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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd  

Kandidát: Bc. Ľubica Múčková 

Vedúci diplomovej práce: Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. 

Konzultant: Ing. Jana Netriová, PhD. 

Název diplomové práce: Laboratórna diagnostika poškodenia obličiek u pacientov   

s ochorením diabetes mellitus. 

Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie. Toto ochorenie vedie 

k rozvoju komplikácií – mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych. V práci sme sa 

zaoberali mikrovaskulárnou komplikáciou – diabetickou nefropatiou -  a jej 

laboratórnou diagnostikou. Zamerali sme sa na parametre cystatín C a kreatinín. 

Glomerulárnu filtráciu sme odhadli rovnicami podľa Grubba, Stevensa a MDRD. 

Rovnice podľa Grubba a Stevensa využívajú pre odhad glomerulárnej filtrácie  

cystatín C, MDRD rovnice využívajú kreatinín, ureu a albumín. Ďalej sme sa pre 

posúdenie obličkových funkcií hodnotili aj odpad albumínu a celkových proteínov 

(KVP) v 24-hodinom moči. Parametre sme hodnotili v súbore 183 pacientov. Pacientov 

s diabetom 1. typu bolo 49 a s diabetom 2. typu 134. Hlavným cieľom práce bolo 

zhodnotiť jednotlivé rovnice využívané pre odhad glomerulárnej filtrácie, určiť ich 

výhody a nevýhody a porovnať glomerulárne filtrácie (Grubb, Stevens a MDRD) 

s odpadmi albumínu a celkových proteínov v moči. U pacientov s DM1 sme zistili 

mierne silnú závislosť medzi glomerulárnu filtráciou podľa Grubba, Stevensa a MDRD. 

Medzi odpadom KVP a rovnicami podľa Grubba, Stevensa a MDRD sme zistili slabú 

nepriemu závisloti a medzi odpadom albumínu sme nepozorovali žiadnu závislosť. 

V druhom súbore (DM2) sme zistili veľmi silnú závislosť medzi GFR (Grubb, Stevens) 

a MDRD. Medzi odpadom KVP a odhadom glomerulárnej filtrácie (Grubb, Stevens, 

MDRD) sme zistili slabú nepriamu závislosť a medzi odpadom albumínu stredne silnú 

nepriamu závislosť v prípade rovníc podľa Grubba a Stevensa, ale iba slabú nepriamu 

závislosť v prípade rovnice MDRD. 

Kľúčové slová: Diabetes mellitus, diabetická nefropatia, laboratórna diagnostika, 

glomerulárna filtrácia, kreatinín, cystatín C 
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Abstract 
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Title of diploma thesis: Laboratory diagnostics of kidney injury in patients with diabetes 

mellitus I and II 

Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease. This disease leads to 

develompement of both microvascular and macrovascular complications. In this work 

we examined a microvascular complication – diabetic nephropathy - and its laboratory 

diagnostics. We focussed on parameters cystatin C and creatinine. We estimated 

a glomerular filtration with Grubb, Stevens and MDRD equations. The Grubb and 

Stevens equations use cystatin C to determine the glomerular fitrlation rate (GFR), 

MDRD equations use creatinine, albumin and urea. For the asessment of kidney 

function we evaluated albumin and total protein waste in urine samples collected for 24 

hours. The parameters were measured in file of 183 patients. Number of pacients with 

diabetes I.type was 49 and with diabetes II.type was 134. The main intention of this 

work was to evaluate equations used for determination of GFR, to compare their pros 

and cons and put them in contrast with albumin and total proteins waste. In case of the 

patients suffering from DM1, the moderate correlation between GFR according to 

Grubb, Stevens and MDRD was established. We found out weak indirect correlation 

between the total proteins waste and Grubb, Stevens and MDRD and there was no 

correlation observed between albumin waste. In second file (DM2) we observed  very 

strong correlation between GFR (Grubb, Stevens) and MDRD. Between total proteins 

waste and determination of GFR (Grubb, Stevens, MDRD) we established weak indirect 

correlation and between albumin waste and Grubb and Stevens equations we found out 

moderate indirect correlation, but only weak indirect correlation with MDRD.  

Keywords: Diabetes mellitus, diabetic nephropathy, laboratory diagnostics, 

glomerular filtration, cystatin C, creatinine 
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Úvod 

Diabetes mellitus patrí k jednému z najzávažnejších chronických ochorení.  

Jeho výskyt sa neustále zvyšuje, či už v európskom alebo celosvetovom  

meradle a s postupom času možno hovoriť o epidémií. Toto ochorenie je natoľko 

závažné a veľmi často sa vyskytujúce, že Medzinárodná federácia diabetu (IDF) 

a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v roku 1991 Svetový deň diabetu, 

ktorého dátum stanovila na 14. novembra. Podľa IDF bolo v roku 2013 evidovaných 

približne 382 miliónov pacientov s týmto ochorením a ďalších 316 miliónov ľudí  

má narušenú glukózovú toleranciu. Alarmujúce je, že do roka 2035 predpokladá IDF 

nárast diabetikov až na 471 miliónov. Slovenská diabetologická spoločnosť eviduje  

na Slovensku približne 400 000 pacientov s diabetom a predpokladá, že ďalších  

20 – 30% je buď v latentnej dobe ochorenia, alebo sa u nich vyskytujú už určité 

prediabetické symptómy. Mnohé komplikácie, ktoré sú spôsobené hlavne poškodením 

malých ciev – kapilár, robia toto ochorenie ešte závažnejším. Diabetes sa podieľa  

na rozvoji život ohrozujúcich stavov a je jedným z dôvodov zlyhania obličiek, slepoty 

a taktiež rôznych kardiovaskulárnych ochorení.  

V predkladanej práci sa zaoberám nefropatiou a jej laboratórnou diagnostikou.  

Ide o jednu z mnohých komplikácií diabetu, ktorá taktiež pomaly nadobúda charakter 

epidémie. Včasnou diagnostikou je možné odhaliť už aj počiatočné štádia chronického 

zlyhávania obličiek. Pri preventívnych vyšetreniach je však dôležité použiť vhodný 

a citlivý parameter, ktorý odhalí poškodenie obličiek čo najskôr. V experimentálnej 

časti práce som analyzovala výsledky pacientov z diabetologickej ambulancie 

Nemocnice svätého Michala v Bratislave. Zamerala som sa na parametre diabetickej 

nefropatie a ich vzťah k jej rozvoju.  
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1. Diabetes mellitus – stručná charakteristika 

Diabetes mellitus je klinicky a geneticky veľmi heterogénne chronické metabolické 

ochorenie, ktoré je charakterizované predovšetkým abnormálne vysokými hladinami 

glukózy v krvi. Zvýšené hladiny glukózy majú pretrvávajúci charakter. Spolu 

s hyperglykémiou môže, ale nemusí byť prítomná aj glykozúria. Často sa objavuje 

tendencia k vývoju ketoacidózy. Hyperglykémia je spôsobená poruchou sekrécie 

inzulínu alebo rezistenciou buniek ľudského organizmu voči pôsobeniu inzulínu. Môže 

sa však jednať aj o kombináciu oboch týchto mechanizmov. Počas manifestácie 

ochorenia sa často pridružia aj poruchy metabolizmu tukov a bielkovín,  

preto je diabetes označovaný aj ako skupina chronických metabolických ochorení 

(LeRoith a kol., 2004). 

Diabetes mellitus sa stáva závažným problémom zdravia celej spoločnosti.  

Platí to hlavne pre diabetes mellitus typu 2, ktorého prevalencia sa rýchlo zvyšuje aj 

vďaka spojeniu s obezitou a fyzickou nečinnosťou populácie. Toto chronické  

ochorenie má na svedomí vysokú morbiditu, invaliditu a mortalitu na celom svete 

(Houghton a kol., 2010).  

1.1 Inzulín – hormón zodpovedný za reguláciu glykémie 

Syntéza inzulínu začína tvorbou preproinzulínu na ribozómoch endoplazmatického 

retikula (ER) beta-buniek pankreasu. Obsahuje signálny peptid (hydrofóbnu 

aminokyselinovú sekvenciu), ktorý umožňuje prechod prehormónu do cisterien ER.  

Tu je odštiepený signálnou peptidázou, pričom vzniká proinzulín – prekurzorová forma 

inzulínu. Táto forma je zložená z dvoch reťazcov A a B. Reťazce sú prepojené 

disulfidickými väzbami a spojovacím peptidom, ktorý označujeme ako C-peptid.  

Vznik aktívneho inzulínu sa uskutočňuje v Golgiho aparáte, pričom sa pôsobením 

peptidáz uvoľňuje C-peptid, ktorý je biologicky inaktívny a spolu s inzulínom a zinkom 

(Zn
2+
) tvorí sekrečné granulky. Ich obsah je uvoľnený do krvi po stimulácií beta-buniek 

na základe glykémie, fosforylácie glukózy v beta-bunkách pankreasu a jej následnej 

oxidácie v procese glykolýzy a v Krebsovom cykle (Dobrota a kol., 2012).  

Inzulín vykonáva svoju funkciu väzbou na špecifické receptory bunkových 

membrán. Tieto receptory sú veľké transmembránové glykoproteíny. Ich intracelulárna 
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časť je tvorená tyrozínkinázou, ktorá začína kaskádu fosforylačných a defosforylačných 

reakcií. To vedie k presunu transportérov glukózy do bunkovej membrány, 

k zvýšenému vychytávaniu glukózy vo svaloch a tukovom tkanive, k aktivácií enzýmu 

glykogénsyntetázy, k stimulácií fosfofruktokinázy a pyruvát dehydrogenázy, ktoré 

regulujú glykolýzu a oxidáciu glukózy (Barnett, 2012). Pri diabete 2. typu (DM2) býva 

koncentrácia inzulínu na rozdiel od diabetu 1. typu (DM1) normálna alebo zvýšená. 

Najčastejšie môže byť porušený (znížený) prenos signálu, ktorý ovplyvňuje 

vyplavovanie inzulínu. Môže nastať situácia, kedy je znížené množstvo inzulínových 

receptorov na membránach buniek alebo dochádza k zníženiu prenosu signálu  

cez inzulínové receptory (obr. 1). Následkom týchto skutočností dochádza k vzostupu 

glykémie. Vzniknutá hyperglykémia opäť stimuluje beta-bunky pankreasu k tvorbe 

inzulínu a môže dochádzať až k ich vyčerpaniu (Dobrota a kol., 2012). 

 

Obr. 1 Transport glukózy do normálnej a inzulín rezistentnej bunky (Insulite 

Laboratories, 2013) 

Inzulínová rezistencia (IR) je kľúčovým rysom ochorenia DM2.  

Je charakterizovaná znížením biologickej účinnosti inzulínu a to vo vzťahu  

k inzulín - dependentnému prestupu glukózy do svalov a tukového tkaniva a  

k potlačeniu tvorby cukru v pečeni. Porucha je receptorovo – postreceptorového 

charakteru. Je multigénne determinovaná a predpokladá sa, že k zodpovedným génom 
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patria gény pre inzulínový receptor, transportné mechanizmy glukózy, glukokinázu, 

tyrozínkinázu, enzýmy proteoanabolických pochodov, enzýmy lipogenézy, enzýmy 

syntézy glykogénu vo svalovom a tukovom tkanive (Olšovský, 2012). 

IR je v silnom spojení s obezitou. U obéznych pacientov prevládajú veľké 

adipocyty, čo spôsobuje ich vyššiu rezistenciu k schopnosti inzulínu ovplyvňovať  

a potláčať lipolýzu a to hlavne vo viscerálnej a hlbokej subkutánnej oblasti.  

Z toho dôvodu dochádza k zvýšenému uvoľňovaniu a k zvýšeniu cirkulujúcich hladín 

neesterifikovaných voľných mastných kyselín (NEFA) a glycerolu, pričom  

oba spôsobujú zhoršenie inzulínovej rezistencie v kostrových svaloch a v pečeni 

(Goldstein a kol., 2008). 

1.2 Klasifikácia ochorenia diabetes mellitus 

Diabetes mellitus sa najčastejšie klasifikuje podľa patofyziologického mechanizmu, 

ktorý spôsobuje hyperglykémiu. Rozoznávame: 

 diabetes typu 1 – vyznačuje sa absolútnym nedostatokom inzulínu, 

 diabetes typu 2 – vyznačuje sa inzulínovou rezistenciou spojenou s rôznym 

stupňom poruchy sekrécie inzulínu, 

 gestačný diabetes – určitá forma intolerancie glukózy počas tehotenstva, 

 ostatné typy diabetu – vyplývajú z osobitých podmienok ako sú rôzne 

genetické vady beta-buniek pankreasu alebo účinku inzulínu, poruchy 

exokrinnej funkcie pankreasu, endokrinné poruchy, užívanie liekov, 

chirurgické zákroky, malnutrícia, infekcie a mnohé ďalšie ochorenia 

(Schilling McCann, 2007).  

1.3 Základné symptómy 

Základným príznakom ochorenia diabetes je hyperglykémia. Pacient najčastejšie 

pozoruje príznaky, ktoré tvoria tzv. klasickú triádu. Klasická triáda symptómov 

spojených s diabetes mellitus sa skladá zo smädu, polyúrie (často noktúrie) a straty 

hmotnosti. Mnoho pacientov s týmto ochorením uvádza aj ďalšie symptómy: svrbenie 

alebo balanitídu, únavu a rozmazané videnie. 
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Komplex príznakov ako smäd, polydipsia a polyúria naznačujú na diagnózu 

diabetes mellitus, ale môžu sa vyskytnúť aj pri iných ochoreniach (Houghton a kol., 

2010). 

1.4 Diabetes mellitus 1. typu  

Diabetes mellitus 1. typu (DM1) bol označovaný ako inzulín – dependentný 

diabetes mellitus (spôsobený nedostatkom inzulínu) alebo juvenilný diabetes (ochorenie 

môže prepuknúť kedykoľvek pred dovŕšením 30. roku života). Obyčajne je však toto 

ochorenie diagnostikované už v detstve (Schilling McCann, 2007). Americká 

diabetologická asociácia rozdelila diabetes 1. typu na typ 1A a typ 1B. 

Typ 1A je charakterizovaný ako imunitne sprostredkovaná forma, pri ktorej  

sú prítomné protilátky proti Langerhansovým ostrovčekom pankreasu (obr. 2). 

Špecifický môže byť aj zápal týchto ostrovčekov, ktorý vedie k deštrukcii beta-buniek 

pankreasu. Pri type 1B dochádza k ťažkému deficitu inzulínu bez známok autoimunity. 

 

Obr. 2 Schematický nákres Langerhansových ostrovčekov (Nemecz, 2013) 

Imunitne sprostredkovaná deštrukcia beta-buniek Langerhansových ostrovčekov  

je daná viacerými faktormi: genetickými, autoimunitnými, enviromentálnymi (Rybka, 

2007). Genetické faktory sú jednoznačne najdôležitejšie pri určovaní náchylnosti 

k diabetu 1. typu. HLA alely chromozómu 6P sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú 

vnímavosť k tejto forme. Jedná sa o alely, ktoré kódujú molekuly hlavného 

histokompatibilného komplexu triedy II, nachádzajúce sa na povrchoch  

antigén-prezentujúcich buniek (makrofágoch). Tie predstavujú antigény pre T bunky,  
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ktoré sú hlavné efektory autoimunitného procesu zodpovedného za deštrukciu  

beta-buniek Langerhansových ostrovčekov. HLA DR3/DR4 heterozygoti nesú najväčšie 

riziko vzniku diabetu 1. typu. Viac ako 90% pacientov, ktorí trpia ochorením diabetes 

mellitus 1. typu, sú nositeľmi genotypu HLA-DR3, DQB1*0201 alebo HLA-DR4, 

DQB1*0302. 

Pri autoimunitnom procese, ktorý vedie k deštrukcii beta-buniek Langerhansových 

ostrovčekov, vznikajú aj rôzne protilátky: inzulínové protilátky (IAA), ostrovčekové 

cytoplazmatické protilátky (ICA), protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej 

(GADA) a protilátky proti tyrozínfosfatáze (IA – 2) (Levy, 2011). 

Väčšina pacientov trpiacich diabetom mellitus typu 1B je afrického alebo azíjskeho 

pôvodu. Postihnutí trpia epizodickými ketoacidózami a vykazujú rôznu mieru 

nedostatku inzulínu medzi jednotlivými epizódami. Táto forma diabetu je pomerne silne 

dedičná. Nie sú prítomné dôkazy o beta-bunkovej autoimunite a nemá súvis s HLA 

(Serrano-Ríos a kol., 2010).  

1.5 Diabetes mellitus 2. typu 

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) neoznačuje jednoduché ochorenie,  

ale heterogénnu skupinu hyperglykemických syndrómov, ktoré sa navzájom od seba 

líšia fenotypovo aj genotypovo. Približne 90% prípadov DM2 má multifaktoriálnu 

patogenézu. Tento typ diabetu je často spojený s nezdravým životným štýlom (chýbanie 

fyzickej aktivity, nadmerný príjem potravy a požívanie alkoholických nápojov) 

(Serrano-Ríos a kol., 2010). DM2 patrí k najčastejším metabolickým ochoreniam. 

Vyznačuje sa relatívnym nedostatkom inzulínu, ktorý vedie k nedostatočnému 

využívaniu glukózy organizmom a prejavuje sa následnou hyperglykémiou.  

Veľmi významnou skutočnosťou je progradujúci charakter ochorenia, ktorý postupne 

vedie k úbytku beta-buniek pankreasu a k znižovaniu ich sekrečnej schopnosti.  

Pre diabetes tohto typu sú charakteristické dva patofyziologické mechanizmy: 

inzulínová rezistencia (chybné pôsobenie inzulínu v cieľových tkanivách)  

a inzulinodeficiencia (porušená sekrécia inzulínu, ktorá je podmienená chybnou 

funkciou beta buniek Langerhansových ostrovčekov) (Olšovský, 2012). 
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2. Chronické komplikácie ochorenia diabetes mellitus 

Dlhodobé komplikácie diabetu sú spôsobené poškodením ciev, pričom poškodenie 

cirkulácie dobre koreluje s úrovňou hladiny glukózy v krvi. Endoteliálne poškodenie 

artérií a kapilár vedie ku narastajúcej frekvencii výskytu makrovaskulárnych 

a mikrovaskulárnych komplikácií. 

K makrovaskulárnym komplikáciam možno zaradiť ischemickú chorobu srdca, 

cerebrovaskulárne ochorenia a rôzne ochorenia periférnych ciev. K mikrovaskulárnym 

komplikáciam radíme neuropatiu, retinopatiu a nefropatiu (O'Keefe a kol., 2009). 

2.1 Stručná charakteristika makroangiopatických a mikroangiopatických 

komplikácií diabetu 

Makroangiopatické komplikácie diabetu súvisia hlavne s aterosklerotickým 

postihnutím veľkých a stredne veľkých tepien. Diabetická ateroskleróza sa podstatne 

nelíši od aterosklerotických zmien u nediabetikov. Hlavný rozdiel je v tom,  

že u diabetických pacientov majú akcelerovanejší a komplikovanejší klinický priebeh 

(Gavorník, 2000). Môže sa prejavovať ako ischemická choroba srdca, dolných končatín 

alebo mozgu. Tie môžu prechádzať do život ohrozujúcoch stavov – infarkt myokardu, 

cievna mozgová príhoda (Mokáň, 2011). 

Pri vzniku mikroangiopatických komplikácií zohráva najväčší význam perzistujúca 

hyperglykémia. Špecifikými mechanizmami pôsobí predovšetkým na kapiláry obličiek, 

očí a nervov, čo vedie k ich poškodeniu. Ďalšími faktormi, ktoré napomáhajú rozvoju 

týchto komplikácií je predovšetkým zvýšený krvný tlak a dyslipidémia (Mokáň, 2011).  

Diabetickú neuropatiu možno charakterizovať ako klinicky heterogénny syndróm, 

pri ktorom dochádza k poškodeniu periférnych, kraniálnych a autonómnych nervov 

(Mazanec a kol., 2009). Postihnutie nervovej sústavy začína od akrálnych častí tela, 

hlavne postihnutím dolných končatín. V iniciálnych fázach diabetickej neuropatie  

sú najčastejšie postihnuté senzitívne vlákna. Postihnutie je často difúzneho charakteru 

(Olšovský, 2007). Klasifikácia neuropatií je pomerne komplikovaná a najlepšie 

vyhovuje pre používanie v klinickej praxi klasifikácia podľa P. K. Thomasa.  
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Podľa tejto klasifikácie sa neuropatie rozdeľujú na hyperglykemickú, generelizovanú, 

fokálnu, resp. multifokálnu a rôzne zmiešané formy. Generalizovanú neuropatiu možno 

rozdeliť na chronickú senzitívnu a motorickú, akútnu bolestivú diabetickú 

polyneuropatiu a autonómnu neuropatiu. Kraniálnu, proximálne motorickú, 

thorakoabdominálnu neuropatiu a periférnu mononeuropatiu zaraďujeme k fokálnym 

a multifokálnym neuropatiám (Mazanec a kol., 2009). 

Ďalšou často vyskytujúcou sa komplikáciou u diabetikov je syndróm diabetickej 

nohy. Tento syndróm je vyvolaný deštruktívnymi zmenami, ktoré vznikajú distálne  

od členka. Následkom deštruktívneho poškodenia tkanív sú rozsiahle ulcerácie 

a gangrény. V niektorých prípadoch je nutné vykonať amputáciu dolnej končatiny 

(Piťhová, 2008). Najčastejšou príčinou vzniku diabetickej nohy je periférna neuropatia 

v kombinácií s poruchami mikrocirkulácie a nedostatočným prekrvením, ktoré  

je vyvolané predovšetkým aterosklerotickými zmenami veľkých ciev (Mokáň, 2011). 

Syndrómom diabetickej nohy je postihnutých približne 5 – 10% pacientov s DM. 

Diabetici, ktorí sú už v štádiu renálnej insuficiencie, trpia týmto syndrómom podstatne 

častejšie (Broulíková, 2013).  

Diabetická retinopatia (DR) je rovnako závažnou komplikáciou (Sosna, 2009).  

Táto komplikácia je jednou z najčastejších príčin slepoty vo veku od 20 do 74 rokov. 

Riziko straty zraku u pacientov s DM je 5,2 krát vyššie ako u jedincov bez diabetu 

(Molnárová, 2012). Prvým príznakom, ktorý naznačuje, že dochádza k rozvoju 

retinopatie, sú mikroaneuryzmy. Pri prasknutí takto zmenených kapilár sietnice 

vznikajú mikrohemorágie, ale aj väčšie hemorágie. Pri ďalšom rozvoji DR sa objavujú 

prevažne venózne zmeny, ktoré sa označujú ako diabetická flebopatia. Intraretikulárne 

mikrovaskulárne abnormality postupne prechádzajú až do proliferatívnej formy DR,  

pri ktorej dochádza k rozvoju neovaskularizácií. DR je možné najlepšie zvládnuť 

prevenciou. Tú možno docieliť optimálnou kompenzáciou diabetu, ale aj ďalších 

faktorov (hypertenzia a dyslipidémia) (Sosna, 2009). 

Poslednej z mikroangiopatických komplikácií diabetu, ktorou je diabetická 

nefropatia, je venovaná nasledujúca kapitola. 



- 16 - 

 

2.2 Diabetická nefropatia 

Diabetická nefropatia (DN) je chronickou komplikáciou oboch základných typov 

diabetu (DM1 a DM2). Predstavuje najčastejšiu príčinu konečného štádia ochorenia 

obličiek (End Stage Renal Disease - ESRD) a zodpovedá za vysokú mortalitu pacientov 

s diabetom. Je to syndróm charakterizovaný pretrvávajúcou albuminúriou -  

> 300mg/24h. Musí byť preukázaná minimálne v dvoch stanoveniach, medzi ktorými 

uplynula doba približne 3 až 6 mesiacov. Pre DN je charakteristický aj stabilný pokles 

glomerulárnej filtrácie (GF) a zvýšenie krvného tlaku.  

U pacientov s nefropatiou sa pomerne často vyvíjajú aj ďalšie komplikácie najmä 

kardiovaskulárneho charakteru: hypertenzia, urýchlený rozvoj aterosklerózy a zvýšené 

riziko cievnej mozgovej príhody. Tieto život ohrozujúce komplikácie prispievajú 

k zvýšenému množstvu predčasných úmrtí diabetických pacientov. Z celkového 

množstva postihnutých osôb diabetom zomiera na následok zlyhania obličiek približne 

30% (Jennette, 2007).  

V závislosti od množstva vylúčeného albumínu obličkami rozoznávame 

normoalbuminúriu, mikroalbuminúriu a makroalbuminúriu (Tab. 1) (Shaw a kol. 2012). 

Tab. 1 Rozdelenie albuminúrie (Shaw a kol. 2012) 

 μg/min mg/24h 

Normoalbuminúria < 20 < 30 

Mikroalbuminúria 20 – 200 30 – 300 

Makroalbuminúria > 200 > 300 

Postihnutie obličiek môže byť charakterizované rôznou etiopatogenézou a rôznymi 

klinickými prejavmi. Rozpoznávame: 

 nefropatie vznikajúce v súvislosti s diabetom, 

 nefropatie spôsobené zmenami ciev, ktoré nastávajú pri hypertenzii 

u diabetických pacientov a pri akcelerovanej ateroskleróze, 

 nefropatie vznikajúce na podklade infekcie močových ciest a obličiek, 

 nediabetické nefropatie, ktoré ďalej rozdeľujeme na neglomerulárne 

a glomerulárne, 
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 nefropatie vznikajúce po nefrotoxickom pôsobení liekov po iatrogénnom 

poškodení obličiek (Rybka, 2007). 

Nové rozdelenie diabetickej nefropatie bolo publikované v roku 2010 v časopise 

Journal of the American Society of Nephrology. Na podklade nálezov biopsie obličiek 

rozdelila skupina lekárov diabetickú nefropatiu na: 

 trieda I – zhrubnutie glomerulárnej bazálnej membrány, 

 trieda II s podtriedami IIa (mierna mezangiálna expanzia) a IIb (závažná 

mezangiálna expanzia), 

 trieda III – Kimmelstielove - Wilsonove lézie (nodulárna skleróza), 

 trieda IV – diabetická glomeruloskleróza v pokročilom štádiu (Krčméry a kol., 

2012). 

2.2.1 Rizikové faktory diabetickej nefropatie 

V rozvoji diabetickej nefropatie sa uplatňujú viaceré faktory – neovplyvniteľné  

a ovplyvniteľné. Medzi neovplyvniteľné patria genetické faktory, vek a rasa. 

K ovplyvniteľným patrí hyperglykémia, hypertenzia, dyslipidémia a glomerulárna 

filtrácia.  

Genetická predispozícia podstatne určuje výskyt a závažnosť diabetickej nefropatie. 

Pravdepodobnosť jej rozvoja je vyššia u súrodencov a detí, ktorých rodičia trpia týmto 

syndrómom. Aj keď pravdepodobnosť, že chromozómy 3, 7, 18 a 20 sú spojené 

s diabetickou nefropatiou je pomerne vysoká, stále nemožno potvrdiť úlohu určitej 

predisponujúcej genetickej determinanty kvôli nespoľahlivým a neuceleným výsledkom 

štúdií daných genetických faktorov.  

Súvislosť medzi rozvojom diabetickej nefropatie a rasovou príslušnosťou bola 

dokázaná u určitých etnických skupín, avšak táto súvislosť bola vyvolaná hlavne 

socioekonomickými faktormi, ktoré súvisia s výživou a nedostatočnou kontrolou 

glykémie, krvného tlaku a telesnej hmotnosti.  

Vyššie hodnoty body mass indexu (BMI) zvyšujú riziko vzniku chronického 

ochorenia obličiek u diabetických pacientov (Vujičić a kol., 2012).  
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2.2.2 Glomerulárna filtrácia 

Každá z obličiek obsahuje približne milión nefrónov, pričom každý nefrón  

sa skladá z renálneho telieska a renálnych tubulov (obr. 3). Renálne teliesko je zložené 

z klbka vlásočníc – glomerulus, ktorý je obklopený Bowmanovým vačkom. Renálne 

tubuly sú rozdelené na tri segmenty: proximálne tubuly, Henleho kľučka a distálne 

tubuly (Rhoades a kol., 2012). 

 

Obr. 3 Renálne teliesko (Cummings, 2001) 

Podstatou glomerulárnej filtrácie je ultrafiltrácia krvnej plazmy. Funguje  

ako molekulové sito, ktoré prepúšťa malé molekuly, ale veľkým makromolekulám 

(napr. plazmatické proteíny) nedovolí preniknúť do ultrafiltrátu plazmy. Preto má 

glomerulárny filtrát rovnaké fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie ako krvná plazma. 

Jediný rozdiel spočíva v tom, že prakticky neobsahuje bielkoviny, a tak dochádza 

k redukcii onkotického tlaku filtrátu. Ultrafiltrát plazmy prechádza z glomerulárnych 

kapilár do miesta Bowmanovho vačku cez bariéru glomerulárnej filtrácie, ktorá 

pozostáva z 3 vrstiev (obr. 4): 

 1. vrstva: endotel kapiláry – lamina fenestra – je tvorená pórmi alebo malými 

okienkami, 

 2. vrstva: bazálna membrána – je tvorená sieťou  jemných fibríl ponorených  

do gélovej matrix, 

 3. vrstva: podocyty - predstavujú viscerálnu vrstvu Bowmanovho vačku. 
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Priestor medzi priľahlými podocytmi sa označuje ako filtračná štrbina, ktorá  

je široká asi 40 nm a je premostená membránou, ktorej kľúčovým komponentom  

je nefrín (Rhoades a kol., 2012). 

 
Obr. 4 Schematický nákres troch vrstiev bariéry glomerulárnej filtrácie (Rhoades 

a kol., 2012) 

Odhad glomerulárnej filtrácie (GFR) sa považuje za najlepší parameter pre určenie 

funkcie obličiek zdravých aj chorých jedincov. Normálna glomerulárna filtrácia sa mení 

s vekom, pohlavím a tiež s celkovou veľkosťou tela. Jej zníženie predchádza nástupu 

zlyhania obličiek. Produkcia moča počas dňa nie je rovnomerná. Zdravý jedinec 

produkuje denne cca 1 – 2 litre moča. Z tohto množstva je väčšina vytvorená počas dňa 

(60 – 80%). V noci dochádza k relatívnej retencii vylučovaných látok a vody.  

Na tvorbe moča sa podieľajú tri mechanizmy: glomerulárna filtrácia, tubulárna 

resorpcia a tubulárna sekrécia. 

Glomerulárna filtrácia je ovplyvnená viacerými determinantami. Hnacou silou 

filtrácie v kapilárach glomerulu sú Starlingove sily. Procesy v glomerulárnych 

kapilárach sa však odlišujú v určitých bodoch: 

 k výmene tekutín nedochádza medzi  kapilárou a okolitým medzibunkovým 

priestorom, ale medzi tekutinou Bowmanovho puzdra a kapilárou, 

 hodnota hydrostatického tlaku je diametrálne odlišná, z čoho vyplýva, že pohyb  

je jednostranný, 

 k pohybu tekutiny dochádza cez bariéru, ktorá má unikátnu morfológiu  

a s tým súvisiace aj rozdielne vlastnosti (Langmeier a kol., 2009). 
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Glomerulárny filtračný tlak (GFP) je výsledná sila, ktorá vzniká súčtom 

Starlingových síl v glomerulárnych kapilárach. Popisuje ho vzorec: 

GFP = PGC – PBC + πBC – πGC   (1) 

kde PGC je tlak krvi v kapilárach glomerulu (asi 60 mm Hg), PBC je hydrostatický tlak v Bowmanovom 

puzdre pôsobiaci proti tlaku krvi v kapilárach (15 mm Hg), πBC je onkotický tlak v Bowmanovom puzdre 

(jeho fyziologcká hodnota je 0 mm Hg) a πGC je onkotický tlak plazmatických bielkovín (hodnota je 

približne 25 – 29 mm Hg) (Langmeier a kol., 2009). 

2.2.3 Patofyziológia diabetickej nefropatie 

K hlavnému etiopatogenetickému faktoru diabetickej nefropatie možno zaradiť 

perzistujúcu hyperglykémiu. Na vzniku nefropatie sa okrem hyperglykémie podieľajú  

aj na nej závislé hemodynamické a metabolické zmeny v renálnej mikrocirkulácii. 

K hemodynamickým faktorom, ktoré sa podieľajú na rozvoji nefropatie radíme 

systémovú hypertenziu (Bouček, 2011). Na rozvoji diabetickej nefropatie sa podieľajú 

dysproporčná aferentná vazodilatácia, diabetická hyperfiltrácia a intraglomerulárna 

hypertenzia. Zmeny nastávajúce pri diabete sú charakterizované dysproporčným 

poklesom rezistencie aferentných arteriol v porovnaní s eferentným tonusom. 

Intraglomerulárna hypertenzia je hlavným patofyziologickým podkladom pre vznik 

hyperfiltrácie (Krčméry a kol., 2012). 

V rozvoji diabetickej nefropatie bola potvrdená aj úloha niektorých hormónov.  

Po podaní infúzie analógov somatostatínu dochádza k poklesu hyperfiltrácie a k zmene 

veľkosti obličiek. Po exogénnom podaní inzulínu podobného rastového faktora (IGF-1) 

nediabetickým pacientom došlo k dilatácií aferentných arteriol a zvýšeniu rýchlosti 

glomerulárnej filtrácie, čo sú zmeny, ktoré možno pozorovať v počiatočnom štádiu 

diabetickej nefropatie (Vujičić a kol., 2012). 

Z dôvodu chronickej hyperglykémie dochádza ku vzniku glykačných produktov.  

Je to heterogénna skupina modifikovaných proteínov, lipidov a nukleových kyselín. 

Jedná sa o neenzymatický proces. Iniciálnou reakciou vzniká Schiffova báza.  

Je to reverzibilný proces závislý od koncentrácie glukózy a reaktantov, ktoré vstupujú 

do reakcie. Koncové glykačné produkty zvyšujú vaskulárnu permeabilitu a prispievajú 

ku produkcii rastových faktorov a cytokínov. Možu modifikovať extracelulárnu matrix 
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zmenou jej štruktúry a rozpustnosti, čo vedie ku hromadeniu fibronektínu, kolagénu 

a laminínu. Abnormality glomerulárnej extracelulárnej matrix vedú ku zvýšenej 

proliferácií mezangiálnych buniek a k zvýšeniu glomerulárnej permeability, ktorá  

má súvis s mikroalbuminúriou. Glykovaný kolagén sa podieľa na zmene filtračnej 

schopnosti glomerulárnej bazálnej membrány. Receptory pre glykačné produkty  

sa vyskytujú na endotelových bunkách, makrofágov, mezangiálnych bunkách  

a na bunkách hladkého svalstva. Interakcie medzi týmito receptormi a glykačnými 

produktmi vedú k zvýšeniu oxidačného stresu (Vojtková a kol., 2012). Glykačné 

produkty sa hromadia v tkanivách, čo má za následok rozvoj jednotlivých 

mikrovaskulárnych komplikácií diabetu (Vujičić a kol., 2012).  

Polyolová metabolická cesta zohráva tiež svoju úlohu v rozvoji diabetickej 

nefropatie. Účinkom enzýmu aldózareduktáza sa pri hyperglykémií glukóza redukuje  

na sorbitol (polyol) za vzniku redukovaného nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu 

(NADPH). V druhom kroku sa účinkom sorbitoldehydrogenázy mení sorbitol  

na fruktózu. K hlavným následkom polyolovej cesty patrí hromadenie sorbitolu.  

To spôsobuje nárast osmotického tlaku v bunkách a dochádza k ich poškodeniu. 

Spotrebúva sa NADPH, ktorý je nevyhnutný pri regenerácií redukovaného glutatiónu.  

Pri poklese jeho koncentrácie dochádza k oslabeniu vnútrobunkovej zložky  

pri antioxidačnej ochrane. Zvýšenie  redukovaného nikotínamidadenindinukleotidu 

(NADH) má za následok zmeny v metabolizme myoinozitolu, čo sa podieľa na vzniku 

hyperglykemickej pseudohypoxie. Zároveň dochádza k nadbytku fruktózy, ktorá  

je pri reakcii katalyzovanej fruktózo-3-fosfokinázou zmenená na fruktóza-3-fosfát.  

Ten je ďalej spontánne oxidovaný na 3-deoxyglukozón (jeden z produktov neskorej 

fázy glykácie bielkovín). Mení sa aj pomer pyruvát/laktát, čoho následkom je diabetická 

hyperglykemická pseudohypoxia, čím možno ozrejmiť prvé zmeny v mikrocirkulácií  

pri zvýšenej hladine cukru v krvi (Gavornik, 2000). 

Pri hexosaminovej metabolickej ceste dochádza účinkom hexokinázy ku konverzii 

glukózy na glukóza-6-fosfát a následne v procese glykolýzy na fruktóza-6-fosfát,  

ktorá je enzýmom fruktóza-6-fosfátamidotransferázou metabolizovaná  

na glukosamín-6-fosfát (Sharma a kol., 2013). Vzniknutá molekula je potrebná  

ako substrát pre syntézu látok, ktoré svojou akumuláciou v tkanivách vedú k aktivácií 

transformujúceho rastového faktora β, oxidačnému stresu a k aktivácií proteínkinázy C 
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(Teplan a kol., 2006). Aktivácia proteínkinázy C je jedným z hlavných mediátorov 

hyperglykémiou indukovaného poškodenia tkanív (Vujičić a kol., 2012). Proteínkináza 

C (PKC) má 11 izoforiem, pričom 9 z nich je aktivovaných diacylglycerolom (DAG), 

ktorý vzniká pri nadbytku glyceraldehyd-3-fosfátu. Zvýšenie koncentrácie glukózy 

vedie ku zvyšenému množstvu DAG, ktorý aktivuje PKC. Aktivovaná PKC spôsobuje 

zmeny v krvom prietoku obličkami (Sharma a kol., 2013). Dochádza k zvýšeniu 

priepustnosti, zvýšeniu syntézy extracelulárnej matrix a zvýšeniu produkcie reaktívnych 

foriem kyslíka (ROS), ktoré majú za následok poškodenie obličiek. Transformujúci 

rastový faktor β je kľúčovým faktorom, ktorý sa podieľa na intrarenálnej produkcii 

kolagénu (Krčméry a kol., 2012).   

Významnú úlohu pri rozvoji diabetickej nefropatie má tiež regulácia expresie 

heparanázy. Jej pôsobením dochádza na povrchu endotelových buniek k zníženiu 

heparánsulfátu a k následnej zmene negatívneho náboja, čím sa zvyšuje priepustnosť 

glomerulárneho filtra pre albumín (Vujičić a kol., 2012).  

Pri ochorení majú úlohu aj štrukturálne poruchy, ku ktorým radíme renálnu 

hypertrofiu, zhrubnutie glomerulárnej bazálnej membrány a akumuláciu extracelulárnej 

– mezangiálnej a intersticiálnej matrix (Teplan a kol., 2006). 

2.2.4 Štrukturálne zmeny glomerulu pri diabetickej nefropatii  

 V prvých fázach diabetu sa zvyšuje hmotnosť a veľkosť obličiek spolu s obsahom 

RNA a bielkovín. Zvyšuje sa aj syntéza DNA v obličkách. Hypertrofia obličiek  

je neovplyvniteľná, ale môže sa jej zabrániť včasnou terapiou diabetu. Dochádza  

aj ku glomerulárnej hypertrofii, ktorá je sprevádzaná hypertrofiou tubulov, pričom 

proximálny a distálny tubulus sa predĺži približne o 20%. 

Častým nálezom je difúzna glomerulárna lézia, kedy dochádza k rozšíreniu 

mezangia, zhrubnutiu glomerulárnej bazálnej membrány. V jej ďalšom vývoji možno 

pozorovať zúženie kapilár a periglomerulárnu fibrózu. Môžu byť prítomné  

aj exsudatívne lézie a zmeny arteriol – hyalinóza aferentnej a eferentnej arterioly. 

Zmeny interstícia a tubulov sú menej špecifické (Schück a kol., 2006).  

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Otto+Sch%C3%BCck%22
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Medzi najznámejšie histologické nálezy však patrí nodulárna interkapilárna 

glomeruloskleróza (obr. 5). Noduly, ktoré vznikajú sú prevažne mezangiálneho 

pôvodou a v ranej fáze môžu obsahovať aj pyknotické jadrá.   

 

Obr. 5 Normálne kapiláry glomerulu a nodulárna glomeruloskleróza (Kidney Center, 

2013) 

2.2.5 Klinické štádiá diabetickej nefropatie 

Diabetická nefropatia prechádza viacerými fázami, pričom zlyhanie obličiek  

je charakteristické pre poslednú fázu. 

1. fáza - hypetrofická, hyperfiltračná – GFR je normálne alebo zvýšené. Veľkosť 

obličiek sa zvyšuje približne o 20%, prietok plazmy je o 10 až 15% vyšší. 

Albuminúria a krvný tlak sú zatiaľ v norme. Táto fáza môže pretrvávať niekoľko 

mesiasov až rokov. 

2. fáza – pokojná. Je charakteristická histologickými zmenami, hlavne zhrubnutím 

bazálnej membrány a expanziou mezangia. GFR je v rozsahu normálnych hodnôt. 

Mnoho pacientov ostáva v tomto štádiu až do konca života. 

3. fáza – incipientná nefropatia, fáza mikroalbuminúrie. Možno zistiť prvé klinické 

príznaky glomerulárneho poškodenia. Vylučovanie albumínu močom je počas tejto 

fázy 30  - 300 mg/deň. Proteínúria nie je zistiteľná pri rutinnom teste močovými 

prúžkami ani testom s kyselinou sulfosalicylovou – moč je negatívny  

na bielkoviny. Za presné testy na zistenie mikroalbuminúrie sa považujú testy 

založené na imunoanalýze. Krvný tlak je v tejto fáze spočiatku normálny, zvyšuje 

sa pri zhoršovaní albuminúrie a prechádza až do hypertenznej úrovne.   

4. fáza – ireverzibilná. Albuminúria prekračuje hodnoty nad 300 mg/deň a celková 

proteinúria je nad 500 mg/deň. Toto štádium býva spojené s hypertenziou a často 
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dochádza k progresívnej renálnej insuficiencii, ktorá vedie k terminálnemu zlyhaniu 

obličiek. 

5. fáza – štádium terminálneho zlyhania obličiek. U pacientov možno pozorovať 

uremický syndróm. Často je nutná substitučná terapia ako peritoneálna dialýza, 

hemodialýza a transplantácia obličiek (Visveswaran, 2009). 

2.2.6 Prevencia a terapia diabetickej nefropatie 

Cieľom primárnej prevencie je snaha zabrániť rozvoju mikroalbuminúrie. Hlavným 

kľúčovým faktorom v sekundárnej prevencii vzniku diabetickej nefropatie je zaistenie 

dlhodobej metabolickej kompenzácie, pričom hladina glukózy v krvi by sa mala 

približovať čo možno najbližšie k normálnemu rozmedziu (Gross a kol., 2005).  

Mali by byť zavedené intervenčné opatrenia, hlavne kontrola hladiny glukózy v krvi 

pacienta a meranie hladín glykovaného hemoglobínu. Dôležitú úlohu v rozvoji 

diabetickej nefropatie zohráva hypertenzia, preto je dôležité používať  

aj antihypertenznú liečebnú stratégiu. Pri prevencii sa treba zamerať aj na optimalizáciu 

hladiny lipidov. 

Terapia sa opiera o diétne opatrenia, ktoré je nutné individualizovať. Nutná  

je zmena životného štýlu diabetika. Zmena stravovania by sa mala týkať hlavne 

obmedzenia príjmu bielkovín. Je to jeden z nefroprotektívnych opatrení (Rybka, 2007). 

Hyperlipidémiu je tiež možné korigovať diétnymi opatreniami. V prípade výskytu 

renálnej insuficiencie je cieľom terapie zníženie rýchlosti poklesu funkcie obličiek 

a zabránenie ďalším sekundárnym komplikáciam (Gross a kol., 2005). Niekedy je nutná 

náhrada funkcie obličiek u diabetikov. Najčastejšie sa uplatňuje: hemodialýza, 

peritoneálna dialýza, transplantácia obličky, transplantácia obličky spolu 

s transplantáciou pankreasu (Rybka, 2007). 

Vo fáze manisfestnej diabetickej nefropatie je cieľom terapie prevencia ďalšieho 

rozvoja diabetickej nefropatie. Dôležitá je antihypertenzná terapia, ktorej podstatou  

je inhibícia systému renín – angiotenzín (RAS). Nutná je však kombinácia s diuretikami 

alebo blokátormi vápnikových kanálov (Krčméry a kol., 2012).  

 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22kasi+Visveswaran%22


- 25 - 

 

3. Laboratórne parametre využívané pri screeningu diabetu, sledovaní 

jeho kompenzácie a pri stanovení poškodenia obličiek 

Laboratórna diagnostika poškodenia obličiek sa opiera o viaceré parametre. 

K rutinným vyšetreniam patrí stanovenie odpadu glukózy, celkových bielkovín 

a albumínu počas dňa v 24 hodinovom moči. Albumín možno stanoviť  

aj v jednorázovom moči v prepočte na vylúčený kreatinín. Pri tomto vyšetrení je nutné 

vylúčiť interferujúce vplyvy ako napríklad prebiehajúca infekcia (či už močového 

ústrojenstva alebo inej lokalizovanej infekcie). K rutinným screeningovým postupom 

patrí aj vyšetrenie renálnej funkcie, ktoré sa opiera o stanovenie hladiny sérového 

kreatinínu a meranie alebo odhad glomerulárnej filtrácie (Bouček, 2011). Metódy 

stanovenia jednotlivých parametrov sú uvedené v samostatnej kapitole.  

3.1 Screening ochorenia diabetes mellitus 

Výskyt diabetu je čoraz častejší - postupne sa stáva epidemiologickým problémom 

v celej populácii. Preto je nutné vykonávať screening, ktorý má byť zameraný na skorý  

záchyt hyperglykémie. K rizikovým skupinám patria ľudia: 

 s nadváhou a obezitou, 

 ktorí majú príbuzného diabetika (hlavne prvostupňové príbuzenstvo), 

 s hypertenziou, 

 so zníženým HDL cholesterolom a zvýšenými triacylglycerolmi, 

 trpiaci srdcovocievnymi ochoreniami alebo po cievnej mozgovej príhode, 

 u ktorých sa vyskytuje nejaký symptóm, ktorý môže viesť k podozreniu  

na diabetes, 

 ženy, ktoré porodili dieťa s hmotnosťou nad 4 kilogramy (Zima, 2007). 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vydalo určité podmienky pre screening ochorenia diabetes mellitus.  

Podľa tohto zákona sa pre určenie DM hodnotí hladina glukózy v celej kapilárnej krvi 

alebo v plazme a to u osôb bez rizikových faktorov ako súčasť preventívnej prehliadky 
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raz za dva roky, u pacientov s určitými rizikovými faktormi a rovnako aj u osôb, 

u ktorých sa príznaky diabetu už objavili (Vestník MZ SR, 2011).   

 

Diagnóza diabetu je potvrdená, keď je prítomné jedno z troch kritérií  

pre hyperglykémiu: 

 existujúce príznaky (polydipsia, polyúria, nadmerný smäd) spolu s náhodnou 

koncentráciou glukózy v krvi nad 11 mmol/l, 

 hladina glukózy po minimálne 8 hodinovom hladovaní nad 7 mmol/l, 

 hladina glukózy v plazme po dvoch hodinách je počas oGTT nad 11 mmol/l 

(Winter a kol., 2002). 

3.2 Laboratórne parametre využívané pri hodnotení diabetu 

Okrem stanovenia glukózy sa v diabetológií využíva pre určenie kompenzácie 

diabetu aj stanovenie glykovaného hemoglobínu (Pecová, 2004). Pri podozrení na 

porušenú syntézu inzulínu sa stanovuje koncentrácia C-peptidu. K vyšetreniu funkcie 

beta-buniek a pôsobeniu inzulínu sa používa predovšetkým orálny glukózový 

tolerančný test, pri ktorom je glukóza podávaná perorálne, ale môže byť použitý aj 

intravenózny glukózový tolerančný test (Sacks a kol., 2011). 

3.2.1 Glukóza  

D-glukóza je nevyhnutná pre tvorbu energie, pričom za normálnych fyziologických 

vlastností je jediným zdrojom energie pre mozog. Glukóza po vstrebávaní cez črevnú 

stenu prechádza do portálnej žily, do hepatocytov a buniek iných tkanív. Postupne sa 

začína metabolizovať, dochádza ku vzniku glykogénu (zásobná forma glukózy) a 

mastných kyselín. V prvom kroku jej metabolizmu je premieňaná účinkom hexokinázy 

na glukóza – 6 – fosfát, ktorá následne vstupuje do glykolýzy a prebieha tvorba NADH, 

ATP a pyruvátu (obr. 6), alebo vstupuje do pentózového cyklu (Szablewski, 2011).  
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Obr. 6 Metabolizmus glukózy – glykolýza (Karp, 2009) 

Hladina glukózy v krvi kolíše počas celého dňa. Je regulovaná dvoma základnými 

hormónmi – inzulínom a glukagónom, ktoré sú sekretované endokrinným pankreasom. 

Inzulín pôsobí anabolicky, pomerne rýchlo vychytáva a využíva glukózu. Má za úlohu 

skladovanie prebytočnej glukózy do formy glykogénu (hlavne v pečeni a v kostrovom 

svalstve). Zvyšok glukózy, ktorý nemôže byť prevedený na glykogén, je ukladaný  

do tukovaného tkaniva vo forme mastných kyselín. Glukagón pôsobí katabolicky.  

Jeho hlavnou úlohou je mobilizovanie glukózy zo zásob do krvného obehu premenou 

pečeňového glykogénu (glykogenolýza) a generáciou glukózy z aminokyselín 

(glukoneogenéza) (Chee a kol., 2007).  

Meranie hladiny glukózy môže byť uskutočnené buď z plnej krvi, plazmy, séra, 

moča alebo cerebrospinálnej tekutiny. Ak je použitá plazma alebo sérum, krvné bunky 

sa musia oddeliť čo možno najrýchlejšie, pretože metabolizujú glukózu (Estridge a kol, 

2000).  

3.2.2 Glykovaný hemoglobín 

Glykovaný hemoglobín vzniká pri glykácií bielkovinového reťazca hemoglobínu. 

Na voľné aminokyseliny bielkoviny sa viaže aldehydická skupina glukózy.  
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Jedná sa o neenzymatický dej a jeho rýchlosť je ovplyvnená predovšetkým 

koncentráciou glukózy v krvi. Na začiatku vzniká Schiffova báza.  

Jedná sa o reverzibilný proces. V prípade zníženia prechodnej hyperglykémie sa z tejto 

väzby uvoľní glukóza.  Ak však hyperglykémia pretrváva ďalej, dochádza k Amadoriho 

prešmyku a vzniká ketoamín – HbA1C (obr. 7) (Lacingová a kol., 2008).   

 

Obr. 7 Vznik HbA1c (Amadoriho produkt), medziproduktom pri vzniku HbA1c je 

Schiffova báza (Marchetti, 2009) 

Je to rutinný ukazovateľ dlhodobej kompenzácie DM a možno na základe jeho 

koncentrácie v krvi hodnotiť prehľad o glykémií behom posledných 6 - 8 týždňov.  

Na základe koncentrácie HbA1c možno rozlíšiť dobre kompenzovaných diabetikov  

od tých, ktorým je nutné zasiahnuť do terapie. (Pecová, 2004).  

3.3  Celkové proteíny v moči  

Zdravou obličkou prechádza do moča približne 50 mg bielkovín. Z nich tvoria 

polovicu bielkoviny plazmy, v druhej polovici sú obsiahnuté proteíny z obličiek 

a vývodných ciest močových. Do moča je denne pri normálnej fyzickej aktivite jedinca 

vylučovaných asi 10 mg albumínu, 10 mg nízkomolekulárnych bielkovín  

(LMMP – low molecular mass proteins), ku ktorým patrí alfa-1-mikroglobulín,  

beta-2-mikroglobulín, retinol viažuci proteín, cystatín C. Zvyšok pripadá  

na iné plazmatické bielkoviny, ktoré sa vyskytujú v moči v stopových množstvách: 

transferín, haptoglobín, ceruloplazmín, alfa-1-antitrypsín (Teplan a kol., 2006). 

Zvýšenie exkrécie proteínov do moča, môže byť spôsobené viacerými faktormi: 
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 zmenou v permeabilite glomerulárnych kapilár, 

 zmenou vo veľkostnej a nábojovej selektivite glomerulárnej bazálnej membrány, 

 znížením tubulárnej reabsorpcie a katabolizmu proteínov, 

 zvýšením hladín plazmatických proteínov (Dati a kol., 2005). 

Prvou patologickou zmenou, ktorú možno pozorovať, je zvýšenie podielu 

albumínu. Proteinúrie možno rozdeliť na tri základné typy: glomerulárnu, tubulárnu, 

preglomerulárnu („overflow“). 

Glomerulárna proteinúria môže byť dôsledkom straty negatívneho náboja bazálnej  

membrány alebo výraznejším poškodením tejto membrány, kedy dochádza k vzniku 

rozsiahlejších defektov, ktorými sú schopné prenikať aj proteíny s väčšou molekulovou 

hmotnosťou (Zima, 2007). Jedná sa o zvýšený prestup proteínov cez glomerulárnu 

membránu. Je to citlivý marker poškodenia glomerulov.  

Tubulárna proteinúria vzniká následkom nedostatočnej resorpcie proteínov s nízkou 

molekulárnou hmotnosťou v proximálnych tubuloch. Najčastejšie je považovaná  

za prejav poškodenia tubulointersticiálneho charakteru.  

Preglomerulárna alebo prerenálna („overflow“) proteinúria vzniká následkom 

nadprodukcie nízkomolekulárnych a ľahko filtrovateľných proteínov (ľahkých reťazcov 

imunoglobulínov pri myelóme) (Žabka, 2008). 

Proteinúrie ďalej možno rozdeliť na selektívne, kedy v moči nachádzame 

predovšetkým albumín spolu s malým množstvom proteínov s podobnou molekulovou 

hmotnoťou a neselektívne, pri ktorých prenikajú do moča aj ostatné plazmatické 

proteíny (Žabka, 2008). 

Elektroforetická metóda delenia proteínov v moči na agaróze (hydragély) 

v jednosmernom elektrickom poli sa využíva pre určenie miesta a rozsahu poškodenie 

nefrónu – zisťuje sa typ proteinúrie (Keren, 2003).   

Referenčné rozmedzie celkových proteínov v moči je rozdielne v závislosti od typu 

vzorky moča (Junge a kol., 2006). 

Tab. 2 Celkové proteíny v moči (jednorázovom a zbieranom/24hodín) 

Typ vzorky Celkové proteíny v moči 

Jednorázový moč < 150 mg/l 

Zbieraný moč < 140 mg/24 hodín 
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3.4 Albumín 

Albumín (obr. 8) je najviac zastúpeným a jedným z najvýznamnejších 

plazmatických proteínov. Je hlavným cirkulujúcim proteínom, ktorý je syntetizovaný 

v hepatocytoch (až 24g za deň) a vyznačuje sa prítomnosťou vo všetkých telesných 

tekutinách (Schaller a kol., 2008). Jedná sa o pomerne jednoduchý proteín. Je zložený 

z 585 aminokyselín s molkulovou hmotnosťou 69 kDa. Jeho polčas rozpadu  

je približne 20 dní (Bishop a kol., 2013). 

 

Obr. 8 3-D štruktúra albumínu (I – III: farebne odlíšené sú jednotlivé zložky štruktúry) 

(Berti a kol., 2011) 

K hlavným funkciám albumínu patrí udržiavanie onkotického tlaku, väzobná 

a transportná funkcia. Podieľa sa na transporte hormónov, iónov, liečiv, mastných 

kyselín a bilirubínu. Dôležitou funkciou je aj vytváranie proteínovej rezervy  

pre organizmus (Lee, 2009). 

Najvýznamnejším parametrom v stanovení diagnózy diabetickej nefropatie  

je určenie vylučovania albumínu do moča. Mikroalbuminúria je definovaná  

ako množstvo albumínu vylúčeného do moča, ktoré nie je detekovateľné bežne 

používanými metódami pre stanovenie proteinúrie, ale aj napriek tomu jeho množstvo 

presahuje množstvo albumínu vylučovaného u zdravých osôb (Perušičová, 2001). 

Močová exkrécia albumínu býva zvyčajne menej ako 30 mg/24hod. Po väčšej fyzickej 
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záťaži, v tehotenstve, pri zvýšenom príjme proteínov a pri vyššom príjme tekutín môže 

albuminúria fyziologicky stúpať. Vylučovanie albumínu do moča je počas dňa približne 

o 25% vyššie ako v noci (Krusová, 2007). Za normálnych okolností sa vylučuje  

do moča malé množstvo albumínu, čo je dôsledkom negatívne nabitej kapilárnej steny 

glomerulu. Zvýšené vylučovanie albumínu je dôsledkom straty negatívneho náboja 

kapilárnej steny alebo zmenou veľkosti negatívneho náboja. Exkrécia albumínu močom 

môže byť zvýšená aj pri náraste intraglomerulárneho tlaku. Nárast intraglomerulárneho 

tlaku vzniká v asociácií s diabetom alebo systémovou hypertenziou. Príčinou môžu  

byť aj iné podmienky, ktoré vedú k endoteliálnej dysfunkcii. Za normálnych podmienok 

sa 99% filtrovaného albumínu vstrebáva v proximálnych tubuloch. Pri prolongovanom 

prenikaní nadmerného množstva albumínu do tubulov, môže dochádzať k vyčerpaniu 

reabsorpčnej kapacity tubulov, čo má za následok zvýšené vylučovanie albumínu 

močom. Priamu úlohu zohráva endotel. Glykokalyx, čo je vrstva na povrchu 

glomerulárneho endotelu, je zložený z glykoproteínov a proteoglykánov, pričom hlavne 

heparánsulfát-proteoglykán je zodpovedný za vytvorenie negatívneho náboja.  

Po odstránení glykokalyxu bola dokázaná zvýšená cievna priepustnosť pre bielkoviny. 

Jednotlivé biochemické zmeny, ktoré nastávajú pri rozvoji diabetu, majú za následok 

poškodenie tejto glykokalyxovej vrstvy, čo vedie k následnej mikroalbuminúrií 

(Mogensen a kol., 2011). 

 Na kvantitatívne stanovenie  albuminúrie sa najčastejšie využívajú vzorky 

zbieraného moča (24-hodinový a 8-hodinový nočný). Pre pohodlie pacienta je však 

prijateľnejšie, keď na analýzu poskytne jednorázovú vzorku, z ktorej sa stanovuje 

pomer koncentrácií albumínu a kreatinínu (tento spôsob je vhodnejší pre skríning).  

Pre správnu interpretáciu je dôležité, aby bol nález mikroalbuminúrie zistený 

a potvrdený najmenej v dvoch vzorkách z troch, ktoré boli odobraté v časovom 

rozmedzí 3 – 6 mesiacov, pričom odstup medzi jednotlivými stanoveniami by mal byť 

minimálne jeden mesiac (Ponťuch, 2005). Hodnotenie albuminúrie je často sprevádzané 

nálezmi falošnej pozitivity alebo falošnej negativity. K falošne pozitívnym výsledkom 

môže dochádzať pri dehydratácií, zvýšenej fyzickej námahe, pri zvýšenom príjme 

bielkovín, v tehotenstve, pri infekciách močových ciest, hematúrií, pri výrazne 

alkalickom moči alebo pri užívaní niektorých liečiv. Falošná negativita nastáva hlavne 

ak pacient prijíma vo zvýšenom množstve hypotonické tekutiny, čo býva spojené  

so zvýšenou diurézou (Fořtová a kol., 2012).   
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Pre kvantitatívne stanovenie exkrécie albumínu do moča sa najčastejšie používajú 

tieto metódy: 

 Imunoturbidimetrické metódy stanovenia sú závislé na zákale, ktorý vznikne 

keď albumín vo vzorke reaguje so špecifickou protilátkou. Tento zákal  

je následne meraný spektrofotometricky. 

 Nefolometria, ktorá je založená na meraní rozptyle svetla na komplexoch 

antigén-protilátka, ktoré vzniknú keď protilátky reagujú s albumínom v moči. 

 Kompetitívna ELISA, kedy sa k moču pridáva známe množstvo antigénu, ktorý 

je značený enzýmom (konjugát). Konjugát súťaží s antigénom vo vzorke 

o obmedzený počet väzobných miest protilátok. Následne je pridaný 

chromogénny substrát, pričom intenzita výsledného zafarbenia je nepriamo 

úmerná koncentrácií antigénu vo vzorke. 

 Rádioimunoanalýza, pri ktorej sa využíva antigén značený izotopom. 

Metódy stanovenia môžu byť spojené so signifikantnou falošnou negativitou, 

pretože niektoré zložky albumínu sú imunologicky nereaktívne (Mogensen a kol., 

2011). Strata imunoreaktivity molekúl albumínu je spôsobená účinkom albumínových 

fragmentov na intaktné molekuly v tubulárnej tekutine. Dochádza ku zániku 

disulfidických mostíkov a ku konformačným zmenám následkom čoho vzniká 

imunonereaktívny albumín („nicked“ albumín).  

Ďalšou množnosťou stanovenia sú elektroforetické metódy kapilárne alebo  

na polyakrylamidovom géle, vysokoúčinná kvapalinová chromatografia. Za referenčnú 

metódu by mohla byť v budúcnosti zvolená tandemová kvapalinová chromatografia 

s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) (Fořtová a kol., 2012).   

K semikvantitatívnemu stanoveniu albuminúrie sa využívajú testovacie prúžky. 

Štandardne sa využíva detekcia pomocou kolorimetrickej reakcie medzi albumínom 

a tetrabrómfenolovou modrou, pričom vzniká produkt rozličných odtieňov zelenej. 

Intenzita sfarbenia je závislá na koncentrácií albumínu vo vzorke. Testovacie prúžku  

sú necitlivé k iným proteínom. K testovaniu možno využiť aj sulfosalicylovú kyselinu 

(SSA), ktorá je schopná detekovať všetky proteíny v moči. Po pridaní SSA  

sa meria vzniknutý zákal na nefelometri alebo fotometri (Mogensen a kol., 2011).  
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Pre laboratórne vyšetrenie mikroalbuminúrie možno použiť rôzne typy vzoriek 

moča: zbieraný 24-hodinový, nočný zbieraný, jednorázová ranná vzorka. Ak je použitá 

vzorka jednorázového ranného moča, je nutné stanoviť pomer albumín/kreatinín 

(Schück a kol., 2006). Hraničné hodnoty pre určenie albuminúrie sú udané v tabuľke 3. 

(Krusová, 2007). 

Tab. 3 Vylučovanie albumínu do moča 

 Pomer alb/krea 

(mg/mmol) 

Nočný zber moča 

(μg/min) 

24-hod.zber moča 

(mg/24h) 

Normoalbuminúria    

Muži < 2,5 < 20 < 30 

Ženy < 3,5 

Mikroalbuminúria    

Muži 2,5 – 30 20 – 200 30 – 300 

Ženy 3,5 – 30 

Proteinúria    

Muži > 30 > 200 > 300 

Ženy 

3.5 β-2-mikroglobulín 

β-2-mikroglobulín (β2M) je proteín s molekulovou hmotnosťou 11,8 kDa. 

Je jedným z komponentov HLA proteínov. Nachádza sa na povrchu jadrových buniek 

ľudského organizmu (Medscape, 2012). Z cirkulácie je eliminovaný obličkami. 

Približne 99,8% sa reasorbuje v proximálnych tubuloch a metabolizuje  

na aminokyseliny. Využíva sa pri určení miesta poškodenia obličiek. V prípade 

poškodenia glomerulu, dochádza ku zvýšeniu koncentrácie β2M v sére.  

Ak dôjde k poškodeniu tubulárneho systému, tubuly nie sú schopné reabsorbovať β2M 

a dochádza k nárastu jeho množstva v moči (Dati a kol., 2005). 

3.6 Odhad glomerulárnej filtrácie 

Pomocou funkčného vyšetrenia obličiek je možné posúdiť ich funkciu (normálnu 

alebo zníženú). Vyšetrenie sa najčastejšie používa pri ochoreniach, ktoré postihujú 

tubuly. Veľmi dôležité je postavenie funčného vyšetrenia obličiek z hľadiska rýchlosti 

postupu chronického renálneho ochorenia. (Teplan a kol., 2006). Glomerulárna filtrácia 
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je závislá na viacerých faktoroch, hlavne na veku, pohlaví, svalovej mase a celkovom 

povrchu tela. Normálne hodnoty prepočítané a vztiahnuté na priemerný povrch 

dospelého človeka sú: 

 muž  2,16 ml/s/1,73m
2 
 

 žena  2 ml/s/1,73m
2 

(Stevens a kol., 2006) 

V závislosti od rozvoja chronického poškodenia obličiek (Chronic kidney  

disease - CKD) dochádza aj k zmenám glomerulárnej filtrácie (tab. 4) (Stevens a kol., 

2006).  

Tab. 4 Zmeny glomerulárnej filtrácie počas rozvoja chronického poškodenia obličiek 

(CKD) (Stevens a kol., 2006) 

Štádium 

CKD 
Popis 

GFR  

(ml/s/1,73m
2
) 

1 Poškodenie obličiek s normálnou alebo zvýšenou GFR ≥ 1,5 

2 Poškodenie obličiek s ľahkým poklesom GFR 1 – 1,49 

3 Mierny pokles GFR 0,5 – 0.9 

4 Ťažký pokles GFR 0,25 –29 

5 Zlyhanie obličiek < 0,25 

GFR sa meria pomocou močového alebo plazmatického klírensu ideálneho markera 

pre filtráciu ako je inulín alebo iné alternatívne exogénne látky, ku ktorým môžeme 

zaradiť iotamalát, iohexol, EDTA alebo dietyléntriamínpentaoctovú kyselinu. Meranie 

klírensu za pomoci využitia exogénnych markerov je pomerne zložité, nákladné  

a pomerne náročne pre ich zavedenie do bežnej praxe. Z týchto dôvodov sa častejšie 

využívajú pre odhad glomerulárnej filtrácie endogénne markery ako kreatinín  

alebo cystatín C (Stevens a kol., 2006). 

3.6.1 Kreatinín 

Kreatín je syntetizovaný v pečeni, obličkách a pankrease a následne  

je transportovaný na miesta jeho využitia, ktorými sú hlavne svaly a mozog. Kreatinín 

vzniká pri neenzymatickej, spontánnej a ireverzibilnej reakcii (obr 9). Jedná sa 
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o spontánnu konverziu kreatínu a kreatínfosfátu, pričom sa odštepuje voda. Kreatinín je 

konečný produkt metabolizmu dusíka. Z organizmu je vylučovaný močom. Jeho 

produkcia je odrazom celkovej telesnej svalovej hmoty (Beckett a kol., 2013).  

 

Obr. 9 Neenzymatická spontánna premena kreatínu na kreatinín (Jäger a kol., 2012) 

Metódy, ktoré sa využívajú pri stanovení kreatinínu, sú založené na Jaffého reakcii, 

ktorá bola prvýkrát popísaná v roku 1886. Pri tejto reakcii reaguje kreatinín s kyselinou 

pikrovou v alkalickom roztoku za vzniku červeno-oranžového chromogénu. Reakcia  

je nešpecifická a dochádza pri nej k viacerým interferenciám, najčastejšie s acetónom, 

acetoacetátom, askorbátom, glukózou a pyruvátom. Z tohto dôvodu sa častejšie v bežnej 

praxi používajú metódy so zvýšenou špecificiou. Ku takýmto metódam patrí kinetická 

Jaffeho metóda a reakcia s rôznymi enzýmami (Bishop a kol., 2013).   

Pri kinetickej Jaffého metóde je sérum zmiešané s alkalickým pikrátom a následne 

sa hodnotí zmena absorbancie. Pri tejto metóde sa elimujú interferencie niektorých 

nešpecifických reaktantov, ale aj napriek tomu sa môžu vyskytnúť interferencie 

napríklad s cefalosporínmi. Metóda je rutinne využívaná v praxi. Je pomerne lacná, 

jednoduchá  a rýchla metóda (Bishop a kol., 2013).   

V snahe o zvýšenie špecificity Jaffého reakcie boli vyvinuté metódy spojené 

s využívaním enzýmov (kreatínkináza, kreatináza, sarkosínoxidáza a peroxidáza).  

Jedná sa o sériu enzymaticky katalyzovaných reakcií. Kreatinín je hydrolyzovaný  

na keratín, ktorý je premenený na sarkosín a ureu. Sarkosín je následne oxidovaný  

na glycín, CH2O a H2O2. Peroxidáza katalyzuje oxidáciu pôvodne bezfarebného 

substrátu, pričom vzniká farebný produkt – červené zafarbenie. Následne je zmeraná 

absorbancia vzniknutého produktu a jej hodnota je pramo úmerná množstvu kreatinínu 

vo vzorke (Bishop a kol., 2013).   

Kreatinín možno merať v sére, plazme alebo v moči. K zvýšeniu hladiny kreatinínu 

v plazme dochádza pri renálnom poškodení, ktorá sa vzťahuje na glomerulárnu filtráciu 

(Bishop a kol., 2013).   
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Najbežnejšie využívaným testom pre posúdenie renálnej funkcie je stanovenie 

hladiny kreatinínu v sére. Kreatinín je v tele vytváraný v stabilnom množstve. Podlieha 

voľnej filtrácií glomerulom a za fyziologických podmienok nepodlieha reabsorpcii 

v tubuloch. Nárast kreatinínu v krvi je výraznejší až pri značnom poškodení nefrónov. 

Z toho dôvodu nie je veľmi vhodný k detekcii začiatočných štádií ochorenia obličiek. 

Za senzitívnejší test možno považovať stanovenie klírensu kreatinínu (Miller, 2009). 

Klírens predstavuje virtuálne množstvo plazmy, ktorá sa očistí od látky,  

ktorú sledujeme, za určitý čas. V prípade, ak daná  látka prechádza z plazmy  

do jej ultrafiltrátu a následne sa v tubuloch nevstrebáva späť do krvi, klírens sa rovná 

glomerulárnej filtrácií. Pomerne blízko k týmto kritériam má z endogénnych látok práve 

kreatinín (Rácz a kol., 2010).  

Klírens kreatinínu vypočítame podľa následujúceho vzorca: 

GFR= (U-Krea x V) / (S-Krea x 0,001) / 24 / 3600  (2) 

kde U-Krea je hladina kreatinínu v moči v mmol/l, V je diuréza v ml a S-Krea je hladina sérového 

kreatinínu v μmol/l.  

Výsledok udávame v ml/s a vhodná je taktiež korekcia na štadardný povrch tela,  

čo je 1,73m
2
. Pre stanovenie glomerulárnej filtrácie pomocou klírensu kreatitínu  

je nutné použiť zbieraný moč za definované časové obdobie, najčastejšie za 24 hodín 

(Teplan a kol., 2010).  

Možnosťou pre výpočet glomerulárnej filtrácie je použitie rovnice Cockcrofta 

a Gaulta. Zber moča nie je nutný. Na základe veku, hmotnosti a pohlavia možno 

odhadnúť denný odpad kreatinínu v moči.  

GFRCockcroft-Gault = F x (140 – vek) x hmotnosť /(48,8 x S-Krea)  (3) 

kde vek udávaný v rokoch, S-Krea je hladina sérového kreatinínu v μmol/l, hmotnosť v kg a faktor F 

je rozdielny pre mužou (1,00) a pre ženy (0,85).  

Výsledok je udávaný v ml/s. Od využívania tejto rovnice v praxi sa postupne 

upúšťa (Jabor a kol., 2008).  

Ďalšia možná rovnica pre odhad glomerulárnej filrácie bola prevzatá 

z multicentrickej štúdie, ktorá sa zaoberala vplyvom nízkoproteínovej diéty na rýchlosť 

rozvoja chronického ochorenia obličiek (Modification of Diet in Renal Disease – 

MDRD). Autormi štúdie bol navrhnutý vzorec pre odhad glomerulárnej filtrácie,  
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ktorý vychádza z analýzy na podklade koncentrácie kreatinínu, močoviny a albumínu 

v sére spolu so základnými demografickými veličinami. Na základe počtu laboratórnych 

parametrov, ktoré sa použijú, možno použiť jedno-, dvoj- alebo trojparametrovú 

modifikáciu rovnice MDRD (Teplan a kol., 2010). 

Tab. 5 MDRD rovnice pre výpočet glomerulárnej filtrácie (Teplan a kol., 2010) 

3-parametrová 

(MDRD1) 

GFR = 2,83 x (S-Krea x 0,0113)
-0,999

 x vek
-0,176

 x (S-Urea x 2,8)
-0,17

 x 

(S-Alb/10)
0,318

 x F 

2-parametrová 

(MDRD2) 

GFR = 4,5 x (S-Krea x 0,0113)
-1,007

 x vek 
-0,180

 x (S-Urea x 2,8)
-0,169 

x 

F 

1-parametrová 

(MDRD3) 

GFR = 3,1 x (S-Krea x 0,0113)
-1,154

 x vek
-0,203

 x F 

Legenda: S-Krea je hladina sérového kreatinínu udávaná v μmol/l, S-Urea je hladina močoviny 

v sére udávaná  v mmol/l a S-Alb je hladina sérového albumínu udávaná v g/l, faktor F je v modifikácií 

MDRD1 a MDRD2 pre mužov 1,0 a pre ženy 0,762. V modifikácií MDRD3 je tento faktor pre mužov 

taktiež 1,0, ale pre ženy 0,742.  

Glomeruárna filtrácia je udávaná v ml/s. K výhodám MDRD patrí, že nie je  nutný 

zber moča a stanovenie sérového kreatinínu, urey a albumínu patrí k bežným 

parametrom stanovovaným na každom pracovisku. Výsledok má pomerne vysokú 

spoľahlivosť (Teplan a kol., 2010). 

Kreatinín je závislý od svalovej hmoty, pohlavia a veku. V tabuľke 6 sú uvedené 

normálne hodnoty pre sérový kreatinín a pre odpad kreatinínu v rannom  

a 24-hodinovom zbieranom moči. (Roche Diagnostics, 2013). 

Tab. 6 Hodnoty sérového kreatinínu a odpadu kreatinínu v moči u mužov a u žien  

 S-Krea Ranný moč Zbieraný moč 

Muži 
62 – 106 μmol/l 3450 – 22900 μmol/l 9000 – 21000 μmol/24hod 

Ženy 
44 – 80 μmol/l 2470 – 19200 μmol/l 7000 – 14000 μmol/24hod 

3.6.2 Cystatín C 

Cystatín C (CysC) (obr. 10) je nízkomolekulárny neglykozylovaný proteín zložený 

zo 120 aminokyselín. V minulosti známy aj ako post-γ-globulín alebo gamma-CSF. 

Molekulová hmotnosť CysC je 13,343 kDa, jeho izoelektrický bod je 9,3. 

Aminokyselinová sekvencia ľudského CysC bola popísaná v roku 1981. O dva roky 
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neskôr bola identifikovaná jeho hlavná funkcia, ktorá spočíva v inhibícii cysteínových 

proteáz. CysC je produkovaný všetkými bunkami obsahujúcimi jadro. Imunochemické 

a Northern blotting štúdie jednotlivých ľudských tkanív a bunkových línií poukázali  

na to, že CysC alebo jeho mRNA bola prítomná vo všetkých skúmaných typoch buniek.  

Je produkovaný bunkami konštantnou rýchlosťou (Filler a kol., 2005).  

 

Obr. 10 Model štruktúry cystatínu C: a) monomér, b) dimér (Pollak a kol.,2009)  

CysC je voľne filtrovaný cez glomerulus. Podobne ako ostatné nízkomolekulárne 

proteíny je reabsorbovaný v proximálnom tubule. Nepodlieha tubulárnej sekrécií  

a jeho extrarenálna eliminácia je minimálna. Preto je jeho koncentrácia v krvi plne 

závislá od stavu glomerulárnej filtrácie. Hladina CysC v krvi nie je ovplyvnená stravou, 

nutričným stavov, zápalovými alebo malígnymi ochoreniami. Rôzne štúdie potvrdili,  

že CysC má vyššiu citlivosť pre odhad zníženej glomerulárnej filtrácie ako kreatinín. 

Koncentrácia CysC v sére sa zvyšuje už pri mierne zníženej glomerulárnej filtrácií, 

koncentrácia začína pomerne rýchlo stúpať aj pri akútnom poškodení obličiek  

(Herget-Rosenthal a kol., 2007). Jeho koncentrácia nie je závislá na svalovej hmote, 

pohlaví, veku a rase. Z týchto dôvodov je možné používať CysC ako alternatívu 

kreatinínu a klírensu kreatinínu k stanoveniu glomeruláranej filtrácie (Bishop a kol., 

2013). 

K hlavným faktorom, ktoré ovplyvňujú koncentráciu CysC v krvi, patria vysoké 

dávky glukokortikoidov, pri ktorých dochádza ku zvýšeniu jeho koncentrácie v sére. 

Stredné alebo nízke dávky glukokortikoidov nemajú významný vplyv  

na jeho produkciu. Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť jeho koncentráciu v krvi, 

patria poruchy štítnej žľazy. Už pri miernych odchylkách funkcie štítnej žľazy dochádza 

k zmenám jeho koncentrácie v krvi. Na rozdiel od kreatinínu, sú koncentrácie CysC 

v krvi pri hypotyreodizme nižšie a pri hypertyreodizme vyššie (Filler a kol., 2005).  
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Pri cirhotickom poškodení pečene ako aj po transplantácii pečene je CysC 

považovaný za lepší ukazovateľ veľkosti glomerulárnej filtrácie ako kreatinín (Stecová 

a kol., 2011).  

Cystatín C je vhodný pri:  

 iniciálnych formách poškodenia obličiek (hypertenzná glomeruloskleóza, 

diabetická nefropatia), 

 akútnom renálnom zlyhaní hlavne po podávaní liekov s nefrotoxickým účinkom, 

 meraní glomerulárnej filtrácie u tehotných žien, u ktorých je zvýšené riziko 

preeklampsie, 

 meraní glomerulárnej filtrácie u osôb s rôznymi svalovými poruchami,  

 meraní glomerulárnej filtrácie u detí a starších ľudí, 

 monitorovaní funckie obličiek u pacinetov po transplantácii (Stecová a kol., 

2011). 

Pre stanovenie glomerulárnej filtrácie pomocou sérovej koncentrácie CysC existuje 

veľké množstvo rovníc. Najbežnejšie používanou je rovnica, ktorú modifikoval Grubb 

v roku 2005 (Jabor a kol., 2008):  

GFR (ml/s) = 1,4115 x S-CysC 
-1,680

 x F x D          (5) 

kde GFR je glomerulárna filtrácia, S-CysC je cystatín C udávaný v mg/l, F (0,948) je faktor pre ženy,  

D (1,384) je faktor pre dieťa do 14 rokov. 

Grubb modifikoval danú rovnicu aj pre určenie glomerulárnej filtrácie v ml/min 

s prepočtom na štandardný povrch tela (Sharma a kol., 2011):  

GFR (ml/min/1.73 m
2
) = 84.69 x S-CysC

-1,68
 x D       (6) 

kde GFR je glomerulárna filtrácia, S-CysC je cystatín C udávaný v mg/l, D (1,384) je faktor pre dieťa  

do 14 rokov. 

Ďalšie rovnice pre výpočet glomerulárnej filtrácie pomocou cystatínu C formuloval 

Stevens. Prvá rovnica podľa Stevensa je bez akejkoľvek korekcie: 

GFR (ml/s) = 1,28 x S-CysC
-1,19

    (7) 

kde GFR je glomerulárna filtrácia, S-CysC je cystatín C v sére udávaný v mg/l 
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Ďalšia rovnica, ktorú modifikoval Stevens obsahuje už korekcie na vek, pohlavie 

a etnikum (Rázc a kol., 2010): 

GFR (ml/s) = 2,18 x S-CysC
-1,17

 x vek
-0,13

 x F  (8) 

kde GFR je glomerulárna filtrácia, S-CysC je cystatín C v sére udávaný v mg/l, vek je udávaný 

v rokoch a F je faktor, ktorý je pre ženy 0,91 a pre černochov 1,06  

Referenčný interval pre sérovú koncentráciu CysC je 0,6 – 1,2mg/l (Stecová a kol., 

2011).  

Pre stanovenie CysC sa najčastejšie využíva imunoturbidimetria  

a imunonefelometria. Metódy pri stanovení využívajú častice potiahnuté protilátkami 

proti ľudskému CysC, ktoré s ním vytvárajú komplex antigén – protilátka. (Bishop 

a kol., 2013).  
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4. Ciele práce 

Za ciele predkladanej práce sme zvolili nasledujúce úlohy: 

 zistenie glomerulárnej fitrácie vo vyšetrovanom súbore pacientov 

s ochorením diabetes mellitus, 

 vyhodnotenie glomerulárnych filtrácií získaných zo vzorcov podľa Grubba, 

Stevensa a MDRD rovníc a odpadu albumínu a celkových proteínov  

v 24-hodinovou moči pomocou štatistickej analýzy, 

 určenie vzájomných vzťahov medzi jednotlivými odhadmi glomerulárnej 

filtrácie (Grubb, Stevens, MDRD) a odpadmi albumínu a celkovch 

proteínov v 24-hodinovom moči, 

 porovnanie glomerulárnych filtrácií (Grubb, Stevens, MDRD) 

s glykovaným hemoglobínom (kompenzácia diabetu). 
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5. Materiál a metódy 

5.1 Výberový súbor 

Výberový súbor bol tvorený 183 pacientmi z diabetologickej ambulancie 

s ochorením diabetes mellitus. Pre posúdenie funkcie obličiek boli u pacientov 

stanovené CysC, Krea, Alb a Urea v sére a celkové proteíny 

a Alb v zbieranom moči. 

5.2 Časový harmonogram 

Analýza vzoriek krvi a zbieraného moča boli realizované na Oddelení klinickej 

biochémie a hematológie Nemocnice svätého Michala, a. s. v Bratislave od 15.7.2013 

do 2.8.2013. 

5.3 Odber a príprava vzoriek 

Odber krvných vzoriek na stanovenie parametrov bol realizovaný v diabetologickej 

ambulancii alebo v odberovom centre OKBH. Miesto odberu si volil pacient. Krv bola 

pacientovi odoberaná štandardným spôsobom z oblasti kubitálnej jamky ľavej alebo 

pravej ruky. 

Pre odber séra alebo plnej krvi boli zvolené vhodné odberové súpravy. Pre získanie 

séra  boli použité skúmavky MONOVETTE (kat. č.: 04.1935) s obsahom separačného 

gélu. Plná krv bola odoberaná do skúmaviek MONOVETTE (kat. č.: 05.1167) s EDTA. 

Pre odber zbieraného moča boli použité odberové nádoby SARSTEDT (kat. č.: 77.580 

alebo 77.576). 

5.4 Prístroje 

Pre centrifugáciu krvi na separovanie krvných elementov a pre následné získanie 

séra bola použoitá centrifúga Rotanta 96. Krv bola centrifugovaná pri teplote 20 °C  

po dobu 10 minút a pri preťažení 2000 x g. Pre analýzu biologického materiálu  

bol použitý analyzátor COBAS 6000. 
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5.5 Kalibračný a kontrolný materiál  potrebný pre stanovenie jednotlivých 

parametrov 

Pred začiatkom merania bol analyzátor COBAS 6000 nakalibrovaný za použitia 

kalibrátorov (tab. 7) firmy Roche. 

Tab. 7 Kalibračné roztoky 

Analyt Použitý kalibrátor 

HbA1c C.f.a.s. HbA1c (3 x 2 ml) (kat. č. 04528417 190) 

S-Glu Calibrator f.a.s. (12 x 3 ml) (kat. č. 10759350 190) 

S-CysC C.f.a.s. Cystatin C (4 x 1 ml) (kat. č. 04975901 190) 

S-Alb Calibrator f.a.s. (12 x 3 ml) (kat. č. 10759350 190) 

S-Krea Calibrator f.a.s.(12 x 3 ml) (kat. č. 10759350 190) 

S-Urea Calibrator f.a.s. (12 × 3 mL) (kat. č. 10759350 190) 

U-Alb C.f.a.s. Cystatin C (4 x 1 ml) (kat. č. 04975901 190) 

U-KVP C.f.a.s. PUC(5 x 1 ml) (kat. č. 03121305 122) 

Pomocou kontrolného materiálu od firmy Roche bolo overené, či kalibrácia 

prebehla správne (tab. 8).  

Tab. 8 Kontrolné vzorky 

Analyt Kontrolná vzorka 

HbA1c PreciControl HbA1c norm (4 x 1 ml, kat. č. 05479207 190)  

PreciControl HbA1c path (4 × 1 ml, kat. č. 05912504 190)  
 

S- Glu PreciControl ClinChem Multi 1 (20 x 5 ml, kat. č. 05117003 190)  

PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml, kat. č. 05117216 190)  
 

S-CysC Cystatin C Control Set (2 x 4 x 1 ml, kat. č. 04975936 190) 

Control I (nízka), Control II (vysoká) 

S-Alb PreciControl ClinChem Multi 1 (20 x 5 ml, kat. č. 05117003 190) 

PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml, kat. č. 05117216 190) 

S-Krea PreciControl ClinChem Multi 1 (20 x 5 ml, kat. č. 05117003 190) 

PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml, kat. č. 05117216 190) 

S-Urea PreciControl ClinChem Multi 1 (20 x 5 ml, kat. č. 05117003 190) 

PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml, kat. č. 05117216 190) 

U-Alb Precinorm PUC (4 x 3 ml, kat. č. 03121313 122) 

Precipath PUC (4 x 3 ml) (kat. č. 03121291 122) 

U-KVP Precinorm PUC (4 x 3 ml, kat. č. 03121313 122) 

Precipath PUC (4 x 3 ml, kat. č. 03121291 122) 
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5.6 Reagencie využité pri stanoveniach jednotlivých parametrov 

Pri stanovení jednotlivých parametrov sa používali reagencie vyrobené firmou 

Roche Diagnostics (tab. 9). 

Tab. 9 Reagencie 

Analyt Reagencie 

HbA1c R1 Reagencie s protilátkou: MES pufr: 0.025 mol/l; TRIS pufr: 0.015 

mol/l, pH 6.2; HbA1c protilátka (hovězí sérum) ≥ 0.5 mg/ml; stabilizátory, 

konzervans (kapalný) 

R2 Reagencie s polyhaptenem: MES pufr: 0.025 mol/l; TRIS pufr: 0.015 

mol/l, pH 6.2; HbA1c polyhapten: ≥ 8 μg/ml; stabilizátory, konzervans 

(kvapalný), dilučný roztok 

S-Glu R1: MES pufr: 5,0 mmol/l, pH 6,0; Mg
2+
: 24 mmol/l; ATP: ≥ 4,5 mmol/l; 

NADP: ≥ 7,0 mmol/l; konzervans 

R2: HEPES pufr: 200 mmol/l, pH 8,0; Mg
2+

: 4 mmol/l; HK (kvasinky): ≥ 

300 μkat/l; G-6-PDH (E. coli): ≥ 300 μkat/l; konzervans 

S-CysC R1: roztok polymérov v MOPS-pufrovanom fyziologickom roztoku, 

konzervans, stabilizátory 

R2: latexové častice v glycínovom pufry potiahnuté protilátkou  

proti cystatínu C (králičie), konzervans, stabilizátory 

S-Alb R1: Citrátový tlminý roztok: 95 mmol/l, pH 4,1; ochranná látka 

R2: Citrátový tlmivý roztok: 95 mmol/l, pH 4,1; bromkrezolová zelená: 

0,66 mmol/l; ochranná látka 

S-Krea R1: Hydroxid draselný: 900 mmol/l; fosfát: 135 mmol/l; pH ≥13.5; 

konzervans; stabilizátor 

R2: Kys. pikrová: 38 mmol/l; pH 6.5; nereaktivny pufor 

S-Urea R1: CAPSO pufor: 5 mmol/l, pH 9.65; NADH (kvasinky) ≥ 0.23 mmol/l; 

konzervans 

R2: BICIN pufor: 1000 mmol/l, pH 7.6; ureáza (fazuľa) ≥ 120 μkat/l; 

GLDH (hovädzia pečeň) ≥ 15.0 μkat/l; α-ketoglutarát ≥ 8.3 mmol/l; 

konzervans 

U-Alb R1: TRIS pufor: 50 mmol/l, pH 8,0; PEG: 4,2 %; EDTA: 2,0 mmol/l; 

konzervans 

R2: Polyklonálna Ab proti ľudskému albumínu (ovčia): v závislosti na titre, 

TRIS pufor: 100 mmol/l, pH 7,2; konzervans 

R3: Reagencia pre kontrolu nadbytku Ag albumínu v riedenom sére 

(ľudskom); NaCl: 150mmol/l; fosfátový pufor: 50 mmol/l, pH 7,0; 

konzervans 

U-KVP R1: Hydroxid sodný: 530 mmol/l; EDTA-Na: 74 mmol/l 

R2: Benzetonium chlorid: 32 mmol/l 
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5.7 Princíp použitých metód 

K stanoveniu sledovaných parametrov sa použili metódy založené  

na imunoturbidimetrickom alebo fotometrickom princípe. 

5.7.1 Princíp stanovenia glykovaného hemoglobínu 

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) bol stanovený z plnej krvi, ktorá bola 

hemolyzovaná automaticky v analyzátore. Metóda je založená na princípe 

turbidimetrickej inhibície (TINIA). Na začiatku stanovenia je do vzorky pridaná 

reagencia, ktorá obsahuje protilátku proti HbA1c. HbA1c obsiahnutý vo vzorke vytvorí 

s pridanou protilátkou rozpustný komplex. V prípade, že sa na molekule nenachádzajú 

miesta pre špecifickú protilátku proti glykovanému hemoglobínu, komplex sa netvorí. 

Do zmesi sa následne pridá ďalšia reagencia, korá obsahuje polyhaptén. Ten reaguje  

so zvyšnými protilátkami proti HbA1c. Vytvára sa nerozpustný komplex  

protilátka – polyhaptén, ktorý je meraný pomocou metódy založenej na princípe 

turbidimetrie. Výsledná hodnota je vyjadrovaná v % HbA1c (Roche Diagnostics, 2011). 

5.7.2 Princíp stanovenia glukózy 

Glukóza bola stanovená pomocou enzymatického UV testu. Táto metóda využíva 

pri stanovení hexokinázu (HK), ktorá katalytuje fosforyláciu glukózy  

na glukóza-6-fosfát (G-6-P), za využitia ATP.    

HK 

Glukóza + ATP ––––––> glukóza-6-fosfát + ADP 

V ďalšom kroku G-6-P podlieha oxidácií enzýmom glukóza-6-fosfátdehydrogenáza  

(G-6-PDH) v prítomnosti NADH. Vzniká glukonát-6-fosfát a NADPH, pričom rýchlosť 

jeho tvorby je priamo úmerná množstvu glukózy vo vzorke. Vzniknutý NADPH  

je stanovovaný fotometricky (Roche Diagnostics, 2012). 

  G-6-PHD  

Glukóza-6-fosfát + NADH
+
 ––––––> glukonát-6-fosfát + NADPH + H

+
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5.7.3 Princíp stanovenia cystatínu C 

K stanoveniu cystatínu C v sére sa využíva metóda založená  

na imunoturbidimetrickom princípe. Pre lepší priebeh reakcie sú použité latexové 

častice, ktoré sú potiahnuté protilátkou proti ľudskému cystatínu C. Dochádza ku tvorbe 

komplexu antigén – protilátka. Tento komplex spôsobí zákal roztoku, ktorý je priamo 

úmerný koncentrácií cystatínu C vo vzorke. Meranie sa uskutoční pri vlnovej dĺžke  

546 nm (Roche Diagnostics, 2012).  

5.7.4 Princíp stanovenia albumínu v sére  

Stanovenie albumínu v sére využíva kolorimetrickú metódu. Pri vhodnom pH (4,1) 

má albumín kladný náboj, čo mu umožňuje viazať sa s brómkrezolovou zelenou (BCG). 

Jedná sa o farbivo anionickej povahy. Dochádza k vzniku modrozeleného komplexu. 

     pH 4,1 

Albumín + BCG -––––––> albumín-BCG komplex 

Intenzita vzniknutého zafarbenia (modrozelené) je priamo úmerná koncentrácií 

albumínu vo vzorke. Meranie je založené na fotometrii (Roche Diagnostics, 2012). 

5.7.5 Princíp stanovenia kreatinínu 

Stanovenie kreatinínu bolo robené kineticko – kolorimetrickou metódou podľa 

Jaffého. Kreatinín s pikrátom tvorí v alkalickom roztoku žltooranžový komplex.  

Pri stanovení sa využíva rate-blank pre minimalizáciu interferencie bilirubínu. Dôležitá 

je aj korekcia nešpecifickej reakcie, ktorá je spôsobená plazmatickými alebo sérovými 

chromogénmi pseudokreatinínu. Výsledky sú korigované hodnotou -26 μmol/l. 

alkalické pH 

Kreatinín + kyselina pikrová --------------> žltooranžový komplex 

Koncentrácia kreatinínu vo vzorke je priamo úmerná rýchlosti tvorby komplexu 

kreatinín – pikrát (Roche Diasnostics, 2013). 
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5.7.6 Princíp stanovenia močoviny 

Na stanovenie močoviny bola použitá kinetická UV metóda. Močovina  

je hydrolyzovaná ureázou. Vzniká amoniak a CO3
2-

.  

Močovina + H2O -------------> amoniak + CO3
2-

 

Vzniknutý amoniak reaguje s α-ketoglutarátom a NADH v prítomnosti 

ureázaglutamát dehydrogenázy (GLDH). Vytvára sa glutamát a NAD
+
.  

      GLDH 

Amoniak + α-ketoglutarátom + NADH -------------> L-glutamát  + NAD
+ 

+ H2O 

Pokles absorbancie, ku ktorému dochádza v dôsledku spotrebovania NADH,  

je meraný kineticky (Roche Diagnostics, 2012). 

5.7.7 Princíp stanovenia albumínu v moči 

Základom stanovenia albumínu v moči je imunoturbidimetrická metóda. Toto 

stanovenie je založené na reakcii protilátky s antigénom vo vzorke. Protilátka proti 

albumínu reaguje s albumínom vo vzorke. Vytvára sa komplex antigén – protilátka. 

Dochádza k aglutinácií, ktorá je meraná imunoturbidimetricky (Roche Diagnostics, 

2012). 

5.7.8 Princíp stanovenia celkovým proteínov v moči 

Stanovenie celkových proteínov v moči je založené na turbidimetrickom  princípe. 

Na začiatku stanovenia je vzorka inkubovaná v alkalickom prostredí za prítomnosti 

kyseliny etyléndiamíntetraoctovej. Účinkom EDTA dochádza k denaturácií bielkovín 

a zároveň zabraňuje interferenčným vplyvom horečnatých iónov. Následne je pridaný 

benzetoniumchlorid, ktorý je zodpovedný za tvorbu zákalu (Roche Diagnostics, 2012).  
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5.8 Štatistické spracovanie výsledkov 

Štatistické spracovanie výsledkov sme uskutočnili pomocou programu Microsoft 

Excel a InStat 3.02 for Win95/NT GraphPad Software, Inc.. 

5.8.1 Popisná štatistika 

Na začiatku štatistického spracovania sme vykonali popisnú štatistiku,  

ktorá zahŕňala: 

 Počet (n) 

 Priemer (x ) 

 Smerodajnú odchýlku (Sd) 

 Medián (xm) 

 Minimum (min.)  

 Maximum (max.) 

5.8.2 Wilcoxonov test 

Pre sledovanie zhody vlastností medzi jednotlivými premennými v našich súboroch 

sme použili Wilcoxonov párový test.  

Wilcoxonov test je neparametrický test. Najčastejšie sa používa pokiaľ je rozsah 

súboru menší a v prípade, že analyzovaná skupina nemá normálne (Gaussovské) 

rozloženie (OriginLab Corporation, 2012). 

5.8.3 Pearsonov a Spearmanov korelačný koeficient 

Pre otestovanie vzájomnej závislosti medzi jednotlivými premennými sme použili 

Spearmanov korelačný koeficient. 

Spearmanov korelačný koeficient radíme k poradovým korelačným koeficientom. 

Namiesto hodnôt premenných sú dosadené do Pearsonovho vzorca poradové čísla 

a vypočíta sa korelačný koeficient (Rimarčík, 2007).  
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6. Výsledky 

Vyšetrovaný súbor bol tvorený 183 pacientmi s diagnózou diabetes mellitus 1. typu 

bez komplikácií (dg: E10.90) a diabetes mellitus 2. typu bez komplikácií (dg: E11.90). 

Kódy diagnóz boli zaznamenané v zdravotnej dokumentácii a na žiadanke 

s požiadavkami o vyšetrenia. 

V súbore bolo 49 (26,77 %) pacientov s dg. E10.90 a 134 (73,23 %) pacientov  

s dg. E11.90 (Obr. 11). 

 

Obr. 11 Rozdelenie pacientov na základe diagnózy (DM1 - E10.9 a DM2 – E11.9) 

U pacientov v rámci dispenzárnej kontroly na diabetologickej ambulancii lekár 

požadoval vyšetriť Glu a HbA1c na posúdenie diabetu – dobrej, uspokojivej 

a neuspokojivej kompenzácie. Na posúdenie funkcie obličiek požadoval lekár vyšetriť 

Krea a CysC zo séra a KVP a U-Alb zo zbieraného moča. Glomerulárnu filtráciu sme 

posudzovali podľa MDRD rovnice (MDRD1, MDRD2, MDRD3) – viď kapitola 3.6.1. 

K výpočtu MDRD rovnice na posúdenie činnosti obličiek sme ešte potrebovali zistiť 

hodnoty Urey a Alb v sére. Odhad glomerulárnej filtrácie s využitím koncentrácie  

CysC v sére sme počítali z rovníc GFR-Cys C podľa Grubba a podľa Stevensa – viď 

kapitola 3.6.2. 
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6.1 Pacienti s DM1 

V skupine pacientov s DM1 bolo 31 (63,26%) mužov a 18 (36,74%) žien (Obr. 12).  

 

Obr.12 Rozdelenie pacientov (DM1) podľa pohlavia 

Vek mužov sa pohyboval v rozmedzí od 39 do 78 rokov, priemerný vek  

bol (61,71 ± 9,17) rokov, medián bol 61. Priemerný vek žien bol (72,11 ± 9,21) rokov, 

medián bol 73. Najmladšia žena mala 56 rokov a najstaršia 87 rokov. Pomocou 

Wilcoxonovho testu sme zistili štatisticky významný rozdiel pri štatistickej hladine 

významnosti α = 0,05 (p = 0,02) medzi vekom mužov a žien, čo možno sledovať  

aj v rozdielnosti priemerných vekov (Tab. 10).  

Tab. 10 Veková štruktúra pacientov s DM1 

Vek N    xm min max Sd 

Wilcoxonov 

test 

P 

Muži 31 61,71 61 39 78 9,17 
0,02 

Ženy 18 72,11 73 56 87 9,21 

Legenda: n - počet, x  – priemer, xm – medián, min – minimum, max – maximum, Sd – smerodajná 

odchýlka, p – štatistická hladina významnosti  

 

Vekovú nerovnosť a aj výrazne vyšší počet mužov nad ženami možno ľahko 

vysvetliť zameraním nemocnice, v ktorej prebiehal výskum. Nemocnica je rezortnou 

nemocnicou – zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre Ministerstvo vnútra SR, 

Ministerstvo obrany SR, Bezpečnostný úrad a Záchranárske zbory – kde prevládajú 

muži nad ženami v počte zamestnancov. 

Zbieraný moč na vyšetrenie prinieslo 32 (65,31 %) pacientov, 17 (34,69 %) 

pacientov moč neprinieslo (obr. 13). 
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Obr. 13 Rozdelenie pacientov (DM1) na základe dodanej vzorky moča 

V ďalšom kroku sme si pacientov s diagnózou E10.9 rozdelili na základe  

ich glomerulárnej filtrácie. Z MDRD rovníc sme pre toto porovnanie vybrali rovnicu 

MDRD1, nakoľko je v bežnej praxi najčastejšie používaná. V tabuľke 11  

sme glomerulárnu filtráciu získanú z rovnice podľa Grubba a MDRD1 delili podľa toho, 

či bola normálna, zvýšená alebo znížená. Následne sme zistené údaje vyjadrili  

aj percentuálne (Obr.14).  

Tab. 11 Rozdelenie pacientov (E10.9) na základe ich GFR (Grubb vs. MDRD1) 

GFR Cys-C 

MDRD 1 

N ↑ ↓ 

N 2 1 20 

↑ 6 2 10 

↓ 0 0 8 

Legenda: GFR Cys-C – glomerulárna filtrácia vypočítaná zo sérovej koncetrácie cystatínu C 

rovnicou podľa Grubba, N – normálna GFR, ↑ - zvýšená GFR, ↓ - Znížená GFR 

 

Obr. 14 Rozdelenie pacientov (E10.9) na základe ich glomerulárnej filtrácie vypočítanej 

rovnicou podľa Grubba a MDRD 1 
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V tabuľke 12 je rozdelenie pacientov (E10.9) na základe ich glomerulárnej filtrácie, 

ktorú sme zistili z rovnice podľa Stevensa a MDRD1 a následné percentuálne 

vyjadrenie získaných výsledkov (Obr.15). 

Tab. 12 Rozdelenie pacientov (E10.9) na základe ich GFR (Stevens vs. MDRD1) 

GFR Cys-C 

MDRD 1 

N ↑ ↓ 

N 4 1 28 

↑ 4 2 3 

↓ 0 0 7 

Legenda: GFR Cys-C – glomerulárna filtrácia vypočítaná zo sérovej koncetrácie cystatínu C 

rovnicou podľa Stevensa, N – normálna GFR, ↑ - zvýšená GFR, ↓ - Znížená GFR 

 
Obr. 15 Rozdelenie pacientov (E10.9) na základe ich glomerulárnej filtrácie vypočítanej 

rovnicou podľa Stevensa a MDRD 1  

Popisná štatistika súboru pacientov s DM1 vzhľadom na GFR je v tabuľke 13. 

Tab. 13 Popisná štatistika súboru DM1 na základe vypočítanej GFR (Cys-C a MDRD) 

Súbor Parameter n    Sd xm min. max. 

DM1 

GFR Grubb 49 1,64 0,80 1,29 0,46 3,85 

GFR Stevens 49 1,38 0,48 1,20 0,56 2,60 

MDRD1 49 1,23 0,46 1,30 0,43 2,94 

MDRD2 49 1,20 0,38 1,28 0,43 2,19 

MDRD3 49 1,18 0,40 1,24 0,44 2,40 

Legenda: n – počet, x  - priemer, Sd – smerodajná odchýlka, xm – medián, min. – minimálne GFR (ml/s), 

max. – maximálna GFR (ml/s) 
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Následne sme testovali zhodu a vzájomnú závislosť parametrov GFR voči MDRD. 

Zhodu vlastností sledovaných premenných sme testovali s pomocou párového 

neparametrického Wilcoxonovho testu. Vzájomnú závislosť sme odhadovali na základe 

výpočtu neparametrického Spearmanovho korelačného koeficientu.  

Výsledky testovania súboru DM1 sú uvedené v tabuľke 14. Z údajov v tabuľke 14 

vidno, že rozdiely medzi GFR Stevens a MDRD 1-3 boli štatisticky veľmi významné  

(p < 0,01), pričom korelačný koeficient sa pohyboval v rozmedzí 0,49 – 0,52. 

Testovanie GFR Grubb (tab. 14)  s uvedenými parametrami MDRD 1 - 3 

vykazovalo v podstate rovnaké hodnoty, ako pri štatistickom porovnaní glomerulárnej 

filtrácie odhadnutej pomocou rovnice podľa Stevensa a rovníc MDRD.  

Na základe získaných výsledkov možno skonštatovať, že v súbore DM1 hodnoty 

GFR získanými pomocou rovníc podľa Grubba a Stevensa sú v porovnaní s hodnotami 

MDRD vyššie, čo sa týka aritmetického priemeru (tab. 13), v prípade mediánu  

je to vyvážené. Z uvedených výsledkov vyplýva, že parametre majú rôzne vlastnosti 

a medzi nimi existuje iba stredne silná závislosť. 

Tab. 14 Porovnanie GFR Grubb a GFR Stevens s MDRD1-2-3 v skupine DM1 

Štatistické 

testovanie 

GFR Grubb versus: GFR Stevens versus: 

MDRD1 MDRD2 MDRD3 MDRD1 MDRD2 MDRD3 

P < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,009 0,004 0,002 

R 0,50 0,49 0,47 0,52 0,50 0,49 

Legenda: p-hodnota testovacieho kritéria neparametrického párového Wilcoxonovho testu; R – neparametrický 

Spearmanov korelačný koeficient. 

 

U diabetikov 1.typu sme hodnotili funkciu obličiek aj pomocou odpadu albumínu 

a celkových proteínov (KVP) v zbieranom moči za 24 hodín. V tomto súbore  

nám zbieraný moč dodalo 32 pacientov. V prvom kroku sme pacientov rozdelili na 

základe ich pozitivity a negativity albumínu a KVP v moči a následne  

sme tieto výsledky porovnávali s GFR podľa Grubba, Stevensa a MDRD.  

Zvýšenú a zníženú GFR sme označili za pozitívny nález, normálnu za negatívny  

(Tab. 15, Obr. 16). 
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Tab. 15 Porovnanie koncentrácie albumínu (Alb) a celkových proteínov (KVP) v 24 

hodinovom moči so zmenou v GFR 

 
GFR 

Alb KVP 

Norm. Zvýš. Norm. Zvýš. 

Grubb 
Negatívna  7 5 5 10 

Pozitívna  12 8 10 7 

Stevens 
Negatívna  11 8 8 11 

Pozitívna  8 5 7 6 

MDRD1 
Negatívna  6 2 2 6 

Pozitívna  13 11 13 11 

 

 

Obr. 16 Porovnanie GFR (Grubb, Stevens, MDRD) so zmenou koncentrácie albumínu a 

KVP v moči 
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Pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu sme pozorovali závislosť medzi 

GFR (Stevens, Grubb, MDRD) a odpadmi KVP a albumínu (Tab. 16).  

Z tabuľky 16 je zrejmé, že medzi GFR odhadnutej podľa Stevensa a Grubba a odpadom 

KVP v moči neexistuje takmer žiadna štatistická závislosť (R = 0,09; 0,08). Rovnaký 

výsledok môžeme pozorovať aj medzi vzťahom odpadu albumínu a GFR podľa 

Stevensa a Grubba (R = -0,10; -0,12). Medzi rovnicami MDRD 1, 2, 3 a odpadom KVP 

je vo všetkých variantách rovníc slabá nepriama závislosť (R = -0,15; -0,17; -0,19).  

V prípade odpadu albumínu v porovnaní s rovnicami MDRD 1, 2, 3 môžeme 

pozorovať strednú nepriamu závislosť. Tieto výsledky však mohli byť ovplyvnené 

hlavne nízkym počtom pacientom  (32) vo vyšetrovanom súbore a ďalej mohlo mať  

na výsledky štatistickej analýzy, že nami porovnávané údaje sa rádovo líšili. 

Z dôvovodu nízkeho počtu pacientov (hlavne žien) v tomto súbore, sme porovnávali 

všetkých pacientov naraz a nerozdelili sme ich na mužov a ženy (ako sme urobili 

v prípade súboru DM2). 

Tab. 16 Vzťah GFR (Grubb, Stevens, MDRD) voči odpadu KVP a albumínu u všetkých 

pacientov (DM1) 

Grubb 

Odpady N R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 32 0,08 -0,29 – 0,43 

ALB 32 -0,12 -0,46 – 0,25 

Stevens 

Odpady n R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 32 0,09 -0,28 – 0,43 

ALB 32 -0,10 -0,44 – 0,27 

MDRD1 

Odpady N R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 32 -0,19 -0,51 – 0,18 

ALB 32 -0,30 -0,62 – 0,03 

MDRD2 

Odpady N R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 32 -0,17 -0,50 – 0,20 

ALB 32 -0,32 -0,61 – 0,05 

MDRD3 

Odpady N R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 32 -0,15 -0,48 – 0,22 

ALB 32 -0,30 -0,59 – 0,07 

Legenda: KVP – celkové proteíny v moči, ALB – albumín, n – počt, R – korelačný koeficient 
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Pacientov sme rozdelili aj na základe kompenzácie ochorenia na pacientov s dobrou 

(HbA1c do 4,5%), uspokojivou (HbA1c 4,5 – 6,0%) a neuspokojivou (HbA1c  

nad 6,0%) kompenzáciou diabetu. Pacientov s dobrou kompenzáciou bolo 20, 

s uspokojivou 15 a s neuspokojivou 14 (Obr. 17).  

 
Obr. 17 Rozdelenie pacientov na základe kompenzácie ich ochorenia – dobrá (HbA1c do 

4,5%), uspokojivá (HbA1c 4,5 – 6,0%), neuspokojivá (HbA1c nad 6,0%) 

V tabuľke 17 je rozdelenie pacientov na základe ich kompenzácie diabetu a ich 

zmene v glomerulárnej filtrácií. 

Tab. 17 Rozdelenie pacientov na základe kompenzácie diabetu a ich zmeny v GFR 

 
HbA1c do 

4,5% 

HbA1c 4,5 - 

6,0 

HbA1c nad 

6,0% 

Kompenzácia dobrá uspokojivá Neuspokojivá 

N 20 15 14 

GFR Grubb (N) 13 5 5 

GFR Grubb (↑) 4 8 6 

GFR Grubb (↓) 3 2 3 

GFR Stevens (N) 17 10 6 

GFR Stevens (↑) 2 3 5 

GFR Stevens (↓) 1 2 3 

MDRD 1 (N) 0 5 3 

MDRD 1 (↑) 1 1 1 

MDRD 1 (↓) 19 9 10 

  

U pacientov s dobrou kompenzáciou vidíme, že GFR vypočítaná podľa Grubba 

a Stevensa je väčšina s negatívnym nálezom v porovnaní s rovnicou MDRD (Obr. 18). 
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Obr. 18 Pacienti s dobrou kompenzáciou a ich zmena v GFR 

Rovnako sme sa sústredili aj na skupiny pacientov s uspokojivou kompenzáciou 

a neuspokojivou kompenzáciou. U pacientov s uspokojivou kompenzáciou vykazovala 

najviac negatívnych výsledkov rovnica podľa Stevensa (Obr. 19). 

 
Obr. 19 Pacienti s uspokojivou kompenzáciou a ich zmena v GFR 

U pacientov s neuspokojivou kompenzáciou bol v prípade rovníc podľa Grubba 

a Stevensa vyvážený pomer negatívneho nálezu voči pozitívnym. U MDRD1 

prevažovali pozitívne nálezy (zvýšená alebo znížená GFR) (Obr. 20). 

 
Obr. 20 Pacienti s neuspokojivou kompenzáciou a ich zmena v GFR 
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6.2 Pacienti s DM2 

V druhej skupine - DM2, bolo 83 mužov (61,94%) a 51 žien (38,06%) (obr. 21).  

 
Obr. 21 Rozdelenie pacientov (DM2) podľa pohlavia 

Priemerný vek mužov bol (63,13 ± 9,87) rokov. Najmladší muž mal 37 a najstarší  

88 rokov. Priemerný vek u žien bol (67,05 ± 9,21) rokov. Najvyšší vek u žien  

bol 92 a najnižší bol 37 rokov. Pre určenie rozdielu medzi vekmi mužov a žien  

sme použili Wilcoxonov test. Na základe tohto testu sme zistili, že pri štatistickej 

hladine významnosti α = 0,05 je medzi skupinou mužov a žien štatisticky významný 

rozdiel (p = 0,013) (Tab. 18). 

Tab. 18 Veková štruktúra pacientov s DM2 

Vek N    xm min Max Sd 

Wilcoxonov 

test 

P 

Muži 83 63,13 62 37 88 9,87 
0,013 

Ženy 51 67,05 66 37 92 9,21 

Legenda: n - počet, X – priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistická hladina významnosti 

V druhej skúmanej skupine (Dg. E11.9) dodalo vzorku zbieraného 24 – hodinového 

moča 91 (67,91%) pacientov a zvyšných 43 (32,09%) vzorku moča nedodalo (Obr. 22).  

 

Obr. 22 Rozdelenie pacientov (DM2) na základe dodanej vzorky moča 
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Aj pacientov s DM2 sme rozdelili na základe ich zmeny v glomerulárnej filtrácií 

(normálna, zvýšená, znížená) (Tab.19) a percentuálne vyjadrenie výsledkov (Obr. 23). 

Tab. 19 Rozdelenie pacientov (E11.9) na základe ich GFR (Grubb vs. MDRD1) 

GFR Grubb 

MDRD 1 

N ↑ ↓ 

N 1 0 44 

↑ 18 4 44 

↓ 0 0 23 

Legenda: GFR Cys-C – glomerulárna filtrácia vypočítaná zo sérovej koncetrácie cystatínu C rovnicou 

podľa Grubba, N – normálna GFR, ↑ - zvýšená GFR, ↓ - Znížená GFR 

 
Obr. 23 Rozdelenie pacientov (E11.9) na základe ich glomerulárnej filtrácie vypočítanej 

rovnicou podľa Grubba a MDRD 1  

V tabuľke 18 je rozdelenie pacientov (E11.9) na základe zmien v ich glomerulárnej 

filtrácií, ktorú sme zistili z rovnice podľa Stevensa (Tab. 20) a MDRD1 a následné 

percentuálne vyjadrenie získaných výsledkov (Obr. 24). 

Tab. 20 Rozdelenie pacientov (E11.9) na základe ich GFR (Stevens vs. MDRD1) 

GFR Stevens 
MDRD 1 

N ↑ ↓ 

N 3 1 56 

↑ 16 3 31 

↓ 0 0 24 

Legenda: GFR Cys-C – glomerulárna filtrácia vypočítaná zo sérovej koncetrácie cystatínu C rovnicou 

podľa Grubba, N – normálna GFR, ↑ - zvýšená GFR, ↓ - Znížená GFR 
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Obr. 24 Rozdelenie pacientov (E11.9) na základe ich glomerulárnej filtrácie vypočítanej 

rovnicou podľa Stevensa a MDRD 1  

V súbore pacientov s DM2 sme taktiež urobili popisnú štatistiku (Tab. 21). 

Tab. 21 Popisná štatistika súboru DM2 na základe vypočítanej GFR (Cys-C a MDRD) 

Súbor Parameter n    Sd xm min. max. 

DM2 

GFR Grubb 134 1,9 0,97 1,72 0,12 4,15 

GFR Stevens 134 1,54 0,59 1,45 0,22 2,79 

MDRD1 134 1,18 0,37 1,22 0,16 1,99 

MDRD2 134 1,16 0,36 1,21 0,16 1,94 

MDRD3 134 1,14 0,36 1,18 0,15 1,95 

Legenda: n – počet, x  - priemer, Sd – smerodajná odchýlka, xm – medián, min. – minimálne GFR (ml/s), 

max. – maximálna GFR (ml/s) 

V prípade testovania súboru DM2 sú získané výsledky čiastočne zhodné so 

súborom DM1 v prípade štatisticky významných rozdielov medzi GFR  

(Grubb a Stevens) a MDRD (p < 0,01) (tab. 22).  

V tomto prípade sú však aritmetický priemer aj medián parametrov GFR  

(Grubb a Stevens) väčšie ako u MDRD. Významným rozdielom je zvýšenie miery 

závislosti medzi všetkými sledovanými premennými, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 

korelačného koeficienta 0,72  - 0,76. Môžeme hodnotiť, že v súbore DM2 sú rozdiely 

medzi GFR (Grubb a Stevens) a MDRD parametrami štatisticky veľmi významné, 

avšak pomerne silne vzájomne závislé.  
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Tab. 22 Porovnanie GFR Grubb a GFR Stevens s MDRD1-2-3 v skupine DM2 

Štatistické  

testovanie 

GFR Gubb versus: GFR Stevens versus: 

MDRD1 MDRD2 MDRD3 MDRD1 MDRD2 MDRD3 

p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

R 0,74 0,73 0,75 0,75 0,73 0,76 

Legenda: p-hodnota testovacieho kritéria neparametrického párového Wilcoxonovho testu; R – neparametrický 

Spearmanov korelačný koeficient. 

Rovnako ako v súbore DM1 sme hodnotili pacientov z druhého súboru (DM2)  

na základe ich glomerulárnej filtrácie zistenej z rovníc podľa Grubba, Stevensa 

a MDRD. Z tohoto súboru, ktorý bol zložený zo 134 respondentov, nám zbieraný moč 

dodalo 91 pacientov. V tejto vzorke sme merali odpad albumínu a celkových proteínov 

v moči (KVP). Porovnávali sme normálnu a zvýšenú hladinu albumínu a KVP 

v zbieranom moči s glomerulárnou filtráciou (Grubb, Stevens, MDRD), pričom  

ako pozitívny nález bola hodnotená zvýšená a znížená GFR a za negatívny normálna 

glomerulárna filtrácia (Tab. 23, Obr. 25).  

Tab. 23 Porovnanie koncentrácie albumínu (Alb) a celkových proteínov (KVP) v 24 

hodinovom moči so zmenou v GFR 

 
GFR 

Alb KVP 

Norm. Zvýš. Norm. Zvýš. 

Grubb 
Negatívna  11 4 8 7 

Pozitívna  47 29 24 52 

Stevens 
Negatívna  20 8 12 16 

Pozitívna  38 25 20 43 

MDRD1 
Negatívna  12 7 5 13 

Pozitívna  46 26 27 46 
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Obr. 25 Porovnanie GFR (Grubb, Stevens, MDRD) so zmenou koncentrácie albumínu a 

KVP v moči 

Rovnako ako v prípade súboru DM1 sme pozorovali štatistickú závislosť medzi 

jednotlivými rovnicami pre odhad glomerulárnej filtrácie a odpadmi KVP a albumínu  

za 24 hodín aj v súbore DM2. Z celkového počtu diabetikov 2.typu, ktorí nám dodali  

vzorku zbieraného moča (91 pacientov) z toho 65 mužov a 26 žien.  

Na začiatku štatistickej analýzy sme porovnávali jednotlivé rovnice s odpadmi KVP 

a albumínu u všetkých pacientov (Tab. 24). Z tabuľky 24 je zrejmé, že v prípade 

rovnice podľa Stevensa a Grubba je slabá nepriama závislosť (R = -0,26; -0,27) s KVP, 

v prípade albumínu už možeme pozorovať strednú nepriamu závislosť  

(R = -0,34; -0,34). V prípade rovníc MDRD1, 2, 3 pozorujeme slabú nepriamu závislosť 

s KVP (R= -0,14; -0,17; -0,17) a rovnako je tomu aj v prípade odpadu albumínu  

(R= -0,16; -0,18; -0,18). 

11 
20 

12 

47 
38 

46 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Cys-C 

Grubb 

Cys-C 

Stevens 

MDRD1 

Porovnanie GFR u pacientov 

s negatívnym nálezom 

albumínu v moči 

Pozitívne 

Negatívne 

4 
8 7 

29 
25 26 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Cys-C 

Grubb 

Cys-C 

Stevens 

MDRD 

Porovnanie GFR u pacientov 

s pozitívnym nálezom 

albumínu v moči 

Pozitívne 

Negatívne 

8 
12 

5 

24 
20 

27 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Cys-C 

Grubb 

Cys-C 

Stevens 

MDRD1 

Porovnanie GFR u pacientov 

s negatívnym nálezom KVP 

v moči 

Pozitívne 

Negatívne 

7 
16 13 

52 
43 46 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Cys-C 

Grubb 

Cys-C 

Stevens 

MDRD 

Porovnanie GFR u pacientov 

s pozitívnym nálezom KVP 

v moči 

Pozitívne 

Negatívne 



- 63 - 

 

Tab. 24 Vzťah GFR (Grubb, Stevens MDRD) voči odpadu KVP a albumínu u všetkých 

pacientov (DM2) 

Grubb 

Odpady n R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 91 -0,27 -0,46 - -0,06 

ALB 91 -0,34 -0,52 - -0,14 

Stevens 

Odpady n R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 91 -0,26 -0,45 - -0,05 

ALB 91 -0,34 -0,52 - -0,14 

MDRD1 

Odpady n R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 91 -0,16 -0,36 – 0,06 

ALB 91 -0,18 -0,38 – 0,04 

MDRD2 

Odpady n R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 91 -0,17 -0,37 – 0,04 

ALB 91 -0,18 -0,38 – 0,03 

MDRD3 

Odpady n R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 91 -0,14 -0,34 – 0,08 

ALB 91 -0,16 -0,36 – 0,06 

Aj napriek tomu, že tento súbor je pomerne malý, ale dostatočný v počte mužov 

a žien, rozdelili sme ho podľa pohlavia a štatisticky vyhodnocovali. (Tab. 25). Z údajov  

v tabuľkách 25 vyplýva, že medzi GFR a odpadom KVP a Alb  

je u mužov iba stredne nepriama závislosť (R = -0,43; R= -0,46), ktorá je zhodná 

v prípade stanovenia GFR podľa Grubba a Stevensa. 

Výsledky u žien (n = 26) sa zásadne odlišujú od výsledkov mužov (tabuľky 3 – 4). 

Medzi KVP a GFR podľa CysC stanoveným oboma spôsobmi neexistuje závislosť  

(R = -0,06). To je zásadný rozdiel v porovnaní tohto parametra u mužov (R = -0,43). 

Závislosť Alb a GRF podľa CysC stanoveným oboma spôsobmi je slabo nepriama  

(R = -0,26), pričom v porovnaní s mužmi (R = -0,46) je opäť výrazne nižšia.  

Výsledky vykazujú slabšiu nepriamu závislosť, pričom v prípade mužov je vyššia, 

než u žien. Tento výsledok môže byť spôsobený nižším počtom vyšetrených žien.  

Je predpoklad, že podobnú miernu nepriamu závislosť by sme mohli očakávať  

aj pri vyššom počte vyšetrených pacientov. 
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Tab. 25 Vzťah GFR podľa Grubba a Stevensa voči odpadu KVP a albumínu u mužov  

a žien 

MUŽI 

Grubb 

Odpady N R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 65 -0,43 -0,62 - -0,21 

ALB 65 -0,46 -0,64 - -0,24 

Stevens 

Odpady N R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 65 -0,43 -0,61 - -0,20 

ALB 65 -0,46 -0,64 - -0,24 

ŽENY 

Grubb 

Odpady n R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 26 -0,06 -0,44 – 0,35 

ALB 26 -0,25 -0,59 – 0,16 

Stevens 

Odpady N R 95% interval spoľahlivosti 

KVP 26 -0,06 -0,45 – 0,35 

ALB 26 -0,26 -0,60 – 0,15 

Aj v súbore DM2 sme rozdelili ďalej pacientov na základe kompenzácie ochorenia 

na pacientov s dobrou (HbA1c do 4,5%), uspokojivou (HbA1c 4,5 – 6,0%)  

a neuspokojivou (HbA1c nad 6,0%) kompenzáciou diabetu (Obr. 26). 

 
Obr. 26 Rozdelenie pacientov na základe kompenzácie ich ochorenia – dobrá (HbA1c do 

4,5%), uspokojivá (HbA1c 4,5 – 6,0%), neuspokojivá (HbA1c nad 6,0%) 

Ďalej sme rozdelili pacientov s dobrou, uspokojivou a neuspokojivou 

kompenzáciou na základe zmeny v glomerulárnej filtrácií (Tab. 26) 
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Tab. 26 Rozdelenie pacientov na základe kompenzácie diabetu a ich zmeny v GFR 

 

HbA1c do 

4,5% 

HbA1c 4,5 - 

6,0 

HbA1c nad 

6,0% 

Kompenzácia dobrá uspokojivá Neuspokojivá 

N 39 49 46 

GFR Grubb (N) 19 12 14 

GFR Grubb (↑) 13 27 26 

GFR Grubb (↓) 7 10 6 

GFR Stevens (N) 22 20 21 

GFR Stevens (↑) 10 19 19 

GFR Stevens (↓) 7 10 6 

MDRD 1 (N) 2 3 34 

MDRD 1 (↑) 8 1 40 

MDRD 1 (↓) 8 1 37 

Pacienti s dobrou kompenzáciou mali v prípade GFR (podľa Grubba a Stevensa) 

približne polovicu pozitívnych (zvýšená a znížená) a polovicu negatívny nálezov. Podľa 

MDRD rovnice sa zistili pozitívne výsledky vo zvýšenej miere (Obr. 27). 

 
Obr. 27 Pacienti s dobrou kompenzáciou a ich zmena v GFR 

U pacientov s uspokojivou kompenzáciou mala väčšia časť pacientov zníženú GFR 

vypočítanú MDRD rovnicou. Naproti tomu pri rovnici podľa Grubba vidíme pomerne 

silné zastúpenie zvýšenej GFR (Obr. 28).  

 
Obr. 28 Pacienti s uspokojivou kompenzáciou a ich zmena v GFR 
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Podobné výsledky môžeme pozorovať aj u pacientov s neuspokojivou 

kompenzáciou (Obr. 29). 

 
Obr. 29 Pacienti s neuspokojivou kompenzáciou a ich zmena v GFR 
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7. Diskusia 

V praktickej časti predkladanej práce sme sledovali súbor 183 pacientov, ktorých 

sme rozdelili na základe diagnózy (diabetes mellitus 1.typu a 2.typu), a u ktorých  

sme sledovali biochemické parametre využívané pri diagnostike diabetickej nefropatie 

(cystatín C, kreatinín, albumín a urea v sére a v zbieranom moči celkový odpad 

proteínov a odpad albumínu). Pre odhad kompenzácie diabetu bol stanovovaný 

glykovaný hemoglobín. 

Hlavným cieľom predkladanej práce bolo porovnanie jednotlivých rovníc,  

ktoré sú využívané pre odhad glomerulárnej filtrácie. V práci sme sa zamerali  

na rovnice podľa Grubba a Stevensa, ktoré využívajú pre určenie GFR cystatín C  

a na rovnice MDRD 1, 2, 3, ktoré využívajú sérové koncentrácie kreatinínu, urey 

a albumínu. 

Dôležité je podotknúť, že rovnice MDRD sú nastavené prísnejšie, čo sa týka 

odhadu glomerulárnej filtrácie (Rácz a kol., 2010). To však môže viesť k neskorému 

záchytu počiatočných štádií poškodenia glomerulárneho filtra. U pacientov s DM1 

v našom súbore sme zistili, že podľa MDRD mala zníženú glomerulárnu filtráciu už 

väčšina pacientov v porovnaní s Grubbovou aj Stevensovou rovnicou, kedy bola GFR 

ešte normálna po prípade už zvýšená. Rovnaký jav sme mohli pozorovať aj u skupiny 

pacientov s DM2 (tab. 11, 12, 19, 20). Táto výrazná citlivosť rovnice MDRD môže však 

viesť k tomu, že sa prehliadnu počiatočné štádiá poškodenia glomerulárneho filtra, kedy  

sa glomerulárna filtrácia začína najskôr zvyšovať a až potom postupne znižovať.  

V skupine diabetikov 2.typu je možné pozorovať aj jav, kedy sa glomerulárna 

filtrácia vypočítaná podľa Grubba a Stevensa začína zvyšovať, zatiaľ čo podľa rovníc 

MDRD bola normálna po prípade znížená (tab. 19, 20).  Na základe tohto zistenia by 

sme mohli tvrdiť, že cystatín C je citlivejším markerom pre odhad počiatočných štádií 

obličkového zlyhávania. Avšak nemôžeme si dovoliť vyvodiť určitý záver, nakoľko 

nami vyšetrovaný súbor nebol tvorený veľkým počtom pacientov. K záveru, že cystatín 

C je citlivejším markerom pre odhad počiatočných štádií zlyhávania obličiek dospeli vo 

svojich publikáciach aj iní autori (Mussap a kol., 2002, Shimizu - Tokiwa a kol., 2002, 

Christensson a kol., 2003).  
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Dôležité je upozorniť aj na to, že hlavnou nevýhodou rovníc MDRD je, že sérové 

hladiny kreatinínu, albumínu a urey nie sú len funkciou glomerulárneho filtra.  

Sú ovplyvňované ďalším nerenálnymi faktormi. Ako je známe z viacerých zdrojov 

v prípade kreatinínu je to hlavne svalová hmota, mäsitá strava, zvýšená fyzická námaha. 

V prípade albumínu môže jeho koncentráciu ovplyvňovať (zníženie) hlavne poškodenie 

pečene, zápalové a nádorové ochorenia, septické stavy a mnohé iné. Koncentrácia 

močoviny je taktiež závislá na viacerých faktoroch. K zvýšeniu dohádza hlavne  

pri zvýšenom odbúravaní bielkovín v organizme, pri nadmernom príjme bielkovinovej 

stravy a naopak k zníženiu pri nedostatočnom príjme proteínov a pri nedostatčnej 

funkcii pečene. Oproti tomu sérové hladiny cystatínu C nie sú skresľované toľkými 

nerenálnymi faktormi ako je tomu u predchádzajúcih parametrov. Nevýhodou cystatínu 

C môže byť hlavne vyššia cena stanovenia oproti kreatinínu, urey a albumínu.  

Jednou z nevýhod môže byť aj ovplyvnenie sérovej koncentrácie cystatínu C funkciou 

štítnej žľazy. Avšak táto interferencia by nemala byť výrazným problémom pri odhade 

glomerulárnej filtrácie, nakoľko ošetrujúci lekár má záznamy o svojom pacientovi 

a môže v prípade vedomosti o hypertyreodizme alebo hypotyreodizme tento vplyv 

ozrejmiť. 

V prípade odpadu albumínu a celkových proteínov v 24-hodinovom zbieranom 

moči sme dosiahli tiež zaujímavé výsledky. V prvom (DM1) aj druhom (DM2) súbore 

vidíme stále normálne hodnoty albumínu a celkových proteínov v moči, ale pozorujeme 

už zmeny v glomerulárnej filtrácií (Tab. 15, 23, Obr. 16, 25). Na základe charakteristiky 

1.štádia diabetickej nefropatie môžeme predpovedať, že pacienti môžu byť už práve 

v tomto štádiu, kedy nastávajú prvé zmeny v glomerulárnej filtrácií, avšak hladiny 

albumínu a celkových proteínov v moči ešte nie sú detekovateľné. Tento stav  

na základe predkladaných výsledkov nemôžeme potvrdiť ani vylúčiť, nakoľko 

nepoznáme kompletnú anamnézu pacientov.  

Rovnako pozorujeme, že v prípade pozitívnych nálezov albumínu a KVP  

je v oboch skupinách (DM1 a DM2) prítomná aj pozitívna zmena glomerulárnej 

filtrácie. Jediná odchylka bola pozorovaná v prvom súbore v prípade výpočtu podľa 

Stevensa (Tab. 15, 23, Obr. 16, 25). Na základe tohto môžeme potvrdiť, že poškodenie 

glomerulárneho filtra koreluje s hladinami bielkovín v moči. Je veľmi dôležité 

podotknúť, že práve koncentrácia albumínu a celkových proteínov v zbieranom moči  
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za obdobie 24 hodín je ovplyvňovaná viacerými faktormi. V prvom rade sú to chyby  

pri zbere moča a udanie nesprávneho množstva moča. Taktiež s hladinami albumínu 

a KVP môže interferovať zápal močových ciest alebo iné patologické stavy,  

ako je napr. srdcová nedostatočnosť, zvýšený tlak krvi alebo rôzne nádorové ochorenia, 

po prípade extrémna fyzická záťaž pacienta.  

V oboch skupinách (DM1 a DM2) sme mohli pozorovať celkom početné 

zastúpenie pacientov s uspokojivou a neuspokojivou kompenzáciou diabetu. Hlavne 

neuspokojivá kompenzácia je dôsledkom nedodržiavania predpísanej diéty.  

Ako je známe, perzistujúca hyperglykémia je jedným z patofyziologických faktorov 

diabetickej nefropatie. Z našich výsledkov je zrejmé, že u väčšiny pacientov  

bolo v prípade neuspokojivej kompenzácie prítomný pozitívny nález poškodenia 

glomerulárneho filtra (zvýšená, po prípade znížená glomerulárna filtrácia)  

(Tab. 17 a 26, obr. 20 a 29). Aj u pacientov s uspokojivou kompenzáciou bola zjavná 

pozitivita v prípade poškodenia glomerulov a teda z tohto dôvodou môžeme  

ako odporúčanie pre bežnú prax povedať, že aby nedochádzalo k rozvoju všetkých 

komplikácií diabetu a nie len nefropatie, je nutné aby pacient spolupracoval s lekárom 

a dodržiaval jeho dietetické pokyny. Veľmi zaujímavý výsledok bol dosiahnutý 

u pacientov s dobrou kompenzáciou, u ktorých bola v prevažujúcej miere GFR znížená. 

To však môže byť spôsobená prísnejším nastavením rovníc MDRD pre odhad 

glomerulárnej filtrácie. 
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8. Záver 

V závere predkladanej práce môžeme konštatovať, že v laboratórnej diagnostike 

poškodenia obličiek je ešte stále mnoho otáznikov. Oba parametre – cystatín C  

aj kreatinín – majú svoje obmedzenia, výhody a nevýhody. Z toho vyplýva, že stále  

nie je k dispozícií ideálny marker pre odhad poškodenia glomerulárneho filtra. Je nutné 

pri každom pacientovi posudzovať všetky získané hodnoty glomerulárnych filtrácií 

individuálne a brať ohľad aj na ich celkovú anamnézu a klinický priebeh ochorenia. 

Interpretácia laboratórnych nálezov by mala brať do úvahy všetky poznatky o oboch 

najčastejšie využívaných parametroch, čo sa týka hlavne ich špecifity. Dôležité  

je zamerať na sa aj nízku senzitivitu MDRD voči skorým štádiám poškodenia 

glomerulárneho filtra a rovnako aj prísnejšie hodnotenie rozvoja diabetickej nefropatie. 

Z toho dôvodu by sa mal častejšie využívať v bežnej klinickej praxi aj cystatín C,  

ktorý umožňuje presnejší záchyt skorých štádií zlyhávania obličiek. Ako sme zistili 

v experimentálnej časti, medzi parametrami (cystatín C a kreatinín) sú značné rozdiely, 

preto by mohla byť najvhodnejšou alternatívou pre stanovenie odhadu glomerulárnej 

filtrácie u pacientov s diabetom kombinácia oboch týchto biomarkerov. 
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9. Zoznam použitých skratiek 

ADP  Adenozíndifosfát 

Alb  Albumín 

ATP  Adenozíntrifosfát 

BCG  Brómkrezolová zelená 

BMI  Body mass index 

CKD  Chronic kidney disease 

CysC  Cystatín C 

DAG  Diacylglycerol 

DM  Diabetes mellitus 

DM1  Diabetes mellitus 1. typu 

DM2  Diabetes mellitus 2. typu 

DN  Diabetická nefropatia 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina 

DR  Diabetická nefropatia 

EDTA  Etyléndiamíntetraoctvoá kyselina 

ELISA  Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

ER  Endoplazmatické retikulum 

ESDR  End Stage Renal Disease 

G-6-P  Glukóza-6-fosfát 

G-6-PDH Glukoza-6-fosfát dehydrogenáza 

GADA  Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej 

GF  Glomerulárna filtrácia 

GFP  Gloemrulárny filtračný tlak 

GFR  Odhad glomerulárnej filtrácie 

GLDH  Ureázaglutamát dehydrogenáza 

Glu  Glukóza 

HbA1c  Glykovaný hemoglobín 

HDL  Lipoproteíny s vysokou hustotou 

HK  Hexokináza 

IA-2  Protilátky proti tyrozínfosfatáze 

IAA  Inzulínové protilátky 

ICA  Ostrovčekové plazmatické protilátky 
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IDF  International Diabetes Federation 

IGF-1  Inzulínu podobný rastový faktor 

IR  Inzulínová rezistencia 

Krea  Kreatinín 

KVP  Celkové proteíny v moči 

LC-MS/MS Tandemová kvapalinová chromatografia s hmotnostou spektrometriou 

LMMP  Nízkomolekulárne proteíny 

MDRD Modification of Diet in Renal Disease 

NADH  Redukovaný nikotínamidadeníndinukleotid 

NADPH Redukovaný nikotínamidadeníndinukleotidfosfát 

NEFA  Neesterifikované voľné mastné kyseliny 

OKBH  Oddelenie klinickej biochémie a hemtológie 

PKC  Proteínkináza C 

RAS  Systém renín – angiotenzín 

RNA  Ribonukleová kyselina 

ROS  Reaktívne formy kyslíka 

S-Alb  Sérová hladina albumínu 

S-CysC Sérová hladina cystatínu C 

S-Glu  Sérová hladina glukózy 

S-Krea  Sérová hladina kreatinínu 

SSA  Sulfosalicylová kyselina 

S-Urea  Sérová hladina močoviny 

TINIA  Turbidimetrická inhibícia 

U-Alb  Koncentrácia albumínu v moči 

U-KVP Koncentrácia celkových proteínov v moči 

WHO  World Health Organization 

β2M  beta-2-mikroglobulín 
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