů 

s CKD a DM, či bez něj, nenalezli, interpretace těchto výsledků je jistě ovlivněna malým 

počtem diabetiků (14%) zařazených do naší studie. Na rozdíl od diabetiků nekorelují  

u pacientů s CKD sérové hladiny AGEs se sérovou hladinou Amadoriho produktu 

fruktosaminu a jejich vznik tedy není vysvětlen jako důsledek hyperglykémie a klasické 

Maillardovy reakce (95). I z výsledků naší práce vyplývá, že zvýšené sérové hladiny AGEs, 

které nacházíme u pacientů s CKD, jsou významnějším faktorem pro akumulaci AGEs než 

dlouhodobá hyperglykemie u pacientů s CKD a s DM.  
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Oxidační stres jako následek excesivní produkce volných kyslíkových radikálů nebo 

nízké hladiny antioxidantů je důležitým faktorem pro rozvoj endoteliální dysfunkce a 

aterogeneze (104). V případě aterogeneze jsou AGEs akumulovány v cévní stěně, vedou 

k zesítění proteinů a následná zvýšená tvorba extracelulární matrix v intimě vede ke ztluštění 

cévní stěny a zužení lumen. Současně dochází k blokování vazodilatačního účinku oxidu 

dusnatého s následnou vazokonstrikcí, poškození endotelu, stimulaci produkce cytokinů a 

růstových faktorů, což následně vede k vaskulární proliferaci. AGEs modifikují LDL částice a 

společně s vaskulárním poškozením vedou k akceleraci aterosklerosy (105). AGEs mohou být 

užitečným biomarkerem k vyhodnocení vztahu mezi diabetem a aterosklerosou u stárnutí a 

diabetu (106). Účast AGEs na progresi aterosklerosy, která pozitivně koreluje 

s kardiovaskulární mortalitou i u pacientů s negativní anamnézou diabetu, je také nesporná 

(107). V jedné práci byly vyšetřovány hladiny pentosidinu u 386 hemodialyzovaných 

pacientů, kteří byli dále sledováni po dobu pěti let. Ti, kteří měli vysoké hladiny pentosidinu 

měli signifikantně vyšší kardiovaskulární riziko, většina těchto pacientů měla současně nízké 

hladiny albuminu (108). V naší práci jsme u pacientů s CKD, kteří ještě nebyli dialyzováni, 

rozdíly v sérových hladinách AGEs, v případě přítomnosti nebo absence kardiovaskulárního 

onemocnění, nenalezli.  

 

Albumin, prealbumin a hemoglobin patří mezi důležité rizikové faktory malnutrice, 

zánětu, aterosklerózy a anemie (109; 110; 111). V naší práci jsme se zaměřili na analýzu 

pacientů s různými typy nefropatií, kteří ještě nebyli dialyzováni a to z několika důvodů. 

Postižení ledvin, spojené právě s AGEs, bylo popsáno nejen při diabetické nefropatii či 

chronickém renálním selhání, ale i chronickém zánětu, vyšším příjmu AGEs a stárnutí (112; 

81; 113).  U pacientů s CKD, bez nutnosti náhrady funkce ledvin, jsme nalezli pozitivní vztah 

AGEs s věkem, albuminem, prealbuminem a orosomukoidem a negativní vztah AGEs s eGFR 

a hemoglobinem. Naše výsledky svědčí o tom, že u pacientů s různými typy nefropatií 

existuje vzájemné ovlivnění mezi renálními funkcemi, nutričními parametry, zánětem a 

hladinami AGEs. Existuje i určitá možnost vztahu mezi hladinami AGEs, markery nutrice a 

anemie, jsou li analyzovány společně. Cirkulující AGEs jsou jednoznačně v určitém smyslu 

propojeny s plazmatickými proteiny, především albuminem (114) a akumulace AGEs v 

plazmatických proteinech by mohla být přisuzována snížení renální clearance proteinů 

spojenými s AGEs. Korelaci sérových hladin AGEs s proteinurií jsme nenalezli, každopádně 

zvýšené hladiny AGEs s velkou pravděpodobností vedou ke zvýšení proteinurie u pacientů 

s CKD.  
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Pacienti s chronickým onemocněním ledvin mají z dostupných dat jednoznačně 

vysoké riziko malnutrice a probíhá u nich chronická zánětlivá reakce.  Nízké hladiny 

albuminu, prealbuminu a transferinu se podílí na aktivaci zánětu (115). Sérové hladiny CRP a 

orosomukoidu jsou ovlivněny přítomností chronického onemocnění ledvin (116), podobně 

jako jsou AGEs jedním z parametrů dlouhodobě probíhajícího oxidačního poškození (117). 

V naší práci jsme vztah mezi sérovými hladinami AGEs a CRP nenalezli, pravděpodobně 

vzhledem k vysoké inter-individuální variabilitě, ale nalezli jsme vztah sérových hladin AGEs 

a orosomukoidu. Současně jsme prokázali zvýšení hladin AGEs a orosomukoidu se snižující 

se renální funkcí, jako jednoho z dalších potvrzujících faktorů mikrozánětu a oxidačního 

stresu u pacientů s CKD.  

Současně  je i obezita rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění 

a CKD.  Bylo zjištěno, že vzestup sérových hladin AGEs nebyl závislý na BMI, nebyl také 

zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinou obézních a neobézních nemocných s CKD 

nebo chronicky hemodialyzovaných (118). U pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez 

nutnosti náhrady funkce ledvin, jsme nalezli stejný vztah k nutričnímu stavu jako u 

hemodialyzovaných pacientů. BMI u pacientů s CKD G4 a CKD G5 byl signifikantně vyšší, 

což nasvědčuje tomu, že pacienti v těchto skupinách měli nadváhu. Současně byla u obézních 

pacientů s CKD G3-4 nalezena zvýšená exprese prozánětlivých cytokinů a zvýšená infiltrace 

imunokompetentnmi buňkami (119).  Otázka rostoucího BMI ve vztahu k AGEs a nutričních 

parametrů u progresivních stádií CKD nadále zůstává.  

 

Podobně jako v práci Thomase et al. (120) jsme i my nalezli vztah mezi klesající 

hladinou hemoglobinu a AGEs. Není zřejmé, jakým způsobem hladiny hemoglobinu ovlivňují 

právě produkci nebo clearance AGEs, ale podobně jako hemoglobin, tak i AGEs patří mezi 

markery postižení ledvin. Je známo, že anemie u pacientů s CKD je známkou zvýšeného 

rizika progrese renálního onemocnění, hospitalizace a předčasně smrti (121). Redukce 

tkáňové oxidace, která vzniká následkem anemie může vést k formaci AGEs. K bližšímu 

objasnění budou nutné další studie.  Po adjustaci na věk a GFR byly albumin, prealbumin a 

negativně hemoglobin nezávislými determinantami fluoreskujících AGEs, z čehož vyplývá, 

že nízký hemoglobin a nízké nutriční parametry ovlivňují hladiny AGEs u pacientů s CKD. Je 

pravděpodobné, že AGEs by mohly přispívat k určitému riziku nutričních abnormalit a anémii 

spojené s renálním postižením. Naše studie byla limitovaná vzhledem k tomu, že byla pouze 

observační a tudíž neumožňovala sledovat jednoznačné příčiny, současně nebyl u našich 

pacientů stanovován příjem AGEs dietou. 
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Interakce AGEs a RAGE působí negativně na funkci buněk a iniciuje a podílí se na 

progresi patologických stavů.  Poprvé byla popsána role RAGE jako receptoru pro AGEs 

v případě patogeneze diabetu a jeho komplikací (122), jako i v dalších pracích týkajících se 

pozitivní korelace se zánětlivými markery u pacientů s diabetes mellitu  (123). Po definování 

dalších RAGE ligandů byl význam RAGE popsán i u patogeneze kardiovaskulárních 

onemocnění (124), či aterosklerosy (125) a celé řady dalších onemocnění (126). 

Z nejnovějších prací vyplývá, že AGE mediovaná exacerbace exprese RAGE, vedoucí 

k oxidačnímu stresu, hraje klíčovou úlohu v patogenezi vaskulárních komplikací u diabetu 

(127) a že sérové hladiny sRAGE a esRAGE by mohly sloužit jako universální biomarker 

onemocnění (128).   

Zvýšení sérových hladin sRAGE související se zvýšením AGEs  působí tedy jako 

ochrana proti toxickému působení AGEs, kdy v případě reakce AGEs s RAGE dochází 

k intracelulární tvorbě ROS a následně k aktivaci MAPK a NF-κB (129; 21). Tyto děje vedou 

k produkci některých zánětlivých a/nebo profibrotických faktorů jako VCAM-1 (Vascular 

Cell Adhesion Molekule-1), ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molekule-1), PAI-1 

(Plasminogen Activator Inhibitor-1) a MCP-1 (MonocyteChemoattractant Protein-1), které sé 

podílí na progresi nejen aterosklerózy.  V mnoha studiích byly prokázány snížené hladiny 

sRAGE i u dalších onemocnění jako je např. esenciální hypertenze (130),  ICHS (131), 

revmatoidní artritida (132) či karcinom prsu a pankreatu (133; 134). 

Z prvních prací, zabývajících se tímto tématem vyplývá, že určitý vliv poruchy funkce 

ledvin na hladiny sRAGE existuje, ale pacienti s onemocněním ledvin byli z těchto  studií 

vyloučeni (131; 132). Jak již bylo výše zmíněno, běžnou součástí chronické renální 

insuficience je právě zánětlivá reakce a oxidační stres (135; 136). V naší práci bylo poprvé 

prokázáno, že hladiny sRAGE se zvyšují u pacientů se sníženou renální funkcí nezávisle na 

příčině renálního onemocnění. Ani v současné době není mnoho prací týkajících se AGEs či 

RAGE u jednotlivých nefropatií. Sérové hladiny sRAGE se zvyšují především u pacientů 

s konečným renálním selháním (bez rozdílů mezi hemodialyzovanými a peritoneálně 

dialyzovanými pacienty). Podobné výsledky byly potvrzeny i v pozdějších pracích (137). Ve 

studii Kalousová et al z roku 2007 bylo vyšetřeno 261 chronicky hemodialyzovaných 

pacientů, sérové koncentrace sRAGE byly ve srovnání s kontrolami významně zvýšené, 

hodnoty korelovaly s reziduální diurézou, fibrinogenem, orosomukoidem a počtem leukocytů. 

Nebyla zde nalezena korelace s DM, KV onemocněním, nutričním stavem a mortalitou. 
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Z výsledků práce vyplývá, že elevované hladiny sRAGE jsou následkem snížené 

renální funkce, jako velmi silnou determinantou pro hladiny sRAGE a inversně korelují se 

zánětem, nejvyšší hladiny sRAGE jsou ovlivněny geneticky (138).  

K filtraci sRAGE dochází pravděpodobně (alespoň částečně) renálními glomeruly a 

poté prochází renálními tubuly. U pacientů s těžkou proteinurií bylo sRAGE prokázáno také 

v moči. Role renálních tubulů v metabolismu sRAGE byla prokázána Chengem a spol (139), 

který popsal jeho přítomnost v renálních tubulech a renálním tubulárním luminu (86). 

Fyziologická exprese RAGE byla nalezena také na podocytech, ale ve velmi nízké 

koncentraci, nebyla však pozorována na ostatních glomerulárních buňkách. Bylo pozorováno, 

že dochází k upregulaci exprese RAGE u glomerulárních podocytů například v případě 

diabetické nefropatie (86). Byl zjištěn protektivní efekt blokády RAGE modulací AT2 

receptoru u diabetické nefropatie (140).  

Z experimentálních dat jsou hladiny sRAGE  spojené také s hypertrofií levé komory a 

myokardiálním poškozením. Observační studie u pacientů se srdečním selháním podporují 

hypotézu, že sRAGE zmírňují progresi srdečního onemocnění a sRAGE tedy může být 

počítán mezi nepřímé markery hypertrofie levé komory u pacientů s chronickým 

onemocněním ledvin (141). Pomocí inhibice RAGE mediované zánětlivé odpovědi má 

solubilní RAGE protektivní vliv nejen na rozvoj aterosklerotických vaskulárních komplikací 

(142).  PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein) podobně jako sRAGE jsou v současné 

době novými biomarkery související s kardiovaskulárním onemocnění i u pacientů 

s chronickým onemocněním ledvin (143). Zvýšené hladiny sRAGE byly také sledovány 

v případě fyziologického či patologického těhotenství a u mnoha dalších stavů (144). 

Naopak EN-RAGE přispívá ke zvýšené aterogenezi jako prozánětlivá liganda pro 

RAGE. Byla prokázána korelace markerů zánětu s hladinami S100A12 (EN-RAGE). 

S100A12 indukuje vaskulární zánět, vedoucí k aterosklerose a jeho koncentrace u pacientů 

s chronickým onemocněním ledvin je zvýšená (145). Byla také prokázána nadměrná exprese 

genu pro S100A12 v periferních leukocytech u uremických pacientů, především u těch 

s přítomným kardiovaskulárním onemocněním (146).  Zvýšení sérových hladin EN-RAGE 

nebylo pozorováno u pacientů se sníženou renální funkcí v klinicky stabilním stavu bez 

známek infekce, na rozdíl od pacientů se sníženou renální funkcí a subklinickým zánětlivým 

stavem (147).  Další práce ukazuje, že u hemodialyzovaných pacientů je EN-RAGE zvýšeno 

pouze mírně, ale velmi úzce souvisí s mortalitou z důvodu infekce u HD pacientů (148).  
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Je známo, že prevalence malnutrice u hemodialyzovaných pacientů je vysoká a souvisí 

s mortalitou těchto pacientů (149). U peritoneálně dialyzovaných pacientů dochází k tvorbě 

degradačních produktů glukosy (GDP), které ovlivňují tvorbu AGEs a použití roztoků s nižší 

koncentrací glukosy vede ke sníženým sérovým hladinám EN-RAGE s opačným efektem na 

sRAGE (150).  

EN-RAGE je přítomen i v moči a jejich hladiny jsou ve srovnání se sérovými 

hladinami vyšší a korelují s renální funkcí (147) .  

Kromě výše zmíněných je významný podíl účasti EN-RAGE na dalších patologických 

stavech (151) a nejnovější práce dokonce popisují i tzv. RAGE indukovaná onemocnění 

(152). 

Pozornost je již dlouhodobě zaměřena na RAGE polymorfismy, které byly studovány 

především v souvislosti s diabetickými komplikacemi u pacientů s diabetes mellitus 1. a 2. 

typu (153; 154). Gen pro RAGE (AGER – gene encoding RAGE) je lokalizován na 

chromozomu 6p21.3 a je tvořen 11 exony (155).  Některé studie se zaměřují na genetický 

původ RAGE a ukazují, že určité genové polymorfismy mají význam v patogenezi mnoha 

patologických stavů, jako již u opakovaně zmiňovaného zesílení zánětlivé odpovědi (156) či  

aterosklerosy (157). Na chromozomu 6p21.2 je lokalizován gen pro glyoxalázu, tvořený 6 

exony (158).  Glyoxalasa 1 metabolizuje především glyoxal a methyl glyoxal (prekurzory 

AGEs). Jeho snížená aktivita vede ke zvýšené formaci AGEs a tudíž i k poškození tkání. 

V jedné práci popsáno, že cirkulující RAGE korelují inversně s aterosklerosou u pacientů 

s CKD (159) a byl popsáni i vliv polymorfismu genu pro GLO I na vaskulární komplikace u 

chronicky hemodialyzovaných pacientů (160). Vztah mezi RAGE a GLO polymorfismy má 

vliv na prognózu hemodialyzovaných pacientů (161). Dále bylo zjištěno, že polymorfismus 

vedoucí k  substituci tyminem za adenin (T/A) v pozici -374 genového promotoru RAGE by 

mohl být spojen s rychlejší progresí CKD (162). Oxidativní stres, diabetes, pohlaví a 

dialyzační metoda u pacientů s CKD má vliv na zvýšené poškození DNA a chromozomů 

(163).  Vztah selektovaných genových polymorfismů RAGE u pacientů 12 měsíců po 

transplantaci ledvin nalezen nebyl (164). V jedné práci byl pozorován vliv polymorfismu 

RAGE asociovaný se závažným průběhem onemocnění a odpovědí na léčbu lupusové 

nefritidy (165).  

 

 



81 

 

5.2. Experimentální studie 

Selhání funkce podocytů se podílí na rozvoji glomerulosklerózy, která je pozorována u 

celé řady progredujících renálních onemocnění (166). Pokusy na laboratorních zvířatech jsou 

nákladné a z mnoha důvodů náročné, pominout nelze ani diskutovanou etickou stránku. V 

některých případech také není výhodné dělat pokus na celém organismu, orgánu či tkáni, ale 

je třeba zkoumat vlastnosti pouze určitého typu buněk. V posledních desetiletích si proto 

nelze základní medicínský výzkum bez tkáňových kultur představit. Přehledný souhrnný 

článek, který byl věnován výhradně kultivačním metodám podocytů pochází z roku 1996 

(167). Od té doby se objevila celá řada nových informací a novelizujících technologických 

postupů v této oblasti. V práci Mundela a spol (60) je poprvé popsáno, že podocyty mohou 

úspěšně diferencovat in vitro. Současně zde bylo prokázáno, že podocyty se mohou 

v kulturách objevit ve dvou různých formách, a že dochází k přímé konverzi  

nediferencovaných „cobblestone cells“ přes intermediární fenotypy do „arborizovaných“ 

buněk, jako pokročile diferencovaného stavu (ale ne konečné diferenciace, protože zde chybí 

podocalyxin a 51-kDa „slit-membrane“ asociovaný protein). Dle Mundela a spol je konverze 

do arborizovaných buněk indukovatelná zabráněním subkultivace „cobblestones“ (60). Toto 

pozorování bylo užitečné především pro snadnější přípravu kultur zralých podocytů pro 

pokusy in vitro. Předpokládá se, že „sieving“ technikou se oddělí parietální vrstva 

glomerulárních buněk, čímž se odkryjí viscerální glomerulární buňky (podocyty) a je 

umožněno jejich rozrůstání. Někteří autoři zpochybňují stejnorodost glomerulárních 

buněčných kultur při této klasické přípravě (61) a proto získávali glomeruly pouze pomocí 

dvou sítek, s velikostí pórů 250 a 75 µm, aby nedošlo k poškození podocytů během „sieving“ 

procesu (62). Tato metoda byla tedy provedena bez jakéhokoliv mechanického působení na 

glomeruly a dekapsulované a enkapsulované glomeruly byly jednotlivě separovány pod 

mikroskopem. Tento postup je však velmi zdlouhavý, neboť autoři pozorovali vysoký stupeň 

rozrůstání z dekapsulovaných glomerulů (z přibližně 25% z nich) ve srovnání s izolací 

obvyklými „sieving“ metodami popsanými výše. Popsali také různé typy buněk v závislosti 

na tom, zda byly získány z dekapsulovaných či enkapsulovaných glomerulů. Dekapsulované 

glomeruly vytvořily dlouhé „arborizované“ buňky s profilem markerů typickým pro podocyty 

in vivo (pozitivní pro WT-1, synaptopodin a podocalyxin). Na druhou stranu buňky 

z enkapsulovaných glomerulů vytvářely dva morfologické typy buněk: polygonální 

„cobblestone-like“ buňky lokalizované v centru kolonie a dlouhé nepravidelně tvarované 

buňky na periferii kolonie. „Cobblestones“ byly pozitivní na WT-1 ale zabarvily se slaběji 
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než „arborizované“ buňky, byly také pozitivní na synaptopodin a negativní na podocalyxin. 

Dlouhé nepravidelně tvarované buňky byly velmi slabě pozitivní na synaptopodin a negativní 

na podocalyxin. Bylo tedy pravděpodobné, že buňky vyrůstající z dekapsulovaných 

glomerulů jsou podocyty, zatímco polygonální buňky z enkapsulovaných glomerulů jsou 

získány z parietálních epiteliálních buněk a část z nich (dlouhé nepravidelně tvarované 

elementy) modifikují jejich fenotyp tak aby se podobaly podocytům in vitro. V naší práci 

jsme získávali glomeruly „sieving“ metodou s použitím 3 sítek o velikosti pórů 250, 150 a 

75um a získali jsme tedy především dekapsulované glomeruly, z nichž vyrůstali 

„cobblestones“ a následně i arborizované buňky. Přítomnost enkapsulovaných glomerulů se 

při této metodě vyloučit nedala.  

Dalším důležitým aspektem v propagaci a diferenciaci podocytů je povrch 

kultivačních nádob s vazebnými faktory. Většinou byly podocyty udržovány v kultivačních 

nádobách pokrytých kolagenem typu I, jednoduše vzhledem ke komerčním účelům. 

Přirozenou součástí GBM je kolagen typu IV, laminin, nidogen a heparin sulfát proteoglykan, 

avšak hlavní strukturální protein glomerulární bazální membrány je kolagen typu IV (168). 

Imunocytochemicky jsme stanovovali znaky podocytů tehdy, jakmile na námi používaném 

kolagenu typu I dosahovaly konfluence a relativně rychle proliferovaly ve srovnání 

s plastikovým povrchem. Podobně tomu bylo i v jiné práci, kde popsali, že proteiny 

extracelulární matrix jako např. kolagen I nebo IV usnadňují proliferaci indukovanou EGF a 

ostatními růstovými faktory u kultivovaných podocytů (169). Po pěti dnech růstu exprimovaly 

běžné podocytární znaky jako WT-1, stejně jako znak diferencovaných podocytů např. 

synaptopodin.  

Primární kultury podocytů získané z myších nebo lidských ledvin vykazují parciální 

diferenciaci in vitro spojenou se zástavou růstu, proto bylo specifickým cílem podocytárního 

výzkumu vytvořit linii podocytárních buněk, která si udrží potenciál pro proliferaci a 

diferenciaci. První dlouhodobě kultivovaná imortalizovaná buněčná linie glomerulárních 

epiteliálních buněk (podocytů) byla založena společně s liniemi mezangiálních a 

glomerulárních endoteliálních buněk z myši transgenní pro počáteční oblast SV40 (kódující 

TAg) (170). Hlavní problémy spojené s touto linií, stejně jako u ostatních irreverzibilně 

imortalizovaných buněčných linií vytvořených později (171) byly ty, že buňky proliferovaly, 

ale bez tendence diferencovat. V těchto studiích byly proliferující a diferencující buňky 

drženy v mediu RPMI 1640 obohaceném o 10% FCS.  
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K propagaci buněk byla požadována teplota 33°C a přítomnost INF-γ v kultivačním 

mediu (permisivní podmínky). Buněčná diferenciace byla indukována po přidání INF – γ 

do kompletního media při teplotě 37-39°C. Díky daru z mnichovského pracoviště jsme mohli 

pracovat i s těmito buněčnými liniemi podocytů.  Je však třeba si uvědomit, že tyto buňky 

reprezentují především experimentální model s vysokým stupněm možnosti vzniku artefaktů. 

 

Velmi důležitou známkou aktivity glomerulárního onemocnění je detekce proteinurie, 

ale takto nelze odlišit mezi dlouhodobějším a právě probíhajícím poškozením. Močové 

podocyty byly popsány jako marker přítomnosti závažného glomerulárního postižení a 

současně jako prediktor progrese onemocnění. Podocyty a jeho části se tedy za určitého 

patologického stavu (např. autoimunitním zánětu) dostávají do močového prostoru a jsou 

vylučovány močí (172). Kromě toho podocyt v této situaci reaguje zvýšením syntézy proteinů, 

nukleových kyselin, ale i např. podocalyxinu. Jejich množství v moči je přímo úměrné tíži 

postižení a jejich kvantifikace umožňuje predikovat akutní glomerulární lézi (70).  

Viabilita močových podocytů byla potvrzena jejich schopností růst v kultuře. 

Kultivované močové podocyty exprimovali kromě podocalyxinu, synaptopodinu, podocinu, 

P-cadherinu a GLEPP 1 i cytokeratin 8 a dokonce i WT1 nebo podocin. Je zajímavé, že 

většina buněk exprimovala WT1 pouze po několika týdnech kultivace, proto jsme nakonec 

antiWT1 v naší práci nepoužili. Kultivované močové buňky rostly rychle do rozsáhlých 

kolonií, vytvářely „cobblestone“ morfologii a později postoupily krizi, což je zdůvodněno 

jejich pokročilejší diferenciací. Buňky z moči pacientů s aktivním glomerulárním 

onemocněním rostly rychleji a proliferovaly, než postoupily krizi a dokonce vyvinuly 

primární a sekundární výběžky, zatímco podocyty zdravých osob rostly v menších koloniích, 

v kultuře umíraly dříve a nebylo možné je pasážovat (173; 174). Tato metoda je jistě mnohem 

přesnější a důkladnější, každopádně vzhledem k náročnosti kultivace podocytů by se 

nejednalo o co nejjednodušší a nejrychlejší metodu, což bylo naším primárním cílem.  

Podocyty v moči je tedy možné identifikovat díky expresi specifických markerů. 

Nejvhodnějším markerem identifikace podocytů v moči se zdá být podocalyxin, který je 

lokalizován na apikálním povrchu buňky (70). Podocalyxin je exprimován i na dalších 

buňkách jako jsou vaskulární endoteliální buňky, destičky a hematopoetické buňky (175). 

V některých pracech byly používány i další markery podocytů, které mají odlišnou 

subcelulární lokalizaci, v apikální části podocytů jako podocalyxin, a to GLEPP 1 a anti CR-

1, v oblasti slit diaphragm nephrin, ZO-1 a v bazální části anti-alfa3 integrin. V močovém 

sedimentu pacientů nebyly anti-nephrin, anti ZO-1 ani anti-alfa3 integrin prokázány, což by 
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mohlo nasvědčovat tomu, že pouze apikální část podocytární buněčné membrány se dostává 

do moče (176). Bylo též prokázáno, že podocyty byly nalezeny v moči nejen pacientů s 

glomerulárním onemocněním, ale také u zdravých kontrol (173; 67). Naopak v jiné práci 

podocyty v moči u zdravých osob, pacientů s tubulointersticiální nefritidou nebo 

nezánětlivým renálním onemocněním nalezeny nebyly (177; 178), stejně jako při vyšetření 

naší kontroly. Podocyty v moči nebyly v jiné práci také detekovány u pacientů s chronickým 

selháním ledvin (179). Podocyty jsou významně poškozeny u mnoha forem glomerulárního 

onemocnění, například minimálních změn, FSGS, membránózní nefropatie, diabetické 

nefropatie a lupusové nefritidy (180).  

  

Ke stanovování podocytů v moči jsme využívali metody průtokové cytometrie, jejímž 

parametrem může být fyzikální nebo chemická vlastnost buňky (granularita, velikost, 

životnost a další) a vše, co je možné označit monoklonální protilátkou (povrchové molekuly, 

intracelulární molekuly apod). Již v preanalytické fázi se při naší práci objevily jisté 

problémy, především vzorky moče, které obsahovaly odloupané epitelie z močové trubice 

v množství překrývajícím všechny ostatní elementy, byly pro zpracování nevhodné. Dlouhým 

stáním se v moči dále pomnožily bakterie, které štěpí ureu na amoniak, v takto vzniklém 

alkalickém prostředí se všechny elementy rychle rozpadaly. Evropská direktiva pro 

vyšetřování močí sice připouští až 4 hodinové stání moči před analýzou za předpokladu, že 

moč je vychlazena na 4 °C, ale pro naše potřeby nebylo možné tento postup použít především 

z důvodu rizika vysrážení solí. Zahájili jsme přípravu močového sedimentu klasickou separací 

dle Maška, nedošlo však k dokonalému oddělení buněk sedimentu od jiných (nebuněčných) 

součástí, které vykazovaly značnou autofluorescenci interferující s fluorochromem značenými 

buňkami. Dalším problémem byla zřejmě nespecifická vazba použitých protilátek na proteiny 

v moči nemocných s proteinurií. Pro velkou přítomnost drtě, krystalů, hlenu, bakterií a jiné 

nežádoucí příměsi byl obraz získaného sedimentu velmi nepřehledný, neumožňující přesnější 

gatování. Abychom omezili vliv výše uvedených faktorů, pokusili jsme se o specifičtější 

separaci sedimentu a použili jsme speciální separační zkumavky, určené ke gradientové 

separaci buněk epiteliálního původu (buněk metastazujících solidních tumorů) z periferní 

krve. Vycházeli jsme z toho, že i podocyt je buňka epiteliálního původu a že výsledkem této 

separace moči by mohla být buněčná suspenze obsahující pouze epiteliální buňky. Tato 

separace byla úspěšná, získané buňky měly na průtokovém cytometru poměrně homogenní 

granularitu, byly různě velké a nespecifická izotypová kontrola byla uspokojivá.  
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V novějších pracech bylo popsáno, že moč pacientů s glomerulonefritidami kromě 

podocytů obsahuje též podocytární fragmenty (tzv. PPGS –podocalyxin positive granular 

structure), které rovněž reflektují stupeň podocytárního poškození. PPGS jsou taktéž pozitivní 

na podocalyxin, CR-1, GLEPP 1 a negativní na nephrin, ZO-1 a alfa3integrin, což opět 

potvrzuje, že pouze apikální část buněčné membrány podocytů je vylučována do moče. Bylo 

zjištěno, že močový sediment u akutního extrakapilárního glomerulárního poškození je bohatý 

na PPGS (176). Bylo též zjištěno, že v moči je přítomno mnohem více PPGS než podocytů 

jako takových a že stanovené PPGS nejsou součástí přítomných podocytů. Malý počet 

podocalyxin pozitivních fragmentů byl zjištěn také u kontrolní skupiny, ale u pacientů 

s nefrotickým syndromem a nefritidou byl signifikantně vyšší, i když u pacientů s nefritidou 

mnohem vyšší než u pacientů s nefrotickým syndromem. Pouze u pacientů 

s glomerulonefritidou byly současně detekovány močové podocyty. Následně v práci Habara 

a spol. byly pomocí průtokové cytometrie stanovovány všechny elementy derivované od 

podocytů v moči a pojmenovány podocalyxin pozitivní elementy (PCS + el.) Tyto elementy 

byly signifikantně vyšší u pacientů s aktivní glomerulonefritidou v porovnání s pacienty 

v dlouhodobé remisi a zdravou kontrolou (181). Nenašli zde korelaci mezi PCX + el. a 

proteinurií, erytrocyturií a renální funkcí, zatímco s histologickými změnami v renální biopsii 

korelovaly PCX + el. v moči velmi úzce (182). 

Na rozdíl od proteinurie, která informuje spíše o míře poškození filtrační membrány, 

podocyturie přetrvává i po odeznění patologického působení, vzhledem k tomu, že je 

přítomen defekt ve filtrační membráně. Podocyturie je tedy citlivým indikátorem aktivity 

onemocnění (183). V naší práci jsme ač u malého počtu pacientů citlivost podocyturie ve 

vztahu k aktivitě onemocnění prokázali. Užití této metody má celou řadu výhod – není 

invazivní a vyšetření je možné opakovat dle potřeby a bez zatížení pacienta. 
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6. Závěr 

6.1. Klinicko-laboratorní studie 

 

6.1.1. AGEs u nefropatií s mírnou renální insuficiencí 

 

Nepozorovali jsme signifikantní zvýšení sérových hladin AGEs u pacientů s různými 

typy nefropatií a s normální nebo mírně zvýšenou hladinou kreatininu, nenalezli jsme také  

signifikantní rozdíly v sérových hladinách AGEs mezi jednotlivými typy nefropatií, i když 

mají rozdílnou patogenezi. Hladina AGEs závisí více na renální funkci než na typu nefropatie.  

 

 

6.1.2. Asociace AGEs s nutričními parametry a anémií u pacientů s chronickým      

onemocněním ledvin 

 

Hlavním zjištěním byla pozitivní korelace hladin albuminu a prealbuminu a negativní 

korelace hemoglobinu se sérovými hladinami AGEs u pacientů s CKD ve stádiu 1-5, 

s různými typy nefropatií, bez nutnosti náhrady funkce ledvin. Rozdíly mezi sérovými 

hladinami AGEs u pacientů s CKD a DM, či bez něj jsme nenalezli. Pozorovali jsme, že nízký 

hemoglobin a nutriční parametry významně ovlivňují sérové hladiny AGEs u pacientů s CKD.  

Vztah mezi sérovými hladinami AGEs a CRP u pacientů s CKD nalezen nebyl, 

pravděpodobně vzhledem k výrazné inter-individuální variabilitě, ale prokázali jsme současné 

zvýšení sérových hladin AGEs a orosomukoidu (potvrzujícího faktoru mikrozánětu) se 

snižující se renální funkcí.  

 

 

6.1.3. Vliv funkce ledvin na hladiny sRAGE u pacientů s chronickým onemocněním 

ledvin  

 

Poprvé jsme prokázali, že sérové hladiny sRAGE se zvyšují u pacientů se sníženou 

renální funkcí nezávisle na příčině renálního onemocnění a že hladiny sRAGE stoupají 

s renálním poškozením, a jsou nejvyšší u pacientů s renálním selháním. 
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6.2. Experimentální studie 

 

6.2.1. Kultivace podocytů  

 

Kultivace podocytů s možností jejich dalšího využití v pokusech je velmi důležitou 

součástí výzkumu onemocnění ledvin. Podařilo se nám nalézt a osvojit si techniky a postupy  

kultivace nejen primokultur, ale i imortalizovaných podocytů, které jsme následně pozorovali 

mikroskopicky a identifikovali imunocytochemicky. 

 

 

6.2.2. Detekce podocytů v moči u pacientů s onemocněním ledvin 

 

Z našich vyšetření vyplývá, že podocyturie souvisí s proteinurií, ale jednoznačně s ní 

nekoreluje. Je významně ovlivněna aktivitou onemocnění, odráží tedy závažnost 

glomerulárního patologického procesu a současně je ovlivněna dobou trvání diagnosy. Ztráta 

podocytů do moči je limitována dlouhodobým onemocněním, vzhledem k poklesu celkového 

počtu podocytů v ledvinách.  
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