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Anotace 

 

Elektroforéza sérových proteinů je jednou z metod užívaných v laboratorní 

diagnostice patologických stavů, ale i k výzkumným účelům. Jde o jednostupňovou 

metodu, při níž dochází k izolaci jednotlivých proteinů ze směsi (nejčastěji krevních 

bílkovin) v elektrickém poli v přítomnosti vhodného pufru a na vhodném nosiči 
na základě jejich různé pohyblivosti, závislé na jejich povrchovém náboji a molekulové 

hmotnosti. Původně býval nosičem papír, později acetátcelulózová membrána a nyní již 

téměř výhradně agaróza (čištěný agar s nízkou endoosmózou), případně polyakrylamid 

(PAA). 

Mým úkolem v této práci bylo analyzovat sérii vzorků metodou gelové 

elektroforézy a následně analyzovat stejnou sérii i metodou kapilární elektroforézy. 

Výsledky získané oběma metodami jsem zpracoval numericky, vzájemně porovnal 

a statisticky zhodnotil. Výstupem mojí práce je porovnání gelové a kapilární 

elektroforézy, zhodnocení výhod, nevýhod a zejména rozdílů mezi oběma metodami. 
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Annotation 

 

Electrophoresis of serum proteins is one of the methods used in laboratory 

diagnosis of pathological conditions, but also for research purposes. This is a one-step 

method, which involves isolation of individual proteins from a mixture (mostly blood 

proteins) in the electric field in the presence of a suitable buffer and a suitable carrier 

based on their different mobility, dependent on their surface charge and molecular 

weight. Originally the carrieer used to be a paper, later cellulose acetate membrane                  

and now it is almost exclusively agarose (purified agar with low endoosmosis) 

or polyacrylamide (PAA). 

 

My task in this work was to analyze a serie of samples by gel electrophoresis 

and subsequently analyze the same serie by capillary electrophoresis. Results obtained 

by both methods I worked numerically, compared with each other and statistically 

evaluated. The output of my work is a comparison of gel and capillary electrophoresis, 

evaluation of the advantages, disadvantages and especially the differences between 

these two methods. 
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ÚVOD 

 

Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě svého zájmu o laboratorní 

metody v klinické biochemii. 

Rutinně používanou metodou k separaci a identifikaci proteinů je gelová 

elektroforéza na agarózovém nebo polyakrylamidovém gelu. Mnohé současně 
používané elektroforetické metody vyžadují značné množství manuální práce. Třebaže 

používané reagencie nejsou drahé, čas strávený aplikací vzorků, fixováním, barvením, 

praním gelů a prováděním denzitometrického měření činí z gelové elektroforézy 

relativně nákladnou metodu. Navíc jsou rozdíly v rozlišení hlavních frakcí mezi sety 

jednotlivých výrobců. Tyto techniky obtížně detekují malé monoklonální komponenty 

nebo ty, které migrují v beta oblasti, kde transferrin, C3 a beta-lipoprotein mohou skrýt 

slabý monoklonální proužek. [17] 

Mnoho vědeckých skupin po celém světě se zabývalo hledáním efektivnějších 

a zároveň jednodušších způsobů separace bílkovin a identifikace patologických 

monoklonálních komponent. Jednou z možných alternativ se jeví kapilární 

elektroforéza. 
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1 Historie elektroforézy 

 

Brzy po objevu galvanických článků jako zdroje elektrického proudu se lidé 

začali zajímat o to, co se děje při průchodu elektrického proudu různými látkami. 

Zjistili, že v roztocích a taveninách některých látek probíhají chemické reakce 

na rozhraní s materiálem, kterým je proud do látky přiváděn. Tyto reakce byly nazvány 

elektrolýza a část chemie, která se jimi zabývá, elektrochemie. Kromě reakcí 

na elektrodách se při průchodu proudu v roztocích přemisťují nabité částice mezi 

elektrodami, např. ionty nebo koloidní částice. Ukázalo se, že v roztocích má každý 

druh částic pohybujících se v elektrickém poli svoji charakteristickou rychlost, čehož se 

dá využít v analytice a separaci směsí. Metoda, která se tím začala zabývat, dostala 

název elektroforéza. 

Roku 1892 byl popsán pohyb anorganických částic v elektrickém poli 

v koloidním roztoku a brzy poté se ukázalo, že podobně se chovají i proteiny 

ve vodných roztocích. V roce 1937 zkonstruoval švédský elektrochemik Arne Tiselius 

(10.8.1902 – 29.10.1971) zařízení umožňující rozdělit proteiny krevního séra na základě 
jejich rozdílných rychlostí pohybu v elektrickém poli. Tiselius za svůj popis 

„pohyblivého rozhraní“ (moving boundary), jak tento jev nazýval, získal v roce 1948 

Nobelovu cenu.  V nepříliš odlišném uspořádání je tato metoda, známá jako zónová 

elektroforéza, používána dodnes v diagnostice proteinů krevního séra. [1, s. 370]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Arne Tiselius   

(Převzato z [34]) 
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Elektroforéza se ale začala vyvíjet až v padesátých  letech, kdy byla použita i pro 

aminokyseliny a anorganické ionty. Objevily se i další elektroforetické techniky: 

izoelektrická fokusace a izotachoforéza. Tyto tři metody jsou založeny na poněkud 

odlišných principech a mohou být kombinovány. Rozdíl mezi nimi lze vidět i podle 

prostředí, která se v nich historicky používala: polymerní gel, papír a kapilára. 

[1, s. 370] 

Papír byl používán v začátcích elektroforézy k separaci látek, protože byl levný 

a lehce použitelný bez zvláštní přípravy. Oliver Smithies použil v roce 1955 jako 

médium pro elektroforézu škrobový gel. O dva roky později Kohn použil jako nosič 
acetát celulózy. V roce 1959 Ornstein a Davis a Raymond s Weintraubem použili 

polyakrylamidový gel. [2, s. 6] James W. Jorgenson a K. D. Lukacsová popsali 

počátkem devadesátých let dvacátého století separaci různých iontů (aminokyselin, 

dipeptidů, aminů) zónovou elektroforézou ve velmi tenké skleněné kapiláře s vnitřním 

průměrem 75 µm. Účinnost separace v porovnání s v té době velmi rozšířenou 

kapalinovou chromatografií byla do té doby nevídaná. Článek, ve kterém svůj objev 

popisují, byl od té doby citován asi 1200krát. [1, s. 370]  

 Vývojem procházely i detekční techniky. Většina separovaných složek je 

lidskému oku neviditelná. Proto byly vyvíjeny vizualizační a kvantifikační techniky, 

jako vybarvování gelů, imunoelektroforetické metody, dvourozměrná elektroforéza 

a různé blottovací techniky. [2, s. 6] 
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1.1. Významné časové milníky kapilární elektroforézy [2, s. 6] 

 

� první experimenty v U trubicích: F. von Reuss (1808), G. Wiedeman (1856), 

H. Buff (1858), O. Lodge (1886), W. Whetham (1893) 

� 1897 – F. Kohlrausch odvodil rovnici pro migraci iontů v roztoku elektrolytu 

� 1. polovina 20. stol. – gelová elektroforéza a izoelektrické fokusování 

na gelových deskách 

� 1958 – S. Hjertén – zónová elektroforéza v rotujících trubicích 1 – 3 mm 

� 1965 – A. Tiselius – zónová elektroforéza v 3 mm trubicích 

� 1970 – F. Everaerts – isotachoforéza na přístroji vlastní konstrukce 

� 1974 – EOF (electroosmotic flow) – mobilní fáze 

� 1979 – F. Mikkers – kapilární zónová elektroforéza v 200 µm teflonových 

kapilárách 

� 1981 – J. Jorgenson, K. Lukacsová – kapilární zónová elektroforéza v 75 µm 

kapilárách 

� 1983 – S. Hjertén – kapilární gelová elektroforéza 

� 1984 – S. Terabe – micelární elektrokinetická chromatografie pro neutrální látky 

� 1985 – S. Hjertén – kapilární isoelektrické fokusování pro biologické látky 

� 1987 – J. Knox, I. Grant – kapilární elektrochromatografie v 50 µm kapilárách 

� 1987 – B. Karger, A. Cohen – vysoká účinnost kapilární gelové elektroforézy 

pro DNA 

� 1988 – první komerční přístroj (Beckmann Instruments) 
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2 Obecný princip 

2.1 Elektrody 

 
Za elektrodu lze označit jakékoliv rozhraní dvou fází, kde dochází k výměně 

elektricky nabitých částic. Výsledkem je potenciálový rozdíl. [13] 

Jednoznačným kritériem, podle kterého lze určit zda–li se jedná o katodu nebo 

anodu, je probíhající elektrochemický děj na elektrodě. Probíhá–li na příslušné 

elektrodě redukce, jedná se o katodu, pokud  probíhá na elektrodě oxidace, jedná 

se o anodu. Vložíme–li na elektrody vnější napětí, má katoda záporný náboj a anoda 

kladný náboj. V galvanickém článku je polarita elektrod opačná. [13] 

Katoda do soustavy vždy přivádí elektrony, její potenciál je EK (dle konvence 

IUPAC) a v soustavě je zakreslována vždy vpravo. Anoda ze soustavy vždy elektrony 

odvádí a její potenciál je značen EA. V soustavě je zakreslena vlevo. Rozdíl potenciálu 

E∆  katody a anody je roven napětí v elektrochemickém článku. [11] 

 

2.2 Galvanický článek 

 
Je zařízení přeměňující chemickou energii na energii elektrickou. Galvanický 

článek pracuje na opačném principu než elektroforéza. Článek je tvořen dvěma 

elektrodami (katodou a anodou) a roztokem elektrolytu.  První elektrochemický článek 

byl vytvořen v roce 1792 Luigem Galvanim. Tvořilo ho kovové  zábradlí se zavěšenými 

žabími stehýnky, ke kterému přiložil drát. Galvanický článek pracuje na opačném 

principu než elektroforéza. Rozeznáváme dva typy článku – primární a sekundární. [11] 

                                                                    

2.3 Elektroforéza 

 
Elektroforéza patří mezi fyzikálně chemické metody. Je založena na rozdílné 

pohyblivosti částic v elektrickém poli. Pohyb částic je podmíněn intenzitou elektrického 

proudu, vlastnostmi pufru, velikostí náboje, tvarem a velikostí částice a stupněm 

disociace. Elektroforeticky lze dělit jak nízkomolekulární látky, mezi které patří 
aminokyseliny, tak i vysokomolekulární látky jako jsou bílkoviny.  [5, s. 16 - 17] 
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Elektroforetické vyšetření se provádí ze srážlivé krve (ze séra) nebo také z moči. 
V klinické biochemii se tato metoda využívá pro vyšetření abnormalit sérových 

proteinů, k diferenciální diagnostice a především k identifikaci monoklonálních 

gamapatií, k jejichž průkazu slouží i navazující metoda imunoelektroforézy 

nebo imunofixace. Obecně je elektroforéza metodou manuálně a také časově náročnou.  

 

2.4 Efekty uplat ňující se p ři elektroforéze 

 

2.4.1 Pohyblivost iont ů 

 
V elektrickém poli se každá volně nabitá elektrická částice pohybuje ve směru 

daném znaménkem svého náboje. [11]  

To, jaká bude pohyblivost iontů v prostředí elektrolytu, je ovlivněno především 

jeho velikostí, nábojem a vizkozitou prostředí. Ionty v roztoku mezi sebou interagují 

a vytvářejí tzv. iontovou atmosféru, která pak ovlivní jejich pohyblivost. [12] 

 

Rychlost pohybu iontů je vyjádřena vztahem [12]:  

 

 

kde v je rychlost pohybu iontů, µ je elektroforetická pohyblivost, E je intenzita 

elektrického pole, U  je napětí a l  je vzdálenost elektrod. 

 

2.4.2 Elektroosmóza 

 
Jedná se o rušivý efekt při elektroforetickém dělení. Vlivem pohybu kapaliny, 

kterou způsobuje elektroosmóza, dochází k rozmývání zónového rozhraní jednotlivých 

frakcí, čímž se snižuje jejich ostrost. K potlačení tohoto nežádoucího jevu byla 

zavedena celá řada opatření (silanizace povrchu, vrstva silikonového oleje, atd.) [11] 

 

,
l

U
E µµν ==
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2.4.3 Jouleovo teplo 

 
Při průtoku elektrického proudu elektrolytem dochází ke vzniku tepla. 

Pro urychlení analýzy je nutné zvýšit napětí elektrického proudu a vznikající teplo 

v soustavě je limitujícím faktorem metody. Vlivem zvýšení tepla může dojít k destrukci 

separovaných látek. Následkem vzniku teplotního gradientu dojde k ovlivnění 

fyzikálně-chemických vlastností, mezi které patří pH, hustota a mobilita. V důsledku 

chlazení soustavy při průchodu elektrického proudu se snižuje efekt Jouleova tepla. [11] 

 

2.4.4 Gravitace 

 
Tento jev se uplatňuje jak v horizontálním, tak ve vertikálním uspořádání 

elektroforézy. V horizontálním uspořádání dochází k projevu gravitace tím, ,, že zóna, 

která ma vyšší hustotu, se v daném prostředí rozmývá směrem ke dnu separačního 

kanálu (plazí se po dně) “ (Systém externí kontroly kvality, 11). U vertikálního 

uspořádání dochází k propadu hustší zóny středem separačního kanálu. [11] 

 

2.4.5 Solvatace 

 
Solvatace spočívá v obalení částic rozpuštěné látky molekulami rozpouštědla. 

Částice se solvatovaným obalem se chovají jako jeden celek, což ovlivňuje některé 

jejich vlastnosti, například rychlost elektroforetické migrace. [11] 

 

2.5 Elektroforetické nosi če 

 
Pro elektroforézu lze použít dva zcela odlišné typy elektroforetických médií. 

Při použití restriktivního média (např. agarózový gel) je separace ovlivněna  nábojem 

a velikostí molekul. Tato média pracují proti difúzi, což zajistí lepší oddělení  

jednotlivých zón od sebe. [28, s. 11] 

 U nerestriktivních médií (např. SDS-PAGE) je třecí odpor gelu zanedbatelný, 

což způsobí, že elektroforetická pohyblivost je závislá jen na velikosti migrujících 

molekul. [28, s. 11] 
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2.5.1 Agarózové gely 

 
Agarózové gely jsou většinou používány pokud pro analýzu potřebujeme gel 

s většími póry. Agaróza je polysacharid získaný z mořských červených řas. 

Po odstranění agaropektinu získáme pestrou paletu gelů lišících se od sebe stupněm 

čistoty, elektroendoosmózy a bodem tání. Velikost pórů v agarózovém gelu je závislá 

na koncentraci agarózy. 

Pro laboratorní účely jsou používány gely s velikostí pórů pohybující 

se od 150 nm (1 obj. %) do 500 nm (0,16 obj. %). Agarózové gely s koncentrací vyšší 

než 1 % jsou zakalené a mají vysoký elektroosmotický tok. Tyto gely jsou vhodné 

pouze pro separaci proteinů nebo proteinových fragmentů s vysokou molekulovou 

hmotností. [28, s. 12 - 13]  

 

2.5.2 Polyakrylamidové gely 

 
Jedná se o chemicky inertní a především mechanicky stabilní elektroforetická 

média. Vznikají chemickou kopolymerací akrylamidových monomerů se zesíťovaným 

činidlem, kterým obvykle bývá N,N´ - methylenbisakrylamid. Takto vzniká čirý 

průsvitný gel s velmi nízkou úrovní elektroendoosmózy. [28, s. 13] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.  Polymerizační reakce akrylamidu a methylenbisakrylamidu 

  (Převzato z [28], strana 14) 
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3 Bílkoviny 

 
Proteiny jsou z chemického hlediska nejsložitější a funkčně nejdůmyslnější 

známé molekuly. Molekuly proteinů jsou složeny z různých aminokyselin, spojených 

navzájem kovalentní peptidovou vazbou – CO – NH. [7, s. 133] 

Jejich spojením vznikají řetězce peptidů o různé délce. Zastoupení aminokyselin 

v peptidovém řetězci je různé. Podle délky aminokyselinového řetězce hovoříme 

o oligopeptidech a polypeptidech (proteiny). [5, s. 13] 

K polypeptidové kostře jsou připojeny řetězce různých aminokyselin (tyto části 

aminokyselin se neúčastní peptidové vazby, ale určují specifické chemické vlastnosti 

každé aminokyseliny). [7, s. 136] 

Mnoho kovalentních vazeb v dlouhém řetězci aminokyselin umožňuje volné 

otáčení atomů kolem osy těchto vazeb. Polypeptidová kostra se tak teoreticky může 

stáčet a skládat nekonečně mnoha způsoby. Různě poskládané řetězce jsou pak ve svém 

tvaru stabilizovány soubory slabších vazeb (vodíkové můstky, disulfidické můstky, 

iontové vazby, van der Waalsovy síly), tvořených atomy v polypeptidové kostře i atomy 

v postranních řetězcích aminokyselin. Stabilita celého uspořádání je závislá na množství 

a tedy celkové síle těchto vazeb. [7, s. 136] 

 
 

3.1 Struktura a složení proteinu 

 
Mezi strukturou bílkovin a jejich biologickou aktivitou existuje velmi těsný 

vztah. Například většina vláknitých bílkovin má stavební funkci v kůži, pojivových 

tkáních a vláknech, jako jsou vlasy, nebo třeba vlna a hedvábí. Různé netypické 

sekvence aminokyselin pak předurčují jejich výjimečné a jedinečné mechanické 

vlastnosti. [6, s. 44] 

Při určování tvaru proteinu hraje velkou roli i uspořádání jeho polárních 

a nepolárních aminokyselin. Ve vodném prostředí se projevuje snaha udržet hydrofobní 

molekuly včetně nepolárních postranních řetězců některých aminokyselin pohromadě 
a minimalizovat tak jejich rušivý vliv na síť vodíkových můstků mezi molekulami vody. 

Nepolární (hydrofobní) řetězce se tak shlukují uvnitř molekuly a naopak 

polární (hydrofilní) postranní řetězce se obracejí na povrch molekuly, kde mohou 

vytvářet vodíkové můstky s molekulami vody a dalších polárních látek. [7, s. 136 - 138] 
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Každý typ proteinu má svoji charakteristickou trojrozměrnou strukturu, určenou 

pořadím aminokyselin v jeho řetězci. Konečná struktura (konformace) peptidu je určena 

energetickými aspekty – snahou o dosažení stavu s co nejnižším obsahem volné energie. 

Laboratorní pokusy s denaturací proteinů a jejich následnou renaturací (návratem 

do původního uspořádání) po odstranění rozpouštědla ukazují, že veškerá informace 

potřebná k určení trojrozměrného tvaru proteinu je obsažena v charakteru jeho 

aminokyselin a jejich sekvenci. [7, s. 139] 

Struktura bílkovin má čtyři úrovně: primární, sekundární, terciární a kvartérní. 

[6, s. 44] 

 

3.1.1 Primární struktura  

 
Primární struktura je určena pořadím aminokyselin a orientací disulfidických 

vazeb. Ovlivňuje biologickou aktivitu proteinu. Záměna jedné aminokyseliny 

v lineárním řetězci má za následek snížení nebo eliminaci biologické aktivity proteinu. 

Spadají sem dědičné metabolické poruchy, které jsou způsobeny záměnou 

aminokyseliny v sekvenci peptidu.  [6, s. 44]  

 

3.1.2 Sekundární struktura  

 
Sekundární struktura bílkovin byla původně pouze teoretickou domněnkou 

a potvrzena byla až s nástupem rentgenové krystalografie. Častou podobou 

u globulárních bílkovin je α - helix. Je tvořena aminokyselinami z téže oblasti primární 

struktury. Jedná se o nejstabilnější konformaci polypeptidového řetězce s nejnižší 

energií.  

Stabilitu zajišťují vodíkové vazby mezi vodíkem navázaným na peptidový dusík 

a kyslíkem karbonylu na čtvrtém aminokyselinovém zbytku v dalším pořadí v primární 

struktuře. Struktura skládaného listu (β - sheet) zahrnuje úseky pěti až deseti 

aminokyselin různých oblastí.  

Jednotlivé úseky β - listu mohou být uspořádány paralelně (řetězce směřují 

stejným směrem) nebo antiparalelně (řetězce směřují opačným směrem proti sobě). 
Vodíkové můstky v paralelním uspořádání jsou umístěny v pravidelných vzdálenostech, 
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zatímco při antiparalelním uspořádání se střídají úseky s nahloučenými vodíkovými 

můstky a úseky bez těchto vazeb. [6, s. 44 - 47] 

3.1.3 Terciární struktura 

 
Terciární struktura popisuje vzájemné vztahy domén sestavených 

ze sekundárních a supersekundárních struktur, vazby stabilizující tyto struktury 

a interakce mezi aminokyselinami, které jsou jinak od sebe v primární struktuře velmi 

vzdálené. Na stabilizaci se podílejí elektrostatické interakce, vážící navzájem 

aminokyselinové zbytky na povrchu molekuly. [6, s. 47] 

 

3.1.4 Kvartérní struktura 

 
O kvartérní struktuře hovoříme u oligomerů, tedy bílkovin složených ze dvou 

a více polypeptidových řetězců, vázaných dohromady nekovalentními silami. Jejich 

jednotlivé polypeptidové řetězce jsou nazývány protomery, monomery nebo 

podjednotky. Kvartérní struktura je stabilizována vodíkovými vazbami 

a elektrostatickými vazbami mezi zbytky aminokyselin  na povrchu sousedních 

podjednotek. Podle počtu podjednotek nazýváme výsledné molekuly jako dimery   

(2 podjednotky) nebo tetramery (4 podjednotky). Jsou–li podjednotky identické, 

hovoříme o homodimerech nebo homotetramerech. 

 Podjednotky mohou být vůči sobě různě prostorově orientovány a tím mohou 

měnit vlastnosti celé molekuly. Tato schopnost je podkladem jejich účasti 

na regulačních procesech uvnitř buněk. [6, s. 48 ] 
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3.2 Význam a klasifikace 

 
Bílkoviny plní v organismu velmi mnoho různých funkcí od přenosu vitamínů, 

kyslíku a oxidu uhličitého, přes strukturní, kinetické a katalytické funkce až po signální 

role. Pro jejich značné množství neexistuje žádný univerzální systém jejich klasifikace. 

Je možné je třídit podle jejich rozpustnosti, tvaru, biologické funkce, trojrozměrné 

struktury nebo na základě jejich všeobecného tvaru.  

Globulární bílkoviny (např. některé enzymy) se vyznačují kompaktním 

uspořádáním svého polypeptidového řetězce s nejčastějším osovým poměrem  

(tj. poměr délky a šířky molekuly) 3 – 4, ale vždy  menším než deset.  

Vláknité bílkoviny oproti tomu vykazují osový poměr větší než deset. Existují 

i specializované klasifikace např. z hlediska jejich biologické funkce v organismech.  

[6, s. 44] 

 Například glykoproteiny patří do skupiny komplexních sacharidů 

(glykokonjugátů). Glykoproteiny jsou bílkoviny, které mají na centrálně umístěný 

osový bílkovinný řetězec kovalentně navázány jeden nebo více řetězců oligosacharidů 

(glykanů). Váhový podíl cukerné složky je u různých molekul této skupiny 1 - 85 %. 

Oligosacharidové řetězce glykoproteinů kódují biologickou informaci. Přítomnost 

sacharidových řetězců v glykoproteinech ovlivňuje jejich rozpustnost a viskozitu, chrání 

proti proteolýze a je důležitá pro jejich normální biologickou funkci. [6, s. 666 - 667] 

Hlavními třídami glykoproteinů jsou O-vázané (na vzniku O–vazby se podílí OH 

skupina serinu nebo threoninu) a N-vázané (na vzniku N–vazby se podílí amidová 

skupina asparaginu). [6, s. 666 - 667] 

Proteoglykany obsahují glykosaminoglykany (GAG) kovalentně vázané 

na osové proteiny. Množství sacharidů v proteoglykanech je obvykle mnohem vyšší než 

v glykoproteinech a může se pohybovat až kolem 95 % jejich celkové hmotnosti. 

Existuje minimálně sedm typů GAG: kyselina hyaluronová, chondroitinsulfát, 

keratansulfát I a II, heparin, heparansulfát a dermatansulfát. GAG je nerozvětvený 

polysacharid složený z repetitivních disacharidů, kde jednou složkou je vždy aminocukr 

a druhou složkou je s výjimkou keratansulfátu kyselina uronová. [6, s. 679 - 680] 

Proteoglykany jsou přítomné ve všech tkáních, především jako složka 

extracelulární matrix. Často mají velkou molekulovou hmotnost. [6, s. 681] 

Poslední skupinu tvoří metaloproteiny. Podle odhadů kolem 40 % proteinů a enzymů 

obsahuje ve své struktuře kovové ionty. Metaloproteiny jsou proteiny obsahující kov 
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jako kofaktor nebo prostetickou skupinu. Jsou tvořeny apoproteinem a kovovým 

prvkem. Do této skupiny patří hemoproteiny (hemoglobin, myoglobin), hemerythrin, 

hemocyanin, ferritin, atd. [3] 

 

3.3 Elektroforetické frakce p ři dělení sérových protein ů 

 

Elektroforéza proteinů krevního séra patří ke screeningovým metodám, 

tj. metodám vyhledávání „odchylek od normy“ ve složení proteinů tělesných tekutin 

(sérum, moč, likvor) a k monitorování léčby pacientů (kvantifikace paraproteinů během 

léčby).  [4] 

Proteiny tvoří početnou skupinu látek v plazmě (séru). Jejich celková 

koncentrace zde se pohybuje mezi 60 a 80 g/l. Plní celou řadu funkcí – např. transportní 

proteiny, protilátky, inhibitory enzymů, srážecí faktory, atd. Pro vyšetření spektra 

krevních proteinů je nejvhodnějším materiálem krevní sérum, protože na rozdíl 

od plazmy za normálních okolností neobsahuje fibrinogen (faktor I koagulační 

kaskády), jehož fyziologická koncentrace je cca 3 g/l. Při vyšetření plazmy se peak 

fibrinogenu vyskytuje v místech, kde se mohou vyskytovat patologické paraproteiny 

a může tak poskytovat falešně pozitivní výsledek vyšetření. 

Pomocí elektroforézy lze celé spektrum proteinů rozdělit na pět až šest 

základních frakcí  dle typu elektroforézy (seřazeny dle rychlosti elektroforetického 

pohybu od nejvyšší po nejnižší). Koncentrace proteinů v interzónách mezi hlavními 

frakcemi je za fyziologických podmínek nízká, a proto netvoří vlastní frakce [4]: 

 

1. albumin (někdy je zachycen i předcházející prelbumin) 

2. globuliny – jejich jednotlivé frakce jsou představovány souborem specifických 

proteinů: 

a. alfa 1 - alfa 1 antitrypsin, alfa 1 kyselý glykoprotein (orosomukoid) 

b. alfa 2 - haptoglobin, alfa 2 makroglobulin 

c. beta  - transferin, hemopexin, beta lipoprotein, komplement (C3, C4) 

d. případně  - beta 1 (transferin) a beta 2 (beta lipoprotein) 

e. gama - imunoglobuliny IgG, IgA, IgM, (IgE, IgD) 
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Albumin 

• (ALB) – syntetizován v játrech, jeho koncentrace v séru je 35 – 50 g/l 

a biologický poločas je cca 20 dní. Jde o velmi významný transportní protein – 

váže a transportuje mnoho látek (mastné kyseliny, hormony, bilirubin, léky, 

kovy). Dále se podílí na udržování onkotického tlaku krevní plazmy a pufruje 

tělní tekutiny. [4] 

 

Interzóna mezi albuminem a alfa – 1: 

• alfa – 1 – lipoproteiny (HDL) – zvýšené při hyperlipidemii, snížené 

při onemocnění jater 

• alfa – 1 – fetoprotein – onkofetální antigen, fyziologicky syntetizován při vývoji 

zárodku, patologicky při karcinomu jater 

• alfa – 1 – kyselý glykoprotein (orosomukoid) je glykoprotein jaterního původu, 

zvýšený při různých chronických i akutních zánětlivých reakcích, snížený 

při poruše jaterní proteosyntézy [4] 

 

Alfa-1-globuliny (α1): 

• alfa – 1 – antitrypsin – je inhibitorem proteolytických enzymů (elastáz, 

kolagenáz) produkovaných leukocyty nebo bakteriemi, je jedním z reaktantů 

akutní fáze. Zvýšený je při akutní zánětlivé reakci, snížený u těžkých 

hepatopatií, hypoproteinémií a u vrozeného defektu tvorby alfa – 1 – antitrypsin 

[4] 

 

Interzóna alfa – 1 a alfa – 2: 

• alfa – 1 – antichymotrypsin – je inhibitorem proteolytických enzymů, zvýšený je 

při akutní zánětlivé reakci. [4] 

 

Alfa-2-globuliny (α2): 

• alfa – 2 – makroglobulin – je inhibitorem proteolytických enzymů, jeho 

koncentrace se s věkem snižují. Zvýšený je u nefrotického syndromu, snížený 

u revmatoidní artritidy, myelomu a akutní pankreatitidy 

• haptoglobiny – jsou skupinou proteinů vázajících hemoglobin za tvorby 

hemoglobin–haptoglobinového komplexu, který je pak z krve rychle vychytáván 
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retikulo–endotelovým systémem. Zabraňuje tak ztrátám železa močí. Zvýšený je 

při akutních a chronických zánětech, snížený u onemocnění jater a hemolytické 

anémie. [4] 

 

Beta-1-globuliny (β1): 

• transferin – jedná se o transportní  protein železa. Zvýšený je u sideropenické 

anémie, snížený při onemocnění jater, podvýživě, u zánětlivých onemocnění 

a malignit [4] 

 

Interzóna beta – 1 a beta – 2: 

• beta – lipoproteiny (LDL) – zvýšené u hyperlipidemie, snížené při hladovění [4] 

 

Beta-2-globuliny (β2): 

• C3 složka komplementu – zvýšení při akutní zátěži organismu, snížení 

u autoimunitních onemocnění při tvorbě imunokomplexů [4] 

 

Gama-globuliny (γ)  
• jsou imunoglobuliny (protilátky) syntetizované plazmatickými buňkami. 

Kvantitativně nejvýznamnější je IgG.[4]  

Imunoglobulin IgG má vyšší schopnost vázat antigen a v organizmu přetrvává 

nejdéle jako produkt paměťové imunitní reakce. [29, s. 27]  

Monoklonální imunoglobuliny se mohou nacházet v různých vzdálenostech 

od startu mezi alfa2 a gama frakcí. Jedná se o patologické proteiny 

(paraproteiny), syntetizované B-lymfocytárním klonem při nádorových 

onemocněních (např. mnohočetný myelom, některé typy leukémie). Zvýšené 

mohou být rovněž u polyklonálních gamaglobulinemií, jaterních onemocnění 

a chronických infekcí. Snížené jsou fyziologicky u malých dětí a patologicky 

u hypoimunitního syndromu. [4] 

 

 

Během různých onemocnění se mění relativní zastoupení jednotlivých proteinů 

v séru a tím i podíl frakcí v elektroforeogramu. Proto lze elektroforetické vyšetření 

použít i při diagnostice některých onemocnění. V případě vyšetření moče nebo likvoru 
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je třeba před vlastní analýzou tyto vzorky zkoncentrovat vhodnou technikou 

(např. ultracentrifugací), protože tyto koncentrace proteinů v těchto tekutinách je nižší 

než v séru. [4] 

Při denzitometrickém vyhodnocení rozložení jednotlivých obarvených frakcí 

vzniká křivka spolu s vyjádřením kvantity jednotlivých frakcí v procentech 

i v absolutním množství v gramech na litr. U některých patologických stavů dochází 

ke změně poměru i kvantity jednotlivých frakcí. [25] 

 

Diagnostika pomocí této metody má své nezastupitelné místo v mnoha 

indikačních oblastech: 

 

• mnohočetný myelom, plasmocytom, Waldenströmova makroglobulinemie 

• agamaglobulinemie, hypogamaglobulinemie, agama – A – globulinemie 

• analbuminemie, bisalbuminemie 

• afibrinogenemie, atransferinemie, deficit alfa – 1 – antitrypsinu 

• cirhóza jater, hepatopatie 

• akutní stavy spojené se vzestupem reaktantů akutní fáze 

• maligní a chronická onemocnění spojená se změnami v hladinách různých 

proteinových frakcí [25] 

 

3.4 Imunoglobuliny 

 

Imunoglobuliny jsou sekrečními produkty diferencovaných plazmatických 

buněk. Jsou složeny ze dvou těžkých (H) a dvou lehkých (L) řetězců. Rozlišujeme 

několik tříd (izotypů) imunoglobulinů: IgM, IgD, IgG 1-4, IgA 1-2 a IgE. 

Imunoglobuliny IgM a IgD jsou ve formě monomeru zakotveny do membrány             

B–lymfocytů a tvoří receptor pro antigen – tzv. BCR. [26, s. 16] 
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3.4.1 Izotyp IgM 

 

Imunoglobuliny typu IgM se tvoří jako první po setkání s antigenem. Vyskytují 

se v podobě pentameru. Mají tak deset vazebných míst pro antigen a velmi efektivně 
aktivují složky komplementu prostřednictvím vazby C1q. Tato vlastnost se může 

projevit i při monoklonální paraproteinémii IgM (např. Waldenströmova 

makroglobulinemie), zejména pokud mají zároveň i aktivitu revmatoidních faktorů  

(vazba na Fc části jiné imunoglobulinové molekuly). Vzniklý imunokomplex aktivuje 

komplement a zánětlivou reakci. To se v důsledku může projevit vaskulitidou, artritidou 

nebo glomerulonefritidou. [26, s. 16] 

 

3.4.2 Izotyp IgG 

 
Tento typ imunoglobulinů převažuje v séru (s majoritním podílem podtypu 

IgG 1). Jednotlivé podtřídy IgG se liší svojí schopností vázat komplement 

a Fc receptory fagocytů nebo NK buněk. Monoklonální IgG je produkován většinou 

plazmocytomů. [26, s. 16] 

 Tvorba IgG probíhá jako odpověď na rozpustné bakteriální antigeny nebo jejich 

toxiny. Tento imunoglobulin prochází fetoplacentární bariérou, proto je u novorozence 

detekována vysoká koncentrace IgG. Nejnižší koncentrace je mezi 3. – 6. měsícem 

věku. [36, s. 72] 

 

3.4.3 Izotyp IgA 

 
Vyskytuje se v organismu ve formě slizniční a sérové a ve dvou izotypech – IgA 

1 a 2. Imunoglobuliny IgA neaktivují komplement. Fungují jako opsoniny díky svojí 

vazbě na Fcα. Izotyp IgA 1 pochází převážně ze slizničních plazmocytů, IgA 2 více 

z buněk kostní dřeně. Plazmocytomy produkující monoklonální IgA tvoří cca 20 % 

z celkového počtu a vyznačují se horší prognózou. [26, s. 16] 
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3.4.4 Izotyp IgE 

 

Vyskytuje se v séru v minimálních koncentracích. Polyklonální zvýšení je 

typické pro parazitární a alergická onemocnění. Část IgE je vázána na vysokoafinitní 

receptory žírných buněk a bazofilů. Po navázání multivalentního antigenu  

(parazitárního nebo alergenu) dojde k degranulaci žírných buněk a uvolnění histaminu 

a dalších mediátorů s dalšími následky. [26, s. 16] 

 

3.4.5 Izotyp IgD 

 
IgD se nachází na povrchu membrán B-lymfocytů a tvoří antigenní receptor 

pro antigen BCR. Jeho funkce není doposud zcela známa. Koncentrace IgD v séru je 

velmi nízká. [29, s. 27, 137]  

 

3.5 Klinické projevy a diagnostika mnoho četného myelomu 

3.5.1 Klinické projevy 

 

Myelom je často spojen s přítomností monoklonálního imunoglobulinu v séru. 

V pacientově elektroforeogramu se vyskytuje jeden nebo více pruhů různé velikosti, 

které potvrzují nebo alespoň poukazují na klinickou diagnózu této choroby. Nález 

slabého pruhu v gama frakci může předcházet klinickým symptomům u pacientů 

s počínajícím mnohočetným myelomem, jehož jednoznačné potvrzení se poté stává 

klíčovou pro časnou diagnózu choroby. [30, s. 53 - 54] 

 
Mnohočetný myelom se vyznačuje těmito základními rysy (tzv. Ossermanova kritéria): 

 

• infiltrací kostní dřeně 
• produkce monoklonálního imunoglobulinu (M protein, paraprotein, MIg) 

• kostní postižení 

[26, s. 39] 
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Počet myelomových buněk musí být alespoň 5 x 109, aby produkce 

monoklonálního proteinu byla detekovatelná rutinním elektroforetickým vyšetřením. 

Další vzestup počtu nádorových buněk, přesahující 2 – 5 x 1011, vede pak ke klinickým 

projevům nemoci. Růstová aktivita těchto nádorů bývá v počátečních fázích nízká 

a klinické projevy tak předchází bezpříznakové období, trvající od několika měsíců 

až po několik let. Během tohoto období je mnohočetný myelom diagnostikován pouze 

u 15 – 20 % pacientů. Většinou se jedná buď o vedlejší náhodné nálezy při provedení 

elektroforetického vyšetření bílkovin z jiných důvodů, nebo při pátrání po příčinách 

vysoké hladiny celkové bílkoviny či vysoké FW. 

 Příznaky mnohočetného myelomu jsou velmi různorodé. Jde o příznaky 

vycházející z expanze nádorových mas do kostí (kostní syndrom, cytopenie), produkce 

cytokinů (kostní syndrom, anémie, event. ledvinné postižení), bezprostřední projevy 

produkce monoklonálních imunoglobulinů (imunodeficit, hyperviskozita, poruchy 

hemostázy) a důsledky dlouhodobého působení monoklonálních imunoglobulinů 

(postižení ledvin, amyloidóza). Mezi nejčastější projevy patří bolestivý syndrom 

při rozpadu kostí, projevy poruch imunity, anemický syndrom, projevy ledvinné 

nedostatečnosti nebo proteinurie, poruchy krevní srážlivosti, hyperkalcémie, 

event. tvorba amyloidu. [26, s. 39] 

 

3.5.2 Základy diagnostiky a klinické stážování 

 
Diagnostika mnohočetného myelomu je založena na průkazu většinou souběžných 

projevů choroby: 

 

• cytologický nebo histologický průkaz postižení kostní dřeně nebo histologický 

průkaz extramedulárního plazmocytomu 

• nález produkce monoklonálního imunoglobulinu 

• průkaz osteolytického postižení kostí (nebo nově jakéhokoli orgánového 

postižení, prokazatelně způsobeného myelomem) [26, s. 41] 

 

Přítomnost monoklonálního proteinu (nebo-li tzv. M - komponenty) bývá 

nejčastěji (až u 75 % pacientů) potvrzen elektroforeticky, nejčastěji v oblasti gama, 

méně často v oblasti beta a pouze ojediněle v  oblasti alfa2. Použití 
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imunoelektroforetických metod vyšetření séra a moči pak zvýší záchyt tohoto proteinu 

až na 80 % všech postižených pacientů. 

 Zastoupení jednotlivých typů monoklonálních imunoglobulinů (MIg) je 

následující, zastoupení z hlediska  lehkých řetězců je κ : λ = 2 : 1. 

 

 

IgG   52 – 59 % 

IgA   21 – 23 % 

IgD   1 – 2 % 

IgE   < 0,01 % 

lehké řetězce  15 – 20 % 

těžké řetězce  < 1 % 

2 a více typů MIg < 1 % 

negativní nález 1 – 4 % 

 

Obrázek 3.  Zastoupení typů Ig u mnohočetného myelomu 

  (Převzato z [26], strana 41) 

 

Podle hladin jednotlivých monoklonálních imunoglobulinů, zjištěných pomocí 

elektroforetických metod, rozlišujeme tři klinická stádia onemocnění:  

[26, s. 41 - 42] 

 

Klinické stádium Hladina MIg zjišt ěná 

pomocí ELFO I II III 

Monoklonální IgG < 50 g/l 50 – 70 g/l > 70 g/l 

Monoklonální IgA < 30 g/l 30 – 50 g/l > 50 g/l 

Lehké řetězce v moči < 4 g/24 hod. 4 – 12 g/24 hod. > 12 g/24 hod. 

 

Tabulka 1.  Klasifikace dle Durie-Salmona 

(Převzato z [26], strana 42) 
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3.6 Detekce M proteinu a další laboratorní nálezy 

3.6.1 Charakteristika M proteinu 

 
Monoklonální gamapatie jsou na rozdíl od polyklonálních (heterogenně 

zmnožených gamaglobulinů) definovány přítomností jediného monoklonálního 

imunoglobulinu v séru nebo v moči. Ten je produktem jednoho klonu proliferujících 

buněk B–lymfoidní řady a vždy náleží pouze jedné třídě, podtřídě a typu lehkých 

řetězců. M proteiny jsou podle jednotlivých tříd jsou rozlišovány  na IgG, IgA, IgM, 

IgD, IgE a lehké řetězce typu κ nebo λ. 

 V elektroforeogramu séra nebo moči se zmnožení jediného klonu 

imunoglobulinů projeví jako ohraničená (monoklonální) frakce, někdy též nazývaná 

monoklonální komponenta, monoklonální imunoglobulin, monoklonální protein, 

monoklonální gradient nebo v dřívějším názvosloví paraprotein. Elektroforetická 

pohyblivost monoklonální komponenty je shodná s polyklonálními gamaglobuliny  

(tj. mezi gama a alfa oblastí elekroforeogramu). [26, s. 50] 

 

Monoklonální protein může být tvořen: 

 

• monoklonálním imunoglobulinem jedné třídy a jednoho typu lehkých řetězců 

• volnými lehkými řetězci jednoho typu (κ nebo λ, tzv. Bence – Jonesův protein) 

• volnými těžkými řetězci (H) nebo Fc fragmenty (tj. α – , γ – nebo µ – řetězce) 

 

Koncentrace polyklonálních lehkých řetězců v moči je obvykle velmi nízká, 

cca 0,75 až 1,8 mg/l v závislosti na použité metodě. Bence – Jonesův protein je nalézán 

v moči u cca 75 % pacientů s mnohočetným myelomem. Jeho koncentrace nižší 

než 0,2 g / 24 hod. může znamenat monoklonální gamapatii neurčeného typu (MGUS), 

ale také zhoubné lymfoproliferativní onemocnění (ledviny jsou schopné reabsorbovat 

až 1 g za 24 hodin). [26, s. 50] 
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Fyziologické hodnoty lehkých řetězců v moči (převzato z [33], strana 160 – 161): 

 

 κ 0,4 – 15,1 mg/l pro obě pohlaví a všechny věkové skupiny 

 λ 0,8 – 10,1 mg/l pro obě pohlaví a všechny věkové skupiny 

 

K průkazu a kvantifikaci monoklonálních imunoglobulinů v séru i v moči 
se nejčastěji používají tyto metody : 

 

1. elektroforéza proteinů v séru (potvrzení nebo vyloučení monoklonálních 

gamapatií, následně kvantifikace a monitorování mnohočetného 

myelomu) 

2. imunoelektroforéza séra (ověření a event. potvrzení nálezů 

v elektroforéze, klasifikace a typizace monoklonálního imunoglobulinu) 

3. imunofixační elektroforéza séra (potvrzení monoklonální gamapatie, 

klasifikace a typizace i v případě velmi nízkých koncentrací paraproteinu 

– až 50 x vyšší citlivost oproti klasické imunoelektroforéze, diferenciální 

diagnóza bi –, tri – a oligoklonálních gamapatií) 

4. elektroforéza proteinů v moči (průkaz a semikvantitativní stanovení 

lehkých řetězců) 

5. imunoelektroforéza moči (průkaz Bence – Jonesovy bílkoviny a exkrece 

monoklonálního imunoglobulinu) 

6. imunofixační elektroforéza moči (velmi citlivá pro průkaz Bence – 

Jonesovy bílkoviny a exkrece monoklonálního imunoglobulinu) 

7. imunoturbidimetrie a imunonefelometrie ze séra i z moči (kvantifikace, 

monitorování koncentrace) [26, s. 50] 

 

3.6.2 Elektroforéza sérových bílkovin 

 
Molekuly proteinů se vyznačují amfoterní povahou. Na základě pH okolního 

prostředí (pufru) jsou schopny vytvářet kladný i záporný náboj. Kromě polarity 

a velikosti náboje je jejich pohyblivost ovlivněna i iontovou silou prostředí, velikostí 

dělených molekul a chemickým složením použitého nosiče. Je také modifikována 

elektroendoosmózou. Pro dělení sérových proteinů lze jako nosič použít agarózu 
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nebo acetátcelulózu. Výsledkem je rozdělení na pět základních frakcí. Přítomnost 

M proteinu lze takto screeningově detekovat u cca 80 % pacientů s monoklonální 

gamapatií. Denzitometrické vyhodnocení elektroforeogramů přinese relativní 

procentuální zastoupení jednotlivých frakcí a s použitím údaje o množství celkové 

bílkoviny lze pak kvantifikovat koncentraci jednotlivých frakcí. V současnosti 

nejmodernější metodou je kapilární elektroforéza s výhodou svojí rychlosti 

a efektivnosti. Přímé měření absorbance v UV oblasti na katodickém konci kapiláry 

velmi zpřesňuje kvantifikaci frakcí a zvyšuje přesnost záchytu monoklonálních 

komponent. Elektroforeticky lze též diagnostikovat polyklonální, event. oligoklonální 

gamapatie. [26, s. 50 - 51] 

 Nutná je vždy důkladná vizuální kontrola elektroforeogramu, 

protože denzitometrický záznam může být do určité míry zkreslen artefakty vzhledem 

k rozdílným citlivostem různých detekčních zařízení. [26, s. 50 - 51] 

 Důvodem zvýšení alfa2 frakce může být i alfa2 – makroglobulinemie, reakce 

akutní fáze při zánětu, hyperlipoproteinemie atd. Zvýšení frakce alfa2 a beta může 

způsobit přítomnost hemolýzy ve vzorku. Fibrinogen (při analýze plazmy místo séra) 

nebo vysoké koncentrace lysozymu způsobí M gradienty mezi pásmy beta a gama – 

globulinů. Rozdělení frakcí mohou ovlivnit i přítomné kryoglobuliny díky tvorbě 
imunokomplexů s protilátkami. Z těchto důvodů se pro potvrzení a dourčení třídy 

paraproteinu využívá následná imunoelektroforéza, resp. v současnosti téměř pouze 

imunofixační elektroforéza. [26, s. 50 - 51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.  Elektroforéza sérových bílkovin 

(Převzato z [26], strana 51) 

 
A – polyklonální gamapatie 
B – M-komponenta mezi polyklonálně zmnoženými gamaglobuliny 
C – M-komponenta s úplným defektem ostatních imunoglobulinů 
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3.6.3 Imunoelektroforéza 

 
Jedná se o metodu na pomezí elektroforézy a imunodifúze v gelu za použití 

polyvalentních, event. monovalentních  antisér. Existuje v klasické podobě podle 

Grabara, křížová imunoelektroforéza a rocket–imunoelektroforéza podle Laurella 

s mnoha  variantami. Vzorky jsou klasicky rozděleny v elektrickém poli a následně jsou 

do podélných kanálků v gelu aplikována poly – nebo monovalentní antiséra. Po dobu 12 

– 24 hodin dochází ke dvojité difúzi bílkovin v gelu. Imunoprecipitační obloučkovité 

linie jsou nativně nebo po obarvení hodnoceny vizuálně. Vzorek je porovnáván 

se standardem normálního séra a v hodnocení rozhoduje tvar a intenzita precipitační 

linie. Tato metoda je velmi náročná na zkušenosti a čas provádějícího personálu, a proto 

se v dnešní  době od ní upouští. [26, s. 51] 

 

3.6.4 Imunofixa ční elektroforéza 

 
Abnormální frakce jsou detekovány pomocí inkubace s jednotlivými 

specifickými antiséry (obr. č. 7). Po odstranění nezreagovaných bílkovin odpovídají 

vzniklé imunoprecipitáty příslušné reakci antigen – protilátka. Princip je shodný 

s předešlým, pouze antisérum je aplikováno přímo na elektroforeogram a reakce antigen 

– protilátka probíhá okamžitě (cca minuty). Tato metoda je nejméně desetkrát citlivější 

než imunoelektroforéza a umožňuje detekci i při nízkých koncentracích paraproteinů.  

[26, s. 51 - 52] 
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Obrázek 5.  Imunofixační elektroforéza séra - monoklonální gamapatie IgG-κ 
(Převzato z [26], strana 52) 

 

 

Pro imunofixaci močových proteinů jsou používány nativní nebo zahuštěné 

vzorky moči. Vždy se též stanovuje celková bílkovina v moči, a to fotometricky 

s pyrogallovou červení. Detekčním limitem Bence – Jonesovy bílkoviny je 10–50 mg/l. 

Je výhodné analyzovat současně vzorek moči i krve od téhož pacienta.  

[26, s. 51 - 52] 
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4 Dělení elektroforetických metod 

 
Pro separaci látek byla vypracována řada elektroforetických technik, založených 

na rozdílné elektroforetické pohyblivosti částic. Z důvodu co nejefektivnější separace 

látek byly elektroforetické metody  různě modifikovány. Obecně lze elektroforetické 

techniky rozdělit do třech základních skupin. Do první skupiny spadají metody, 

které při dělení nevyužívají žádné nosiče. Do této skupiny řadíme volnou gelovou (fGE) 

i volnou kapilární elektroforézu (fCE). Ve druhé skupině jsou metody využívající 

pro své dělení elektroforetické nosiče (agarózový, agarový a polyakrylamidový gel). 

Do třetí skupiny patří rovnovážné elektroforetické metody tj. izoelektrická fokusace 

a izotachoforéza. [15, s. 32 - 33] 

 

4.1 Zónová elektroforéza 

 
V klinických laboratořích je využívána k analýze sérových proteinů. 

Jako elektroforetický nosič je používán agarózový gel s koncentrací od 0,7 do 1 %. 

Separační časy této metody jsou relativně nízké, pohybují se kolem 30 minut. [28. s. 15] 

 Základní složení elektrolytu je konstantní v celé migrační dráze, která je s časem 

neměnná. Díky konstantnímu složení roztoku elektrolytu je efektivní mobilita 

separovaných látek konstantní. Důležité je, aby při separaci jednotlivých látek byla 

efektivní mobilita  a migrační rychlost různá. Tohoto stavu docílíme použitím vhodného 

elektrolytu. Separace probíhá na základě aplikace vzorku do startovní zóny. [11] 

 

4.1.1 SDS elektroforéza 

 
SDS elektroforéza (SDS je zkratka z angl. sodium dodecyl sulphate – 

dodecylsulfát sodný). Je metoda  charakteristická dělením látek výhradně podle jejich 

molekulární hmotnosti. Vazbou se záporně nabitým SDS je původní náboj bílkovinné 

molekuly „překryt“ a vznikají micely s konstantním nábojem na jednotku hmoty. 

Standardní poměr látek je 1,4 g SDS na 1 g proteinů. Navíc dochází k rozpadu terciární 

a sekundární struktury zrušením vodíkových můstků a k rozvinutí molekul proteinů.  

[28, s. 35] 
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4.1.2 Afinitní elektroforéza 

 
Afinitní elektroforéza patří mezi imunoelektroforetické metody, založené 

na interakci mezi různými makromolekulami.  [28, s. 18] 

Jako elektroforetický nosič je používán stabilizační gel s imobilizovanou látkou. 

Tato látka se selektivně váže na analyzovanou bílkovinu. Při elektroforéze na afinitním 

nosiči je příslušná bílkovina při separaci selektivně zpomalována. [11]  

 

4.1.3 Kapilární zónová elektroforéza 

 

Pracuje s volnými roztoky (kapitola 6.4). K separaci jednotlivých složek dochází 

v závislosti na pH základního elektrolytu. Výhodou této metody je krátká doba analýzy. 

[8, s. 34, 37] 

 

4.2 Dvourozm ěrná elektroforéza 

 
Tato metoda se řadí mezi základní proteomické techniky. Jedná se o kombinaci 

dvou metod. První metodou je izoelektrická fokusace. Touto metodou se dělí proteiny 

dle svého náboje.  

 Ve druhém rozměru (metodě), tj. SDS – PAGE, se takto rozdělené proteiny dále 

dělí dle své molekulové hmotnosti v polyakrylamidovém gelu. [15, s. 36 - 37] 

Po skončení SDS – PAGE metody je nutné rozdělené proteiny v gelu fixovat 

a následně vizualizovat. Fixační krok je součástí barvícího postupu. K vizualizaci 

proteinů se využívá barva Coomassie Brilliant Blue, nejlépe v koloidní formě. Použité 

barvení je kvantitativní a proto lze takto obarvený gel použít pro analýzu hmotnostní 

spektrofotometrie.  

 Barvení stříbrem má mnohem vyšší citlivost. Nevýhodou barvení stříbrem je 

selektivní vazba stříbrných iontů jen na určitou skupinu aminokyselinových zbytků  

(Asp, Glu, His, Cys, Met, Lys). Barvení stříbrem je nejpoužívanější metodou, 

kterou však nelze brát za plně kvantitativní.  

   Výsledkem celé analýzy je dvourozměrná proteinová mapa, následně 
vyhodnocovaná speciálním počítačovým programem. [16] 
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4.3 Imunoelektroforéza 

 
Jedná se o kombinaci dvou analytických metod. První metoda je 

elektroforetická, využívající výše zmíněný princip migrace iontů v elektrickém poli. 

Druhá metoda využívá imunochemické reakce mezi antigenem a protilátkou. 

Imunoelektroforetické metody rozdělujeme na kvalitativní a kvantitativní. 

Mezi kvalitativní metody patří imunoelektroforéza. Po proběhlém dělení se však 

elektroforetický gel nebarví ani nesuší. Je vykrojena úzká štěrbiny pod rozdělenými 

frakcemi analyzované látky a do této štěrbiny je napipetována protilátka. U protisměrné 

elektroforézy dochází k migraci obou látek proti sobě. V místě setkání antigenu 

s protilátkou dojde k vytvoření precipitační linie, která je vizualizována barvící 

technikou. [19, s. 42] 

Ke kvantitativním metodám patří elektroimunodifúze dle Laurella. Principem 

metody je reakce vyšetřovaného antigenu s protilátkou rozpuštěnou v agarózovým gelu.  

[20, s. 93]  

4.4 Izoelektrická fokusace 

 

Tato metoda se od ostatních elektroforetických metod liší tím, že dělení částic 

probíhá v gradientu pH od kyselé oblasti do zásadité. Nejnižší pH je u anody a směrem 

ke katodě roste. Gradientu dosáhneme pomocí elektrolytu (amfolytu). Jedná se o směsi 

organických látek obsahující alifatické karboxylové skupiny a aminoskupiny  –NH2 

a COOH. Tyto látky se ve stejnosměrném elektrickém poli řadí dle svých 

izoelektrických bodů, čímž se vytvoří gradient pH. [22] 

 Izoelektrický bod (pI) je hodnota, při které je počet kladných i záporných nábojů 

vyrovnán a molekula se navenek jeví jako elektroneutrální. [22]   

Aminokyseliny se mohou v různých prostředích chovat jako kationty 

nebo anionty (amfolytický charakter). Tuto skutečnost lze popsat disociačními 

konstantami číslovanými od kyselé do zásadité oblasti. Disociační konstanta 

K1 popisuje protonizaci karboxylu v kyselé oblasti (tvorba kationtu). Disociační 

konstanta K2 popisuje disociaci aminoskupiny (aniontu). [11] 

 Příhodným nosičem pro tento typ dělení je agarózový nebo polyakrylamidový 

gel. [4]  
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4.5 Izotachoforéza 

 

Při této metodě je vzorek aplikován mezi dva elektrolyty s odlišným složením. 

Po vložení stejnosměrného napětí na elektrody dojde k migraci vzorku různou rychlostí 

a následnému uspořádání jednotlivých složek vzorku dle jejich mobilit. Po dosažení 

rovnováhy migrují složky vzorku ve svých zónách uspořádaných dle sestupných mobilit 

od nejrychlejších po nejpomalejší složku. [18, s. 410 - 413] 

 Pomocí izotachoforézy lze separovat buď pouze kationty nebo pouze anionty. 

Pokud separujeme kationty, aplikujeme vzorek mezi vedoucí elektrolyt. Ten je umístěn 

v katodovém prostoru v koloně. Koncový elektrolyt je analogicky obsažen v anodovém 

prostoru. [21, s. 44]  

 

4.6 Kapilární gelová elektroforéza (CGE) 

 
Metoda umožňující dělení velkých iontů na základě jejich elektroforetické 

pohyblivosti. [2, s. 56] 

 Mezi chemické gely lze zařadit zesíťovaný polyakrylamidový nebo agarózový 

gel. Přítomnost gelu v kapiláře ovlivňuje elektroforetickou rychlost makromolekul. 

Molekuly s různým tvarem migruji póry v gelu. Zesíťovaný gel v kapiláře brání vzniku 

elektroosmotického toku, proto lze zajistit pouze separaci jednoho druhu, a to buď 

kladných nebo záporných iontů. Separovaný druh iontů se pohybuje směrem 

k detektoru. [24]  

Metoda kapilární gelové elektroforézy je využívána pro separaci velkých iontů, 

mezi které patří bílkoviny a sacharidy. Také je možné tuto separační techniku využít 

pro separaci fragmentů DNA a RNA. [2, s. 56] 

Při výběru separačního gelu se nabízí množství alternativ. V zásadě lze volit 

mezi dvěma hlavními skupinami separačních médií, a to mezi gely fyzikálními 

a chemickými. V obou případech je gel tvořen dlouhými polymerními řetězci, rozdíl 

však spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto řetězce navzájem propojeny. Chemické gely 

jsou zesíťovány kovalentními vazbami. Při aplikaci v kapilární gelové elektroforéze 

mohou být tyto gely také kovalentně vázány k vnitřnímu povrchu kapiláry. Do této 

skupiny patří např. polyakrylamidový gel používaný při gelové elektroforéze v plošném 
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uspořádání. Struktura gelů fyzikálních je dána fyzikálními interakcemi mezi řetězci 

(vodíkové můstky, hydrofobní interakce, vzájemné zauzlení řetězců polymeru). [14] 

 

4.7 Kapilární izoelektrická fokusace 

 

Tato metoda se řadí mezi rovnovážné techniky. Je také nazývána izoelektrickým 

zaostřováním. Proces migrace v tomto případě určuje výhradně rychlost dosažení 

rovnováhy. [11] 

 Při této technice je využíváno amfolytického charakteru látek. Je vhodná 

pro separaci bílkovin. Skleněná kapilára je naplněna směsí elektrolytu  s obsahem látek 

amfolytického charakteru. Z opačných konců kapilár dochází vlivem elektrod 

k uvolňování H+ a OH-. Tyto ionty zajistí pH gradient uvnitř kapiláry. Analyzovaná 

látka, separovaná v kapiláře, migruje v gradientu pH až do dosažení svého 

izoelektrického bodu (pI). V tomto místě se analyzovaná látka zastaví a vytvoří úzkou 

zónu (fokusaci). Po fokusaci se analyzovaná látka mobilizuje směrem k detektoru. [24] 

 Metoda je použitelná pouze pro látky s amfolytickým charakterem. [2, s. 64] 
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5 Gelová elektroforéza 

 
V laboratorní praxi patří k nejpoužívanější technice pro dělení makromolekul. 

Tato elektroforetická metoda využívá porézní gely, mezi které patří agaróza 

a polyakrylamid. Separace látek je založena na elektroforetické pohyblivosti částic 

v elektrickém poli. Porézní gely využívají principu síťového efektu při separaci 

molekul. [15, s. 34] 

Jednorozměrnou gelovou elektroforézu lze provádět na polyakrylamidovém gelu 

(slouží k separaci a analýze proteinů), agarózovém gelu (separace a analýza DNA) nebo 

s využitím kombinace polyakrylamidu a agarózy (separace proteinů s vysokou 

molekulovou hmotností, pro které by byl polyakrylamid sám o sobě příliš řídký a tedy 

mechanicky nepoužitelný). 

Standardní gelová elektroforéza se provádí na jednom typu gelu ve formě 
trubiček nebo obdélníkové plochy, kde je možno paralelně analyzovat více vzorků.  

Diskontinuální gelová elektroforéza je metoda využívající dva druhy gelu – 

startovní (koncentrační) gel a dělící gel. Dělící gel je překryt asi 1 cm vrstvou 

startovního gelu o nižším pH než má dělící gel a s velkými póry. Elektrodový pufr musí 

obsahovat slabou kyselinu. 

Detekce proteinu po elektroforéze je nejčastěji prováděna obarvením proteinu, 

neboť proteiny samotné většinou nejsou chromofory. Další možností je 

např. radiodetekce (vyžaduje označení proteinu před elektroforézou), aktivní barvení 

se substrátem, western blotting, atd. 

Barvení rozlišujeme specifické a nespecifické (kvantitativní a nekvantitativní). 

Specifické barvení (specifická vizualizace) je barvení pomocí chromogenních 

a fluorogenních substrátů (použitelné zejména pro enzymy) nebo imunodetekce pomocí 

značených protilátek.  Nespecifické barvení (vizualizace) se provádí buď Coomasie 

modří nebo stříbrem. 

Barvení Coomasie modří je kvantitativní – Coomasie se váže na všechny 

proteiny přibližně stejně. Protein je před barvením nutné zafixovat v gelu, aby během 

barvení z gelu nevydifundoval. Takto upravený gel se ponoří do roztoku barvy 

v alkoholu (merkaptoethanol) a slabé kyseliny (kyselina octová) a ponechá se několik 

hodin mírně třepat. Po obarvení se odstraní barva nespecificky navázaná jako pozadí 

a zůstane jen barva navázaná na fixovaný protein. 
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Oproti tomu barvení stříbrem není kvantitativní, protože Ag+ ionty 

se v proteinech vážou na skupiny – SH a – COOH. Každý protein se tak barví 

na základě svého aminokyselinového složení. Barvení stříbrem je cca 50 x citlivější 

než Coomasie, ale metodicky náročnější. Fixace proteinu po elektroforéze probíhá 

pomocí zředěné kyseliny trichloroctové nebo octové. Na zafixovaný protein se navážou 

Ag+ ionty a při následném vyvíjení v roztoku uhličitanu sodného dojde k jejich redukci. 

V důsledku toho místa s navázanými ionty stříbra zčernají. Redukční reakci lze zastavit 

okyselením. Odbarvení pozadí se provádí Formerovým odbarvovačem. Přesný postup je 

však mnohem složitější než uvedený stručný popis. [31] 
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6 Kapilární elektroforéza 

 

Jedná se o elektromigrační separační metodu, která má pestré využití  

v laboratorní analýze. Pomocí této metody lze provádět analýzu od jednoduchých  

směsí, biologických materiálů, stanovení enzymových aktivit až po sekvenaci lidského 

genomu. Hlavní výhodou této metody je minimální spotřeba analyzovaného vzorku, 

jednoduché provedení a možnost automatizace. [9, s. 25] 

 

6.1 Princip kapilární elektroforézy (CE) 

  

Migrace jednotlivých molekul v elektrickém poli závisí na povrchovém náboji 

a velikosti molekuly. Důležitým faktorem, který ovlivňuje mobilitu látek, 

je elektroforetická pohyblivost a elektroosmotický tok. [9, s. 25] 

 

6.2 Základní pojmy 

6.2.1 Elektroosmotický tok 

 

Kapiláry jsou vyráběny z taveného křemene. Stěna kapiláry obsahuje silanolové 

skupiny, které při kontaktu s roztokem o vyšším pH způsobí disociaci a následné 

vytvoření záporného náboje stěny kapiláry. Záporný náboj stěny způsobí, že je ke stěně 
kapiláry přitažena vrstva kovových iontů, které se nacházejí v základním roztoku 

elektrolytu. Tím dojde k vytvoření Sternovy vrstvy, což je stabilní elektrická dvojvrstva.  

Difúzní vrstva je tvořena kationty, které jsou lokalizovány blíže do středu 

kapilární trubice. Při zavedení stejnosměrného napětí dojde k migraci kationtů směrem 

ke katodě. Pohyb kationtů H+  je způsoben silnou hydratací a společně s molekulami 

vody dojde k vyvolání toku celého roztoku směrem k detektoru, který je umístěn 

před katodou. Tento fyzikální jev se nazývá elektroosmóza a tok částic je označován 

jako elektroosmotický tok (zkratka EOF vycházející z anglického  názvu 

ElectroOsmotic Flow). Elektroosmotický tok je natolik silný, že s sebou ke katodě unáší 

i anionty a dokonce i elektroneutrální částice, přičemž jejich pohyb je přímo úměrný 

pohybu elektroosmotického toku. Naopak pohyb částic s nábojem závisí na jejich 
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elektroforetické pohyblivosti. Kationty se budou pohybovat ke katodě rychleji 

než anionty.  Potenciálové rozdíly se vytvoří po ustanovení Sternovy a difúzní vrstvy. 

Potenciálový rozdíl je difúzní vrstva, též označována jako elektrokinetický potenciál, 

neboli zéta potenciál (ζ). Kvalita elektroosmotického toku je ovlivněna pH základního 

elektrolytu. Při disociaci kyselých silanolů na povrchu stěny kapiláry roste zéta (ζ) 
potenciál. Jak již bylo řečeno, disociace silanolových skupin je ovlivněna pH. Pokud je 

pH roztoku 4, je disociace silanolových skupin malá a elektroosmotický tok není 

významný. Naopak pokud pH roztoku je vyšší než 9, dochází k plné disociaci 

silanolových skupin do roztoku a elektroosmotický tok je nejsilnější. S rostoucí 

koncentrací základního roztoku elektrolytu klesá kvalita elektroosmotického toku, 

protože dochází ke snížení zéta (ζ) potenciálu. [8, s. 35 - 36] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.  Vznik elektroosmotického toku 

 (Převzato z [8], strana 36) 

 

Elektroosmotický tok je ovlivněn především koncentrací základního roztoku 

elektrolytu a poloměrem kapiláry. Jev elektroosmotického toku lze uplatnit u kapilár 

s poloměrem do 100 µm. [8, s. 36] 



Bakalářská práce                             Porovnání gelové a kapilární elektroforézy bílkovin 
 

41 

Matematické vyjádření rovnice ([8], strana 36): 

 

  reo
⋅⋅⋅

⋅
= ηπ

ζεµ
4 , 

 

kde µeo je pohyblivost elektroosmotického toku, ε je permitivita základního roztoku, η je 

viskozita, ζ je zéta potenciál a r je poloměr kapiláry. 

 

6.2.2 Lineární rychlost elektroosmotického toku 

 

Z napětí a délky kapiláry lze určit lineární rychlost elektrosmotického toku. 

Nabité částice mají za účasti elektroosmotického toku zdánlivou pohyblivost µz,  

která je součtem pohyblivosti elektroforetické a pohyblivosti EOF. Elektroforetická 

pohyblivost, která má stejný směr jako EOF, má kladné znaménko (kationty) a naopak 

elektroforetická pohyblivost s opačným směrem než EOF má záporné znaménko 

(anionty).  [8, s. 36] 

 

Matematické vyjádření vzorce ([8], strana 36):  

 

eoez µµµ += , 

 

kde µz je zdánlivá pohyblivost, µe je elektroforetická pohyblivost a µeo je pohyblivost 

elektroosmotického toku. 

 

6.2.3 Elektroforetická pohyblivost 

  

Každá částice, nesoucí na svém povrchu elektrický náboj, se v přítomnosti 

elektrického pole pohybuje. Směr pohybu udává povrchový náboj částice. Částice 

se záporným nábojem (-) se pohybují směrem k anodě (+) a naopak částice s kladným 

nábojem  (+) se pohybují směrem ke katodě (-).  Rychlost pohybu částice je ovlivněna 

nábojem částice a odporem prostředí. [10, s. 12] 
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Elektroforetická pohyblivost (µe) je vyjádřena matematickým vzorcem  

([8], strana33): 

 

µe = 
E

v
= 

k

Q
, 

 

kde µe je elektroforetická pohyblivost, ν je rychlost elektroforetického pohybu, E je 

intenzita elektrického pole, Q je náboj a k je specifická vodivost. 

 

Stupeň disociace α vyjadřuje podíl nabitých částic. Molekuly elektrolytu 

vykazují efektivní elektroforetickou pohyblivost. [8, s. 33] 

 
 

6.3 Účinnost separace v kapilární elektroforéze (CE) 

6.3.1  Odpor proti p řevodu hmoty 

 

Molekuly roztoku se pomocí difuze dostávají do různé vzdálenosti od středu 

kapiláry. V různých místech profilu kapiláry se liší rychlost molekul a dochází k tomu, 

že se molekuly od sebe vzdalují. Elektroosmotický tok je tvořen v celé délce kapiláry 

a výsledkem je tak stálý průtok. Rychlostní profil je pístový a složky roztoku jsou 

neseny stejnou rychlostí celou kapilárou. Pístový profil nám minimalizuje rozšiřování 

zóny. 

Při HPLC vytváří čerpadlo parabolický rychlostní profil, vyvolávající laminární 

tok v kapiláře. Nejpomalejší pohyb částic roztoku lze zaznamenat na okraji kolony, 

zatímco v jejím středu se částice pohybují nejrychleji. Zásadní rozdíl mezi laminárním 

a elektroosmotickým tokem spočívá v šířce píku. Při laminárním toku jsou píky 

podstatně širší než při toku elektroosmotickém. [8, s. 36] 
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Obrázek 9.  Rychlostní profil laminárního a elektroosmotického toku 

(Převzato z [8], strana 36) 

6.3.2 Molekulární difúze 

 
Při pohybu rozpuštěných složek kapilárou dochází k rozšiřování jednotlivých 

zón vlivem molekulární difúze. Nejmenší míra difúze je pozorovatelná u velkých 

molekul (např. proteiny a nukleotidy). Tyto látky mají malé difúzní koeficienty, 

a proto je možné dosáhnout počtu teoretických pater (N) v řádech miliónů. U menších 

molekul se pohybujeme v řádu několika set tisíc teoretických pater. [8, s. 36] 

 

Výpočet teoretických pater je možno vyjádřit následujícím matematickým 

vzorcem ([8], strana36): 
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)( µµµ
, 

 

kde N je počet teoretických pater, µe je elektroforetická pohyblivost, µeo je pohyblivost 

elektroosmotického toku, U je vložené napětí a D je difúzní koeficient složky. 
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6.3.3 Rozšíření zón zp ůsobené dávkováním 

 
 Dalším faktorem, negativně se podílejícím na účinnosti kapilární elektroforézy, 

je dávkování vzorku. Při dávkování vzorku může dojít k tomu, že analyt vytvoří 
v kapiláře širší startovní zónu, dosahující několika mm délky kapiláry. Při využití 

tzv. “ stacking ” efektu (z angl. stack – hromadit) může být délka startovní zóny 

snížena. Ke stacking efektu dojde v případě, je–li analyzovaný vzorek rozpuštěn 

v roztoku s nižší iontovou silou, než jaká je v elektrolytu v kapiláře. Při splnění této 

podmínky je elektrické pole nejsilnější ve startovní zóně a ve zbytku kapiláry 

se základním roztokem je intenzita elektrického pole nižší. Kationty vzorku se ve své 

zóně pohybují rychle vpřed, ovšem pouze do okamžiku, dokud nedosáhnou rozhraní se 

základním elektrolytem. Na tomto rozhraní je intenzita elektrického proudu nižší, 

což vede k podstatnému snížení rychlosti jejich pohybu. Tím dochází ve startovní zóně 
k až desetinásobnému zaostření vzorku. Tento efekt se silně projeví při rozpuštění 

vzorku v čisté vodě nebo pokud je analyzovaný vzorek diluentem naředěn alespoň 

desetkrát oproti základnímu elektrolytu. [8, s. 37] 

 

6.4 Kapilární elektroforéza ve volném roztoku 

 

Nejjednodušší a nejběžnější formou kapilární elektroforézy je dělení iontů 

ve volném roztoku (FSCE). Ionty dělených složek jsou děleny pouze vlivem různých 

poměrů jejich náboje vzhledem k jejich hmotnosti. Všechny neutrální sloučeniny 

přicházejí při kapilární elektroforéze ve volném roztoku k detektoru společně. Oddělit 
tyto elektricky neutrální látky lze pak např. micelární elektrokinetickou kapilární 

chromatografií (MECC). 

Rychlost toku iontů je dána jejich zdánlivou pohyblivostí, 

přičemž elektroforetická pohyblivost iontů je závislá na jejich velikosti a náboji. Ionty 

s menší molekulou a vyšším nábojem mají elektroforetickou pohyblivost vyšší než ionty 

s většími molekulami a menším nábojem. Celková rychlost pohybu částic je pak 

výslednicí součtu lineární rychlosti elektroosmotického toku a jejich elektroforetické 

rychlosti. Příspěvek elektroosmotického toku k dělení částic tak umožňuje detekci 

kationtů i aniontů během jediné analýzy, neboť při vyšším pH je natolik silný, 

že anionty i kationty putují ke katodě bez ohledu na svůj náboj. [8, s. 37] 
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Čas potřebný k přesunu iontu k detekčnímu zařízení lze pak vyjádřit vzorcem 

([8], strana37): 

 

eoe vv

l
t

+
=  

 

kde l je délka kapiláry, ve je elektroforetická rychlost částic a veo je rychlost 

elektroosmotického toku. 

 

 Použijeme–li krátkou kapiláru a vysoké napětí, proběhne dělení iontů v kratším 

čase. Rychlost dělení závisí rovněž na teplotě. Při vyšších teplotách se snižuje viskozita 

pufru a tedy i odpor kladený iontům je nižší. Pohyblivost složek lze modifikovat 

i navázáním iontů do komplexů.[8, s. 37] 
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7 Popis porovnávaných metod 

7.1 Gelová elektroforéza 

 
Jedná se o starší, ale stále aktuální metodu pro detekci proteinů a následnou 

kvantifikaci paraproteinů. Tento typ elektroforézy je metodicky náročný co se týče 

přípravy a aplikace vzorku na gel. Po proběhlém elektroforetickém dělení proteinů je 

nutné jednotlivé frakce vizualizovat pomocí barvící techniky (Comassie Blue, 

amidočerň, v jistých případech i koloidní barviva). Gelová elektroforéza dělí proteiny 

do pěti základních frakcí (albumin, alfa1, alfa2, beta, gama). Nespornou výhodou této 

metody je možnost uchování elektroforetických gelů ve speciálních komůrkách 

k případnému pozdějšímu opětovnému zhodnocení. 

 

7.2 Kapilární elektroforéza 

 
Je novější metodou, která si v laboratorní praxi poměrně rychle získala své 

místo, zejména pro své výhody. U této metody odpadá náročná příprava vzorků 

(např. aplikace a inkubace ve vlhké komoře). Při kapilární elektroforéze dochází 

k migraci proteinů přímo v úzkých kapilárách z křemenného skla, na jejichž konci jsou 

proteiny detekovány bez nutnosti použití fixačních a barvících technik. Odpadá tak 

i manipulace s křehkým gelem. Kapilární elektroforéza díky své vyšší rozlišovací 

schopnosti dělí proteiny do šesti frakcí (albumin, alfa1, alfa2, beta1, beta2 a gama). 

Většina zařízení pro kapilární elektroforézu je plně automatizována a vzhledem 

k vyššímu počtu kapilár umožňuje paralelní hodnocení více vzorků. Analýza je tak 

mnohem rychlejší, s menší spotřebou činidel. Malou nevýhodou této metody je vyšší 

pořizovací cena, která je však vyvážena nízkými následnými provozními náklady. 

 

 

Obecnou nevýhodou elektroforetických metod je víceméně subjektivní 

vyhodnocování elektroforeogramů, závislé na zkušenostech hodnotícího laboratorního 

pracovníka.  
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8 Cíl práce 

 
Gelová elektroforéza je rutinní laboratorní metodou dělení a identifikace 

proteinů z fyziologických tekutin. Tato metoda je však metodicky náročná a méně 
efektivní než novější metoda kapilární elektroforézy. 

 

Úkolem mojí práce je provést srovnání analýzy proteinů s důrazem na detekci 

paraproteinů pomocí gelové i kapilární elektroforézy, porovnat jejich výsledky 

a po statistickém zhodnocení rozhodnout, zda jsou tyto metody rovnocenné a zda by 

bylo možné nahradit v klinické praxi gelovou elektroforézu méně náročnější 

a efektivnější kapilární elektroforézou. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bakalářská práce                             Porovnání gelové a kapilární elektroforézy bílkovin 
 

48 

9 Experimentální část 

 

9.1 Materiál a metody 

 

9.1.1 Používaný biologický materiál dle doporu čení výrobce 

  

K elektroforetické analýze krevních proteinů se používá srážlivá žilní krev, 

odebíraná do zkumavek s akcelerátorem hemokoagulace. Vzorky séra lze skladovat 

deset dní při teplotě 2 – 8 °C. Pro delší skladování je nutné sérum do osmi hodin 

po odběru zamrazit. Stabilita séra při teplotě – 70 °C je dle výrobce zaručena nejméně 
po dobu jednoho měsíce. 

 Pro elektroforetickou analýzu krevních proteinů je nevhodné používat 

hemolyzované vzorky. Hemolýza může falešně zvyšovat dvojitou zónu alfa2 frakce. 

Při nesprávném skladování séra může být naopak snížený obsah beta2 frakce. Vzorky 

k analýze používáme neředěné. [23] 

 

9.1.2 Soubor vyšet řovaných vzork ů 

 

 K elektroforetické analýze sérových proteinů bylo použito 40 vzorků lidského 

séra. Z primárních zkumavek bylo alikvotováno 300 - 350 µl séra do předem 

označených zkumavek. Zkumavky s alikvotovaným sérem byly rozděleny do 3 sérií, 

přičemž první a druhá série obsahovaly shodně po 15 vzorcích a třetí série měla pouze 

10 vzorků. Vzorky byly odebírány postupně, a to bez ohledu na pohlaví a věk pacientů. 

Po odebrání byl každý vzorek ihned zamražen při – 70 °C a k analýze bylo přistoupeno 

až po zkompletování všech sérií. 
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9.1.3 Postup 

 
Jednotlivé vzorky ze sérií byly postupně analyzovány na gelové elektroforéze 

a současně na kapilární elektroforéze od firmy SEBIA. Pro každý elektroforetický 

přístroj byl použit předepsaný set s příslušnými reagenciemi. Výsledky 

elektroforeogramů z obou analyzátorů byly vyhodnocovány za přítomnosti pracovníka 

s příslušnou specializovanou způsobilostí.  

 

9.2 Gelová elektroforéza 

 
 K analýze sérových proteinů byl použit přístroj Hydrasys od firmy SEBIA 

a příslušný set Hydragel 15 protein. Po zapnutí přístroje byl zvolen migrační program 

Protein 15/30 a barvící program PROTEIN. Série vzorků byla po rozmražení 

vytemperována na laboratorní teplotu. Pro sérii vzorků byl použit aplikátor 

pro 15 vzorků. Do každé jamky aplikátoru bylo napipetováno 10 µl neředěného séra. 

Při aplikaci séra do jamek byl kladen důraz na to, aby se špička nedotýkala dna jamky 

a nedocházelo k tvorbě bublin. Doba pipetování do aplikátoru nesměla přesáhnout dvě 
minuty. 

 Po aplikaci séra do aplikátoru bylo zapotřebí ihned aplikátor vložit aplikačními 

zuby směrem nahoru minimálně na 5 minut do vlhké komory s laboratorní teplotou. 

 Mezitím byl na přístroji Hydrasys zvednut aplikační a elektrodový rámeček 

a na migrační plochu bylo automatickou pipetou aplikováno 200 µl destilované vody 

cca 2 cm od šedého pásku.  

 Z obalu byl opatrně vyjmut agarózový gel a byl vložen na migrační plochu 

do vyznačeného rámečku tak, aby se kapka pod gelem rovnoměrně rozlila bez tvorby 

bublin. Horní část gelu byla osušena savým filtračním papírem. Na platinové elektrody 

byly napnuty houbičky nasycené pufrem. Poté byl aplikační a elektrodový rámeček 

opatrně sklopen. Z vlhké komory byl vyjmut aplikátor, odlomena z něj ochranná část 

a celý aplikátor vložen do pozice (drážky) číslo 6.   

 Po dokončení příprav byl spuštěn migrační proces se třemi základními kroky. 

První krok představoval cca 30 sec. aplikaci vzorku. V druhém kroku proběhla migrace 

za konstantního příkonu při chlazení na 20 °C po dobu 7 minut. Ve třetím kroku 

následovalo sušení odmigrovaného gelu po dobu 10 minut při teplotě 65 °C. Dokončení 
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migračního procesu bylo zvukově signalizováno. Po kontrole barvících roztoků 

a po zaznění příslušného signálu byl gel opatrně přenesen do barvící komory a následně 
spuštěn barvící program se šesti kroky, zahrnujícími obarvení a poté opakované 

odbarvování a sušení po přesně definovanou dobu při definované teplotě. Použitým 

barvivem byla amidočerň. 

Po zvukovém signálu, značícím skončení barvícího procesu, byl gel vyjmut 

z barvící komory, jeho zadní strana gelu byla otřena destilovanou vodou a následně 
naskenována pro softwarové vyhodnocování.  [32, s. 10 - 12] 

 

9.2.1 Spot řební materiál  

 
automatická mikropipeta 10 µl a 200 µl 

vlhká komora  

špičky 

 Hydragel 15 protein  

 

9.2.2 Přístrojové vybavení 
 

Automatický elektroforetický procesor Hydrasys od firmy SEBIA 

 

 

Albumin 54 – 65 % 
Alfa 1 3,0 – 5,0 % 
Alfa 2 6,0 – 10,0 
Beta  9,0 – 15,0 % 
Gama 13,0 – 20,0 % 
 

Tabulka 2.  Rozsah normálních hodnot ověřených ÚKBP FN MOTOL 

(Převzato z [33], strana 73) 
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9.3 Kapilární elektroforéza 

 
 

Po spuštění přístroje Minicap Sebia provedeme promytí přístroje, kontrolu 

hladin příslušných reagencií a především kontrolu a případné doplnění reagenčních 

nádobek. Tyto nádobky slouží k jednorázovému ředění vzorku. Do označených 

zkumavek Eppendorff napipetujeme 200 µl séra a zkumavky vložíme do větších 

zkumavek, které lze vložit do otáčivého karuselu a spustíme analýzu. Detekce probíhá 

při 200 nm. Po proběhlém elektroforetickém dělení se nám na monitoru zobrazí 

elektroforeogram s příslušnými frakcemi. Linearita tohoto testu je nejméně do hodnoty 

5,2 g/dl albuminu a 3,1 g/dl gamaglobulinu. 

 

9.3.1 Reagencie  

 

Tlumící roztok je alkalický pufr o hodnotě pH 9,9. Je nezbytný pro analýzu 

proteinů kapilární elektroforézy. 

Promývací roztok obsahuje hydroxid sodný. Je využíván k promývání kapilár 

po elektroforetické separaci. 

 Deionizovaná voda se používá k vyplachování kapilár. Vodu je nutné denně 
měnit, abychom zabránili mikrobiologické kontaminaci. 

 CapiClean je koncentrovaný roztok s proteolytickými enzymy, povrchově 
aktivními látkami a aditivy. Roztok je používán k čištění vzorkovací sondy. [23] 

 

9.3.2 Přístrojové vybavení 

 
K elektroforetické analýze bílkovin byl využit přístroj Minicap od firmy Sebia. 

Jedná se o průtokovou kapilární elektroforézu, probíhající ve dvou kapilárách 

z křemenného skla. Migrace probíhá za zcela kontrolované teploty 350 BTU (1 BTU – 

Britská teplotní jednotka – je rovna 1055 J)  udržována prostřednictvím Peltierova 

článku. Detekce je zajišťována deutériovou lampou, UV detektorem a optickými 

vlákny.  
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 Vzorky jsou nabírány přímo ze zkumavek. Lze použít buď klasické zkumavky 

(průměr 8 až 16 mm, výška 50 až 100 mm), nebo lze použít mikrozkumavky vložené 

do těchto klasických zkumavek. Použitý objem vzorku pro analýzu je 10 až 20 µl. [23]  

 
Albumin 55,8 – 66,1 % 
Alfa 1 2,9 – 4,9 % 
Alfa 2 7,1 – 11,8 % 
Beta 1  4,7 – 7,2 % 
Beta 2 3,2 – 6,5 % 
Gama 11,1 – 18,8 % 
 

Tabulka 3.  Rozsah normálních hodnot doporučných výrobcem 
(Převzato z [23]) 

 

9.3.3  Interference a omezení 

 

 Mezi biologické interferenty řadíme lipoproteiny, triglyceridy, biliární pigmenty 

(s charakteristickou žlutozelenou barvou). Tyto látky mohou při vysokých 

koncentracích ve vzorku způsobit bisalbuminémii. [23]  

 

9.4 Statistické zhodnocení 

 

 Procentuální zastoupení jednotlivých frakcí na gelové a kapilární elektroforéze 

bylo zaznamenáno do tabulek (viz příloha). 

K převodu procentuálního zastoupení jednotlivých frakcí do metrických dat byla 

použita horní hodnota referenčního rozmezí příslušné metody, neboť referenční rozmezí 

pro kapilární a gelovou elektroforézu nejsou totožná a použití vyšší hodnoty 

referenčního rozmezí více odpovídá referenčnímu rozmezí druhé metody.  

 Metrická data byla dále použita do statistických výpočtů. V prvním kroku byly 

provedeny pomocné výpočty, konkrétně Q1 a Q3 a kvartilová šíře [Q3 – Q1]. Tím byly 

zjištěny odlehlé hodnoty, tedy hodnoty ležící mimo stanovené meze. Z celkového 

souboru 40 vzorků bylo vyřazeno 5 vzorků, jejichž hodnoty se nacházely mimo dolní 

a horní mez. Pro statistické výpočty byl tedy použit soubor s 35 vzorky. 

Dolní mez byla vypočtena dle vzorce Q1 – 1,5 · [Q3 – Q1]. 
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Horní mez byla vypočtena dle vzorce Q3 + 1,5 · [Q3 – Q1]. 

V dalším kroku byla vypočtena šikmost a špičatost. Nejdůležitějším výpočtem 

byl Pearsonův korelační koeficient. Tato hodnota vypovídá o síle vztahu korelace 

mezi dvěma zmíněnými metodami.  

 

Poslední statistickým výpočtem byl test významnosti korelačního koeficientu (t). 

Tento test byl použit pro posouzení, zda se populační korelační koeficient významně liší 

od nuly (tj. zda-li je lineární vazba mezi proměnnými náhodná nebo statisticky 

významná)  pomocí vzorce ([35], strana 814):  

 

21

)2(

r

nr
t

−

−⋅
= , 

 

kde r je Pearsonův korelační koeficient a n je počet vzorků.  

 

Výslednou hodnotu porovnáme s tabelovaným kvantilem Studentova t-rozdělení 

pro n – 2 stupně volnosti na předem zvolené hladině významnosti α. [35, s. 814]  

 ,, Platí-li | t | > ),2(1 −
−

nt a  pak se populační korelační koeficient významně liší 

od nuly. Uvedený test je silně nerobustní – platí pouze v případě normálního rozdělení 

obou proměnných.“ (Zima, 2007, s. 814)   

Pro statistické výpočty byl použit program MS Office Excel 2003. 
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10 Výsledky 

 

Zastoupení jednotlivých frakcí z obou metod je uvedeno v tabulkách v příloze 

(viz Příloha 1 – Příloha 4). Výsledky statistických výpočtů pro jednotlivé frakce 

viz Tabulka 4 – Tabulka 8. Obě metody detekovaly přítomnost M-komponenty v gama 

frakci. Díky lepšímu rozdělení kapilární elektroforézy na šest frakcí bylo možné s větší 

přesností detekovat M-komponentu i ve frakci beta2. Co se týče kvantifikace               

M-komponenty, jedná se u obou metod stále víceméně o subjektivní hodnocení.  

  
 

 
,,GE" metrická 

data 
,,CE" metrická 

data 
 Albumin Albumin 
Q3 0,862307692 0,884266263 
Q1 0,730769231 0,780257186 
Q3-Q1 0,131538462 0,104009077 
dolní mez 0,533461538 0,62424357 
horní mez 1,059615385 1,040279879 
šikmost -0,631095984 -0,697232894 
špičatost -0,149453348 1,095875743 
mez šikmosti 0,805387266 0,805387266 
mez špičatosti 1,610774533 1,610774533 
Pearson 0,834979425   
T 9,229793584  
 
Tabulka 4. Statistické výpočty z naměřených hodnot. Naměřené hodnoty 

viz příloha 1 
 

 
,,GE" metrická data  ,,CE" metrická 

data 
 Alfa 1 Alfa 1 
Q3 0,77 0,954081633 
Q1 0,52 0,678571429 
Q3-Q1 0,25 0,275510204 
dolní mez 0,145 0,265306122 
horní mez 1,145 1,367346939 
Šikmost 0,853172036 0,584120155 
Špičatost 0,153720466 0,518084783 
mez šikmosti 0,805387266 0,805387266 
mez špičatosti 1,610774533 1,610774533 
Pearson 0,729118597   
T 6,480328947  
 
Tabulka 5. Statistické výpočty z naměřených hodnot. Naměřené hodnoty 

viz příloha 2 
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Tabulka 6. Statistické výpočty z naměřených hodnot. Naměřené hodnoty 

viz příloha 3 
 
 

 
,,GE" metrická data  ,,CE" metrická 

data 
 Gama Gama 
Q3 1,15125 1,276595745 
Q1 0,74625 0,691489362 
Q3-Q1 0,405 0,585106383 
dolní mez 0,13875 -0,186170213 
horní mez 1,75875 2,154255319 
šikmost 0,723401348 0,619984201 
špičatost 0,342676285 -0,279718797 
mez šikmosti 0,805387266 0,805387266 
mez špičatosti 1,610774533 1,610774533 
Pearson 0,937214554   
T 16,34637779  
 
Tabulka 7. Statistické výpočty z naměřených hodnot. Naměřené hodnoty 

viz příloha 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,,GE" metrická data  ,,CE" metrická 

data 
 Alfa 2 Alfa 2 
Q3 1,42 1,059322034 
Q1 1,1 0,737288136 
Q3-Q1 0,32 0,322033898 
dolní mez 0,62 0,254237288 
horní mez 1,9 1,542372881 
šikmost 0,633360325 1,212025222 
špičatost 0,32666782 0,827305092 
mez šikmosti 0,805387266 0,805387266 
mez špičatosti 1,610774533 1,610774533 
Pearson 0,888842889   
T 11,79938359  
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V následující tabulce (tabulka č. 8) je uvedena síla korelace jednotlivých analytů 

měřených na gelové a kapilární elektroforéze. Podklady ke stanovení uvedených hodnot 

jsou ve výše uvedených tabulkách (tabulka č. 4 – 7): 

 
 

 n r t α 

Albumin 35 0,83 9,22 2,030 

Alfa – 1 35 0,72 6,48 2,030 

Alfa – 2 35 0,88 11,79 2,030 

Gama 35 0,93 16,34 2,030 
 
Tabulka 8. Síla korelace jednotlivých analytů, 
 
kde n je počet vzorků, r je síla korelace (Pearsonův korelační koeficient), t je test 

významnosti korelačního koeficientu a α je zvolená hladina významnosti (0,05). 
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11 Diskuze 

 
Gelová elektroforéza na agarózovém gelu (nebo na polyakrylamidovém gelu 

pro dělení menších molekul) je celosvětově standardně používanou metodou dělení 

proteinů, detekci paraproteinů a jejich kvantifikaci. Tento typ elektroforézy je poměrně 
metodicky náročný a zahrnuje široké spektrum úkonů od přípravy gelu a činidel (dnes 

již nahrazené použitím komerčně dodávaných setů), vlastní dělení a následnou fixaci 

a vizualizaci frakcí barvícími technikami. Mechanická manipulace s gelem je pro jeho 

křehkost obtížná. Velký počet kroků, které musí laboratorní pracovník provést, otevírá 

i velký prostor pro vnesení chyby. Nevýhodou metody je víceméně subjektivní 

vyhodnocování elektroforeogramů, ve velké míře závislé na zkušenostech laboratorního 

pracovníka, který vyhodnocení provádí. Pro obecnou náročnost této metody byly 

hledány jednodušší a efektivnější způsoby dělení proteinů, identifikace jejich frakcí 

a jejich kvantifikace. 

Jednou z novějších metod, splňujících výše zmíněné nároky, je kapilární 

elektroforéza. U této metody odpadá náročná příprava vzorků a manipulace s křehkým 

gelem. K migraci proteinů dochází přímo v úzkých křemenných kapilárách, na jejichž 

konci jsou proteiny detekovány bez nutnosti použití fixačních a barvících technik. 

Metoda má vyšší rozlišovací schopnost a dělí proteiny do šesti frakcí (frakce: beta1 

a beta2 u gelové elektroforézy splývají ). Analýza vzorků je rychlejší díky plné 

automatizaci a vyššímu počtu kapilár s možností hodnocení více vzorků během jedné 

analýzy. Spotřeba činidel je menší a nižší počet kroků, které musí laboratorní pracovník 

učinit, snižuje možnost vnesení chyby. Vyšší pořizovací cena je vyvážena nízkými 

provozními náklady. 

 

Úkolem této práce bylo porovnat obě výše zmíněné metody s cílem posoudit 

míru ekvivalence jejich výsledků a rozhodnout, zda by bylo možné nahradit v klinické 

laboratorní praxi rutinně používanou elektroforézu na gelových nosičích novější a více 

výhodnější metodou kapilární elektroforézy.  

 

K analýze bylo použito celkem 40 vzorků lidského séra. Materiál byl odebírán 

postupně a skladba jednotlivých vzorků byla volena tak, aby soubor obsahoval jak séra 

kvantitativně i kvalitativně fyziologického složení proteinů, tak i vzorky sér 

s nejčastějšími abnormalitami sérových bílkovin, jako např. séra od pacientů 
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s monoklonální gamapatií, nefrotickým syndromem, hyper- a hypo- 

gamaglobulinemií. Při výběru pacientů nebyla uplatněna žádná další výběrová kritéria, 

jako je věk, pohlaví nebo etnikum. Vzorky byly rozděleny do tří sérií, přičemž první 

a druhá série obsahovaly shodně po 15 vzorcích a třetí série měla pouze 10 vzorků. 

Po odebrání byl každý vzorek ihned zamražen při – 70 °C a k analýze bylo přistoupeno 

až po zkompletování všech sérií. Jednotlivé vzorky ze sérií byly postupně analyzovány 

na gelové elektroforéze a současně na kapilární elektroforéze od firmy SEBIA. 

Pro každý elektroforetický přístroj byl použit předepsaný set s příslušnými reagenciemi 

a postup analýzy přesně odpovídal instrukcím výrobce. Výsledky elektroforeogramů 

z obou analyzátorů byly vyhodnocovány za přítomnosti pracovníka s příslušnou 

specializovanou způsobilostí. 

 

Vzájemně porovnávány byly výsledky z frakcí albuminu, alfa1, alfa2 a gama, 

neboť v kapilární elektroforéze je beta frakce rozdělena na beta1 a beta2. Tyto frakce 

nelze vzhledem k jejich kvalitativnímu složení sloučit prostým součtem a porovnat 

s jednotnou beta frakcí u gelové elektroforézy. 

 

Procentuální data získaná kvantifikací jednotlivých elektroforetických frakcí 

byla pomocí horní referenční meze přepočítána na metrická data, která byla dále použita 

ke statistickému zpracování.  

   

Statistickou analýzou bylo zjištěno, že hodnoty albuminu a gama frakce z gelové          

a kapilární elektroforézy vzájemně korelují. U alfa frakcí je míra korelace nižší, což je 

pravděpodobně způsobeno jejich relativně nízkým podílem v celém elektroforeogramu 

a silnějším vlivem individuální subjektivity při vyhodnocování křivek. Beta frakce 

nebyly statisticky hodnoceny z výše uvedeného důvodu. Přítomnost paraproteinu byla 

shodně detekována pomocí obou metod. Vzhledem k vyšší rozlišovací schopnosti 

kapilární elektroforézy dochází k dělení proteinů na šest frakcí a tím i k lepší 

kvantifikaci M-komponenty v oblasti beta2 a gama frakce. 

 

Téměř shodné výsledky analýzy vzorků pomocí gelové i kapilární elektroforézy 

v mojí práci ukazují, že kapilární elektroforéza je vhodnou alternativou ke gelové 

elektroforéze. Navíc vzhledem ke všem výhodám, které s sebou tato metoda přináší, 
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lze konstatovat, že gelovou elektroforézu by bylo možno v laboratorní praxi nahradit 

elektroforézou kapilární. 

 

 Podobné výsledky porovnání popisují i studie zahraničních autorů. 

Například Bossuyt a kol. ve svých dvou studiích [43]  ukázali, že kapilární zónová 

elektroforéza (CZE) je klinicky spolehlivou alternativou k agarózové gelové 

elektroforéze (AGE) a acetátcelulózové elektroforéze (CAE) a že efektivita CZE 

ve screeningu paraproteinů je vyšší než efektivita CAE a srovnatelná s výkonností 

AGE. [37] 

 Yang a kol. ve své srovnávací studii mezi AGE a CZE [38] poukázali na fakt, 

že v testované populaci byla detekce paraproteinů IgG a IgA oběma metodami 

srovnatelná, ale IgM a lehké řetězce nebyly při CZE detekovány. 

 Výsledky studie Henskense a kol. [39] ukazují, že při CZE mají velký vliv 

na detekci paraproteinu iontová síla a pH procházejícího pufru. Tento fenomén byl 

shodně popsán i Jenkinsem a Guerinem [40]. Nutnost optimalizace iontové síly a pH 

použitého pufru zdůraznil ve své práci i Jonsson a kol. [41] 

 Porovnávání AGE a CZE se ale nedělo pouze na poli diagnostiky a identifikace 

gamapatií. Studie Tanga a kol. [42], porovnávající PAGE s fluorescenční kapilární 

elektroforézou (FCE) u pacientů s T-buněčnými lymfomy, prokázala, že obě metody 

jsou srovnatelné svojí senzitivitou a vykazují vysoké procento shody (86,4 %). 
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ZÁVĚR 

 

 Vzájemným porovnáním výsledků 40 vyšetřovaných vzorků séra metodou 

agarózové gelové elektroforézy a kapilární elektroforézy jsem zjistil, že v naměřených 

hodnotách frakcí  albuminu, alfa a gama existuje dobrá vzájemná korelace. Beta frakce 

nebyly statisticky hodnoceny z důvodu různých rozlišovacích schopností obou metod. 

Nicméně jsem si vědom faktu, že výzkum byl prováděn na malém souboru pacientů, 

který vzhledem k časovým možnostem nebylo možno rozšířit. Statistickému zpracování 

by zcela jistě prospěl větší zkoumaný soubor. Dobrá korelace dat je potvrzena 

i statistickým zhodnocením naměřených hodnot, a to i přesto, že při vyhodnocování 

jednotlivých křivek je vždy přítomen jistý podíl subjektivity vyhodnocující osoby.  

 Závěrem lze říci, že metoda kapilární elektroforézy je pro klinické užití dobrou 

alternativou elektroforézy na agaróze. Navíc kapilární elektroforéza přináší i nesporné 

výhody vzhledem k maximální automatizaci procesu, což se projeví mnohonásobným 

zkrácení celkové doby od přijetí vzorku do laboratoře až k vydání výsledku. Vzhledem 

k tomu, že v dnešní době je kladen velký důraz na rychlé a precizní zpracování vzorku, 

může být metoda kapilární elektroforézy velmi přínosná pro běžnou laboratorní práci. 

Vzhledem k intenzivnímu výzkumu v oblasti laboratorní instrumentace, došlo 

i k výraznému snížení  pořizovacích a provozních nákladů, takže pro laboratoř 
vyšetřující aspoň 50 pacientů týdně představuje pořízení instrumentace pro kapilární 

elektroforézu novou, kvalitní a moderní metodiku bez výrazné finanční zátěže. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Naměřené hodnoty albuminu na gelové elektroforéze ,,GE“ 

a kapilární elektroforéze ,,CE“ 

  ,,GE" % ,,CE" % ,,GE" metrická 
data 

,,CE" metrická 
data 

vzorek 
číslo 

Série  
Albumin 

54,0 – 65,0 
Albumin 

55,8 – 66,1 Albumin Albumin 

1. I. 59,0 56,8 0,907692308 0,859304085 
2. I. 58,7 59,1 0,903076923 0,894099849 
4. I. 52,3 55,8 0,804615385 0,844175492 
5. I. 54,7 54,7 0,841538462 0,827534039 
6. I. 39,8 40,7 0,612307692 0,615733737 
7. I. 55,2 58,1 0,849230769 0,878971256 
8. I. 48,8 53,7 0,750769231 0,812405446 
9. I. 52,6 51,3 0,809230769 0,776096823 
10. I. 52,5 58,5 0,807692308 0,885022693 
11. I. 46,1 58,5 0,709230769 0,885022693 
12. I. 31,4 44,2 0,483076923 0,668683812 
13. I. 46,5 46,1 0,715384615 0,697428139 
14. I. 45,0 42,4 0,692307692 0,641452345 
15. I. 53,7 59,5 0,826153846 0,900151286 
1. II. 46,5 47,4 0,715384615 0,71709531 
2. II. 54,9 57,6 0,844615385 0,871406959 
3. II. 54,3 56,8 0,835384615 0,859304085 
4 II. 54,0 55,6 0,830769231 0,841149773 
5 II. 54,5 55,5 0,838461538 0,839636914 
6 II. 56,5 60,0 0,869230769 0,907715582 
7 II. 55,6 58,3 0,855384615 0,881996974 
8 II. 37,2 36,9 0,572307692 0,558245083 
9 II. 57,2 60,9 0,88 0,921331316 
10 II. 54,2 56,0 0,833846154 0,84720121 
11 II. 48,5 50,8 0,746153846 0,768532526 
12 II. 45,6 50,9 0,701538462 0,770045386 
13 II. 60,7 65,8 0,933846154 0,995461422 
14 II. 50,2 56,0 0,772307692 0,84720121 
15 II. 38,0 45,1 0,584615385 0,682299546 
1. III. 63,3 65,9 0,973846154 0,996974281 
3. III. 60,9 59,6 0,936923077 0,901664145 
4 III. 61,9 56,7 0,952307692 0,857791225 
5 III. 37,9 35,5 0,583076923 0,537065053 
6 III. 52,5 52,4 0,807692308 0,792738275 
7 III. 61,6 58,2 0,947692308 0,880484115 
9 III. 54,6 58,2 0,84 0,880484115 
10 III. 20,1 19,7 0,309230769 0,298033283 

 

Pozn.:  modře označené hodnoty jsou nižší než dolní hranice referenčního intervalu,  

     červeně označené hodnoty jsou vyšší než horní hranice referenčního intervalu 
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Příloha č. 2: Naměřené hodnoty alfa1 frakce na gelové elektroforéze ,,GE“ 

a kapilární elektroforéze ,,CE“ 

 

  
,,GE" % ,,CE" % ,,GE" metrická 

data 
,,CE" metrická 

data 
vzorek 
číslo 

Série  
Alfa 1 

3,0 – 5,0 
Alfa 1 

2,9 – 4,9 Alfa 1 Alfa 1 

1. I. 2,6 3,7 0,52 0,755102041 
2. I. 2,4 3,6 0,48 0,734693878 
4. I. 4,5 6,2 0,9 1,265306122 
5. I. 2,4 3,3 0,48 0,673469388 
6. I. 4,0 4,2 0,8 0,857142857 
7. I. 2,1 2,6 0,42 0,530612245 
8. I. 5,4 6,6 1,08 1,346938776 
9. I. 5,6 7,4 1,12 1,510204082 
10. I. 3,1 4,4 0,62 0,897959184 
11. I. 4,7 4,7 0,94 0,959183673 
12. I. 2,6 3,3 0,52 0,673469388 
13. I. 2,7 2,7 0,54 0,551020408 
14. I. 3,4 3,7 0,68 0,755102041 
15. I. 4,1 4,1 0,82 0,836734694 
1. II. 2,4 3,2 0,48 0,653061224 
2. II. 2,1 3,3 0,42 0,673469388 
3. II. 3,4 4,7 0,68 0,959183673 
4 II. 3,8 4,9 0,76 1 
5 II. 2,4 3,1 0,48 0,632653061 
6 II. 2,8 3,7 0,56 0,755102041 
7 II. 4,0 4,9 0,8 1 
8 II. 3,8 4,8 0,76 0,979591837 
9 II. 2,6 2,8 0,52 0,571428571 
10 II. 3,9 5,9 0,78 1,204081633 
11 II. 4,5 6,4 0,9 1,306122449 
12 II. 2,8 3,7 0,56 0,755102041 
13 II. 2,9 3,8 0,58 0,775510204 
14 II. 3,7 4,0 0,74 0,816326531 
15 II. 3,2 3,5 0,64 0,714285714 
1. III. 2,8 3,8 0,56 0,775510204 
3. III. 2,5 3,4 0,5 0,693877551 
4 III. 2,0 4,6 0,4 0,93877551 
5 III. 6,4 9,1 1,28 1,857142857 
6 III. 3,1 4,0 0,62 0,816326531 
7 III. 2,6 4,6 0,52 0,93877551 
9 III. 3,3 1,7 0,66 0,346938776 
10 III. 7,3 9,4 1,46 1,918367347 

 
Pozn.:  modře označené hodnoty jsou nižší než dolní hranice referenčního intervalu,  

     červeně označené hodnoty jsou vyšší než horní hranice referenčního intervalu 
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Příloha č. 3: Naměřené hodnoty alfa2 frakce na gelové elektroforéze ,,GE“ 

a kapilární elektroforéze ,,CE“ 

 

  
,,GE" % ,,CE" % ,,GE" metrická 

data 
,,CE" metrická 

data 
vzorek 
číslo 

Série  
Alfa 2 

6,0 - 10,0 
Alfa 2 

7,1 – 11,8 Alfa 2 Alfa 2 

1. I. 12,6 10,7 1,26 0,906779661 
2. I. 10,5 8,6 1,05 0,728813559 
4. I. 16,0 13,3 1,6 1,127118644 
5. I. 9,4 7,4 0,94 0,627118644 
6. I. 7,5 7,3 0,75 0,618644068 
7. I. 11,0 8,7 1,1 0,737288136 
8. I. 16,7 15,9 1,67 1,347457627 
9. I. 17,4 17,7 1,74 1,5 
10. I. 12,8 9,5 1,28 0,805084746 
11. I. 23,9 22,0 2,39 1,86440678 
12. I. 40,4 39,2 4,04 3,322033898 
13. I. 12,6 8,7 1,26 0,737288136 
14. I. 12,2 10,0 1,22 0,847457627 
15. I. 11,4 8,1 1,14 0,686440678 
1. II. 11,4 10,6 1,14 0,898305085 
2. II. 11,7 8,9 1,17 0,754237288 
3. II. 14,7 13,4 1,47 1,13559322 
4 II. 13,9 11,6 1,39 0,983050847 
5 II. 8,8 7,1 0,88 0,601694915 
6 II. 14,0 11,3 1,4 0,957627119 
7 II. 14,5 13,0 1,45 1,101694915 
8 II. 10,5 9,5 1,05 0,805084746 
9 II. 10,1 6,5 1,01 0,550847458 
10 II. 19,6 20,0 1,96 1,694915254 
11 II. 14,8 12,7 1,48 1,076271186 
12 II. 14,4 12,3 1,44 1,042372881 
13 II. 13,6 9,8 1,36 0,830508475 
14 II. 11,1 9,3 1,11 0,788135593 
15 II. 11,9 9,2 1,19 0,779661017 
1. III. 11,4 8,1 1,14 0,686440678 
3. III. 10,0 8,9 1 0,754237288 
4 III. 8,6 8,0 0,86 0,677966102 
5 III. 18,3 18,9 1,83 1,601694915 
6 III. 12,1 10,5 1,21 0,889830508 
7 III. 11,0 10,3 1,1 0,872881356 
9 III. 13,1 17,8 1,31 1,508474576 
10 III. 11,9 11,2 1,19 0,949152542 

 

Pozn.:  modře označené hodnoty jsou nižší než dolní hranice referenčního intervalu,  

     červeně označené hodnoty jsou vyšší než horní hranice referenčního intervalu 
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Příloha č. 4: Naměřené hodnoty gama frakce na gelové elektroforéze ,,GE“ 

a kapilární elektroforéze ,,CE“ 

 

  
,,GE" % ,,CE" % ,,GE" metrická 

data 
,,CE" metrická 

data 
vzorek 
číslo 

Série  
Gama 

13,0 – 20,0                   
Gama 

11,1 – 18,8 Gama Gama 

1. I. 7,1 7,1 0,355 0,377659574 
2. I. 18,7 19,7 0,935 1,04787234 
4. I. 15,1 13 0,755 0,691489362 
5. I. 15,9 15,8 0,795 0,840425532 
6. I. 39,7 35,8 1,985 1,904255319 
7. I. 20,2 20,2 1,01 1,074468085 
8. I. 9,8 9,9 0,49 0,526595745 
9. I. 12,1 12,4 0,605 0,659574468 
10. I. 19,3 16,1 0,965 0,856382979 
11. I. 9,4 5,6 0,47 0,29787234 
12. I. 5,5 4,1 0,275 0,218085106 
13. I. 29,6 2,2 1,48 0,117021277 
14. I. 26,9 29,7 1,345 1,579787234 
15. I. 21,7 22,1 1,085 1,175531915 
1. II. 29,6 30,0 1,48 1,595744681 
2. II. 21,9 23,1 1,095 1,228723404 
3. II. 16,4 15,1 0,82 0,803191489 
4 II. 16,2 4,6 0,81 0,244680851 
5 II. 22,3 19,4 1,115 1,031914894 
6 II. 15,1 15,0 0,755 0,79787234 
7 II. 14,4 13,4 0,72 0,712765957 
8 II. 36,0 35,0 1,8 1,861702128 
9 II. 20,7 19,3 1,035 1,026595745 
10 II. 10,1 8,6 0,505 0,457446809 
11 II. 20,1 8,2 1,005 0,436170213 
12 II. 25,9 24,0 1,295 1,276595745 
13 II. 11,2 10,7 0,56 0,569148936 
14 II. 25,2 24,5 1,26 1,303191489 
15 II. 37,7 36,0 1,885 1,914893617 
1. III. 12,7 12,5 0,635 0,664893617 
3. III. 18,0 19,4 0,9 1,031914894 
4 III. 20,0 24,1 1 1,281914894 
5 III. 26,6 25,9 1,33 1,377659574 
6 III. 18,2 19,4 0,91 1,031914894 
7 III. 15,1 17,1 0,755 0,909574468 
9 III. 15,4 8,6 0,77 0,457446809 
10 III. 53,2 13,3 2,66 0,707446809 

 

Pozn.:  modře označené hodnoty jsou nižší než dolní hranice referenčního intervalu,  

     červeně označené hodnoty jsou vyšší než horní hranice referenčního intervalu 


