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Změna metody a interpretace elektroforetického vyšetření proteinů v moči  

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

rádi bychom Vás informovali, že z důvodu zkvalitnění služeb bude od 1. 11. 2018 na OKB ÚLD  vyžívána pro 
elektroforetické vyšetření proteinů v moči metoda „elektroforéza proteinů v moči na agarózovém gelu 
s přídavkem anionického detergentu dodecyl sulfátu sodného (SDS)“ a s tím souvisí i změna interpretace 
elektroforetického nálezu ve vztahu významu typizace proteinurie pro klinickou praxi. 
 

Zdůvodnění: 
Elektroforéza proteinů v moči na agarózovém gelu v přebytku SDS umožňuje separaci proteinů dle jejich 
molekulární hmotnosti. Jednotlivé bílkoviny tubulárního původu (M.V.< 65-70 kDa) jsou jasně odlišeny od 
glomerulárních (M.V. > 65-70 kDa). Dle detekovaných bílkovin lze proteinurii klasifikovat jako tubulární, 
glomerulární (selektivní, neselektivní) a smíšenou. Minimální detekční hladina je 15 mg/l na frakci. Vyšetření 
má jednoznačný klasifikační charakter a kompletuje soubor základních laboratorních vyšetření u nemocí 
asociovaných s renálním postižením. 
 
Idikace k vyšetření: diferenciální diagnostika proteinurií; určení závažnosti, prognózy a monitorace renálních 
onemocnění 
 
Pokyny k odběru: 
K analýze se používají vzorky sbíraných močí za 24 hod.  

 
Formát výsledkové zprávy: s platností od uvedeného data budou požadavky na vyšetření doprovázená slovní 
interpretací a klasifikací typu proteinurie (viz. Tabulka 1). 
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Tabulka 1: Interpretace elektroforetického vyšetření proteinů v moči 

Fyziologická proteinurie Koncentrace celkové bílkoviny v moči do 120 mg/24 hod. bez 

signifikantního rozdílu mezi pohlavími. 

Glomerulární proteinurie selektivní 

 

Přítomnost albuminu a bílkovin o molekulové hmotnosti do 100 tisíc, např. 

transferinu. 

Glomerulární proteinurie neselektivní 

 

Přítomnost albuminu a bílkovin o molekulové hmotnosti nad 100 tisíc, 

např. imunoglobulinů. 

Tubulární proteinurie Přítomnost bílkovin s molekulární hmotností < 65 – 70 kDa, např.:                    

alfa-1-mikroglobulinu, monoklonálních volných lehkých řetězců, beta-2-

mikroglobulinu, retinol binding proteinu, lysozymu. U tubulární proteinurie 

je albumin druhořadou frakcí. 

Smíšená proteinurie Přítomnost tubulárních i glomerulárních bílkovin. 

 
 
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Kolektiv ÚLD. 
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