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1. Úvod 

Ve své bakalářské práci bych se chtěla věnovat elektromigrační, separační metodě; 

elektroforéze bílkovin – od historie, principu, provedení na našem pracovišti, 

charakteristiky jednotlivých bílkovin elektroforeogramu až po klinický význam této 

metody. A na konkrétním příkladu ukázat praktické využití elektroforézy při stanovení 

diagnózy. 

 

2. Historie 

Základní principy elektroforézy se datují na počátek 19. století, kdy J. W. Hittorf, W. 

Nernst a F. Kohlrausch experimentovali s vlastnostmi a chováním malých iontů ve 

vodném prostředí za přítomnosti elektrického pole. (Vesterberg, 1989) 

Elektroforéza, jako technika využívající elektrické pole k pohybu nabitých částic, byla 

vyvíjena ve dvacátém století. První elektroforetická aparatura (obr. 1) byla vyvinuta v 

roce 1937 Tiseliem. Za tento příspěvek k analýze proteinů obdržel o 11 let později 

Nobelovu cenu. Tiselius popsal metodu „pohyblivého rozhraní“, která je dnes známá 

jako zónová elektroforéza, a použil ji k separaci sérových proteinů. (Tiselius, 1937) 

  

 

Obr. 1 – první elektroforetická aparatura (Tiselius, 1937) 

 

V padesátých letech byla elektroforéza použita pro separaci aminokyselin a dokonce i 

anorganických iontů. Zároveň byly objeveny i další techniky jako je např. izoelektrická 

fokusace a izotachoforéza. Rozdíl mezi těmito metodami je v prostředí, které se v nich 

používá: papír, polymerní gel a kapilára. Papír byl používán v začátcích elektroforézy k 

separaci látek, protože byl levný a lehce použitelný. Smithies použil škrobový gel jako 

médium pro elektroforézu v roce 1955. O dva roky později Kohn použil jako nosič pro 
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elektroforézu acetát celulózy. V roce 1959 Ornstein s Davisem a Raymond s 

Weintraubem použili polyakrylamidový gel. Gelový nosič se i nadále používá jako 

hlavní při separaci bílkovin. Kapiláry byly zavedeny do elektroforézy Jorgensonem a 

Lukacsem na začátku 90. let 20. století. (Pazourek, 2003) 

U nás se o rozvoj a zavedení této metody do praxe nejvíce zasloužili Rádl a Engliš. 
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3. Elektromigrační metody  

3.1 Elektromigrační metody pro dělení bílkovin 

K rozdělení bílkovin na jednotlivé frakce nám slouží metody elektromigrační. Metody 

jsou založené na dělení látek, které nesou elektrický náboj. Dělení probíhá ve 

stejnosměrném elektrickém poli a látky se dělí podle velikosti svého náboje nebo 

molekuly. 

Pro rutinní provoz je vhodná elektroforéza (dále jen ELFO) na fóliích z acetátu celulózy 

nebo elektroforéza na agarovém a agarózovém gelu, která je často používaná pro 

základní screening. (Doležalová - Principy biochemických vyšetřovacích metod část 1, 

1995) 

Metody používané k dělení bílkovin: 

 ELFO na acetát celulózových fóliích 

U této metody probíhá dělení podle velikosti elektrického náboje. Jak již bylo zmíněno, 

slouží tato metoda hlavně pro rutinní analýzu.  

 ELFO na agarovém a agarózovém gelu 

Tato metoda bude blíže popsaná v kapitole Pracovní postup. 

 ELFO na fóliích s agarózovým gelem v přítomnosti dodecyl sulfátu sodného 

(dále jen SDS - zkratka z anglického sodium dodecyl sulphat). 

Slouží hlavně k analýze bílkovin v moči a likvoru. Bílkoviny se na rozdíl od předchozích 

dvou metod dělí podle velikosti své relativní molekulové hmotnosti. 

 ELFO na polyakrylamidovém gelu (dále jen PAAG) 

Tato metoda je kombinací dělení, uplatňuje se zde jak dělení podle velikosti náboje, tak 

i podle velikosti relativní molekulové hmotnosti. Bílkoviny jsou rozděleny na 25-30 

frakcí, na rozdíl od běžného agarového gelu, který bílkoviny rozdělí pouze na 5-6 

frakcí.  

 ELFO na škrobovém gelu 

Dělení u této metody probíhá nejenom podle velikosti náboje, ale stejnou měrou i podle 

relativní molekulové hmotnosti. Bílkoviny rozdělí na 15-30 frakcí, ale v rutinní analýze 

nemá velké využití. Její předností je velká dělící schopnost. Slouží převážně k rozlišení 

geneticky podmíněných typů haptoglobinů, k dělení proteinů o nízké molekulové 

hmotnosti přítomných v moči a pro dělení patologických hemoglobinů. (Doležalová -  

Laboratorní technika v klinické biochemii a toxikologii, 1995) 
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 Kapilární ELFO 

Analýza se provádí ve skleněných kapilárách naplněných PAAG nebo volným 

elektrolytem (analytickým pufrem). Metoda nemá detekci barevnou, ale rozdělené 

bílkoviny se detekují pomocí UV detektoru nebo laserového fluorescenčního detektoru 

umístěného na kapiláře. Elektroforeogram je záznam závislosti absorbance na čase. 

Je tvořen píky, jejichž výška (plocha) roste s obsahem složky. (Klouda, 1996) 

Kapilární ELFO slouží především k analýze tumorových markerů. 

 SDS ELFO na PAAG 

Využívá se k dělení směsí bílkovin z důvodu určení jejich relativní molekulové 

hmotnosti. Výsledná pohyblivost analyzovaných látek se porovnává s pohyblivostí 

standardních vzorků bílkovin o známé relativní molekulové hmotnosti. Metoda slouží 

převážně pro výzkumné účely.  

 ELFO na papíře 

Nejstarší metoda, která se používá k rozdělení bílkovin. Nosičem je zde 

chromatografický papír a dělení probíhá podle velikosti elektrického náboje, kdy 

záporně nabité molekuly bílkovin putují v alkalickém prostředí směrem od katody k 

anodě.  

 Afinitní ELFO 

Látky se touto technikou identifikují pomocí specifického ligandu navázaného na 

makromolekulární nosič. Směs bílkovin se dělí elektroforézou na PAAG s navázaným 

ligandem proti sledované bílkovině. Vznikne tak proteinový komplex, který je při 

elektroforéze brzděn, zatímco ostatní bílkoviny putují normální rychlostí. Tato speciální 

technika se využívá např. pro kontrolu čistoty antisér nebo enzymových preparátů. 

(Doležalová - Laboratorní technika v klinické biochemii a toxikologii, 1995) 

 Izoelektrická fokusace 

Jde o techniku, kdy se látky dělí podle velikosti svého izoelektrického bodu. Je to 

taková oblast pH, kdy se částice v elektrickém poli nepohybuje z důvodu, že její 

celkový náboj je nulový. Dělení neprobíhá při konstantním pH, ale v průběhu analýzy 

se mění z kyselého na alkalické.  

Jedná se o tzv. gradient pH, který se vytvoří směsí amfolytů putujících do míst svých 

izoelektrických bodů. Nejnižší pH je u anody a nejvyšší u katody. (Praus et al., 2001) 

 Izotachoforéza 

Dělení probíhá ve speciální aparatuře v teflonových kapilárách nebo ve skleněných 

kolonách. Analyzovaný vzorek se umístí mezi dva standardní elektrolyty, obsahující 

ionty o známé pohyblivosti (tzv. vedoucí elektrolyt obsahující ionty s největší 

pohyblivostí a tzv. koncový elektrolyt obsahující ionty s nejnižší pohyblivostí). Všechny 

ionty se pak kapilárou pohybují stejnou rychlostí k opačně nabitým elektrodám a jsou 
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seřazeny podle svých pohyblivostí. (Doležalová - Laboratorní technika v klinické 

biochemii a toxikologii, 1995) 

Během jedné analýzy se separují buď jenom anionty, nebo jenom kationty. (Farková, 

2011) 

3.2 Elektromigrační metody pro identifikace bílkovin 

V případě patologického nálezu se provádí následné stanovení jednotlivých bílkovin 

imunochemickými metodami. Tyto metody mají vysokou rozlišovací schopnost a 

citlivost. Mezi nejdůležitější můžeme zařadit: 

 Imunofixační ELFO 

Patologie zjištěné v zóně beta a gamaglobulinu mohou vyvolávat podezření na výskyt 

monoklonálních proteinů a tím gamapatie. Principem imunofixační elektroforézy je 

inkubace se specifickými antiséry proti těžkým řetězcům IgG, IgA, IgM, IgD, IgE  

(v naší laboratoři se provádí pouze pro řetězce IgG, IgA a IgM) a lehkým, volným i 

vázaným kappa a lambda řetězcům. Zafixované proteiny tvoří nerozpustné komplexy s 

odpovídajícími protilátkami a výsledné precipitáty jsou následně obarveny. (PP - 

pracovní postup Diagnostika UL - Imunofixace, 2009) 

Zároveň tato metoda slouží k odlišení oligoklonální syntézy protilátek. 

 Imunoelektroforéza 

Metoda využívá reakce s polyvalentními antiséry obsahující protilátky proti více 

bílkovinám nebo monovalentních antisér proti jednotlivým bílkovinám. Při reakci 

vznikají precipitační linie, které se po obarvení detekují. Metoda slouží k průkazu 

vrozeného chybění některých bílkovin a hlavně také ke klasifikaci monoklonálních 

gamapatií (paraproteinémií). Při imunoelektroforéze je vhodná vysoká koncentrace 

monoklonálního imunoglobulínu, při nízké koncentraci je vhodnější použití předchozí 

metody imunofixace. (Doležalová - Laboratorní technika v klinické biochemii a 

toxikologii, 1995) 

 Imunoselekce 

Jedná se o jednoduchou imunodifúzi urychlenou elektroforézou, tudíž 

elektroimunodifúzi. Metoda je určena pro stanovení bílkovin o koncentracích kolem 

10mg/l.  

 

Mezi další metody sloužící k identifikaci bílkovin řadíme: imunofluorofixaci, 

protisměrnou imunoelektroforézu, dvojitou radiální imunodifúzi, sedimentační analýzu a  

imunoblotting.  
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4. Pracovní postup 

V rámci této kapitoly bych vás ráda seznámila s pracovním postupem, který se provádí 

v naší laboratoři na analyzátoru HYDRASYS italské firmy SEBIA. 

4.1 Princip metody 

Metoda slouží k rozdělení a kvantifikaci šesti hlavních frakcí bílkovin krevního séra 

pomocí elektroforézy na alkalicky pufrovaných agarózových fóliích o pH 8,5. 

Separované bílkoviny jsou obarveny amidočerní a jednotlivé zóny jsou pak hodnoceny 

denzitometricky. Jako materiál se používá sérum získané centrifugací plné krve bez 

protisrážlivého činidla, při odběru za standardních podmínek. Odběr se provádí vždy 

nalačno. (PP - pracovní postup Diagnostika UL - Elektroforéza bílkovin, 2009) 

4.2 Postup práce  

Nejprve napipetujeme 10 μl neředěného séra do jamek aplikátoru. (Obr. 2)  

Celá aplikace by neměla trvat déle než 2 minuty. 

 

Obr. 2 – pipetování séra do jamek aplikátoru (vlastní archiv) 

 

Poté vložíme aplikátor do vlhké komůrky (Obr. 3) po dobu nejméně 5 minut, aby se 

sérum lépe difundovalo do zoubků aplikátoru. V případě, že analýzu nelze ihned 

provést, lze napipetované vzorky v komůrce uložit na 8 hodin do chladničky. 
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Obr. 3 – vlhká komůrka (vlastní archiv) 

 

Otevřeme víko migračního modulu a zvedneme nosiče elektrod a aplikátoru. Z 

ochranného obalu vyjmeme pufrované stripy, které obsahují tris-barbital pufr o pH 8,5 a 

azid sodný, a umístíme je plastovými konci na kovové trny aplikačního rámečku.  

Pufrované stripy zajišťují vodivost prostředí. Jedná se o roztoky elektrolytů o 

předepsané koncentraci solí, pH a iontové síle. Jejich úkolem je zprostředkovat přenos 

elektrického proudu a udržovat konstantní pH v průběhu dělení, protože v průběhu 

elektroforézy dochází k pohybu iontů pufru a tím ke změnám pH. (Čermáková a kol., 

2005) 

Na dolní třetinu rámečku vyznačeného na migrační ploše naneseme 200 μl destilované 

vody. Z ochranného obalu vyjmeme agarózovou fólii HYDRAGEL, kterou rychle 

osušíme pomocí filtračního papíru. Agarózovou fólii opřeme o dolní okraj migrační 

plochy. Nyní ji ohneme a opatrně pokládáme tak, aby se kapka vody rovnoměrně 

rozprostřela pod celou fólií bez vzduchových bublin. 

Vyjmeme aplikátory z vlhké skladovací komůrky, ulomíme ochranný rámeček a 

umístíme do nosiče aplikátoru. (Obr. 4) 

 

Obr. 4 – migrační modul s umístěným aplikátorem (vlastní archiv) 
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Nyní můžeme uzavřít víko migračního modulu a zvolit program migrace. Proces 

migrace se skládá ze tří fází: aplikace, migrace, inkubace a trvá 17 minut.  

4.3 Zpracování gelu 

Po uplynutí doby migrace otevřeme víko migračního modulu, vyjmeme aplikátory a 

odstraníme je. Z migrační plochy sejmeme agarózovou fólii a umístíme ji do rámečku 

určeného k barvení. Rámeček s fólií ponoříme do barvící komory, kde se provede 

detekce bílkovinných frakcí pomocí organických barviv. Ta se skládá ze tří kroků. První 

krok barvení připraveným roztokem amidočerně, která obsahuje kyselý roztok o pH 2, 

amidočerň 0,4 g/dl a etylén-glykol o koncentraci 6,7 %.  

Barvivo se absorbuje v místech bílkovinných frakcí a jeho intenzita odpovídá množství 

bílkoviny v jednotlivé frakci. (Čermáková a kol., 2005) 

Poté následuje odbarvování a následné sušení gelu. Délka celého procesu je 20 minut. 
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5. Hodnocení 

Po ukončení procesu barvení vyjmeme osušenou a obarvenou fólii (Obr. 5) z barvící 

komory a skenujeme při vlnové délce 570nm. 

 

Obr. 5 – výsledná obarvená a vysušená fólie (vlastní archiv) 

 

Následuje na denzitometru Hyrys kontrola jednotlivých frakcí bílkovin, popřípadě 

označení patologické frakce u všech zpracovaných vzorků. (Obr. 6) 

Principem denzitometru je, že úzkou štěrbinou prochází světlo o vhodné vlnové délce, 

které je po průchodu elektroforeogramem pohlcováno v takové míře, která odpovídá 

intenzitě zabarvení fotometrovaného úseku. Prošlé světlo dopadá na světelné čidlo a 

proud, který v něm vzniká, je registrován na zapisovači. Grafický záznam tvoří křivka, 

kde jednotlivé bílkovinné frakce tvoří na záznamu křivky zvonovitého průběhu. 

(Čermáková a kol., 2005) 

Jelikož spolehlivost denzitometru je značně omezená, protože až na výjimku albuminu 

není žádná z ostatních frakcí tvořena jen jedním typem bílkoviny, volíme při hodnocení 

elektroforeogramu i vizuální kontrolu. 

 

Obr. 6 – program denzitometru s označenou patologií ve frakci  (vlastní archiv) 
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Až do tohoto kroku je vše prací laborantky. Následné vizuální posouzení 

charakteristických změn v jednotlivých bílkovinných frakcích (zmnožení, pokles či 

vymizení) provádí lékař.   

 

5.1 Elektroforeogram 

Elektroforeogram (Obr. 7) je záznam o výsledcích elektroforézy, na kterém jsou složky 

směsí vlivem elektrického proudu odděleny na jednotlivé frakce podle velikosti svého 

náboje. Je to záznam závislosti absorbance na čase. Je tvořen píky, jejichž výška 

(plocha) roste s obsahem složky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – elektroforeogram bílkovin krevní plazmy na agarózové fólii (Racek et al., 1999) 

 

5.2 Referenční rozmezí 

Referenční rozmezí uvedené v tabulce je procentuální zastoupení jednotlivých 

bílkovinných frakcí, které jsou využívány k hodnocení v naší laboratoři. 

 

Tab. 1 – referenční rozmezí jednotlivých frakcí bílkovin (PP - pracovní postup Diagnostika UL - Elektroforéza bílkovin, 

2009) 

Frakce % zastoupení 

Albumin 50-65 % 

α1 – globulin 1,5-3,5 % 

α2 – globulin 7-13 % 

β1 – globulin 5-8 % 

β2 – globulin 3-5 % 

 - globulin 8-17 % 
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6. Charakteristika jednotlivých frakcí ELFO 

Jak již bylo řečeno, elektroforéza rozdělí bílkoviny na 6 frakcí: albumin, α1 – globulin, α2 

– globulin, β1 – globulin, β2 – globulin a  - globulin. Pouze albumin je samostatná 

bílkovina, ostatní frakce se skládají hned z několika sérových bílkovin. Někdy můžeme 

na elektroforeogramu zachytit i frakci prealbuminu, která je stejně jako albumin 

samostatnou bílkovinou této frakce. 

6.1 Prealbumin 

Za fyziologických okolností není zóna prealbuminu na elektroforeogramu patrná. Jedná 

se o bílkovinu vznikající v játrech, sloužící hlavně k transportu hormonů štítné žlázy 

thyroxinu a trijodothyroninu.  

Vytváří komplex s bílkovinou transportující vitamín A (retinol-binding protein RBP), 

brání tak ztrátám vitamínu A močí – samotný RBP jakožto mikroprotein proniká i 

zdravým glomerulem. (Racek et al., 1999) 

Je také indikátorem stavu výživy. Jestliže se sníží příjem kalorií a proteinů, jeho hladina 

rychle klesá. Při elektroforetickém dělení putuje prealbumin jako nejrychlejší frakce 

před albuminem. Není však na běžných agarových nebo acetátcelulosových 

elektroforeogramech viditelná. K jeho kvantitativnímu stanovení se často používá 

nefelometrie nebo radiální imunodifúze. (Novák, 2002) 

6.2 Albumin 

Albumin představuje 60 % z celkové bílkoviny séra a je produkován hepatocyty. Pro 

vysokou koncentraci v plazmě a relativně malou molekulovou hmotnost se podílí více 

než 75 % na onkotickém tlaku plazmy. (Racek et al., 1999) 

Mezi další funkce albuminu můžeme zařadit jeho transportní funkci, kdy slouží k 

přenosu volných mastných kyselin; hormonů štítné žlázy, kůry nadledvin a pohlavních 

hormonů. Dále transportuje nekonjugovaný bilirubin, vitamíny, stopové prvky (Ca, Mg, 

Zn, Cu) i řadu léků. 

Uplatňuje se i jako součást extracelulárního antioxidačního systému v ochraně proti 

volným radikálům. (Racek et al., 1999) 

Stanovení koncentrace albuminu v séru patří tedy mezi nejčastěji požadovaná 

vyšetření zejména u jaterního onemocnění, onemocnění ledvin a při hodnocení stavu 

výživy. 
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6.3 α1 – globulin 

Mezi bílkoviny frakce α1 – globulin řadíme: 

 α1 – antitrypsin 

Je to prakticky jediná bílkovina, která ovlivňuje tvar a intenzitu zóny α1 – globulinu. 

(Engliš, 1992) 

Řadí se mezi bílkoviny akutní fáze a patří mezi inhibitory proteolytických enzymů. 

 α1 – orozomukoid 

Nazýván také α1 – kyselý glykoprotein. Ze všech plazmatických bílkovin obsahuje 

největší podíl cukrů v molekule. (Racek et al., 1999) 

Jeho hlavní funkcí je inaktivovat hormon progesteron a je dalším reaktantem akutní 

fáze zánětu. (Novák, 2002) 

 α1 – fetoprotein 

Fyziologicky se nachází v krvi plodu. Zvýšená koncentrace v plodové vodě je známkou 

vývojové poruchy centrálního nervového systému. (Čermáková a kol., 2005) 

Zároveň je vysoká koncentrace známkou hepatocelulárního karcinomu. 

Jde o vývojově specifickou bílkovinu, která se tvoří v játrech, žloutkovém vaku a 

částečně i v zažívacím traktu. (Doležalová a kol., 1995) 

 α1 – lipoprotein 

Jedná se o lipoprotein vysoké hustoty sloužící k transportu cholesterolu k buňkám.  

 α1 – mikroglobulin 

Inhibuje migraci leukocytů a proliferativní odpověď leukocytů na antigen. (Racek et al., 

1999) 

6.4 α2 – globulin 

Na vytváření této frakce se podílejí především 2 bílkoviny. 

 α2 – makroglobulin 

Je jednou z největších plazmatických bílkovin a tudíž zaujímá převážnou část frakce α2 

– globulinu. Má schopnost na sebe vázat řadu hormonů (např. inzulín), molekul i iontů 

a ovlivňovat tak imunologické a zánětlivé procesy, stejně tak jako proces srážení a 

fibrinolýzy. (Novák, 2002) 

 Haptoglobin 

V krvi se vyskytuje v šesti genetických formách, které lze od sebe odlišit pomocí 

elektroforézy na škrobovém nebo polyakrylamidovém gelu a je hojně využíván v 

soudním lékařství při určování otcovství. Jeho hlavním úkolem je tvorba komplexu s 

hemoglobinem 1:1, uvolněného z rozpadlých erytrocytů. Komplex přeměňuje hemové 

skupiny na železo a bilirubin. Hemoglobin v komplexu s haptoglobinem má poměrně 
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velkou molekulu, která znemožňuje jeho vylučování ledvinami. Vysoká koncentrace 

haptoglobinu tedy zabraňuje poškození ledvin, a zároveň i pomáhá zachovat zásoby 

železa v hemoglobinu. 

 

Mimo již dvou zmiňovaných bílkovin, které patří do skupiny reaktantů akutní fáze, 

řadíme do této frakce i bílkoviny: 

 Ceruloplazmin 

Jedná se o bílkovinu modré barvy. Namodralé zbarvení způsobuje schopnost 

ceruloplazminu vázat 8 atomů mědi a díky tomu přenáší okolo 90 % plazmatické mědi, 

zbylá procenta mědi jsou vázaná na albumin. Kromě transportu Cu je jednou z 

hlavních funkcí ceruloplazminu jeho oxidázová aktivita v metabolismu železa. 

Katalyzuje přeměnu Fe2+ na Fe3+. Železo, které se v dvojmocné formě vstřebá ze 

střeva, musí být před navázáním na transportní bílkovinu transferin oxidováno na 

trojmocnou formu. (Dastych a kol., 2008)  

 Feritin 

Spolu s hemosiderinem tvoří nejdůležitější zásobní bílkoviny obsahující železo. Feritin 

váže asi 21 % Fe2+, které je uloženo v tkáních a jeho koncentrace odráží tkáňové 

zásoby železa. Nachází se ve slezině, játrech, kostní dřeni a střevní sliznici. 

 

Do skupiny α2 – globulinů dále patří proteiny uplatňující se při transportu hormonů. Je 

to např. transkortin - přenášející kortizon, a globulin vázající tyroxin. (Racek et al., 

1999) 

6.5 β1 – globulin 

 Transferin 

Je hlavní a za fyziologických okolností prakticky jedinou plazmatickou bílkovinou, která 

ovlivňuje tvar a intenzitu β1 – globulinové zóny. (Engliš, 1992) 

Jedná se o glykoprotein schopný vázat dva atomy Fe3+ ve své molekule. Jeho hlavním 

úkolem je vazba a transport železitých iontů do míst krvetvorby v kostní dřeni nebo do 

zásobních forem-feritinu a hemosiderinu. Železité ionty pocházejí z odbouraného hemu 

v játrech, ale i z potravy. Z celkového množství železa se v organismu na transferin 

váže 99 %, zbylé 1 % je vázáno na albumin. Stanovení koncentrace transferinu určuje 

vazebnou kapacitu plazmy pro železo. Transferin řadíme mezi negativní reaktanty 

akutní fáze zánětu, tudíž při těžkých infekcích se jeho hladina snižuje. 

 Hemopexin 

Má podobnou funkci v organismu jako haptoglobin. Váže uvolněnou hemovou skupinu 

a přenáší ji do jater, na rozdíl od haptoglobinu, který váže celou molekulu hemoglobinu.  
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6.6 β2 – globulin 

 C3 a C4 složky komplementu 

Jako komplement označujeme komplex 11 proteinů, obsažených v plazmě v neaktivní 

formě. Aktivace může být způsobena např. vazbou antigenu a protilátky a  tím přispívá 

ke zneškodnění bakterie nebo jiné cizorodé buňky při imunitních reakcích.  

 β - lipoprotein 

Jedná se o lipoprotein nízké hustoty sloužící k transportu cholesterolu k buňkám. 

 β2 - mikroglobulin 

Přítomen na povrchu většiny buněk lidského organismu a nejvíce na lymfocytech jako 

součást HLA systému. Je hlavním indikátorem činnosti ledvin, ale slouží také jako 

tumorový marker odrážející proliferaci myeloidních a lymfoidních buněk. 

 Fibrinogen 

Fibrinogen je hlavní krevní bílkovinou podporující agregaci krevních destiček 

prostřednictvím interakce s destičkovými receptory na sousedících destičkách. (Pecka, 

2004) 

Spolu s protrombinem je řadíme mezi koagulační faktory. Je substrátem nejen pro 

trombin, ale i pro plazmin. Za katalytického působení účinku trombinu a vápenatých 

iontů se fibrinogen mění na fibrin a dochází ke sražení krve.  

 C-reaktivní protein 

Název odvozen od schopnosti reagovat s polysacharidem bakteriální stěny streptokoka 

typu C. Je to hlavní reaktant akutní fáze zánětu. V organismu má za úkol zvyšovat 

fagocytózu. Tkáň postižená zánětem produkuje polysacharidy, které se na něj vážou a 

jsou pak z těla odstraňovány. (Doležalová a kol., 1995) 

Plazmatická koncentrace CRP se zvyšuje již za 4 hodiny po navození reakce akutní 

fáze a v průběhu prvních dvou dnů jeho koncentrace vzroste i více než 100krát. (Zima, 

2007) 

Ve srovnání s jinými bílkovinami akutní fáze, reaguje CRP nejrychleji a s největším 

nárůstem.   
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Obr. 8 – Srovnání průběhu koncentrace CRP se sedimentací erytrocytů FW u pacienta s angínou (Racek et al., 1999) 
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6.7  - globulin 

V této oblasti elektroforeogramu nacházíme tolik změn a získáváme tolik informací jako 

v žádné jiné oblasti. Tato zóna obsahuje imunoglobuliny (protilátky), které částečně 

zasahují i do β - globulinové frakce. Imunoglobuliny můžeme rozdělit do pěti tříd podle 

typu těžkého řetězce na IgM, IgA, IgD, IgE a IgG. Velikost, množství a strukturu zóny  

-globulinu ovlivňuje z velké části hlavně koncentrace imunoglobulinu IgG. Společnou 

funkcí všech imunoglobulinů je obranyschopnost organismu před cizorodými látkami. 

Mají schopnost specifické vazby na specifický antigen a plní tím následující funkce; 

tvoří imunokomplex se specifickým antigenem, váže se na membránové receptory 

obranných buněk a aktivují je, a reagují s ostatními plazmatickými bílkovinami např. 

systémem komplementu, a aktivují je za účelem odstranění antigenu. (Dastych a kol., 

2008) 

 IgG 

Hlavním úkolem IgG je schopnost neutralizovat viry a toxiny, usnadňovat fagocytózu a 

aktivovat komplement. Řadíme je mezi pozdní protilátky, které se vyskytují u 

chronických zánětů. 

 IgM 

Při styku s antigenem jsou právě protilátky třídy IgM ty, které se tvoří jako první, proto 

jsou nazývané jako časné protilátky. Způsobují aglutinaci antigenu a jeho následnou 

lýzu prostřednictvím aktivace komplementu.  

 IgA 

Protilátky vyskytující se převážně na povrchu sliznic, v plazmě a ve slinách. Brání 

povrch sliznic před přilnutím bakterie a neutralizuje viry. 

 IgD 

Význam této protilátky doposud není přesně znám. Vyskytuje se na povrchu B 

lymfocytů jako receptor vázající antigen. 

 IgE 

Imunoglobuliny vyskytující se na buňkách kůže, žírných buňkách a bazofilních 

granulocytech. Při kontaktu s antigenem způsobují degranulaci těchto buněk, do okolí 

uvolňují histamin a tím tlumí alergickou reakci.  

 

 

 

  



 
 

Tab. 2 – souhrnný přehled plazmatických bílkovin a jejich funkcí v jednotlivých frakcích elektroforeogramu (Racek et al., 1999; Novák, 2002; Engliš, 1992; Čermáková a kol., 2005; Doležalová a kol., 

1995; Dastych a kol., 2008; Pecka, 2004; Zima, 2007) 

zóna bílkovina 
koncentrace 

v séru (g/l) 
funkce 

reaktant 

akutní fáze 

 Prealbumin 0,2-0,4 - transport hormonů štítné žlázy; indikátor stavu výživy neg. 

Albumin 35,0-53,0 - podíl na onkotickém tlaku plazmy; nejvýznamnější transportní protein neg. 

 

 

α1 – globulin 

α1-antitrypsin 0,9-2,0 - inhibitor proteolytických enzymů * 

α1-orozomukoid 0,5-1,2 - inaktivace progesteronu * 

α1-fetoprotein <10 μg/l - odhalí poruchy CNS v plodové vodě  

α1-lipoprotein 1,0-1,6 (Apo AI) - transport cholesterolu  

α1-mikroglobulin <10 mg/l - inhibitor migrace a proliferace leukocytů  

 

 

α2 – globulin 

α2-makroglobulin 1,3-3,0 - vazba řady hormonů; vliv na imunologické a zánětlivé procesy * 

Haptoglobin 0,3-2,0 - tvorba komplexu s hemoglobinem; zachovává zásoby železa v hemoglobinu * 

Ceruloplazmin 0,2-0,6 - vazba a transport mědi * 

Feritin 1,7-2,2 μg/l - zásobní bílkovina s obsahem železa  

β1 – globulin 
Transferin 2,0-3,6 - vazba a transport železitých iontů neg. 

Hemopexin 0,5-1,1 - vazba hemové skupiny * 

 

β2 – globulin 

C3složka komplementu 0,8-1,6 - součást imunitních reakcí * 

β2-lipoprotein 0,7-0,9 (Apo B100) - transport cholesterolu   

β2-mikroglobulin 0,8-3,0 mg/l - indikátor činnosti ledvin  

Fibrinogen 2,0-4,0 - součást koagulačních faktorů; substrát pro trombin a plazmin * 

C-reaktivní protein <8 mg/l - zvyšuje fagocytózu * 

 

 

 - globulin 

IgG 7,0-16,0 - pozdní protilátky; neutralizuje viry, usnadňuje fagocytózu  

IgM 0,4-2,3 - časné protilátky; způsobuje aglutinaci Ag  

IgA 0,7-4,0 - brání přilnutí bakterie na povrch sliznice  

IgD 0-0,3 - význam není znám  

IgE 36-250 mg/l - tlumí alergickou reakci  

 

* - bílkovina akutní fáze; neg.- negativní reaktant akutní fáze   
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7. Typy elektroforeogramů 

Klinická interpretace je dána dlouholetou zkušeností. Za patologických stavů můžeme 

najít zmnožení některé frakce nebo pokles jejího podílu až vymizení. Mohou se 

objevovat frakce nové, s atypickou pohyblivostí. Dlouholetou empirií byly 

charakteristické změny podílu elektroforetických frakcí přiřazeny určitým chorobným 

stavům. Hovoříme o tzv. elektroforetických typech; podle nich nelze obvykle usuzovat 

na přítomnost konkrétní choroby, ale na skupinu chorob. (Racek et al., 1999)  

7.1 Typ akutního zánětu 

Pro tento typ je charakteristické snížení frakce albuminu jakožto negativního reaktantu 

akutní fáze, naopak zvýšení frakcí α1 a α2-globulinů, často bývá zvýšena i frakce       

β2-globulinu z důvodu vysokého množství bílkovin akutní fáze. 

  

Obr. 9 – elektroforeogram při akutním zánětu (zdroj: wikiskripta.eu) 

 

Nejčastěji se jedná o rozsáhlý zánět různé etiologie. Jedná se o akutní poškození 

tkáně – tkáňovou nekrózu způsobenou např. infarktem myokardu, po operacích nebo 

při těžkých úrazech, jako jsou např. rozsáhlé popáleniny. 

7.2 Typ chronického zánětu 

U tohoto typu nalézáme výrazný vzestup -globulinové frakce. Může se objevit vzestup 

i α1 a α2-globulinové frakce, ale to pouze v důsledku reaktivace zánětlivého procesu. 

Tento typ je také, jako typ předchozí, doprovázen snížením frakce albuminu. 

   

Obr. 10 - elektroforeogram chronického aktivního zánětu (zdroj: wikiskripta.eu) 

Tento typ provází chronické infekční choroby (infekční mononukleóza), zánětlivá 

onemocnění pojiva, revmatická onemocnění, ale i maligní nádory. 
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7.3 Typ chronické hepatopatie 

Pro tento typ je charakteristické snížení frakce albuminu, α1, α2 ale i β1-globulinu. 

Naopak zvýšení -globulinové frakce s typickým nasedáním na β2 frakci. Jedná se o 

tzv. β- můstek, který je způsobený zvýšenou koncentrací IgA imunoglobulinů, 

nacházející se mezi β a  frakcí. 

  

Obr. 11 – elektroforeogram chronické hepatopatie (zdroj: wikiskripta.eu) 

 

Nalézán je především u onemocnění těžkou fibrózou až jaterní cirhózou. 

7.4 Typ nefrotického syndromu 

Změny elektroforeogramu při nefrotickém syndromu jsou založeny na velikosti 

molekuly bílkovin. Malé molekuly bílkovin procházejí glomerulárním sítem nejlépe, 

proto v elektroforeogramu pozorujeme jejich výrazný pokles. Jedná se hlavně o frakci 

albuminu, ale klesá i podíl -globulinu. Na rozdíl od frakcí α2 a β-globulinů, které 

obsahují bílkoviny o velké molekule, můžeme pozorovat i vzestup. 

Někdy pozorujeme mírný vzestup α1-globulinu, který nejspíše vyrovnává pokles 

onkotického tlaku při ztrátách albuminu. (Racek et al., 1999) 

   

Obr. 12- elektroforeogram nefrotického syndromu (zdroj: wikiskripta.eu) 

 

Příčinou ztrát bílkovin je chronická glomerulonefritida, diabetické glomeruloskleróza, 

onemocnění ledvin při systémových onemocnění a některá infekční onemocnění. 
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7.5 Monoklonální hyperimunoglobulinémie 

Při tomto typu dochází ke ztrátě frakce -globulinů na elektroforeogramu z důvodu 

vymizení ostatních imunoglobulinu. Nalézáme různě intenzivní pruh monoklonálního 

imunoglobulinu kdekoliv od frakce α2 až po  frakci. Jedná se o tzv. M-gradient. 

V některých případech se mohou vyskytnout i dva pruhy M-gradientu, potom hovoříme 

o biklonální nebo zdvojené paraproteinémii.  

  

Obr. 13 - elektroforeogram monoklonální hyperimunoglobulinémie (zdroj: wikiskripta.eu) 

 

Takto změněný elektroforeogram nacházíme např. u mnohočetného myelomu (příklad 

v kasuistice) nebo Waldenströmovy makroglobulinémie. 

7.6 Ostatní typy elektroforeogramů 

Hypogamaglobulinémie - charakteristická poklesem  frakce z důvodu deficitní tvorby 

protilátek nebo ztráty imunoglobulinů. 

Malnutriční typ - dochází zde k poklesu albuminu a β1-globulinu, někdy může být 

zvýšení α1 a α2-globulinů. 

Bisalbuminémie – nalézáme zdvojení frakce albuminu z důvodu navázání nějaké látky 

na albumin. 

Fibrinogen – nalézán jako zřetelný proužek mezi frakcí β a . Je však důležité ho odlišit 

od monoklonálního imunoglobulinu. 

Analbuminémie – úplné vymizení frakce albuminu. 

Těhotné ženy – u nich je fyziologicky nalézán nižší podíl albuminu, naproti tomu frakce 

α1, α2 a β1 obvykle rostou jako výraz vyšší koncentrace α1-antitrypsinu, ceruloplazminu 

a transferinu. (Racek et al., 1999)   
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8. Vlastní analýza 

V průběhu roků 2009 a 2010 jsem shromažďovala data pacientů. Vytvořila jsem 

skupinu 100 osob (19 mužů a 81 žen) ve věku 31-91 let. V tabulce č. 4 jsou 

zaznamenána výsledná data a podle nich jsem vyhodnotila procentuální zastoupení 

zvýšení či snížení jednotlivých frakcí. Jako součást vlastního měření bych chtěla 

zhodnotit, která frakce v rámci zvýšení či snížení měla v naší laboratoři za toto období 

největší zastoupení.  

Z tabulky č. 4 je zřejmé, že nejčastěji analyzovanou skupinou jsou ženy ve věku 62 – 

78 let. Hodnotu celkové bílkoviny nemůžeme brát jako první ukazatel patologie 

v elektroforéze. Její hodnota je ve velké většině zcela normální a z 18 % dokonce i 

nízká. Pouze 1 % zaznamenalo vysokou hodnotu celkové bílkoviny, ale jak z tabulky č. 

4 vyplývá, jedná se zde o patologii v pěti ze šesti zón elektroforeogramu. Nejčastěji 

zvýšenou frakcí v již zmiňovaném období byla frakce β1. Z vyšetřované skupiny tvořilo 

pouze 57 % zdravých jedinců, které nepostihlo zvýšení ani snížení této frakce. Zvýšení 

β1 frakce bylo zaznamenáno u 42 % jedinců (26 % mužů a 74 % žen), naopak sníženo 

bylo pouze 1 %. 

V β2 frakci bylo zaznamenáno již menší procento zvýšení této frakce, ale i tak ji 

můžeme zařadit jako druhou nejčastěji zvýšenou. Počet zvýšených jedinců byl 35 % 

(23 % mužů a 77 % žen), počet snížených byl stejný jako u frakce β1 1 %. 

Třetí procentuálně nejvyšší hodnotu zvýšení měla frakce  (15 %) následovaná frakcí 

α2 (14 %). Na rozdíl však od ostatních frakcí, ve frakci  bylo zaznamenáno nejvyšší 

procento patologicky snížených jedinců (6 %).  

O 1 % méně jedinců, s patologicky sníženou frakcí, bylo zaregistrováno ve frakci 

albuminu. Ten řadíme s 8 % zvýšení frakce na páté místo.  

Nejméně postiženou frakcí s výskytem 94 % jedinců zdravých a 6 % jedinců se 

zvýšenou hodnotou byla frakce α1. 

 

Tab. 3 – procentuální zastoupení jednotlivých frakcí pro rok 2009-2010  

Frakce 
fyziologicky 
v pořádku 

patologicky 
zvýšen 

patologicky 
snížen 

Albumin 87 % 8 % 5 % 

α1 94 % 6 % ----- 

α2 85 % 14 % 1 % 

β1 57 % 42 % 1 % 

β2 64 % 35 % 1 % 

 79 % 15 % 6 % 
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Tab. 4 – přehled výsledných hodnot ELFO u sledované skupiny pacientů 

 ♀♂ věk TP ALB α1 α2 β1 β2  

1 Ž 76 66,6 67,4 2,6 9,5 7,2 3,7 9,6 

2 Ž 73 71,8 64,6 2,4 10,1 7,0 5,3 10,6 

3 M 44 61,2 56,7 2,6 11,9 9,0 5,3 14,5 

4 M 63 66,3 62,9 2,8 10,3 8,4 5,7 9,9 

5 Ž 62 67,8 65,3 2,5 9,8 7,6 3,9 10,9 

6 Ž 87 61,4 60,5 3,2 15,6 7,8 5,3 7,6 

7 M 55 62,9 65,8 2,2 10,7 8,2 4,5 8,6 

8 Ž 81 66,4 56,5 3,8 12,8 8,5 6,4 12,0 

9 Ž 76 74,5 66,1 2,1 10,4 7,0 3,8 10,6 

10 M 67 67,7 65,8 2,2 8,7 8,0 5,1 10,2 

11 Ž 80 68,6 56,5 2,7 12,5 9,3 7,8 11,2 

12 Ž 64 64,6 60,6 2,9 11,3 8,6 4,7 11,9 

13 Ž 82 62,6 61,4 2,9 9,8 10,5 5,6 9,8 

14 M 49 73,5 60,1 3,0 10,3 7,6 5,5 13,5 

15 Ž 68 70,4 56,5 2,7 11,5 9,1 6,2 14,0 

16 Ž 69 59,8 60,1 3,3 16,1 8,2 4,8 7,5 

17 Ž 77 78,1 58,4 2,2 11,3 6,1 3,1 18,9 

18 Ž 64 64,9 65,6 2,8 9,7 8,0 4,7 9,2 

19 M 78 71,2 64,8 2,3 8,2 9,0 3,5 12,2 

20 Ž 71 79,4 52,7 2,4 14,3 6,8 7,5 16,3 

21 Ž 69 73,0 55,0 2,9 10,7 7,9 4,6 18,9 

22 Ž 85 71,0 63,3 2,3 13,3 7,6 5,6 7,9 

23 Ž 69 64,8 63,4 2,5 13,3 8,9 4,7 7,2 

24 Ž 69 71,1 59,9 3,4 15,0 7,5 4,1 10,1 

25 Ž 64 62,5 64,9 2,5 12,8 8,2 5,0 6,6 

26 Ž 72 75,1 55,5 3,0 15,7 6,9 5,2 13,7 

27 Ž 70 72,8 58,6 2,5 12,0 11,2 4,0 11,7 

28 Ž 87 67,5 49,9 5,2 11,9 8,3 8,6 16,1 

29 Ž 77 63,1 60,2 2,3 12,3 7,9 4,4 12,9 

30 Ž 77 79,9 57,3 2,5 11,6 6,6 3,9 18,1 

31 Ž 64 72,2 59,8 2,5 9,6 7,9 5,1 15,1 

32 Ž 54 76,6 59,1 2,3 11,3 7,4 11,1 8,8 

33 Ž 77 88,0 54,5 2,2 11,6 5,6 4,7 21,4 

34 Ž 72 69,2 59,3 3,0 11,6 6,7 4,0 15,4 

35 Ž 74 73,2 57,2 2,6 11,2 7,7 4,9 16,4 

36 Ž 62 80,9 52,6 1,9 9,9 29,1 3,2 3,3 

37 Ž 75 74,3 61,3 2,4 9,4 6,0 3,8 17,1 

38 Ž 72 73,3 59,0 2,5 11,1 7,4 4,3 15,7 

39 M 73 77,5 47,5 3,6 11,3 6,6 6,3 24,7 

40 Ž 91 74,1 48,0 3,9 11,1 7,5 5,2 24,3 

41 Ž 62 69,4 58,7 3,2 14,0 8,0 3,9 12,2 

42 Ž 78 111,6 29,2 1,6 6,1 3,5 2,1 57,5 

43 Ž 67 74,7 55,4 2,9 12,1 8,6 5,5 15,5 

44 Ž 73 74,3 60,3 1,7 11,3 8,3 4,6 13,8 

45 Ž 64 68,6 58,7 2,4 11,6 8,3 4,2 14,8 

46 Ž 64 64,4 61,2 3,0 11,7 7,1 3,8 13,2 

47 Ž 57 70,4 57,4 2,4 10,6 7,3 4,6 17,7 

48 Ž 85 62,8 61,6 3,0 11,4 7,7 4,8 11,5 

49 Ž 60 66,3 64,1 2,2 9,0 7,0 4,3 13,4 

50 Ž 70 73,1 59,2 2,5 12,2 8,0 5,1 13,0 
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 ♀♂ věk TP ALB α1 α2 β1 β2  

51 Ž 68 65,9 61,3 2,9 10,8 7,7 4,8 12,5 

52 Ž 45 63,4 61,4 2,4 10,4 6,7 3,9 15,2 

53 Ž 77 69,1 60,1 2,5 9,2 8,3 5,2 14,7 

54 M 62 71,1 60,4 1,9 8,1 7,8 3,5 18,3 

55 Ž 65 66,3 63,0 2,0 12,4 7,7 4,4 10,5 

56 Ž 54 67,6 60,6 2,0 13,2 8,6 5,2 10,4 

57 Ž 50 69,6 59,3 2,3 9,5 8,5 5,5 14,9 

58 Ž 65 69,3 61,3 1,6 9,2 7,5 4,5 15,9 

59 M 63 68,4 55,1 2,4 10,0 10,4 7,1 15,0 

60 Ž 64 57,2 60,2 2,9 13,1 9,5 4,6 9,7 

61 M 64 67,9 55,7 2,3 9,3 9,4 4,9 18,4 

62 Ž 66 68,4 55,5 2,7 12,4 9,7 4,7 15,0 

63 Ž 54 69,3 52,5 2,1 10,2 8,5 6,2 20,5 

64 M 68 65,9 49,4 4,0 16,6 8,4 5,8 15,8 

65 Ž 63 72,2 56,5 3,2 14,4 9,4 6,6 9,9 

66 Ž 57 61,7 64,6 2,8 11,0 8,0 4,7 8,9 

67 Ž 53 74,4 62,9 2,0 11,9 7,4 3,3 12,9 

68 Ž 71 69,5 57,4 2,7 11,8 7,2 4,2 16,7 

69 Ž 82 62,0 63,5 2,9 11,2 8,1 4,2 10,1 

70 Ž 57 83,7 53,4 2,3 10,0 7,8 5,4 21,1 

71 Ž 78 70,4 60,3 2,8 11,5 7,5 6,1 11,8 

72 Ž 75 66,3 62,6 2,1 7,8 7,8 5,8 13,9 

73 M 67 75,9 59,6 2,6 11,3 8,2 5,1 13,2 

74 M 81 65,2 60,7 3,1 12,1 8,6 4,5 11,0 

75 Ž 64 68,2 60,5 2,6 10,5 8,1 4,9 14,4 

76 Ž 64 68,6 61,1 2,6 10,6 9,9 5,1 10,7 

77 Ž 72 66,2 57,9 4,1 11,4 9,7 4,6 12,3 

78 Ž 55 66,9 64,0 3,2 10,6 7,6 3,6 11,0 

79 Ž 68 69,0 58,5 2,8 12,0 8,5 5,3 12,9 

80 Ž 81 65,6 61,3 2,8 12,9 7,7 4,5 10,8 

81 Ž 58 75,1 60,6 2,7 9,6 8,5 4,9 13,7 

82 Ž 38 68,6 63,5 2,9 7,6 5,2 3,3 17,5 

83 Ž 62 65,5 61,2 3,0 12,1 8,6 4,3 10,8 

84 Ž 49 67,4 60,8 2,3 10,1 7,9 3,4 15,5 

85 Ž 56 70,6 58,3 3,5 13,3 8,9 4,7 11,3 

86 Ž 80 73,4 54,0 2,6 11,3 7,7 5,7 18,7 

87 Ž 73 74,9 58,1 1,6 11,7 8,0 6,5 14,1 

88 Ž 50 72,5 59,4 3,3 9,7 6,9 4,4 16,3 

89 M 70 69,5 61,7 2,1 12,3 7,4 5,0 11,5 

90 Ž 62 63,9 64,7 2,1 10,7 6,7 3,9 11,9 

91 M 43 64,5 67,1 2,4 9,2 7,1 4,4 9,8 

92 Ž 60 68,3 62,0 2,4 13,4 7,4 4,4 10,4 

93 Ž 74 72,7 62,9 2,4 11,2 6,2 4,9 12,4 

94 Ž 75 74,7 64,3 1,8 10,8 8,7 3,7 10,7 

95 Ž 88 68,0 65,8 2,7 10,7 6,8 3,2 10,8 

96 Ž 55 66,8 64,2 2,5 10,4 8,3 3,5 11,1 

97 M 45 66,7 61,9 2,9 11,5 8,4 4,2 11,1 

98 M 31 65,2 61,0 2,5 10,2 8,1 4,2 14,0 

99 M 78 74,0 58,0 2,3 11,6 7,3 3,8 17,0 

100 M 39 69,8 61,3 2,4 10,9 7,8 4,1 13,5 
 
♀♂ - pohlaví (M = muž, Ž = žena), TP-celková bílkovina (fyziologické hodnoty 65-85 g/l), ALB - albumin 
červeně označené – zvýšené hodnoty, zeleně označené – snížené hodnoty 
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9. Kasuistika 

Jako příklad využití elektroforézy v praxi jsem si na závěr vybrala pacientku č. 42. 

Chtěla bych vám popsat časovou osu od jejího prvního vyšetření v naší laboratoři až 

ke stanovení diagnózy. 

Pacientka, pro velké bolesti zad v oblasti bederní páteře, byla v lednu 2009 zaslána z 

ordinace praktického lékaře do péče odborníka – lékaře osteologie. Osteolog provedl 

základní hematologické a biochemické laboratorní vyšetření včetně pro nás důležité 

elektroforézy bílkovin.  

Hematologické vyšetření ukázalo pouze na mírnou anémii. Biochemické vyšetření bylo 

až na hodnotu celkové bílkoviny také v pořádku. Poslední vyšetření, které se v naší 

laboratoři provádělo, byla již zmiňovaná elektroforéza. 

  

Obr. 14 - elektroforeogram pacientky č. 42 z ledna 2009 (vlastní archiv) 

 

Hodnota celkové bílkoviny byla 111,6 g/l. V popisu elektroforeogramu můžeme vidět 

následovné: výrazné snížení frakce albuminu (29,2 %), dále snížení ve frakcích α2 (6,1 

%), β1 (3,5 %) a β2 (2,1 %), naopak výrazné zvýšení zaznamenala frakce  (57,5 %). 

Z důvodu vysoké hodnoty  frakce byla provedena imunofixace, u které byl již závěr 

jasnější. Imunofixace ukázala na jednoznačnou monoklonální gamapatii s přítomností 

paraproteinu IgG-kappa o koncentraci 62,3 g/l.  

Z výsledků elektroforézy a následné imunofixace by přicházela v úvahu diagnóza 

mnohočetný myelom.  

Pacientce bylo doporučeno provedení kontrolní elektroforézy bílkovin do 3 měsíců a 

návštěva v hematologické poradně. 

Za 1 měsíc byla provedena kontrolní elektroforéza v naší laboratoři. Hodnota celkové 

bílkoviny vzrostla na hodnotu 123,6 g/l. Hladina albuminu spadla na hodnotu 24,1 %, 
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naopak frakce  stoupla na 61,4 %. Následnou imunofixací se ukázalo, že koncentrace 

paraproteinu za 1 měsíc stoupla o 11,2 g/l a vzrostla tak na hodnotu 73,5 g/l. 

Pacientka následně podstoupila vyšetření v hematologické poradně, kde po vyšetření 

kostní dřeně byl závěr jednoznačný. Nález se zvýšeným počtem plazmocytů (15,2 %) 

podpořil diagnózu mnohočetného myelomu. 

Následovala chemoterapeutická léčba, která měla za úkol snížit počet myelomových 

buněk, které produkují „chorobné“ protilátky (monoklonální imunoglobuliny). Díky této 

léčbě se pacientka dostala do stavu remise onemocnění. Tento stav u pacientky 

přetrval do února 2011. 

Pacientku postihly zhoršující se bolesti zad, nevolnost a únava. Provedlo se kontrolní 

laboratorní vyšetření, které ukázalo na vysokou hodnotu CRP (103,3) a FW (75/121), a 

na mírnou anémii. Výsledky by odpovídaly relapsu onemocnění. A kontrolní odběr 

sternální punkce s nálezem 37,2 % plazmocytů tuto hypotézu potvrdil. 

Pacientka je nyní po dalším cyklu ozařování. Nachází se momentálně v remisi 

onemocnění a pravidelně dochází na specializované pracoviště do Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze.  
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10. Závěr 

Jak jsem se sama přesvědčila z případu pacientky č. 42, elektroforéza bílkovin 

napomohla k vyřešení i tak závažného hematologického onemocnění jako je 

mnohočetný myelom. 

Myslím, že elektroforéza bílkovin i v dnešní moderní a plně automatizované době, si 

stále drží přední pozici mezi diagnostickými metodami. Velká zkušenost odborníka a 

jeho správná interpretace výsledků elektroforeogramu může napomoci ke stanovení 

mnoha diagnóz. 
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Použité zkratky a symboly 

 

Ag - antigen 

ALB - albumin 

Ca - vápník 

CRP - C-reaktivní protein 

Cu - měď 

ELFO - elektroforéza 

Fe2+ - dvojmocná forma železa 

Fe3+ - trojmocná forma železa 

FW - sedimentace erytrocytů 

HLA - hlavní histokompatibilní komplex 

IgA - imunoglobulin třídy A 

IgD - imunoglobulin třídy D 

IgE - imunoglobulin třídy E 

IgG - imunoglobulin třídy G 

IgM - imunoglobulin třídy M 

Neg. - negativní reaktant akutní fáze 

Mg - hořčík 

PAAG - polyakrylamidový gel 

pH - záporný dekadický logaritmus vodíkových iontů 

PP - pracovní postup 

RBP - retinol-binding protein – bílkovina transportující vitamín A 

SDS - sodium dodecyl sulphat – dodecyl sulfát sodný 

TP - celková bílkovina 

UV - ultrafialové záření 

Zn - zinek 

♀♂ - grafické znázornění pohlaví 

* - pozitivní reaktant akutní fáze 
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