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Cílem práce je vytvořit přehledný souhrn analýzy moče a močového sedimentu.

Práce je zaměřena na analýzu močového sedimentu a chemickou analýzu moče. U 

popisu  jednotlivých  stanovení  jsou  zdůrazněny  klinické  souvislosti,  principy  metod  a 

interference v případě nedodržení preanalytické fáze.

Samostatné kapitoly jsou navíc věnovány preanalytické fázi a základům fyziologie, 

anatomie a histologie močového traktu. 

K  analýze  moče  se  dnes  nejčastěji  užívají  automatické  analyzátory.  Existuje 

možnost propojení analýzy chemické s analýzou sedimentu. Vznikne tak močová linka, 

která značně usnadňuje práci laborantům.

Chemické analyzátory pracují na principu odečtu diagnostických proužků reflexní 

fotometrií. Analýza močového sedimentu pak využívá průtokovou cytometrii, nebo metodu 

digitálního obrazu. 

Dříve používané zkumavkové reakce slouží dnes v některých případech k ověření 

sporných vzorků.

Manuální  mikroskopie  se  používá  spíše  v  menších  laboratořích  a  v  případě 

průtokového cytometru k ověření sporných vzorků.
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field of study: Medical laboratory technician

The goal of this work is to create a summary of methods used for urine chemical 

analysis and urine sediment analysis. 

Work  focuses  on  urine  sediment  analysis,  urine  physical  and  urine  chemical 

analysis. In description of particular methods clinical context and methods' principles are 

stressed. Described are also interferences  in case of  preanalytic phase violations.

Particular  chapters  describe  preanalytic  phase  and  fundamental  physiology, 

anatomy and histology of urinary tract. 

Nowadays automatic  analyzers are  used for urinalysis.  There is  a  possibility of 

joining chemical urinalysis with urine sediment analysis. Such connection is a fundament 

of “urinalysis line” which makes the laboratory technicians' work easier.

Chemical  analyzers  are  based  on  reflectance  photometry  of  diagnostic  strips. 

Diagnostic of urine sediment is based on flow cytometry or digital imaging. 

Test  tube  reactions  used  in  the  past  are  nowadays  used  for  confirmation  of 

questionable samples.

Manual  microscopy  is  rather  used  in  small  laboratories  or  for  confirmation  of 

questionable results of flow cytometry. 
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1 Zadání- cíl práce

Analýza  moče  a  močového  sedimentu  patří  k  rutinním vyšetřením prováděným 

denně ve všech biochemických laboratořích. Stojí často na okraji zájmu laboratoře a není jí 

věnována  dostatečná  pozornost.  Správně  provedená  chemická  analýza  moče  a  analýza 

sedimentu má přitom pro diagnostiku a léčbu onemocnění cenný přínos.

V posledních letech se situace obrací  k lepšímu.  Jsou zaváděny automatizované 

postupy  a  zejména  v  analýze  močového  sedimentu  došlo  k  podstatným  změnám 

umožňujícím standardizaci vyšetření.

Cílem  mé  práce  je  vytvořit  přehledný  souhrn  vyšetření  moče  a  močového 

sedimentu. 

Chci se zaměřit na srovnání možných způsobů stanovení jednotlivých parametrů a 

nastínit principy jednotlivých metod. Chci také klást důraz na klinické souvislosti výsledků 

analýz  s  patogenezí  onemocnění.  V  neposlední  řadě  pak  hodlám  zdůraznit  význam 

preanalytické fáze a vlivy nedodržení předepsaných postupů na kvalitu analýzy moče a 

sedimentu.
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2 Základy anatomie, histologie a fyziologie močového traktu

Anatomicko-histologické základy jsou důležité zejména v diagnostice močového 

sedimentu.  Znalost  lokalizace  jednotlivých  epitelií  umožňuje  přiřadit  jejich  nález  k 

poškození  určité  části  traktu  patologickým  procesem  a  případně  určit  i  závažnost 

poškození. Stejně tak je možno na základě různě deformovaných erytrocytů určit původ 

hematurie.

Znalosti z oblasti fyziologie jsou pak užitečné v rámci interpretace chemického a 

fyzikálního  vyšetření  moče.  Osmotické  gradienty  v  ledvinných  kličkách  mají  vztah  k 

výslednému  objemu  a  koncentraci  moče.  Je  užitečné  znát,  které  látky  podléhají 

glomerulární filtraci, tubulární sekreci či tubulární resorpci, abychom pochopili souvislosti 

mezi daným onemocněním a jejich přítomností v moči.

2.1 Anatomicko-histologické údaje

Močové  ústrojí  můžeme  rozdělit  do  pěti  základních  oddílů:  ledvina  (ren), 

ledvinové  kalichy  a  pánvička  (calices  renales  et  pelvis  renalis),  močovod  (ureter), 

močový měchýř (vesica urinaria) a močová trubice (urethra).

2.1.1 Ledvina (ren)

Ledvina je párový orgán fazolovitého tvaru a červenohnědé barvy. Obě ledviny jsou 

uloženy v retroperitoneu na zadní stěně dutiny břišní. Přibližné rozměry ledvin jsou: délka 

11cm, šířka 6cm, tloušťka 3cm [PETROVICKÝ 2001]. Topograficky se nacházejí zhruba 

mezi úrovní 11. žebra a hřebenem kosti kyčelní. V oblasti hilu na vnitřním okraji ledviny 

vstupují  a  vystupují  cévy  a  nervy  a  vstupuje  močovod,  který  přechází  v  ledvinnou 

pánvičku a kalichy.

2.1.1.1 Makroskopická stavba

Ledvinný parenchym lze rozdělit na zevní kůru (kortex) a vnitřní dřeň (medulla). 

Kůra  a  dřeň  obsahují  nefrony  a  sběrné  kanálky.  Dřeň  je  tvořena  deseti  až  osmnácti 

pyramidami  (pyramides  renales) [JUNQUEIRA  1999]. Pyramidy  jsou  základnami 

obráceny  směrem  ke  korové  oblasti.  Vysílají  do  ní  dřeňové  paprsky,  které  jsou 

představované sběracími kanálky spolu s přímým úsekem několika nefronů. Kůra je potom 

světlejší, jemně zrnitá a vybíhá do hloubky mezi pyramides renales ve formě  columnae 
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renales Bertini. Dřeňová pyramida s přilehlou korovou tkání představuje renální lobus, v 

jehož středu leží dřeňový paprsek. 

Rozdělení  na  kůru  a  dřeň  a  stavbu  ledvinného  hilu  zobrazuje  Ilustrace  1:  Řez

ledvinou.

Ilustrace 1: Řez ledvinou

zdroj: http://www.5zsfm.cz/machacovi/priraz/8/ledvina.JPG

2.1.1.2 Mikroskopická stavba

Ledvina obsahuje mimo cév a nervů ještě další základní stavební prvek a tím je 

nefron.  Nefron spolu se  sběracím kanálkem (tubulus colligens), do něhož ústí,  tvoří 

základní  funkční  jednotku  ledviny.  Je  přibližně  1  milion  nefronů; v  každé  ledvině 

[MUNDT 2011]. Každý nefron je složen z  renálního tělíska, proximálního stočeného 

kanálku, Henleovy kličky, distálního stočeného kanálku. 

Popsané struktury ukazuje Ilustrace 2: Struktura nefronu
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Ilustrace 2: Struktura nefronu

zdroj: http://leccos.com/pics/pic/nefron-_schema.jpg

 Renální tělísko se skládá z glomerulu a Bowmanova pouzdra. Má cévní pól, na 

kterém vstupuje  arteriola afferens a odstupuje  arteriola efferens. Arteriola afferens se 

větví v kapiláry tvořící glomerulus a sbíhající se zpět v arteriola efferens, která opouští 

cévní  pól.  Na  močovém  pólu  renálního  tělíska  potom  odstupuje  proximální  stočený 

kanálek. Bowmanovo pouzdro je složeno z parietálního a viscerálního listu. Mezi nimi se 

nachází  močový  prostor.  Obsahuje  tekutinu  profiltrovanou  skrze  kapilární  stěnu  a 

viscerální list pouzdra obalující kapiláry glomerulu. 

Endoteliální  buňky  kapilár  glomerulu  obsahují  fenestrace,  které  na  rozdíl  od 

fenestrovaných kapilár jinde v těle nejsou přemostěny membránou. Další součástí kapilární 

stěny jsou buňky mezangiální. Jejich výběžky dosahují lumen kapilár a buňky syntetizují 

amorfní  matrix  zpevňující  kapilární  stěnu.  Jejich  další  funkce  jsou  málo  známé 

[JUNQUEIRA 1999].

Viscerální  list  Bowmanova pouzdra je  tvořen  podocyty. Podocyty jsou buňky s 

primárními výběžky, které se dále vysílají výběžky sekundární zvané pedikly. Pedikly leží 

v  těsné  blízkosti  bazální  laminy  glomerulárních  kapilár.  Mezi  jednotlivými  pedikly 

vznikají filtrační štěrbiny přemostěné membránou. 

Bazální  lamina  glomerulárních  kapilár  mezi  endotelovými  buňkami  a  pedikly 

podocytů vznikla právě splynutím bazálních lamin tvořených podocyty a  endotelovými 

buňkami. Představuje hlavní filtrační bariéru oddělující krev v kapilárách glomerulu od 
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filtrátu  v  močovém  prostoru  Bowmanova  pouzdra.  Filtrační bariéra určuje složení 

ultrafiltrátu na základě molekulové velikosti a elektrického náboje [MUNDT 2011]. Skládá 

se ze střední vrstvy lamina densa obklopené po obou stranách dvěma  laminae rarae. 

Lamina densa a laminae rarae mají odlišné biochemické složení. Lamina densa obsahuje 

kolagenní vlákna typu IV a tvoří  zejména bariéru mechanickou. Selektuje molekuly na 

základě  jejich  velikosti.  Obě  laminae  rarae  tvoří  bariéru  napěťovou,  jelikož  obsahují 

polyanion  heparansulfát.  Ten  svým  nábojem  brání  prostupu  negativně  nabitých  částic 

[JUNQUEIRA  1999].  Filtrační bariéra  tak určuje složení ultrafiltrátu  na  základě 

molekulové velikosti a elektrického náboje [MUNDT 2011].

Parietální  list  Bowmanova  pouzdra  je  tvořen  jednovrstevným  dlaždicovým 

epitelem, který přechází v epitel jednovrstevný cylindrický v místě odstupu proximálního 

tubulu.

Proximální stočený kanálek je vystlán jednovrstevným kubickým až cylindrickým 

epitelem. Proximální stočený kanálek je ve srovnání s distálním stočeným kanálkem delší.

Henleova klička navazuje na proximální stočený kanálek. Skládá se ze sestupného 

tlustého  raménka,  sestupného  a  vzestupného  tenkého  raménka  a  vzestupného  tlustého 

raménka. Tlusté sestupné raménko se svou stavbou podobá proximálnímu tubulu, stejně 

jako se tlusté vzestupné raménko podobá tubulu distálnímu. Tenké raménko je vystláno 

plochými epitelovými buňkami s jádrem prominujícím do lumen.

Distální stočený kanálek je vystlaný jednovrstevným kubickým epitelem. Buňky 

jsou menší než buňky proximálního tubulu. V místě, kde se distální tubulus dotýká cévního 

pólu  svého  renálního  tělíska,  jsou  buňky  jeho  stěny  modifikovány.  Buňky  

v  juxtaglomerulární  oblasti  se  stávají  cylindrickými  a  oblast  se  označuje  jako  macula 

densa.  Funkční  význam  buněk  macula  densa  není  doposud  zcela  jistý  [JUNQUEIRA 

1999]. Spolu s juxtaglomerulárními buňkami arteriola afferens, které se nacházejí ve stejné 

oblasti, vytvářejí juxtaglomerulární aparát. Juxtaglomerulární buňky jsou zodpovědné za 

produkci  hormonu  reninu,  který  se  skrze  osu  renin-angiotenzin-aldosteron  podílí  na 

regulaci krevního tlaku. 

Sběrací kanálky  navazují na distální stočené kanálky, sbíhají se v přímé sběrací 

vývody  ductus  papillares  Bellini,  které  se  postupně  rozšiřují  a  ústí  na  vrcholcích 

dřeňových pyramid. Menší sběrací kanálky jsou vystlány kubickým epitelem. S rostoucím 

průměrem se epitel mění v cylindrický.
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2.1.2 Ledvinové kalichy a pánvička (calices renales et pelvis renalis)

Calices minores obemykají baze dřeňových papil a spojují se v  calices majores. 

Calices majores potom ústí do ledvinné pánvičky (pelvis renalis). Pánvička má většinou 

trojúhelníkovitý tvar a zevním vrcholem přechází do močovodu.

2.1.3 Močovod (ureter)

Močovod spojuje pánvičku ledvinnou s močovým měchýřem. Je dlouhý 25-30cm o 

průřezu  3-5mm a  hvězdicovitém lumen  [PETROVICKÝ 2001].  V průběhu  močovodu 

rozlišujeme pars abdominalis, pars pelvina a pars intramuralis. Pars intramuralis probíhá 

šikmo stěnou močového měchýře  a  tlak  moče tak  může  zajistit  záklopkovým efektem 

zábranu refluxu moče ureterem směrem k ledvině.

2.1.4 Močový měchýř (vesica urinaria)

Močový měchýř je dutý orgán, který slouží ke shromažďování moče. Obsah může 

být  až  700ml  a  více.  Nucení  na  močení  se  dostavuje  zpravidla  při  náplni  250-300ml 

[PETROVICKÝ 2001]. 

Ledvinové kalichy, pánvička, ureter i močový měchýř jsou vystlány stejným typem 

epitelu. Jedná se o přechodní epitel.  V nenaplněném stavu je tvořen 5-6 vrstvami a při 

roztažení  močového  měchýře  se  ztenčí  na  2-3  vrstvy.  Buňky  povrchové  vrstvy  jsou 

zakulacené a vyčnívají do lumina. Často jsou polyploidní nebo dvoujaderné. Tvoří bariéru 

mezi močí a tkáňovou tekutinou.

2.1.5 Močová trubice (urethra)

Močová trubice má rozdílnou délku i funkci u mužů a žen. Ženská močová trubice 

slouží pouze jako vývodná cesta močová a je pouhé 3-4cm dlouhá. U mužů slouží zároveň 

i jako vývodní cesta pohlavní a je dlouhá 18-20cm [PETROVICKÝ 2001]. 

Mužská  močová  trubice  má  4  části.  Pars  prostatica je  vystlána  přechodním 

epitelem.  Pars  membranacea je  vystlána  vrstevnatým  či  víceřadým  cylindrickým 

epitelem. Bulbární a kavernózní oddíl je vystlán víceřadým cylindrickým epitelem, který 

se střídá s epitelem vrstevnatým dlaždicovým. 

Ženská močová trubice je vystlána vrstevnatým dlaždicovým epitelem s ostrůvky 

víceřadého cylindrického epitelu.
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2.2 Fyziologie močového traktu

Ledviny a vývodné cesty močové mají značně rozdílnou funkci v procesu tvorby a 

transportu moče. Zatímco v ledvinách dochází k tvorbě definitivní moče, objemovým i 

koncentračním změnám, vývodné cesty již definitivní moč pouze transportují a nijak už 

nemění její složení ani množství.

2.2.1 Fyziologie ledvin 

Funkční parenchym ledvin je tvořen třemi základními složkami: nefrony, cévami a 

nervy, intersticiem.

 Intersticium hraje roli prostředníka mezi zbylými dvěma složkami.

Nefrony se dle polohy glomerulu v kůře dělí na superficiální (v povrchové vrstvě 

kůry),  intermediální  a  juxtamedulární  (při  hranici  se  dření).  Kličky  juxtamedulárních 

nefronů  zasahují  nejhlouběji  do  dřeně  a  proto  se  také  nejvíce  podílejí  na  vytváření 

osmotické stratifikace dřeně.

V kůře se mimo glomerulů nacházejí také proximální a distální tubulus a korové 

části sběracích kanálků. Prostředí v kůře je na rozdíl od osmoticky stratifikované dřeně 

izotonické s krevní plazmou. Ve dřeni pak leží Henleovy kličky a zbylé části sběracích 

kanálků.

Krevní  řečiště ledvinného  parenchymu  má  dvě  funkčně  odlišné  kapilární  sítě: 

glomerulární a peritubulární. Peritubulární síť obsahuje vasa recta, které jsou uspořádány 

tak,  aby krevní  cirkulace nenarušovala osmotický gradient.  Vasa recta  jsou mimořádně 

tenkostěnné  a  vytvářejí  ve  dřeni  návratnou  kličku.  Při  průtoku  k  papilám dřeně  roste 

osmolalita prostředí, krev ztrácí vodu a získává soluty. V opačném směru pak vodu získává 

a odnáší tak s sebou tekutiny vstřebané pod vlivem ADH (antidiuretického hormonu) ze 

sběrných kanálků.

2.2.1.1 Glomerulární procesy

Glomerulární  filtrace  je  proces  ultrafiltrace  plazmy  do  Bowmanova  pouzdra. 

[NEČAS 2003].  Stavba stěny glomerulu,  která  tvoří  filtrační  membránu,  byla  popsána 

výše.  Objasňuje  některé  fyziologické  odchylky  od  cév  na  jiných  místech  v  těle. 

Permeabilita kapilár glomerulu je až 50x vyšší než v kosterních svalech a hydrostatický 
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tlak je také vyšší (až 45mmHg) [TROJAN 2003]. 

Vznikající  glomerulární  filtrát je  označován  jako  primární  moč.  Jedná  se  o 

ultrafiltrát krevní plazmy. Na rozdíl od plazmy obsahuje pouze malé množství bílkovin 

(molekuly do Mr=70 000). Přes filtrační membránu projde pouze malé množství albuminu. 

Jinak je svým složením ultrafiltrát plazmě velmi podobný.

Množství profiltrované plazmy se označuje jako filtrační frakce a činí 180l/ 24h. 

Definitivní  moč  potom  činí  1-1,5l/  24h  [TROJAN  2003].  Zbytek  objemu  je  v  rámci 

tubulárních procesů resorbován.

2.2.1.2 Tubulární procesy

Glomerulární filtrát přechází do proximálního tubulu a je označován jako tubulární 

tekutina.  Podléhá  tubulárním procesům,  mezi  které  patří  tubulární  sekrece  a  tubulární 

resorpce.  V  kombinaci  s  předchozí  glomerulární  filtrací  existují  v  zásadě  4  způsoby 

vylučování látek močovým ústrojím: 

• Glomerulární filtrací

Glomerulární filtrací se vylučuje například inulin (ve vodě rozpustný polysacharid) 

[HARPER 2002], nebo endogenní kreatinin. Obě látky jsou vhodné k určení glomerulární 

filtrace  pomocí  clearence.  Inulin  se  však  musí  pacientovi  podat,  zatímco  kreatinin  je 

endogenní látka přítomná běžně v plazmě. Nevýhodou při stanovení úrovně glomerulární 

filtrace  pomocí  clearence  endogenního  kreatininu  je  fakt,  že  při  zvýšené  kreatininémii 

přistupuje vylučování kreatininu tubulární sekrecí [RACEK 2006]. Při vysokých hladinách 

kreatininu v séru není proto vhodné jej použít k výpočtu úrovně glomerulární filtrace.

• Glomerulární filtrací a tubulární sekrecí

Tímto způsobem se vylučuje například kyselina paraaminohippurová, penicilin a 

jiné  exogenní  látky  [TROJAN 2003].  Clearence  těchto  látek  může  posloužit  k  určení 

průtoku plazmy ledvinami (RPF- renal plazma flow).

• Glomerulární filtrací a tubulární resorpcí

Takto se vylučuje například glukóza a močovina. Glukóza je však látkou prahovou. 

To znamená, že se z glomerulárního filtrátu plně vstřebává a není přítomna v definitivní 

moči do té doby, dokud není překročen práh resorpční výkonnosti tubulárních buněk. Po 

jeho překročení se začne objevovat glukóza v moči.
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• Pouze tubulární sekrecí

Amoniak vzniká v parenchymu tubulárních buněk. V glomerulárním filtrátu není 

přítomen a dostává se až do tubulární tekutiny sekrecí tubulárními buňkami [TROJAN 

2003].

Tubulární procesy můžeme rozdělit na ty, které probíhají v kůře a ty, které probíhají 

ve  dřeni.  Korové  tubulární  procesy  se  odehrávají  za  izoosmolálních  podmínek  v 

proximálním  a  distálním  tubulu  a  korové  části  sběracích  kanálků.  Dřeňové  tubulární 

procesy se odehrávají v prostředí osmoticky stratifikované dřeně v Henleových kličkách a 

sběracích kanálcích. Dochází k osmotické úpravě tubulární tekutiny na definitivní moč.

Tubulární procesy jsou v následujícím textu stručně popsány v jednotlivých bodech.

Proximální tubulus:

• isoosmotická  redukce  objemu  glomerulárního  filtrátu  o  75-80%  nezávisle  na 

objemu a osmolalitě extracelulární tekutiny [TROJAN 2003],

• resorpce osmoticky aktivních látek (zejména natria a chloridů), ostatních iontů a 

kvantitativní resorpce glukózy, aminokyselin a dalších organických látek

Henleova klička:

• vstup  20-25%  [TROJAN  2003]  původního  filtrátu  jako  izotonické  tubulární 

tekutiny 

• tlustá část vzestupného raménka

◦ nepropustná pro vodu,

◦ transport natriových a chloridových iontů do intersticia

◦ Pohyb  iontů  nedoprovázený  pohybem  vody  vede  ke  tvorbě  hypoosmolální 

tubulární tekutiny a ke hromadění osmoticky aktivních látek v intersticiu.

◦ Hypertonické intersticium odsává vodu ze všech pro vodu propustných struktur 

a podle elektrochemického gradientu odevzdává osmoticky aktivní látky.

• tenká část Henleovy kličky 

◦ pro vodu volně propustná
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◦ V sestupném raménku s postupem do hlubších vrstev dřeně stoupá osmolalita 

až do ohybu kličky.

◦ Ve vzestupném raménku osmolalita tubulární tekutiny klesá a na závěr dojde 

při prostupu tlustou částí vzestupného raménka k aktivnímu transportu iontů do 

intersticia.

• Kličku opouští hypotonická tubulární tekutina.

Distální tubulus

•  isoosmotická redukce na 5% původního objemu filtrátu v závislosti na objemu a 

osmolalitě extracelulární tekutiny a na hydrataci organizmu

Sběrné kanálky

• vstup asi 10 l hypotonické tekutiny [TROJAN 2003], 

• resorpce 85% z příchozí tekutiny, to je 4,5% původního filtrátu [TROJAN 2003], 

• redukce objemu založená na regulaci permeability stěny kanálků pro vodu účinkem 

ADH (antidiuretický hormon)

• Bez vlivu ADH je stěna pro vodu nepropustná a vytváří se tak hypotonická moč.

• Zvýšení  propustnosti  stěny  pro  vodu  vlivem  ADH  vede  k  přesunu  vody  do 

intersticia. 

• Definitivní moč tvoří necelé 1% původního filtrátu což je asi 1-1,5l/ 24h [TROJAN 

2003]. 

• tvorba hypertonické moče 

• Množství definitivní moče se reguluje na základě objemu extracelulární tekutiny 

prostřednictvím tvorby ADH hypothalamem.

• Osmotická  stratifikace  dřeně  se  projeví  právě  při  závěrečné  redukci  objemu  a 

vytvoření hypertonické moče ve sběrných kanálcích.

2.2.2 Fyziologie vývodných cest močových

Na ledvinné papile  končí tvorba moče.  V dalších oddílech se již  její  objem ani 

složení nemění.
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Ledvinná pánvička a močový měchýř mají funkci rezervoárů, kalichy, močovody a 

močová trubice mají funkci transportní.

Hladká svalová vrstva  jednotlivých oddílů vývodných cest  močových umožňuje 

pohyb definitivní moče. 

Kalichy obsahují Henleův svěrač. Vykonávají diastolu, kdy je svěrač kontrahovaný 

a kalichy relaxované. Vzniklý podtlak nasává moč. Při systole pak dojde k vypuzení moče 

do pánvičky ledvinné. 

Ureter  díky své  svalovině  vytvoří  močové  vřeténko.  Močové  vřeténko  je  oddíl 

ureteru  naplněný  močí  ohraničený  kontrahovaným  lumen  před  sebou  i  za  sebou. 

Kontrakcemi svaloviny se pohybuje směrem k močovému měchýři.

Močový měchýř se postupně plní  močí  až do dosažení  kapacity 200-300ml.  Po 

překročení této hranice začnou vznikat kontrakce vedoucí ke zvyšování tlaku a nucení na 

močení. Relaxací svěračů a kontrakcí detrusoru (tuto funkci zastává svalovina močového 

měchýře) [PETROVICKÝ 2001] dojde k vyprázdnění močového měchýře skrze močovou 

trubici.
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3 Preanalytická fáze

V rámci preanalytické fáze vyšetření moče je důležitý zejména odběr materiálu, 

transport a případně skladování před provedením analýzy.

3.1 Odběr moče

Nejčastěji  se  používá  první  ranní  moč  odebraná  spontánní  mikcí.  Je 

koncentrovanější  a má nižší  pH. Doporučuje se odběr po alespoň 8 hodinovém pobytu 

vleže a po minimálním pobytu moče v močovém měchýři trvajícím 4h [KOPÁČ 2004]. 

Odběr by se měl uskutečnit ještě před prvním příjmem potravy a pohybovými aktivitami. 

Snížení  osmolality  při  následném  příjmu  tekutin  může  vést  například  k  poškození 

formovaných elementů [Urologie pro studenty 2008-2009]. Odebírá se střední proud moče. 

První  porce  bývá kontaminovaná bakteriemi  a  formovanými elementy z  okolí  zevního 

konce močové trubice.

Druhá ranní moč je odebírána 2-4 h po první moči [KOPÁČ 2004]. Užívá se pro 

kvantitativní stanovení vztahovaná na kreatinin v moči [FIALOVÁ 2000]. Jinak se dává 

přednost první ranní moči.

V akutních situacích je  možno použít  náhodný vzorek moče.  Pacienti  bohužel 

často  dodávají  náhodný  vzorek  namísto  vzorku  první  ranní  moče.  Analýza  může  být 

zatížena řadou chyb.

Moč  lze  odebrat  také  katetrizací  močového  měchýře,  nebo  jeho  suprapubickou 

punkcí. K těmto řešením přistupujeme tehdy, pokud není možný odběr spontánní mikcí.

Samotnému odběru by měla vždy předcházet očista zevního okolí močové trubice, 

aby se zabránilo nežádoucí kontaminaci. U žen neprovádíme odběr v období menstruace z 

důvodu rizika kontaminace menstruační krví.

 Při nedostatečné očistě může dojít ke kontaminaci bakteriemi a epiteliemi z okolí 

ústí močové trubice. Může dojít také ke kontaminaci poševním sekretem a u mužů, při 

prvním močení po ejakulaci, dochází ke kontaminaci složkami ejakulátu.

Moč  se  odebírá  nejlépe  přímo do  laboratoří  dodávaných  odběrových  nádob.  Je 

nutno  zabránit  kontaminaci  odběrových  nádob  různými  chemikáliemi  či  organickými 

látkami.  K  tomu  často  dochází  při  odběru  do  nestandardních  nádob  (skleničky  od 
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marmelád, kosmetiky či léčiv).

Pro některá vyšetření je potřebná  moč sbíraná po určité časové období. Sbíraná 

moč se používá například ke kvantitativním stanovením odpadů minerálů, ke stanovení 

ztrát bílkovin a glukózy (zejména u diabetiků) a ke stanovení Hamburgerova sedimentu. 

Sběr je zahájen vymočením celého obsahu měchýře do toalety a zaznamenáním 

času. Od té doby se veškerá moč sbírá do čisté nádoby. Po požadovaném časovém období 

se naposledy pacient vymočí do sběrné nádoby a zaznamená čas. Moč má být uchovávaná 

po dobu sběru na chladném tmavém místě. U některých vyšetření je nutno do nádoby na 

sbíranou moč přidat stabilizační nebo konzervační činidla (např. pro stanovení kyseliny 

vanilmandlové přídavek 10% HCl).  Po  ukončení  sběru  se  změří  objem,  moč se dobře 

promíchá a odlije se reprezentativní vzorek, který se spolu s údajem o celkovém objemu a 

době sběru doručí co nejdříve do laboratoře. 

Objem sbírané moče by měl být změřen s přesností na 1ml a v případě nedodržení 

přesné doby sběru je nutno uvést skutečnou dobu s přesností na minuty [KOPÁČ 2004]. 

Pokud není možné objem dostatečně přesně změřit, doručí se do laboratoře celý objem. 

Preferováno je zejména ze strany laboratoře doručení  reprezentativního vzorku s údaji. 

Měření  objemu  všech  sbíraných  močí,  zejména  u  diabetických  pacientů,  často  není  v 

personálních možnostech laboratoře.

3.2 Transport a skladování

Ideální  je  doručit  vzorek  moče  co  nejdříve  přímo  do  laboratoře.  Vzorek  k 

chemickému  a  morfologickému  vyšetření  moče  by měl  být  zpracován  do  2  hodin  po 

odběru [FIALOVÁ 2000]. Pokud to není možné, je nutné moč konzervovat. V lednici při 

4°C může být vzorek skladován 24h. Moč je také možné konzervovat chemicky přidáním 

0,15% methyl-4-hydroxybenzoátu [MICHALEC 1988]. Při delší prodlevě mezi odběrem a 

analýzou dochází k rozmnožení bakterií, vzestupu pH a poklesu glykosurie.

V případě transportu z ordinace lékaře nebo z odběrového místa laboratoře je nutno 

u vzorků k chemické a morfologické analýze dodržet lhůtu 2h. Dále je nutné vyhnout se 

změnám teplot a mechanickému třepání vzorku. Mohlo by dojít k rozpadu formovaných 

elementů  v  moči.  Při  nižších  teplotách  dochází  také  ke  zvýšené  tvorbě  krystalů,  které 

potom komplikují morfologickou analýzu moče.

Je li  nutno moč skladovat  déle než 2 hodiny,  musí  se vzorek konzervovat výše 
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zmíněnými postupy.

3.3 Vlastní zkušenosti

Ke  zvýšenému  množení  bakterií  po  odběru  dochází  zejména  v  diabetických 

močích. Stejně tak dochází k růstu kvasinek. V zimním období je pak patrný nárůst močí s 

obsahem krystalů. Krystaly vznikají sekundárně při transportu za nízkých teplot.

Moče,  které  do  laboratoře  přicházejí  až  v  pozdních  dopoledních  hodinách,  pak 

odpovídají  výše zmíněnému případu náhodných vzorků moče nebo spadají  do skupiny 

vzorků,  u  kterých  nebyla  dodržena  dvouhodinová  lhůta  mezi  odběrem  a  vyšetřením 

vzorku. Jedná se zejména o vzorky přímo z ordinací lékařů. Ti si patrně neuvědomují, že 

nedodržením  preanalytické  fáze  zhoršují  výpovědní  hodnotu  vyšetření  a  mohou  tak 

nevědomky poškodit pacienta. 

Vyhodnocení  močového  sedimentu  u  nevhodně  odebraných  vzorků a  u  vzorků, 

které  nejsou  včas  dopraveny  do  laboratoře,  je  velmi  obtížné.  Je  přítomno  množství 

rozpadlých  elementů.  Ve  vzorcích  bývá  též  množství  dlaždicových  epitelií  z  důvodu 

odběru prvního proudu moče namísto proudu středního a z důvodu nedostatečné očisty 

zevního genitálu  před  odběrem.  Navíc  už není  možné zachytit  diagnosticky významné 

struktury, jako jsou válce.

3.4 Shrnutí

S podmínkami preanalytické fáze vyšetření moče by měli být seznámeni jak lékaři 

a  sestry v ordinacích  a  ambulancích  tak  i  veškerý  personál  laboratoře  podílející  se  na 

transportu a zpracování vzorku. Lékař by měl pacienta před každým odběrem řádně poučit.

Nesprávně odebraný vzorek nebo vzorek transportovaný za nevhodných podmínek 

může značně zkreslit výsledky analýzy.
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4 Fyzikální vyšetření moče

Mezi fyzikální vyšetření patří hodnocení objemu, barvy, zápachu, pěny, zákalu, hustoty, 

osmolality a pH. 

4.1 Objem

Fyziologické hodnoty objemu moče jsou mezi 400-2500 ml/ 24h. 

Objemy pod  400ml  se  označují  jako oligurie,  objemy pod  100ml  jako  anurie 

[FIALOVÁ 2000].  Příčinou může být nedostatečný příjem tekutin,  nadměrné ztráty při 

průjmech nebo zvracení nebo zadržování tekutin organizmem v případě edémů či ascitu. 

Příčinou může být i poškození renálního parenchymu.

Objemy nad 2500ml se označují jako polyurie. Může být vyvolána vodní diurézou 

nebo osmotickou diurézou. 

V  případě  vodní  diurézy je  snížena  resorpce  vody  ve  sběracích  kanálcích. 

Fyziologicky k tomu dochází v případě většího příjmu tekutin,  kdy se jich organizmus 

zbavuje vylučováním hypotonické moče. V patologických případech dochází k porušení 

regulace propustnosti stěny sběracích kanálků pro vodu ze strany ADH. K tomu dochází 

při onemocnění zvaném diabetes insipidus, neboli žíznivka.

V případě osmotické diurézy se vylučuje velké množství moče spolu se soluty. 

Existují  dvě možné příčiny.  Buď je v plazmě vysoká koncentrace osmoticky aktivních 

látek a jejich přebytek je fyziologicky vyloučen (diabetes mellitus), nebo je koncentrace 

látek v plazmě normální, ale je poškozena tubulární resorpce. V obou případech s sebou 

osmoticky aktivní látky strhávají vodu a způsobují zvýšenou diurézu.

Hodnocení objemu je tedy z diagnostického hlediska přínosným vyšetřením.

4.2 Barva

Čerstvá moč má fyziologicky jantarově žluté zbarvení. Intenzita zbarvení závisí na 

koncentraci moče.

Na  základě  změny  zbarvení  moče  můžeme  usuzovat  na  přítomnost  různých 

endogenních  či  exogenních  látek.  Například  přítomnost  bilirubinu  se  projevuje 

hnědočerveným  zbarvením,  přítomnost  urátů  světle  červeným  zbarvením,  biliverdin 
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zelenohnědým zbarvením.

Většina látek se však již dnes dá konkrétně stanovit, takže posuzování barvy moče 

je spíše obsolentním vyšetřením.

4.3 Zápach

Pro hodnocení zápachu platí v zásadě to samé, co pro hodnocení zbarvení moče. 

Avšak  zatímco  na  vzhled  moče  ve  zkumavce  se  laborant  orientačně  před  zahájením 

analýzy podívá, k močím již dnes prakticky nikdo cíleně nečichá.

Pro orientaci  uvádím opět několik příkladů. Acetonový zápach značí přítomnost 

ketolátek,  amoniakální  přítomnost  bakterií  produkujících  ureázu,  sirovodíkový  rozklad 

bílkovin při proteinurii bakteriemi za produkce sirovodíku [FIALOVÁ 2000].

4.4 Pěna a zákal

Fyziologicky moč pění málo, pěna je bílá. Při proteinurii se může vyskytovat bílá 

stálejší pěna. Vyšetření nemá vysokou výpovědní hodnotu.

Čerstvě odebraná moč je čirá. Zákal vzniká běžně po delším stání moče a v tomto 

případě  nemá  patologický  význam.  Zákal  čerstvé  moče  bývá  vyvolán  například 

přítomností bakterií, krystalů nebo hnisu.

4.5 Relativní specifická hmotnost (SPGR- specific gravity)

Relativní  specifická  hmotnost  vyjadřuje  poměr  specifické  hmotnosti  moče  ke 

specifické hmotnosti vody, která je přibližně rovna jedné. Jde tedy o bezrozměrné číslo, 

které se svou hodnotou jen minimálně liší od specifické hmotnosti. Běžně se hodnoty u 

moče pohybují v rozmezí 1015-1025 [FIALOVÁ 2000]. 

SPGR je dána součtem hmotnostních koncentrací všech látek přítomných v moči. 

Vysokomolekulární látky jako proteiny se pak na vzestupu SPGR podílejí významněji, než 

například ionty. Hodnota SPGR je také závislá na teplotě.

Na  základě  specifické  hmotnosti  je  možno  odhadnout  koncentrační  schopnosti 

ledvin. Hodnoty nad 1020 ukazují na dobrou schopnost ledvin vyloučit nadměrné množství 
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rozpuštěných látek bez nežádoucích ztrát vody [FIALOVÁ 2000]. 

Hypostenurie  (vylučování  moče  o  nízké  SPGR)  může  být  způsobena  sníženou 

schopností  ledvin  koncentrovat  moč.  Nadměrné  množství  rozpuštěných  látek  je 

vylučováno  s  většími  ztrátami  vody,  než  u  ledvin  s  dobrou  koncentrační  schopností. 

Relativní specifická hmotnost moče je snížena pod 1020 [FIALOVÁ 2000]. Dochází k 

tomu například u diabetes insipidus (nedostatečná produkce ADH), ale také při obyčejné 

hyperhydrataci organizmu.

Izostenurie  je  zapříčiněna  úplnou  ztrátou  koncentračních  schopností.  Ledviny 

vylučují moč o stejné SPGR, jako je glomerulární filtrát.  Relativní specifická hmotnost 

moče  je  trvale  nízká  kolem 1010  [FIALOVÁ 2000].  Izostenurie  je  známkou  vážného 

poškození ledvin.

Hyperstenurie  je  označení  pro vylučování  moče s  vysokou relativní  specifickou 

hmotností  nad  1040  [FIALOVÁ  2000].  Příčina  může  být  v  dehydrataci,  proteinurii, 

glykosurii.

Relativní specifická hmotnost má poměrně cennou výpovědní hodnotu. Stanovuje 

se refraktometricky na základě měření indexu lomu, nebo orientačně v rámci chemického 

vyšetření diagnostickými proužky.

Princip diagnostických proužků spočívá ve výměně kationtů z moče za vodíkové 

kationty iontoměniče v indikační zóně proužku. Dochází tak k okyselení, na které reaguje 

acidobazický indikátor změnou zbarvení. Při stanovení diagnostickými proužky však není 

podchycen podstatný vliv látek neelektrolytové povahy.

4.6 Osmolalita

Osmolalita  moče  je  dána  množstvím osmoticky aktivních  částic  bez  ohledu  na 

jejich molekulovou hmotnost  nebo náboj.  Fyziologicky se pohybuje v mezích 300-900 

mmol/ kg při běžném příjmu tekutin. Krajní meze jsou 50-1200 mmol/ kg  [FIALOVÁ 

2000]. 

Osmolalita, stejně jako SPGR, závisí na koncentračních schopnostech ledvin. Její 
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měření je přesnější než měření SPGR, a proto se mu dává přednost.

Ke stanovení osmolality se používají osmometry. Princip stanovení je založen na 

faktu,  že  osmoticky aktivní  částice  mění  některé  vlastnosti  moče.  Snižují  bod tuhnutí, 

zvyšují bod varu, snižují tlak par nad roztokem. Osmometry zaznamenávají tyto změny a 

na jejich základě určují osmolalitu.

Je-li moč izoosmolální, je její osmolalita stejná jako plazmy, to je 290mmol/ kg 

[FIALOVÁ 2000].  Hypoosmolální moč má nižší a hyperosmolální vyšší osmolalitu než 

plazma.

4.7 pH moče

V glomerulárním filtrátu je pH stejné jako pH plazmy. Za průchodu tubuly dochází 

k okyselení moče.

PH moče zdravých ledvin je ovlivněno způsobem stravování. Vegetariánská strava 

působí  alkalizaci  moče,  strava  bohatá  na  bílkoviny  působí  acidifikaci.  Poruchy 

acidobazické  rovnováhy  se  za  předpokladu  funkčních  ledvin  také  projeví  změnou  pH 

moče. Acidóza se kompenzuje vylučováním acidifikované moče, alkalóza naopak.

Infekce močových cest bakteriemi produkujícími ureázu vede k alkalizaci moče. 

Ureáza  rozkládá  močovinu  za  uvolnění  amoniaku,  který  moč  alkalizuje.  K  alkalizaci 

dochází také při kontaminaci vzorku bakteriemi a jejich následném pomnožení.

PH moče má také souvislost s přítomností krystalů v moči a tvorbou močových 

konkrementů.  V kyselé  moči  se  vyskytují  krystaly  jiných  látek  než  v  moči  alkalické. 

Močovým krystalům bude věnována samostatná podkapitola níže.

Stanovení pH se provádí v čerstvé moči obvykle diagnostickými proužky. Reakční 

zóna obsahuje acidobazické indikátory, které pokrývají rozsah běžných hodnot pH moče. 

Používá  se  nejčastěji  methylová  červeň  a  bromthymolová  modř.  Fyziologické  pH  se 

pohybuje v mezích 5-6,5, krajní hodnoty v mezích 4,5-8,0. Ranní moč by měla mít pH 

nižší než 6 [FIALOVÁ 2000]. 
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4.8 Shrnutí

Z fyzikálních vlastností moče mají dnes význam hlavně objem, relativní specifická 

hmotnost, osmolalita a pH. Ostatní vyšetření se v běžné praxi příliš nepoužívají.
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5 Chemická analýza

Běžné  chemické  vyšetření  moče  je  zaměřeno  na  kvalitativní  průkaz  různých 

analytů, které se fyziologicky v moči buďto vůbec nevyskytují nebo jsou přítomny v tak 

nízkých množstvích, že je běžnými zkouškami nejsme schopni zachytit. 

5.1 Běžně stanovované analyty a jejich klinický význam

Bílkovina: Přítomnost  bílkoviny v moči  se  označuje  jako proteinurie.  Zdravým 

glomerulem projde  pouze  malé  množství  albuminu  a  mikroproteiny,  které  jsou  zpětně 

vstřebány tubulární resorpcí. Větší množství bílkovin v moči značí patologii.

Tabulka  1:  Typy proteinurií zobrazuje  dělení  proteinurií  dle  původu  proteinů  v 

moči.

Zvláštním  typem  je  přechodná  proteinurie.  Dochází  k  ní  po  fyzické  námaze, 

podchlazení  nebo  horečnatých  onemocněních.  Proteinurie  odezní  po  odstranění 

vyvolávající příčiny.

Ortostatická  proteinurie  se  potom vyskytuje  u  mladých  jedinců  v  souvislosti  s 

hyperlordózou páteře [NEČAS 2003].

Malá množství albuminu v moči označovaná jako mikroalbuminurie (30-150g/ l) 

mohou být počáteční známkou poškození ledvin. Reabsorpční kapacita tubulů pro albumin 

je už za fyziologických podmínek takřka saturována. Sebemenší poškození glomerulární 

membrány,  které  vede  ke  zvýšení  profiltrovaného  albuminu,  se  projeví  jeho  zvýšenou 

přítomností v moči. Tento parametr se sleduje zejména u diabetiků, kde je riziko vzniku 

diabetické nefropatie.

Hodnoty albuminu v moči do 30 g/ l jsou fyziologické. Hodnoty do 150 g/ l nelze 

zachytit běžnými testy na přítomnost bílkoviny v moči. Používají se speciální diagnostické 

proužky nebo průkazové reakce. 

K  identifikaci  jednotlivých  proteinů  při  proteinurii  se  používá  elektroforéza  v 

agarose  nebo  polyakrylamidovém  gelu  s  pórovým  gradientem  v  prostředí  sodium 

dodecylsulfátu.
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typ proteinurie příčina proteiny v moči poškození močového 

traktu

Prerenální zvýšená koncentrace 

bílkovin s malou Mr 

v plazmě (hemolýza, 

poškození svalů, 

mnohočetný 

myelom)

hemoglobin 

myoglobin

Bence-Jonesova 

bílkovina

žádné poškození

Renální- 

glomerulární 

selektivní

procesy poškozující 

glomeruly: 

glomerulonefritida, 

diabetická 

glomeruloskleróza, 

amyloidóza

albumin

transferin

proteiny o Mr<100 

000

ztráta negativního 

náboje glomerulární 

membrány

poškození filtrace dle 

náboje

Renální- 

glomerulární 

neselektivní

viz. glomerulární 

selektivní

viz. glomerulární 

selektivní

navíc i proteiny s 

větší molekulou

imunoglobuliny, ...

výrazné poškození 

glomerulární 

membrány

poškozena i filtrace 

podle velikosti

Renální- tubulárni procesy poškozující 

tubulární buňky:

intersticiální 

nefritida, poškození 

nefrotoxickými 

látkami

α1-mikroglobulin

β2-mikroglobulin

lysozym

poškození 

tubulárních buněk a 

jejich schopnosti 

resorbovat 

mikroproteiny

Subrenální záněty vývodných 

cest močových

krvácení do 

vývodných cest 

močových

α2-makroglobulin poškozeny vývodné 

cesty močové

Tabulka 1: Typy proteinurií

Mr relativní molekulová hmotnost
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Hemoglobin:  Hemoglobin  v  moči  může  být  součástí  erytrocytů  nebo  se  může 

jednat o volný hemoglobin. 

Přítomnost  krve  v  moči  se  značí  jako  hematurie.  Stejně  jako  u  proteinurie 

rozlišujeme  několik  typů  podle  místa  původu  krvácení,  jak  ukazuje  Tabulka  2:  Typy

hematurií

Hematurii  můžeme  také  rozdělovat  na  makroskopickou  a  mikroskopickou. 

Makroskopická je patrná pouhým okem na základě červeného zbarvení.  Mikroskopická 

může být diagnostikována až na základě nálezu erytrocytů v močovém sedimentu, jelikož 

se neprojevuje změnou barvy moče.

Zatímco  není  pochyb  o  závažnosti  makroskopické  hematurie,  klinický  význam 

asymptomatické  mikroskopické  hematurie  je  kontroverzní. Nemoci  běžně  spojované  s 

mikrohematurií  jsou  nefropatie,  zánět  uretry,  močového  měchýře  a  prostaty,  benigní 

hypertrofie  prostaty,  konkrementy  a  malignity  [MALMSTRÖM  2009]. V  pozdějších 

stádiích  onemocnění  se  vyskytuje  makroskopická  hematurie,  takže  by  se  dalo 

předpokládat, že jí předchází hematurie mikroskopická. Mikroskopická hematurie by se tak 

mohla využívat k diagnostice onemocnění v časných fázích. Současné studie však tento 

fakt zcela nepotvrzují. Přítomnost mikroskopické hematurie vždy neznamená přítomnost 

některého ze zmíněných onemocnění [MALMSTRÖM 2009]. 

Existuje  také  ponámahová  hematurie  způsobená  velkou  fyzickou  námahou  a 

chladem. Do následujícího dne by měla vymizet.

Při poškození glomerulární membrány mohou erytrocyty projít do glomerulárního 

filtrátu. Při průchodu však dojde k poškození membrány a erytrocyty se potom označují 

jako dysmorfní.
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typ hematurie příčina vzhled erytrocytů v moči

Prerenální intravaskulární hemolýza 

• při hemolytických 

anémiích

• při paroxyzmální 

noční hemoglobinurii

• ...

v moči pouze hemoglobin

erytrocyty nepoškozenou 

membránou glomerulu 

neproniknou

Renální glomerulární poškození glomerulů a 

průnik erytrocytů skrze 

poškozenou membránu

• glomerulonefritida

• glomerulární léze při 

IgA nefropatii či 

Henochově 

Schöneleinově 

purpuře

dysmorfní erytrocyty

Renální non-glomerulární poškození ostatních částí 

ledvinného parenchymu 

mimo glomeruly

• tumory ledvin

• poškození tubulů 

nefrotoxickými 

látkami

nedeformované erytrocyty

Subrenální (non-

glomerulární)

poškození vývodných cest 

močových

• zánět

• urolithiáza

• nádor močových cest

hemoragické diatézy

předávkování antikoagulanty

nedeformované erytrocyty

Tabulka 2: Typy hematurií
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Glukóza: Glukóza  patří  k  látkám  prahovým.  Veškerá  profiltrovaná  glukóza  je 

zpětně resorbována, dokud není překročen práh pro tubulární resorpci 9-10 mmol/ l. Po 

překročení této hodnoty se začne objevovat v moči. 

O glykosurii  hovoříme, přesáhne-li  hodnota glukózy v moči 0,8 mmol/ l.  Podle 

příčiny rozlišujeme hyperglykemickou a renální normoglykemickou glykosurii.

Hyperglykemická glykosurie má příčinu v hyperglykémii  a překročení renálního 

prahu  pro  resorpci  glukózy.  K  tomu  může  docházet  při  diabetes  mellitus  či  jiných 

poruchách  metabolizmu  sacharidů  nebo  při  nadměrném  příjmu  glukózy  potravou 

(alimentární  glykosurie).  K  překročení  renálního  prahu  pro  glukózu  dochází  také  v 

těhotenství důsledkem zvýšení glomerulární filtrace.

Normoglykemická  renální  glykosurie  je  důsledkem  poruchy  zpětné  resorpce 

glukózy  tubulárními  buňkami.  Glykémie  je  v  normě.  K  poškození  tubulárních  buněk 

dochází například při působení toxických látek na ledviny. 

Ketolátky: Jsou  produktem  tkání,  které  čerpají  energii  především  z  mastných 

kyselin. K tomu dochází při hladovění, u nevhodně léčených diabetiků, při dlouho trvající 

fyzické zátěži.

Mezi ketolátky se počítá kyselina acetoctová, aceton a kyselina β-hydroxymáselná. 

Kyselina β-hydroxymáselná však neposkytuje níže zmíněné reakce.

Bilirubin: Bilirubin  vzniká  rozpadem  terapyrolového  kruhu  hemu  za  uvolnění 

železa a následnou redukcí vzniklého zeleného biliverdinu. Vzniklý bilirubin je ve vazbě 

na albumin transportován do jater.  Tam je  konjugován s  kyselinou glukuronovou a  ve 

formě esterů vylučován žlučí do tenkého střeva [RACEK 2006].

Nekonjugovaný-  nepřímý bilirubin je  nerozpustný  ve  vodě,  a  proto  musí  být 

vázán při transportu na albuminový nosič. Zdravým glomerulem do moče neproniká.

Konjugovaný- přímý bilirubin (monoglukuronid, nebo diglukuronid) je ve vodě 

rozpustný. V krvi se nachází pouze ve stopových množstvích.  Při  zvýšené plazmatické 

koncentraci může pronikat skrze zdravý glomerulus do moče.

Přítomnost  bilirubinu v moči  nacházíme u  konjugovaných hyperbilirubinémií. 

Příčinou  bývá  nejčastěji  obstrukce  žlučových  cest.  Dochází  k  návratu  konjugovaného 

bilirubinu do krve a průniku do moče[RACEK 2006].

U  nekonjugovaných  hyperbilirubinémií je  v  plazmě  přítomen  bilirubin 
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nekonjugovaný ve vazbě na albumin, který neproniká membránou glomerulu a v moči se 

tak nemůže objevit.

Na vzduchu je snadno oxidovatelný, rozkládá se na světle. Je nutné jej stanovovat v 

čerstvé moči.

Urobilinogen: Z bilirubinu vyloučeného žlučí do tenkého střeva vznikají redukcí 

další  látky  zbarvující  potom  stolici  hnědě.  Jedná  se  o  urobilinogen  a  sterkobilinogen 

vzniklé redukcí bilirubinu a následnou oxidací vzniklý urobilin a sterkobilin (zodpovědné 

za zbarvení stolice). 

Část těchto látek je vstřebána z tenkého střeva zpět a portálním oběhem se dostává 

do jater, které je vychytávají a metabolizují. 

Při  neschopnosti  jaterních  buněk  veškerý  vstřebaný  urobilinogen  vychytat  a 

metabolizovat (poškození jaterních buněk, nadměrné množství vstřebaného urobilinogenu) 

může dojít k jeho uvolnění do tělního oběhu a k přechodu přes membránu glomerulu do 

moče.

U konjugovaných hyperbilirubinémií, za předpokladu úplné obstrukce žlučových 

cest,  neproniká  žádný  bilirubin  do  střeva,  nevzniká  urobilinogen  a  nemůže  se  tedy 

objevovat v moči.

U  nekonjugovaných  hyperbilirubinémií  zapříčiněných  nadměrným  vznikem 

bilirubinu při hemolýze musejí zdravá játra konjugovat a vylučovat do žluče větší množství 

bilirubinu než běžně. Vzniká tedy i větší množství urobilinogenu v tenkém střevě a více se 

ho také vstřebává do portálního oběhu. Přetížený jaterní parenchym nestíhá metabolizovat 

veškerý  vstřebaný  urobilinogen.  Ten  se  uvolňuje  do  tělního  oběhu  a  prochází  skrze 

membránu glomerulu do moče.

Urobilinogen je také na vzduchu snadno oxidovatelný. Je nutno stanovovat jej v 

čerstvé moči.

Souvislost  mezi  jednotlivými typy hyperbilirubinémií  a  výskytu urobilinogenu a 

bilirubinu v moči a plazmě ukazuje Tabulka 3: Typy hyperbilirubinémií
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typ 

bilirubinémie

příčina konjug. 

bilirubin 

v séru

nekonjug. 

bilirubin 

v séru

bilirubin 

v moči

urobilinogen

v moči

Nekonjugovaná 

z nadměrného 

vzniku 

bilirubinu

zvýšená hemolýza

• anémie

• podání 

inkompatibilní 

krve

• ...

NE ZVÝŠENÝ NE ANO

Nekonjugovaná 

z poruchy 

vychytávání a 

konjugace 

bilirubinu

poškození hepatocytů

defekt konjugačního 

enzymu

• Gilbertův 

syndrom

• Criegel-

Najjarův 

syndrom

NE ZVÝŠENÝ NE NE

Konjugovaná z 

extrahepatální 

obstrukce

obstrukce žlučových 

cest

ANO V NORMĚ ANO NE

Tabulka 3: Typy hyperbilirubinémií

Leukocyty: Leukocyturie  značí  zánět  ledvin  nebo  vývodných  cest  močových. 

Neutrofilní granulocyty se vyskytují nejčastěji a značí bakteriální zánět. Lymfocyty jsou 

potom známkou chronického zánětu nebo virové infekce.

Dusitany: Dusitany vznikají činností gramnegativních bakterií (Klebsiella, Proteus, 

Escherichia, Staphylococcus,...) z dusičnanů běžně přítomných v moči.

5.2 Zkumavkové reakce

Před érou diagnostických proužků se k průkazu výše vyjmenovaných analytů používaly 

barevné a srážecí reakce prováděné ve zkumavkách (mokrou cestou).  Jednotlivé reakce 

byly  vyhodnocovány  kvalitativně  nebo  podle  intenzity  zbarvení  či  zákalu 

semikvantitativně.  Jednoznačnou  nevýhodou  oproti  diagnostickým proužkům je  daleko 

větší potřebný objem vzorku.
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Bílkovina: Mokrou cestou se prokáže denaturací pomocí varu, nebo kyselin.

Dodnes  se  používá  zkouška  s  kyselinou  sulfosalicylovou,  kdy se  vzniklý  zákal 

hodnotí na 1-4 arbitrární jednotky. Zkouška se užívá zejména k ověření pozitivního nálezu 

bílkoviny v silně alkalických močích viz níže. Je také na rozdíl od diagnostických proužků 

citlivá na nižší koncentrace globulinů.

Falešně pozitivní výsledky zkoušky s kyselinou sulfosalicylovou dává přítomnost 

rentgen kontrastních látek, kyseliny salicylové, penicilinu, sulfonamidů a antidiabetik.

Hemoglobin: Principem  průkazové  reakce  je  pseudoperoxidázová  aktivita 

hemového  železa.  To  štěpí  peroxid  vodíku  za  uvolnění  kyslíku  a  oxidace  bezbarvého 

chromogenního substrátu na barevný produkt modrozelené barvy. 

Falešně  pozitivní  výsledky  můžou  být  zapříčiněny  bakteriálními  peroxidázami, 

nebo znečištěním odběrové nádoby oxidujícími detergenty.

Falešně  negativní  výsledky způsobují  látky s  redukčními  vlastnostmi,  jako jsou 

vitamin C a dusitany.

Glukóza: Používají  se  nespecifické  reakce  využívající  redukčních  vlastností 

monosacharidů. Reagují však všechny redukující cukry!

Reakce  s  Fehlingovým  a  Benediktovým  činidlem  je  založena  na  redukci 

chelátového  komplexu  citrátu  nebo  tartátu  s  měďnatým  kationtem  na  oxid  měďný. 

Deteguje se změna zbarvení z modré na červenou.

Nylanderova  zkouška  je  založena  na  redukci  dusičnanu  bismutitého  na  černý 

kovový bismut.

Ketolátky: Ketolátky,  mimo kyselinu  β-hydroxymáselnou,  se  prokazují  reakcí  s 

nitroprussidem sodným v kyselém prostředí  za vzniku červenofialového komplexu.  Na 

tomto principu jsou založeny zkoušky Legalova a Lestradetova.

Bilirubin: Bilirubin  se  prokazuje  oxidací  na  zelený  biliverdin  nebo  modrý 

bilicyanin. 

Při Rosinově zkoušce se jako oxidační činidlo používá jodová tinktura, která se 

opatrně  po stěně navrství  na moč.  Je-li  přítomen bilirubin,  vytvoří  se  zelený prstenec. 

Zkouška se dodnes užívá ke kontrole pozitivního výsledku na diagnostickém proužku.

U Gmelinovy zkoušky se jako činidlo používá koncentrovaná kyselina dusičná.
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Urobilinogen: K průkazu urobilinogenu se používá reakce s Ehrlichovým činidlem 

(4-dimethylaminobenzaldehyd  v  kyselém prostředí).  Vzniká  červeně  zbarvený  produkt. 

Zkouška se také stále užívá ke kontrole pozitivních výsledků diagnostických proužků.

5.3 Diagnostické proužky

Diagnostické  proužky  umožňují  semikvantitativní  stanovení  více  parametrů 

zároveň při spotřebě relativně malého objemu moče oproti zkumavkovým reakcím.

Diagnostický postup lze navíc efektivně automatizovat.

5.3.1 Principy průkazu jednotlivých analytů

Bílkovina: Princip je založen na bílkovinné chybě acidobazického indikátoru. 

Užívá se nejčastěji  tetrabromfenolová modř.  Při nízkých hodnotách pH se barví 

žlutě, při vyšším pH přechází zbarveni přes zelenou barvu do modré. Reagenční zóna dále 

obsahuje vhodný pufr, který po zvlhčení zóny močí udržuje pH v patřičném rozsahu, který 

odpovídá  žlutému  zbarvení  indikátoru.  Aminoskupiny  bílkovin  v  moči  reagují  s 

indikátorem  a  žluté  zbarvení  se  mění  podle  koncentrace  bílkoviny  v  modrozelené  až 

modré.

Falešně pozitivní výsledky dávají silně alkalické moče. Pufr v reagenční zóně není 

dostatečný při vysokém pH testované moče. Takové vzorky je třeba podrobit zkoušce s 

kyselinou sulfosalicylovou.

Hemoglobin: Princip stanovení je stejný jako u reakce mokrou cestou.

Glukóza: Reakce používaná u diagnostických proužků je specifická pro glukózu. 

Jedná se o reakci enzymatickou, katalyzovanou glukosaoxidasou a peroxidasou, které jsou 

přítomny v reagenční zóně proužku.

V  prvním  kroku  reakce  dochází  k  oxidaci  glukózy  vzdušným  kyslíkem  na 

glukonolakton a peroxid vodíku. Následuje rozštěpení peroxidu na vodu a kyslík, který 

oxiduje bezbarvý chromogen zakotvený v indikační zóně na barevný produkt.

Falešně  negativní  výsledky můžou  způsobit  opět  redukující  látky  jako  kyselina 

askorbová  (vitamin  C).  Také  močová  infekce  může  díky  spotřebě  glukózy  bakteriemi 

způsobit pokles glykosurie a falešně nižší hodnoty výsledku testu.

 Falešně pozitivní výsledky jsou pak zapříčiněny přítomností substrátu peroxidázy v 
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nevhodné odběrové nádobě (peroxid vodíku, chloramin,...) 

Ketolátky: Princip stanovení je stejný jako u reakce mokrou cestou.

Bilirubin: Prokazuje  se  azokopulací  s  diazoniovou solí  v  kyselém prostředí  za 

vzniku barevných sloučenin. 

Urobilinogen: K  průkazu  slouží  reakce  s  diazoniovou  solí,  obdobně  jako  u 

bilirubinu.

Leukocyty: Přítomnost  leukocytů  v  moči  se  prokazuje  na  základě  esterázové 

aktivity granulocytů a makrofágů. Hydrolýzou esteru idoxylu vzniká volný indoxyl, který 

reaguje s diazoniovou solí za vzniku azobarviva.

Dusitany: Dusitany  se  prokazují  Griessovou  reakcí.  Jedná  se  o  diazotaci 

sulfanilamidu  dusitany  ve  vzorku  a  následnou  kopulaci  s  1-naftylaminem  za  vzniku 

růžovo-fialového zbarvení.

Falešně  negativní  výsledky mohou  být  při  infekci  gram-pozitivními  bakteriemi, 

nedostatku dusičnanů v potravě, krátké inkubaci moče v močovém měchýři. 

pH: Princip stanovení pH diagnostickými proužky je vysvětlen výše, v kapitole 

fyzikální vyšetření moče.

Relativní specifická hmotnost: Princip stanovení SPGR diagnostickými proužky 

je vysvětlen výše, v kapitole fyzikální vyšetření moče.

5.3.2 Typy diagnostických proužků

Diagnostické proužky jsou tvořeny plastovým nosičem, na který jsou připevněny 

čtvercové reagenční zóny napuštěné potřebnými činidly.

Na trhu  je  dostupná široká  paleta  diagnostických proužků od různých výrobců. 

Existují monofunkční proužky k analýze pouze jedné látky nebo proužky polyfunkční s 

několika  testačními  zónami.  Jedním  proužkem  je  možno  kvalitativně  nebo  častěji 

semikvantitativně stanovit až 11 analytů. 

Mezi  výrobce diagnostických proužků patří  napřiklad  firma Lachema se svými 

proužky  PHAN.  V  laboratořích  často  používané  jsou  proužky  MicroalbuPHAN  ke 

stanovení mikroalbuminu. Oproti výše zmíněným analytům lze proužky PHAN testovat 

také  mikroalbumin,  kyselinu  askorbovou  a  kreatinin.  Paletu  vyšetření  proužky  PHAN 

zobrazuje Ilustrace 3: Diagnostické proužky PHAN [ERBA LACHEMA 2011].
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Zdroj:  https://www.erbalachema.com/produkty-a-reseni/mocova-

analyza/diagnosticke-prouzky-phan/

Firma Arkray vyrábí proužky AUTION Sticks. Arkray AUTION Sticks obsahují 

maximálně  deset  testačních  zón a  jednu zónu kontrolní.  Slouží  k  různým kombinacím 

analýzy výše zmíněných deseti parametru. Mimo to mohou obsahovat zónu pro detekci 

kreatininu [ARKRAY AUTION STICKS 2009].

Dalšími  výrobci  diagnostických  proužků  jsou  třeba  firmy  Roche  diagnostics  a 

maďarská firma 77Elektronika Kft.

Výše zmíněné firmy vyrábějí také přístroje k objektivnímu odečtu výsledků analýzy 

diagnostickými proužky. Subjektivní odečet bývá často nepřesný .

5.3.3 Postup při analýze 

K analýze je třeba použít čerstvou, dobře promíchanou moč. 
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https://www.erbalachema.com/produkty-a-reseni/mocova-analyza/diagnosticke-prouzky-phan/


Z tuby obsahující  diagnostické  proužky se  doporučuje  vyjmout  pouze  potřebné 

množství proužků a tubu opět řádně uzavřít, aby se zabránilo zvlhnutí zbylých proužků. 

Každá  tuba  obsahuje  sáček  s  vysoušedlem.  Je  nežádoucí  dotýkat  se  při  manipulaci  s 

proužky testačních plošek [ARKRAY AUTION STICKS 2009].

Diagnostický  proužek  se  zcela  namočí  na  požadovanou  dobu  (většinou  2s)  do 

zkumavky s močí. Přebytek moče se odstraní jemným otřením proužku o stěnu zkumavky 

nebo vrstvu buničiny. Po výrobcem určené době (většinou 60-90s) se odečtou výsledky.

Odečet výsledků se provádí buďto vizuálně porovnáním s barevnou škálou na obalu 

proužků, nebo přístrojově. Přístrojový odečet je samozřejmě přesnější.

5.4 Analyzátory

Existují  poloautomatické  analyzátory,  které  pouze  odečítají  výsledky  ručně 

namáčených proužků, ale také analyzátory, do kterých obsluha pouze vkládá stojánky s 

močemi a celý následující proces je automatizovaný. V druhém případě se eliminují navíc i 

chyby z nedodržení předepsané doby před odečtem výsledku.

Analyzátory umožňují napojení na LIS (laboratorní informační systém) a usnadňují 

tak práci personálu laboratoře s ručním přepisováním výsledků. 

5.4.1 Poloautomatické analyzátory

Poloautomatické analyzátory jsou založeny na principu reflexní fotometrie.

Obsluha  namočí  na  požadovanou dobu proužek do vzorku moče a  vloží  jej  na 

podávací rampu přístroje. Přístroj si sám posune proužek do zóny, kde dochází k odečtu 

výsledků a následně je proužek odsunut do odpadního zásobníku [ARKRAY AUTION JET 

2000].

Integrovanou součástí analyzátoru je tiskárna na termopapír. Analyzátor je většinou 

možné napojit na LIS. Existuje možnost doplnit analyzátor čtečkou čárových kódů. Jinak 

se identifikace vzorku zadává před vložením proužku ručně. Pokud obsluha nezadá údaj, 

začne přístroj číslováním od jedničky a pokračuje sám v číselné řadě. Analyzátor zvukově 

či vizuálně signalizuje dobu pro namočení a vložení proužku na podavač.

Kontrola funkce reflexního fotometru se provádí dodávanými kontrolními proužky 

většinou 1x za měsíc. Proužky se nenamáčejí, pouze se vloží na podávací rampu. Výsledky 
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se pak porovnají s údaji na obalu kontrolních proužků. 

Je  možné  objednat  si  u  distributora  i  kontrolní  vzorky  močí.  S  těmi  se  pak 

postupuje  jako  s  běžným  vzorkem.  Výsledky  se  porovnají  s  údaji  dodanými  spolu  s 

kontrolními vzorky.

Výše zmíněnému schématu odpovídá s  menšími odchylkami většina laboratorně 

používaných poloautomatů.

Existují také zjednodušené verze poloautomatických analyzátorů. Spadají již spíše 

do kategorie POCT přístrojů (Point Of Care Testing- přístroje určené pro testování u lůžka 

pacienta). Nemají podávací rampu, ani odpadní zásobník. Není možné je napojit na LIS. V 

časovém intervalu zpracovávají menší počet vzorků. Jsou vhodné spíše do ordinace lékaře, 

ambulance nebo na lůžkové oddělení.

 Tabulka 4: Analyzátory moče uvádí seznam vybraných výrobců a jejich současné 

automatické,  poloautomatické  i  POCT  analyzátory.  Všichni  vyrábějí  také  vlastní 

diagnostické proužky. Automatické analyzátory je možno zapojit do série s analyzátory 

močového sedimentu.

výrobce automaty poloautomaty POCT-přístroje proužky

Erba Lachema - Močová reader 

LAURA

Reader Laura

Smart

PHAN

Roche 

diagnostics

Urisys 2400 Urisys 1800 Urisys 1100 Combur Test 

Arkray AUTION MAX

AX-4030

AUTION 

ELEVEN 

AE-4020

PocketChem UA

PU-4010

Arkray AUTION 

Sticks

77Elektronika 

Kft.

LabUMat LabUReader 

Plus

DocUReader

HandUReader 

(+připojení LIS)

Lab Strip

Tabulka 4: Analyzátory moče

[ARKRAY|Products|Urinalysis  1998-2012],  [Močová analýza produkty a řešení],  [Urine 

Analzyers| Products| 77 Elektronika Kft. 2010], [Roche diagnostics]

5.4.2 Automatické analyzátory

Jsou  založeny  také  na  principu  reflexní  fotometrie.  Mají  všechny  výhody 
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poloautomatických  analyzátorů.  Navíc  je  automatizována  i  aplikace  vzorku  na 

diagnostické proužky.

V zásadě existují dva základní druhy přístrojů. První druh je založen na robotickém 

namáčení proužků, druhý na pipetovaní vzorku přímo na reagenční plošky.

5.4.2.1 Analyzátory roboticky namáčející proužky

Patří sem LabUMat firmy 77Elektronika Kft.

Výhody:

• všechny výhody poloautomatů,

• automatický podavač na vkládání racků se zkumavkami,

• zásobník na stripy (diagnostické proužky),

• automatická čtečka čárových kódů,

• robotické rameno automaticky namáčí stripy,

• vyšší reprodukovatelnost namáčení stripů,

• možnost napojit mikroskopický modul

Nevýhody:

• nutný velký pracovní objem pro namočení stripu,

• větší chybovost při namáčení, 1 ze 20 vzorků nezměřen [KUBÁČ 2009],

• vyšší pořizovací cena

5.4.2.2 Pipetující analyzátory 

Patří sem zbylé automaty uvedené v Tabulka 4: Analyzátory moče

Výhody:

• všechny výhody analyzátorů s robotickým namáčením,

• vyšší reprodukovatelnost než u analyzátorů s robotickým namáčením,

• spolehlivý provoz, zanedbatelné množství nezměřených vzorků,

• momentálně nejspíš nejlepší dostupná varianta
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Nevýhody: 

•  na reagenční plošky pipetován přesný objem vzorku[ARKRAY AUTION MAX 

2000],

• vysoká pořizovací cena

5.5 Shrnutí

Chemická  analýza  moče  se  dnes  nejčastěji  provádí  za  použití  diagnostických 

proužků  na  automatických  či  poloautomatických  analyzátorech.  Záleží  na  velikosti  a 

finančních možnostech laboratoře. Automatické analyzátory šetří lidské zdroje a zaručují 

vysokou reprodukovatelnost měření. Existuje také možnost propojení s mikroskopickým 

modulem, nebo průtokovým cytometrem, které zajišťují automatickou analýzu močového 

sedimentu.

Mnohé  poruchy  ledvin  a  močového  ústrojí  můžou  být  po  dlouhou  dobu 

asymptomatické.  Rutinní  screening  moče  je  doporučen  jako  základní  krok  včasné 

identifikace poškození ledvin. Screening se ukázal jako velice důležitý pro snížení nárůstu 

chronických ledvinných onemocnění v rozvojových i rozvinutých zemích [HAJAR 2011]. 

Dřívější analýza „mokrou cestou“ se v dnešních laboratořích používá k potvrzení 

výsledku u sporných vzorků.

Většinu  analytů  je  dnes  možno  stanovovat  i  kvantitativně  na  biochemických 

analyzátorech  za  použití  fotometrie  nebo  turbidimetrie.  Kvantitativní  výsledky  jsou 

samozřejmě  přínosnější  než  výsledky  semikvantitativní  stanovené  „suchou  chemií“. 

Vyšetření jsou však dražší. Běžné biochemické analyzátory navíc neumožňují napojení na 

mikroskopický modul. 

Pokud se v budoucnu podaří tento problém vyřešit, bude to znamenat další krok 

vpřed v analýze moče. Je možné, že za pár let éra diagnostických proužků skončí a nahradí 

ji opět „mokrá chemie“.
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6 Analýza močového sedimentu

Analýza močového sedimentu je založena na identifikaci formovaných elementů 

přítomných v moči. Ve zdravé moči je přítomno minimální množství částic. Na základě 

zvýšeného nálezu určitých elementů pak můžeme usuzovat na různá postižení močového 

traktu i jiných orgánů.

6.1 Klasifikace částic a klinický význam jejich nálezu

Močový  sediment  můžeme  rozdělit  na  orgánový  a  neorgánový.  Neorgánový 

sediment  zahrnuje  krystaly  a  amorfní  složky  moče.  Ostatní  elementy  spadají  do 

orgánového sedimentu.

6.1.1 Erytrocyty

Vzhled:

• průměr kolem 6μm,

• diskoidní  bezjaderná  tělíska  s  dvojitou  konturou  okraje  (patrno  při  pohybu 

mikrošroubem mikroskopu)

Morfologické typy:

• Dysmorfní  erytrocyty  s  membránou  poškozenou  při  průchodu  membránou 

glomerulu  u  glomerulární  hematurie  jsou  nepravidelného  tvaru  a  kontur.  Mají 

široké morfologické spektrum [TESSER POLONI 2012].

• Izomorfní erytrocyty u nonglomerulární hematurie se jeví jako kulaté bikonkávní 

buňky s hladkým povrchem [TESSER POLONI 2012].

• Příležitostně se v sedimentu u pacientů s hematurií mohou vyskytovat i jiné vzácné 

typy  červených  krvinek,  jako  srpkovité  erytrocyty,  anizocyty,  poikilocyty, 

eliptocyty a dakrocyty [TESSER POLONI 2012].

Klinický význam nálezu: 

• viz kapitola 6.1.

Ovlivnění složením moče a preanalytickou fází: 

37



• Hypoosmolální moč způsobuje zvětšování objemu, vymývání hemoglobinu a po 

delší době rozpad [MICHALEC1988].

• Hyperosmolální moč působí svraštění cytoplazmy a zmenšení objemu.

Ovlivnění parametrů chemického vyšetření:

• pozitivní hemoglobin v moči

6.1.2 Leukocyty

Vzhled:

• neutrofilní granulocyty 

◦ průměr kolem 10μm, segmentované jádro často rozpadlé, 

◦ tvorba shluků

• lymfocyty 

◦ méně četné než neutrofily, 

◦ velké kulaté jádro s tenkým okrajem cytoplazmy

• makrofágy 

◦ větší než předchozí, 

◦ nepravidelný tvar a laločnaté excentricky uložené jádro

Klinický význam nálezu:

• Granulocyty značí bakteriální infekci močových cest, současný nález bakterií.

• Lymfocyty jsou přítomny u chronických zánětů ledvin a virových infekcí.

• Makrofágy bývají přítomny při infekci močových cest.

Ovlivnění složením moče a preanalytickou fází:

• Hypoosmolální moč působí nárůst objemu.

• Hyperosmolální moč působí snižování objemu.

• Při delším stání dochází k rozpadu leukocytů.

Ovlivnění parametrů chemického vyšetření: 
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• pozitivní esterázová aktivita

6.1.3 Bakterie

Vzhled: 

• tvar koků nebo tyčinek,

• pohyblivé,

• hůře patrné v nativním sedimentu

Klinický význam:

• známka infekce (současně bývají leukocyty),

• známka nesprávného odběru moče

Ovlivnění složením moče a preanalytickou fází:

• Při stání moče se rychle množí zejména u močí s obsahem glukózy.

• Při  nedodržení  očisty  před  odběrem  moče  dochází  k  sekundární  kontaminaci 

vzorku bakteriemi z okolí ústí močové trubice.

Ovlivnění parametrů chemického vyšetření: 

• pozitivní nitrity v moči

6.1.4 Dlaždicové epitelie

Vzhled: 

• největší buňky sedimentu (průměr kolem 50μm),

• polygonální tvar, bohatá cytoplazma, malé jádro většinou centrálně uložené

Klinický význam:

• původ z uretry nebo vaginy,

• indikátor kvality odběru

• Přítomnost značí odběr prvního, nikoliv středního proudu.
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6.1.5 Přechodné epitelie

Vzhled: 

• Buňky  horních  vrstev  přechodního  epitelu  jsou  ovoidní  s  jemně  granulovanou 

cytoplazmou, centrálně umístěným jádrem a jadérkem, průměr buňky kolem 30μm.

• Buňky hlubších  vrstev  jsou  menší  (18μm),  ovoidní,  tvaru  kladívka  či  buněk  s 

ocásky, často dvoujaderné [FIALOVÁ 2000].

Klinický význam:

• Buňky  horních  vrstev  se  vyskytují  při  infekci  dolních  močových  cest,  ale  i  u 

zdravých lidí.

• Buňky hlubších  vrstev  nacházíme  při  uroteliálním karcinomu  nebo  při  výskytu 

konkrementů v dolních cestách močových.

6.1.6 Renální tubulární epitelie

Vzhled: 

• buňky o něco větší než leukocyty,

• tvar kulatý, nepravidelně polygonální, kubický, fasetový,

• jádro kulaté excentrické bez jadérek

• cytoplazma s hrubší granulací než u přechodných epitelií,

• těžko odlišitelné od přechodných epitelií v nativním sedimentu,

• Kategorie malé kulaté epitelie zahrnuje renální tubulární a přechodné epitelie.

Klinický význam:

• Přítomnost je vždy patologická.

• výskyt při procesech poškozujících ledvinné tubuly

6.1.7 Válce 

Vzhled a původ: 

• Válce jsou cylindrické útvary s  rovnoběžnými stěnami a většinou zakulacenými 

konci. 
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• Vznikají v distálních tubulech a sběrných kanálcích.

• Matrix válce tvoří Tamm-Horsfallův protein produkovaný tubulárními buňkami.

• Při  poklesu  pH,  vzestupu  osmolality  nebo  zvýšené  proteinurii  začne  protein 

polymerizovat ve válce.

• Válce mohou obsahovat různé elementy přítomné při jejich vzniku v tubulech.

Typy a klinický význam válců

• hyalinní válce 

◦ Jsou málo světlolomné a neobsahují buněčné součásti.

◦ Vyskytují  se  při  zvýšené  proteinurii  i  u  zdravých  lidí  po  zátěži  nebo 

dehydrataci.

• granulované válce 

◦ Vznikají rozpadem obsahu buněčných válců.

◦ Obsahují mikroskopicky patrná světlolomná granula.

◦ Vyskytují se při proteinurii a při poškození tubulů.

• voskové válce 

◦ Jsou silně světlolomné,  bez vnitřní  struktury,  s  odlomenými konci  a často s 

bočními  zářezy,  vznikají  úplným  rozpadem  buněk  z  válců  buněčných  a 

granulovaných. 

◦ Tvorba trvá několik hodin.

◦ Označují se jako válce renálního selhání.

• tukové válce

◦ Vznikají  při  poškození  glomerulů  a  průniku lipoproteinů  do glomerulárního 

filtrátu.

• buněčné válce

◦ Mohou obsahovat  epitelie,  erytrocyty,  leukocyty  i  bakterie,  přítomnost  dané 

buňky ve válci vždy značí její tubulární původ.
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◦ Epitelie ve válcích značí poškození stěny tubulů.

◦ Erytrocyty značí hematurii renálního původu.

◦ Leukocyty a bakterie značí zánět ledvinného parenchymu.

Ovlivnění složením moče a preanalytickou fází:

• Při delší prodlevě mezi odběrem moče a vyšetřením dochází k rozpadu válců.

Ovlivnění parametrů chemického vyšetření: 

• pozitivní bílkovina

6.1.8 Nádorové buňky

Vzhled:

• Buňky mají vysoký jádro-plazmový poměr.

• Bez barvení jsou těžko prokazatelné.

Klinický význam:

• nádory močového ústrojí

• V moči mohou být zachyceny nádorové buňky vyplavené z kterékoliv části traktu 

vystlané přechodním epitelem. Větší tumory (nad 3cm) mají vyšší pravděpodobnost 

vyplavení nádorových buněk do moče [NAKAMURA 2009]. 

• nádory prostaty

6.1.9 Kvasinky 

Vzhled: 

• oválné či kulaté tvořící řetízky až hyfy

Klinický význam:

• kontaminace sedimentu při současně probíhající vulvovaginitidě,

• častější u diabetiků a gravidních žen

6.1.10 Trichomonas vaginalis

Vzhled: 
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• kruhovité nebo oválné útvary větší než leukocyty (mohou být zaměněny s malými 

kulatobuněčnými epiteliemi),

• obsahují bičíky,

• Při manuální mikroskopii upoutají pohybem, v barveném sedimentu zůstávají živé 

a nebarví se [Atlas močového sedimentu On-line 2001].

Klinický význam:

• přítomny při probíhajícím zánětu pochvy u žen,

• u mužů asymptomatická nákaza nebo zánět močové trubice

6.1.11 Schistosoma haematobium.

Vzhled:

• v sedimentu přítomna vajíčka podlouhlého oválného tvaru délky kolem 100μm,

• nákaza může být provázena hematurií

Klinický význam:

• parazitální nákaza

• Chronická nákaza se projevuje hematurií, tvorbou granulomů.

• Může dojít i ke vzniku karcinomu močového měchýře [BEDNÁŘ 1996].

6.1.12 Spermie

Vzhled: 

• oválná tělíska s jedním bičíkem,

• pohyblivé

Klinický význam:

• fyziologický nález

Ovlivnění parametrů chemického vyšetření: 

• Spermie způsobují nález bílkoviny v moči.
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6.1.13 Hlen 

Vzhled: 

• vláknité útvary delší a užšího průměru než válce,

• málo světlolomné

Klinický význam:

• indikátor kvality odběru moče,

• přítomny při nedodržení hygieny před odběrem

• Nález není patologií.

6.1.14 Krystaly

Vzhled: 

• uráty 

◦ výskyt ve formě drtě, mohou překrývat zorné pole a znemožňovat odečet,

◦ patrné už makroskopicky jako růžová sedlina na dně zkumavky,

◦ tvoří zrnité shluky

• kyselina močová 

◦ velké množství různých forem,

◦  časté jsou soudečky, drůzy, šestiboké a čtyřboké tabulky

• oxaláty

◦ Tvoří psaníčka nebo piškoty.

◦ U malých forem psaníček je možná záměna s tukovými kapénkami. 

◦ Možná je i záměna s erytrocyty.

• triplefosfáty

◦ fosforečnan amonno-hořečnatý

◦ Tvoří krystaly tvaru vík od rakve nebo motýlích křídel.

◦ Vzácná je forma připomínající listy kapradí [MICHALEC1988].
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• uhličitan vápenatý

◦ Tvoří malé kulovité útvary činkovitě uspořádané.

• močnan amonný

◦ Tvoří kulovité útvary vzhledu ostnatých jablek.

• cholesterol 

◦ Tvoří krystaly tvaru tabulek se schodovitými výstupky.

• cystin

◦ Tvoří kulovité útvary s koncentrickým a radiálním vrstvením.

• leucin

◦ Tvoří ploché světlolomné šestiboké tabulky

• tyrosin

◦ Tvoří jehlice shlukující se ve snopečky nebo rozety.

Klinický význam:

• Nález krystalů má malý klinický význam.

• Často se vyskytují i u zdravých jedinců.

• Význam  mají  krystaly  cystinu,  tyrosinu  a  leucinu  značící  poruchy  jejich 

metabolizmu.

• U  pacientů  s  urolithiázou  může  pomoci  nález  krystalů  při  určování  složení 

konkrementů.

• V alkalické moči se vyskytují především krystaly močnanu amonného, uhličitanu 

vápenného, triple fosfátů. Krystaly jsou rozpustné v kyselině octové.

Ovlivnění složením moče a preanalytickou fází:

• V kyselé moči se vyskytují především krystaly kyseliny močové, oxalátů, cystinu a 

amorfní uráty. Krystaly jsou rozpustné v zásadách.

• V kyselém i alkalickém pH se mohou vyskytovat krystaly oxalátů, cholesterolu, 

tyrosinu a leucinu.
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• Ochlazením moče, nebo změnou pH v době mezi odběrem a analýzou může dojít 

ke krystalizaci.

• Tabulka 5: Výskyt krystalů v závislosti na pH moče ukazuje zmíněné závislosti.

krystalizující látka reakce moče

kyselá alkalická proměnlivá

Uráty +

Kyselina močová +

Oxaláty- šťavelan vápenatý +

Triplefosfát- fosforečnan 

amonno-hořečnatý

+

Uhličitan vápenatý +

Močnan amonný +

Cholesterol +

Cystin +

Leucin +

Tyrosin +

Tabulka 5: Výskyt krystalů v závislosti na pH moče

6.2 Manuální mikroskopické stanovení

Manuální  mikroskopické  stanovení  se  dodnes  používá  v  menších  laboratořích. 

Dodržení  níže  zmíněných  pravidel  pro  přípravu a  hodnocení  sedimentu  je  klíčové  pro 

standardizaci vyšetření.

6.2.1 Příprava vzorku

K  vyšetření  je  třeba  reprezentativní  vzorek  moče  nejlépe  o  objemu  10ml. 

Preanalytická fáze je popsána v samostatné kapitole výše. 

Vzorek  se  centrifuguje  po  dobu  5  minut  při  400  g [FIALOVÁ 2000].  Poté  se 

opatrně odsaje  ze zkumavky devět  horních dílů  z  deseti  původního objemu.  Jelikož je 

vzorek po centrifugaci, odsaje se pouze supernatant a vytvoří se tak 10x koncentrovaný 

vzorek, který se opatrně promíchá tyčinkou.
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Některé  laboratoře  používají  více  koncentrovaný  sediment.  To  není  zcela  na 

závadu, ale je nutno větší ředění zohlednit při následujících přepočtech na počet částic v 

mikrolitru.  Při  dřívějším  hodnocení  na  zorná  pole  byla  různá  koncentrace  sedimentu 

používaná  různými  laboratořemi  jedním z  důvodu,  který  znemožňoval  mezilaboratorní 

srovnání.

Nativní vzorky se připraví přímo kápnutím na podložní sklíčko nebo do komůrky 

o známém objemu. Nevýhodu nebarveného preparátu je obtížná identifikace hyalinních 

válců, které bývají málo světlolomné. Snadno přehlédnutelné jsou také kokovité bakterie a 

špatně se identifikují renální tubulární epitelie.

Některé  problémy  s  nativními  vzorky  vyřeší  supravitální  barvení  roztokem 

alciánové modři a pyroninu B (dle Sternheimera).  K 0,5ml sedimentu ve zkumavce se 

přidá  50  μl  barviva,  dobře  se  promíchá  a  po  pěti  minutách  stání  se  připraví  preparát 

[FIALOVÁ  2000].  Barvení  zdůrazňuje  detaily  buněk,  které  v  sedimentu  doposud 

neodumřely. Alciánová modř barví povrch buněk a pyronin B proniká do cytoplazmy a 

barví ji červeně.

Vzorek se prohlíží ve světelném mikroskopu nejprve orientačně při zvětšení 100x 

až 200x. K počítání se používá zvětšení 400x.

6.2.2 Dřívější hodnocení na zorné pole

Počet  jednotlivých  částic  se  dříve  hodnotil  v  zorném poli.  Vzorek  se  kapal  na 

podložní  sklíčko  a  překrýval  sklíčkem  krycím.  Nebyl  zajištěn  standardní  objem 

prohlíženého vzorku. Laboratoře používaly různé velikosti zorných polí a pojmy jako četné 

mírné,  ojedinělé,  apod.  byly  laborantkami  různě  interpretovány.  Výsledky  nebyly 

mezilaboratorně srovnatelné.

6.2.3 Nynější hodnocení v počtu částic na 1μl

Počet částic se hodnotí optimálně v komůrkách o známém objemu. Výsledky se 

vydávají  jako počet  částic  v  1  μl.  Částice  spočítané  v komůrce  o známém objemu se 

převedou na 1μl a vydělí se deseti, jelikož jsme prohlíželi 10x koncentrovanou moč.

Vhodné k počítání jsou například Fast Read destičky, v nichž náplň jedné komůrky 

má právě objem 1 μl. Můžou se použít také hematologické komůrky (Bürkerova).

Pokud  není  k  dispozici  komůrka  o  známém  objemu,  počítají  se  elementy  v 
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preparátu  vytvořeném  kápnutím  sedimentu  na  podložní  sklíčko  a  překrytím  krycím 

sklíčkem. Prohlíží se 10 náhodně vybraných reprezentativních polí. Laboratoř by měla mít 

na základě plochy zorného pole při daném zvětšení a tloušťky vrstvy sedimentu vypočtený 

objem jednoho zorného pole. Z tohoto údaje se zohledněním použitého ředění se potom 

stanoví faktor pro přepočet počtu elementů v deseti zorných polích na počet elementů v 1 

μl [Atlas močového sedimentu On-line 2001].

analyt 0 a.j. 1 a.j. 2a.j. 3 a.j. 4 a.j.

Erytrocyty

elementy v 

1μl/elementy 

na zorné pole

0-9/0-4 10-50/5-10 51-100/11-20 101-500/21-

40

>500/pp

(plné pole)

Leukocyty 0-14/0-4 15-50/5-10 51-100/11-20 101-250/21-

40

>250/pp

Hyalinní válce 0-1/0-4 2-4/5-10 5-10/>10 11-20 >20

Granulované 

válce

0/0-4 1-4/5-10 5-10/>10 11-20 >20

Ploché epitelie 0-19/1-4 20-50/5-10 51-100/11-20 101-200/>20 >200

Kulovité 

epitelie

0-15/1-4 16-50/5-10 51-100/11-20 101-200/>20 >200

Krystaly 0/ne 1-20/ano 21-50 51-100 >100

Krystaly 

oxalátu

0 1-20 21-50 51-100 >100

Krystaly 

kyseliny 

močové

0 1-20 21-50 51-100 >100

Triplefosfáty 0 1-5 6-20 21-50 51-100

Amorfní drť 0 1-50 51-100 101-500 >500

Bakterie 0-40 41-80 81-150 151-400 >400

Trichomonády 0 1-4 5-10 11-40 >40

Kvasinky 0 přítomny

Spermie 0 přítomny

Hlen 0/mírně 1-20/dosti 21-50/hojně 51-100 >100

Tabulka 6: Hodnocení močového sedimentu
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Tabulka  6:  Hodnocení  močového  sedimentu ukazuje  srovnání  obou  metod 

hodnocení  sedimentu.  Pro snadnější  přechod se na výsledkovém protokolu vedle počtu 

částic na 1 μl uvádějí arbitrární jednotky (zkratka a.j.) odpovídající dřívějšímu hodnocení.

6.2.4 Hamburgerův sediment

Vyšetření  sleduje rychlost,  s  jakou se do moče vylučují  erytrocyty,  leukocyty a 

válce. Výsledky se udávají v počtu elementů za sekundu.

Vyšetření se provádí ve sbírané moči. Moč se sbírá 3h. Objem sběru by měl být  

v mezích 100-250ml.  Sbíraná moč se promíchá a odlije se 10ml vzorku do zkumavky. 

Další postup je stejný jako při přípravě preparátu pro hodnocení klasického sedimentu.

Elementy se počítají v komůrce o známém objemu a výsledek v počtu elementů za 

sekundu se vypočte za použití údajů o objemu a době sběru.

Při použití Fast- Read destičky se erytrocyty a leukocyty počítají v jedné komůrce, 

to  je  v  objemu 1  μl.  Válce  se  pak  počítají  ve  třech  komůrkách,  to  je  v  objemu 3μl. 

Sediment je 10x koncentrovaný. K výpočtu se pak použije vzorec:

B=
b×1000×V

1×10×3×3600

B počet elementů za sekundu

b elementy spočítané

V objem moče sbírané 3h v ml

x1000 přepočet počtu částic v μl na počet částic v ml

3x3600 čas sběru v sekundách

Čitatel se dělí deseti, protože je moč 10x koncentrovaná.

Jednička ve jmenovateli při počítání válců ve 3 komůrkách (tedy 3μl) 

nahrazena číslem 3.

6.2.5 Další mikroskopické možnosti

Vedle klasické mikroskopie v procházejícím světle se používá také mikroskopie  

ve fázovém kontrastu a mikroskopie s polarizačním filtrem.

Mikroskopie ve fázovém kontrastu umožňuje lepší  rozpoznání  leukocytů,  válců, 

krystalů a diferenciaci dysmorfních erytrocytů.
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Mikroskopie s polarizačním filtrem je pak vhodná pro zlepšení identifikace krystalů 

a tukových tělísek.

6.3 Automatická analýza

V současné  době  jsou  na  trhu  dvě  hlavní  technologie  umožňující  automatizaci 

analýzy  močového  sedimentu.  Jsou  to  fluorescenční  průtoková  cytometrie  a  analýza 

digitálního obrazu.

Nejrozšířenějšími zástupci jsou produkty UF firmy Sysmex a produkty IQ firmy 

Iris Diagnostics Division. Nejnovější produkty těchto firem porovnává Tabulka 7: Srovnání

produktů

Automatické  analyzátory  močového  sedimentu  obsahují  jako  samozřejmost 

autosampler, čtečku čárových kódů a možnosti napojení na LIS a tiskárnu.

6.3.1 Fluorescenční průtoková cytometrie

Principem metody je měření rozptylu laserového paprsku a detekce fluorescenčního 

záření emitovaného obarvenými částicemi. Počet částic je detegován impedančně.

Vzorek je před analýzou automaticky naředěn. Pro bakterie se používá větší ředění, 

než pro ostatní elementy. Analyzátor má speciální kanál pro analýzu bakterií.

Částice  jsou  barveny  dvěma  fluorescenčními  barvivy.  Phenantridinové  barvivo 

barví nukleové kyseliny, karbocyanin barví negativně nabité buněčné povrchy.

Částice  jsou  diferencovány  na  základě  čelního  rozptylu  laserového  paprsku 

(forward  scatter),  bočního  rozptylu  laserového  paprsku  (side  scatter)  a  detekce 

fluorescenčního záření [Sysmex-Urinalysis-Overview 2012].

Forward scatter odráží velikost částice.

Side scatter odráží povrch částice.

Side fluorescence má vztah k vnitřní struktuře částic. 

Sporné vzorky s hláškami, které přístroj vydává, je nutno manuálně mikroskopicky 

prohlédnout. Tyto vzorky činí přibližně 20% z celkového množství [HORNYCH].

Přístroj nedokáže rozlišit jednotlivé typy krystalů a typy válců. Také není schopen 

rozlišit trichomonády a vajíčka parazitů.
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Zásadní nevýhodou je vysoká pořizovací cena a vysoká cena vyšetření.

Je  možné  zapojit  analyzátor  do  série  s  chemickým  automatem.  Software  pak 

umožňuje srovnání výsledků chemické analýzy a analýzy sedimentu na jedné obrazovce. 

Funkce se označuje jako cross check a je přínosná z důvodu možnosti kontroly nálezu 

elementu s pozitivitou dané chemické reakce. V případě neshody mezi chemií a výsledkem 

průtokové cytometrie je opět nutné vzorek prohlédnout mikroskopicky 

6.3.2 Digitální analýza obrazu

Přístroj  snímá  částice  pomocí  kamerového  systému v  průtokové  kyvetě.  Vrstvu 

podložního a krycího sklíčka simuluje laminární proudění tekutiny zvané lamina. Vzorek 

je vstřikován mezi laminárně proudící vrstvy kapaliny, která polohuje částice do ohniska 

kamery.  Kamera  pořídí  500  snímků  z  každého  vzorku,  které  jsou  potom  na  základě 

počítačového  algoritmu  rozřazeny  do  dvanácti  definovaných  kategorií  [IRIS 

DIAGNOSTICS 2003].

Obsluha může jednotlivé kategorie editovat a částice přeřazovat mezi kategoriemi, 

případně dále diferencovat do 26 subkategorií.

Není nutno vzorky prohlížet pod mikroskopem.

Pořizovací cena a cena jednotlivých vyšetření je nižší než u průtokové cytometrie.

Nevýhodou  je  ne  zcela  dokonalý  software,  který  často  chybně  zařadí  některé 

částice.  Je proto vhodné využívat  systém  cross  check a  v případě neshody pohlédnout 

jednotlivé kategorie a provést editaci. 

Jednou  z  hlavních  výhod  principu  IQ  200  je  nízký  počet  potřebných  revizí  a 

možnost  provádět  je  na  obrazovce  analyzátoru  bez  nutnosti  manuální  mikroskopie. 

Nicméně je nezbytné, aby obslužný personál prodělal školení v identifikaci zobrazovaných 

elementů, jelikož se liší od zobrazení v manuální mikroskopii [MAYO 2008].

6.4 Shrnutí

Na pomyslné špičce analýzy močového sedimentu se dnes nacházejí automatické 

analyzátory propojené s plně automatickými analyzátory chemie. 

Technologie digitálního obrazu má výhodu v tom, že již není nutné sporné vzorky 

mikroskopovat.  Ve  studii  [SHAYANFAR  2007]  bylo  zjištěno,  že  ve  všech 
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mikroskopických parametrech prokazovalo IQ 200 vyšší  shody s manuální mikroskopií 

než  UF 100  systém.  Je  také  levnější.  Technologie  fluorescenční  průtokové  cytometrie 

prokázala své kvality již v hematologii.  V močové analýze má však značné nevýhody, 

jelikož je nutné velké množství sporných vzorku prohlížet manuálně mikroskopicky.

Klasické  mikroskopování  močového  sedimentu  je  časově  náročné  a  používá  se 

spíše  v  malých  laboratořích,  kde  počet  vzorků  za  den  nepřesahuje  100.  Při  přípravě 

preparátu je nutné dodržovat předepsané postupy a počítat částice ve známém objemu, aby 

mohlo dojít k přepočtu množství částic na μl. 
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název UF 1000i IQ 200SPRINT

výrobce Sysmex Iris Diagnostics Division

technologie fluorescenční průtoková 

cytometrie

digitální obraz v průtokové 

kyvetě

walk away kapacita 50 vzorků 60 vzorků

počet vzorků za hodinu 100 101

nutnost centrifugace vzorku ne ne

paměť 10 000 vzorků se 

scattergramy

10 000 vzorků se 

zobrazením elementů

možnost autovalidace ano ano

počet rozlišovaných 

kategorií částic 

11 z toho 6 hláškových s 

nutnou mikroskopickou 

validací

12 plus 26 subkategorií do 

nichž může zařadit elementy 

obsluha

diferenciace erytrocytů ano (dysmorfní a izomorfni) ne

minimální požadovaný 

objem

manuálně 1ml 

automaticky 4ml

aspiruje 0,8ml

2ml 

aspirační objem 1ml

statimový port ano ne

možnost revize elementů ne ano

nutnost mikroskopovat 

sporné vzorky

ano ne

vlastní kontrolní materiál ano ano

možnost propojení s 

chemickou analýzou

ano

produkty Urisys (Roche)

produkty CLINITEK Atlas 

(Siemens)

ano

vlastní modul iChem 

VELOCITY

Aution MAX (Arkray)

cross check funkce ano ano

Tabulka 7: Srovnání produktů

[Iris Diagnostics International Products], [Sysmex-Urinalysis-Overview 2012], [Srovnání 

analýzy močového sedimentu]
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7 Závěr

Cílem práce bylo vytvořit přehledný souhrn vyšetření moče a močového sedimentu. 

Za tímto účelem jsem práci rozčlenila do pěti celků.

V  prvním  celku  jsem  se  věnovala  teoretickým  anatomicko-histologickým  a 

fyziologickým základům.  V textu  jsem zavedla  pojmy používané  v  dalších  oddílech  a 

zdůraznila souvislosti potřebné k pochopení dané problematiky.

Další  celek  je  zaměřen  na  preanalytickou  fázi,  jejíž  dodržování  bývá  často 

podceňováno. V návaznosti na popis správného odběru a transportu moče jsem při popisu 

jednotlivých  analýz  v  následujících  kapitolách  vždy  zdůraznila  vliv  nedodržení 

preanalytických podmínek na výsledky vyšetření.

Zbytek  práce  jsem  věnovala  popisu  fyzikální  a  chemické  analýzy  a  analýzy 

močového sedimentu. Snažila jsem se popsat příčiny výskytu jednotlivých analytů a částic 

v moči a souvislosti s případně diagnostikovaným onemocněním. Věnovala jsem pozornost 

také vývoji analýzy v čase a současným možnostem automatizace.

Analýza  moče  a  močového  sedimentu  je  jednoduše  proveditelné  neinvazivní 

vyšetření  o  vysoké  výpovědní  hodnotě,  pokud  je  správně  provedeno  a  vyhodnoceno. 

Navzdory názoru mnohých laborantů je analýza moče zajímavým odvětvím, ve kterém je 

skryt poměrně velký budoucí potenciál. Je jenom potřeba vybočit ze starých kolejí a nebát 

se zavádění standardizovaných postupů, automatizace a nových přístupů. 
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