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Které látky se mohou vylučovat ledvinami, dialýza 

Shrnutí 

Při dialýze se uplatňuje difuze rozpuštěných látek z prostředí o vyšší koncentraci do prostředí 

o nižší koncentraci přes polopropustnou (semipermeabilní) membránu. Protože ale 

membrána není propustná pro všechny rozpuštěné složky (proto se nazývá 

semipermeabilní),  ne všechny komponenty roztoku mohou přes membránu procházet. 

V našem případě je semipermeabilní membránou membrána z tenkého materiálu (celulózy), 

která má póry jen do určité velikosti. To umožní malým rozpuštěným molekulám a iontům 

(bez rozdílu náboje) projít, zatímco velké bílkovinné molekuly jsou zadržovány uvnitř 

v prostoru obklopeném membránou. 

Takovýto filtrační proces probíhá v lidském těle v ledvinách, kde látky s velkými molekulami 

(bílkoviny) zůstávají v krvi, zatímco malé molekuly přecházejí do glomerulů ledvin. Pokud 

dojde k selhání ledvin, provádí se pak dialýza k odstranění metabolických nízkomolekulárních  

„zplodin“ uměle. 

V našem pokusu membrána propouští  pouze vodu a malé kationty a anionty. Cílem úlohy je 

ověřit toto procházení komponent o malé velikosti – proto bude prokazována jejich 

přítomnost v dialyzačním roztoku (tedy roztoku kolem membrány, do něhož probíhá 

dialýza). Procházení měďnatých kationtů je prokazováno pomocí tvorby barevného 

komplexního kationtu s amoniakem, tzv. tetraammin měďnatého komplexního kationtu; 

přítomnost síranových iontů vně membrány  bude prokázána  pomocí vzniku sraženiny 

v dialyzačním roztoku po  přídavku rozpustné barnaté soli, dusičnanu barnatého.  

Nepřítomnost bílkoviny vně dialýzační membrány a její přítomnost pouze uvnitř membrány 

se prokáže povařením vzorku dialyzovaného roztoku (tedy roztoku, který se nachází uvnitř 

membrány) a vzorku dialyzačního roztoku (roztoku, vně membrány, do něhož dialýza 

probíhala) – ve vzorku dialyzovaného roztoku vznikne sraženina tepelně denaturované 

bílkoviny.  

Cílová skupina 

střední škola (vyšší ročníky) – 10 studentů ve skupině 

Časová náročnost 

Dvě vyučovací hodiny vlastní pokus (+ jedna hodina na přípravu všech pomůcek), dvě vyučovací 

hodiny na vyhledání informací a diskuzi k otázkám 
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Prostorové požadavky 

Úloha vyžaduje běžně vybavenou laboratoř 

Klíčové otázky 

 Jaká je relativní molekulová hmotnost vaječného albuminu? (Najděte v literatuře či 
na Internetu a porovnejte s relativními molekulovými hmotnostmi kuchyňské soli, 
glukózy, sacharózy). 

 Jestliže v literatuře naleznete údaj o velikosti molekuly 50 kDa (kilodaltonů), jaká je 
relativní molekulová hmotnost takové bílkoviny? 

 Jakých reakcí lze využít při prokazování měďnatých kationtů a síranových aniontů vně 
membrány v dialyzačním roztoku? (Odvoďte jejich obecné názvy ze skutečnosti, že 
v prvním případě se tvoří komplex a v druhém případě se tvoří sraženina.) Jaký je 
chemický vzorec vzniklého tetraamminměďnatého kationtu? Co vzniklo přídavkem 
dusičnanu barnatého k roztoku obsahujícímu síranové ionty.  

 K čemu došlo u roztoku dialyzovaného vzorku při zahřátí a proč? Jaká je souvislost 
tohoto jevu s přítomností bílkovinné molekuly v daném roztoku? Jak vysvětlíte, že ve 
vzorku dialyzačního roztoku (vně membrány) se daný jev neprojevil (pokud jste 
pracovali pečlivě a čistě! :-)). 

 Proč musí pacienti s poruchou ledvin chodit na dialýzu několikrát týdně a proč tam 
musí strávit několik hodin? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti získají zkušenost s chováním molekul o velmi rozdílných velikostech (desítky 

daltonů na jedné straně a desetitisíce daltonů na straně druhé). 

 Studenti si prakticky osvojí novou experimentální techniku. 

 Studenti si propojí znalosti z biologie a chemie, využijí chemické postupy 

k praktickému ověření principu vylučování metabolických zplodin ledvinami. 

Návaznost na RVP 

Obecná biologie – struktura molekul tvořících živé organismy. 

Biologie člověka – vylučovací soustava. 

Výchova ke zdraví. 

Materiál 

Pomůcky pro jednoho studenta: nasycený roztok modré skalice (cca 10 ml), amoniak zředěný 1:1 - 

pozor, má leptavé účinky na kůži), kapátko na amoniak, 0,25 M roztok Ba(NO3)2 , dest. voda (400 

ml), kádinky (1 x 600 ml, 2 x  250 ml, 5 x 25 ml), odměrný válec o objemu 100 ml, vaječný bílek 
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opatrně zředěný 100 ml vody,  kapátko na amoniak, magnetická míchačka s míchadlem (lze nahradit 

mícháním tyčinkou vždy před odběrem vzorku), dialyzační membrána   – asi 30 cm na žáka 

(doporučená membrána od firmy SIGMA –ALDRICH kat. č. D9777-100FT, 25 mm dialysis tubing 

cellulose membrane, avg. flat width 25 mm), střička s dest. vodou, stojánek se zkumavkami  -  10 

kusů (výhodnější jsou zkumavky o délce 20 cm), tenké chirurgické rukavice, elektrický vařič. 

Podrobné pokyny 

Suchou dialyzační membránu nastříhejte na kusy o délce asi 30 cm (membrána je poměrně 

drahá, takže s ní neplýtváme, ale pokud jsou kusy kratší než 25 cm, špatně se zavazují). 

Nastříhanou membránu namočte do destilované vody na min. 15 minut (lze i několik dní 

dopředu, pokud je roztok uchován v lednici) – vodu je nutné několikrát vyměnit (bude se 

barvit do žluta v důsledku vyloužení barevných látek z membrány – poslední voda musí 

zůstat čistá). 

Do kádinky o objemu 250 ml oddělte bílek a přidejte pomalu cca 100 ml dest. vody, jemně 

promíchejte, aby se bílkovina nesrazila). 

Do kádinky na objem 25 ml odměřte přibližně (válečkem, NIKOLI pipetou) 10 – 15 ml 

zásobního nasyceného roztoku modré skalice a 5 ml roztoku bílkoviny. 

Do kádinky na objem 400 ml nalijte cca 200 ml dest. vody, vložte (po stěně) magnetické 

míchadlo, kádinku postavte na magnetickou míchačku a spusťte míchání, aby se dělal 

znatelný vír. Odeberte si první vzorek (vzorek v čase 0 minut). 

Navlékněte si rukavice (jednak proto, abyste membránu nezasahali, jednak proto, že síran 

měďnatý zanechává na pokožce nepěkné skvrny). Namočenou dialyzační trubici vytáhněte 

opatrně z vody, na jednom konce udělejte pevný uzel. Stěny trubice na volném nezavázaném 

konci oddělte tak, aby se udělal kanálek – nemusí být po celé délce membrány, stačí kousek, 

směs se pak vlastní vahou propadne až k uzlu. Pak opatrně vlijte z kádinky do trubice směs 

bílkoviny a měďnaté soli, vytlačte přebytečný vzduch nad roztokem v trubici, udělejte pevný 

uzel na horním konci kousek nad roztokem (voda bude procházet dovnitř membrány, uzel 

těsně nad roztokem by mohl způsobit, že membrána praskne, jak se bude objem uvnitř 

zvětšovat), opláchněte trubici zvenku střičkou (do odpadu), dialyzační membránu ihned po 

opláchnutí destilovanou vodou ponořte do připraveného dialyzačního roztoku (v našem 

případě destilované vody) a spusťte měření času. Pokud míchadlo naráží do dialyzační 

trubice v oblasti mezi uzly - tj. v oblasti, kde je naplněna roztokem, povytáhněte membránu 

nahoru a připevněte ji kolíčkem na prádlo k okraji kádinky nebo kádinku posuňte ke kraji 

míchačky tak, aby membrána byla v jiném místě, než kde se točí míchadlo. 
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Při plnění trubice roztokem pracujte opatrně ale rychle, dialýza začíná probíhat v 

okamžiku, kdy je roztok nalit do dialyzační trubice! 

Od okamžiku ponoření měřte čas (v minutách) a odebírejte vzorky (vždy 2krát po 1 ml 

dialyzačního roztoku z velké kádinky do dvou různých zkumavek – jeden na prokazování Cu2+  

iontů, druhý na prokazování SO4
2- iontů) v intervalech  3´, 6´, 10´, 15´ a 20´). 

Do jedné sady zkumavek s časovou řadou odebraných vzorků přikápněte cca 5 kapek 

zředěného amoniaku (výsledný roztok musí být čirý a kobaltově modře zbarvený, je-li 

přítomna sraženina, je nutno přidat amoniak), po přidání amoniaku obsah zkumavky opatrně 

leč důkladně promíchejte krouživým pohybem. Porovnejte intenzitu zbarvení v závislosti na 

době dialýzy. 

(Pokud máte k dispozici spektrofotometr, odebírejte 3 ml roztoku, přidejte 5 – 7 kapek 

amoniaku a proměřte závislost absorbance při 600 nm na době dialýzy). 

Do druhé sady zkumavek s časovou řadou odebraných vzorků přikápněte 3 – 5 kapek 

Ba(NO3)2. Porovnejte množství sraženiny v závislosti na době dialýzy. 

Vyndejte dialyzační trubici z dialyzačního roztoku (pozor, pokud jste na odebírání vzorků 

rukavice sundali, znovu si je navlékněte), odstřihněte opatrně jeden uzel (přitom držte 

membránu opatrně za záhyb pod uzlem), vylijte obsah trubice do kádinky vhodné velikosti 

(25 ml) a z ní odeberte asi 3 ml do zkumavky. Do jiné zkumavky odeberte asi 3 ml 

dialyzačního roztoku. Obě zkumavky vložte do kádinky (250 ml) s cca 30 ml vodovodní vody 

(vodovodní voda tvoří vodní lázeň pro zahřívání zkumavek s roztoky) a dejte na vařič ohřát k 

varu. Srovnejte vzhled roztoků v obou zkumavkách po zahřátí (roztok z dialyzační trubice by 

se měl výrazně zakalit, neboť v něm dojde k denaturaci bílkoviny). 

Ze získaných údajů a pozorování vyvoďte závěry o propustnosti dané membrány pro 

bílkovinu a pro nízkomolekulární iontové sloučeniny. 
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