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Úvod 

Hlavnou úlohou erytrocytov je zabezpečiť transport dýchacích plynov z pľúc do tkanív 

a naopak. Erytrocyty musia preto opakovane prechádzať cievnym systémom vrátane kapilár s 

priemerom menším ako je priemer erytrocytov, preto musia byť schopné opakovane meniť 

svoj tvar. Túto schopnosť nazývame deformabilita erytrocytov. Je ovplyvnená mnohými 

faktormi, ako napríklad homeostázou iónov, či produkciou oxidu dusnatého (NO) erytrocytmi 

(1). Erytrocyty obsahujú vlastnú syntázu NO, čím môžu významne prispievať k celkovému 

množstvu NO v krvi a podieľať sa na regulácii perfúzie tkanív (2).  

Spontánne hypertenzné potkany (SHR) sa používajú ako model ľudskej esenciálnej 

hypertenzie a v experimentoch najčastejšie porovnávajú s kontrolnými Wistar-Kyoto 

potkanmi (WKY). Mechanizmy zapojené do vývoja hypertenzie ovplyvňujú rôzne tkanivá, 

ako aj erytrocyty. SHR majú oproti WKY vyšší počet erytrocytov, hematokrit, agregabilitu 

erytrocytov, viskozitu plazmy a zníženú deformabilitu erytrocytov (3-5). 

Superparamagnetické nanočastice oxidu železitého (SPION) sú považované za 

biokompatibilné a netoxické nanočastice. Používajú pri zobrazovaní magnetickou 

rezonanciou, magnetickej hypertermii, fototermálnej terapii alebo transporte liekov (6). 

Existujú však obavy, že ich podávanie by za určitých okolností mohlo viesť k poškodeniu 

buniek. Toxicita nanočastíc závisí od ich dávky a typu, a je možné ju znížiť použitím 

vhodného biokompatibilného obalu. SPION sa zvyknú obaľovať silikónom, dextránom, 

citrátom alebo polyetylénglykolom (PEG). PEG je stabilný hydrofilný polymér používaný 

v klinickej praxi (6).  

Po podaní sú nanočastice transportované krvným obehom, takže je možná ich interakcia s 

erytrocytmi. V štúdii sme študovali funkčné vlastnosti erytrocytov - deformabilitu, produkciu 

NO a osmotickú rezistenciu po podaní PEGylovaných ultra-malých SPION (USPION) v 

dvoch experimentoch: 1. účinok jednorazového akútneho, a 2. opakovaného podávania 

USPION, ako aj na potenciálne odlišný účinok USPION na erytrocyty normotenzných a 

hypertenzných potkanov. 



 

Metódy 

Dizajn experimentu 

V experimente sme použili 12-16 týždňové WKY a SHR, ktorým sme podávali komerčne 

dostupné PEGylované USPION (Sigma-Aldrich). USPION/ fyziologický roztok sme podávali 

infúznou pumpou cez jugulárny katéter. Uskutočnili sme dve série experimentov. V prvej 

sérii mali potkany zavedený aj katéter na a. carotis pre odber krvi, vzorky boli odobrané pred 

podaním USPION a 100 minút po podaní (1mg Fe/kg).  

V druhej sérii sme USPION podávali v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch (2mg Fe/kg/deň). 

Trunkálnu krv sme odoberali 24 hodín po druhej dávke USPION do heparinizovaných 

skúmaviek. 

Deformabilita erytrocytov 

Premyté erytrocyty sme nariedili roztokom Cellpack a následne centrifugovali cez filter s 

pórmi s veľkosťou 5 µm. Deformabilita predstavuje podiel erytrocytov, ktoré počas 5 minút 

prešli centrifugačným filtrom. 

Produkcia NO erytrocytmi 

NO sme vizualizovali pomocou fluorescenčnej sondy 4,5-diaminofluoresceín diacetát (DAF-

2DA. Po 10-minútovej inkubácii v tme (koncentrácia DAF-2DA 25 µmol/l) sme pomocou 

fluorescenčného mikroskopu a fluorescenčného filtra FITC vyhotovili snímky a fluorescenciu 

kvantifikovali programom Image J.  

Osmotická rezistencia erytrocytov 

Premyté erytrocyty sme napipetovali do roztokov s rôznymi koncentráciami NaCl (0,9 - 0,1 

%). Po 30 minútach inkubácie sme suspenzie centrifugovali, a v supernatante sme 

spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 540 nm odmerali koncentráciu hemoglobínu 

uvoľneného z hemolyzovaných erytrocytov. Interpoláciou získaných údajov sme stanovili 

IC50 -  koncentráciu NaCI, pri ktorej nastala 50% hemolýza. 

Stanovenie plazmatickej koncentrácie železa a množstva železa v erytrocytoch 

pochádzajúceho z USPION 



Koncentrácia železa v plazme experimentálnych zvierat bola stanovená v akreditovanom 

laboratóriu Laboklin s.r.o. Množstvo železa v erytrocytoch, ktoré pochádzalo z USPION bolo 

stanovené metódou SQUID biomagnetometrie v spolupráci s Ústavom merania SAV (7).  

Štatistické spracovanie 

Dáta sú prezentované ako priemer ± smerodajná odchýlka (SD). Na štatistickú analýzu sme 

použili dvojcestnú ANOVU pre opakované merania v Experimente 1 a dvojcestnú ANOVU 

(pre nezávislé faktory kmeň potkanov a intervencia USPION) v Experimente 2, s následných 

Bonferroniho post-hoc testom, respektíve Tukeyho testom mnohonásobného porovnávania. 

Výsledky boli považované za signifikantne rozdielne pri p<0,05. Použili sme programy 

Statistica v13.5 a GraphPad Prism v7.02. 

 

Výsledky 

Experiment 1 – Efekt akútneho podania USPION 

Deformabilita erytrocytov 

Pozorovali sme významné zvýšenie deformability erytrocytov u WKY po podaní USPION 

oproti deformabilite stanovenej pred intervenciou v tejto skupine (p<0,01), ako aj v porovnaní 

s kontrolnými WKY, ktoré dostali len infúziu fyziologického roztoku (p<0,05). Takéto zmeny 

sme nepozorovali u SHR (Obrázok 1a). Rozdiely v deformabilite erytrocytov pred a po 

podaní USPION sú výsledky prezentované na Obrázku 1b. 

Obrázok 1. Deformabilita erytrocytov pred a po jednorazovom podaní USPION v dávke 1 mg Fe/ kg telesnej 
hmotnosti (la) a rozdiel v deformabilite erytrocytov pred a po podaní USPIONs (lb). *p<0,05 vs. WKYc, 
xp<0,05 vs. WKYu pred podaním USPION, +p<0,05 vs. WKYu 
 



Produkcia NO erytrocytmi 

Vyhodnotením produkcie NO erytrocytmi pomocou dvojcestnej ANOVA pre opakované 

merania sme nepreukázali signifikantný rozdiel medzi skupinami pred a po liečbe (Obrázok 

2a). Avšak odhalili sme signifikantné zvýšenie produkcie NO u USPION-liečených WKY 

v porovnaní s USPION-liečenými SHR potkanmi (obrázok 2b, p<0,05). 

 
Obrázok 2. Produkcia oxidu dusnatého erytrocytmi pred a po jednorazovom podaní USPION v dávke 1 mg 
Fe/kg telesnej hmotnosti (2a) a rozdiel v produkcii oxidu dusnatého erytrocytmi po podaní USPION a pred (2b). 
*p<0,05 oproti WKYc, +p<0,05 oproti WKYu. 

 

Celkový obsah železa v plazme a obsah železa pochádzajúci z USPION v erytrocytoch 

Podávanie USPION sa ukázal ako významný faktor na celkový obsah železa v plazme 

(p<0,05), s vyššími hodnotami u potkanov ktorým boli USPION aplikované. Obsah železa 

pochádzajúci z USPION vo frakcii erytrocytov bol signifikantne nižší pri SHR v porovnaní s 

WKY (p<0,05). 

Experiment 2 

Deformabilita erytrocytov 

V druhom experimente - pri opakovanom podaní USPION, sa ako významný faktor ukázal 

kmeň (p<0,05). WKY mali vyššiu deformabilitu erytrocytov ako SHR (obrázok 

4a).Významná bola aj interakcia kmeňa s intervenciou (p<0,05). Deformabilita erytrocytov 

bola po opakovanom podaní USPION vyššia u USPION-liečených WKY ako u USPION-

liečených SHR (p<0,05, obrázok 4a). 



Produkcia NO erytrocytmi 

Pri opakovanom podávaní USPION zohráva kmeň úlohu významného faktora pre tvorbu NO 

(p<0,0001). WKY mali významne vyššie hladiny NO v erytrocytoch ako SHR (p<0,0001, 

Obrázok 4b).  

Osmotická rezistencia erytrocytov 

Pri osmotickej rezistencii sa ako významný faktor ukázal kmeň (p<0,001) pričom erytrocyty 

SHR boli viac rezistentné voči hypotonickému prostrediu ako erytrocyty WKY (p<0,005). 

Intervencia je taktiež významným faktorom (p<0,05), podávanie USPIONs viedlo k zvýšeniu 

osmotickej rezistencie (p<0,05, obrázok 4c).  

 
Obrázok 4. Účinok opakovaného podávania USPIONs v dávke 2 mg Fe/kg telesnej hmotnosti za deň na vlastnosti 
erytrocytov: deformabilita (4a), produkcia oxidu dusnatého (4b) a osmotická rezistencia (4c). Potkany boli 
usmrtené približne 24 hodín po druhom podaní USPIONs. *p<0,05 oproti WKYc, +p<0,05 oproti WKYu. 
 

Celkový obsah železa v plazme a obsah železa pochádzajúci z USPION v erytrocytoch 

Medzi skupinami sme nepozorovali zmeny v plazmatickej koncentrácii železa. Hladina železa 

pochádzajúceho z USPION bola u WKY vyššia ako u SHR (p<0,01) 

 

Diskusia 

V našej štúdii sme sa zamerali na vplyv jednorazového a opakovaného podania USPION na 

funkčné vlastnosti erytrocytov u WKY ako aj u ich spontánne hypertenzného ekvivalentu 

(SHR). Naše výsledky ukázali, že PEGylované Fe3O4 nanočastice nezhoršili deformabilitu 

erytrocytov po jednorazovom ani opakovanom podaní USPION. Po jednorazovom podaní 

USPION nastalo u WKY dokonca zvýšenie deformability erytrocytov. Tento efekt sme však 

nepozorovali u SHR. Rozdiel v deformabilite erytrocytov bol u SHR po podaní USPION v 

obidvoch experimentoch významne nižší ako u WKY liečených USPION. Predpokladáme, že 

zvýšenie deformability erytrocytov je u WKY po podaní USPION len prechodné a reaktívne. 

V prípade SHR nie je takáto reakcia pozorovateľná pre možné vyčerpanie rezerv erytrocytov. 



Spolu so zlepšenou deformabilitou erytrocytov sa po jednorazovom podaní USPION u WKY 

zvýšila aj produkcia NO. Predpokladáme teda, že zmeny v deformabilite erytrocytov môžu 

byť prinajmenšom čiastočne dôsledkom zvýšenej produkcie NO. Produkcia NO sa v 

erytrocytoch nezmenila po opakovanom podaní USPION, čo by mohlo byť výsledkom toho, 

že množstvo USPION v erytrocytoch bolo 24 hodín po ich podaní významne nižšie. Celkový 

obsah železa v plazme bol totiž zvýšený len u potkanov v 1. experimente, čo naznačuje 

elimináciu USPION z plazmy v 2. experimente. 

Pomocou SQUID biomagnetometrie na stanovenie železa pochádzajúce z USPION sme 

v erytrocytoch  detegovali významne nižšie množstvo železa u SHR v porovnaní s WKY v 

obidvoch experimentálnych prístupoch. Tieto zistenia môžu poukazovať na vyššiu elimináciu 

nanočastíc z erytrocytov u SHR, alebo na zníženie interakcie PEGylovaných USPION s 

erytrocytovými membránami u SHR.  

V našej štúdii opakované podanie USPION zlepšilo osmotickú rezistenciu erytrocytov 

nezávisle od kmeňa potkanov. Erytrocyty u SHR vykazovali vyššiu rezistenciu na 

hypoosmotický stres ako erytrocyty WKY. U ľudí bol pritom pozorovaný opak - osmotická 

rezistencia erytrocytov bola u pacientov s esenciálnou hypertenziou horšia ako 

u normotenzných jedincov, čo ale nebolo pozorované u pacientov so sekundárnou 

hypertenziou (8,9).  

Záver 

Naša štúdia priniesla originálne výsledky týkajúce sa účinku jednorazového a opakovaného 

podávania USPION na vlastnosti erytrocytov za podmienok normálneho a vysokého krvného 

tlaku u potkanov. U WKY sa po podaní USPION deformabilita erytrocytov zvýšila, a ani 

v jednom z experimentálnych prístupov sme nepozorovali nežiadúce účinky po podaní týchto 

nanočastíc. Tiež sme zistili zvýšenú produkciu NO erytrocytmi po jednorazovej infúzii 

USPION u WKY. Nižšia akumulácia USPION v erytrocytoch hypertenzných potkanov môže 

byť relevantná pre klinickú prax v prípade hypertonikov podrobujúcich sa klinickému 

vyšetreniu s použitím nanočastíc oxidu železitého. 
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