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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je teoretický popis elektroforézy proteinů lkrevního 

séra od historie, rozdělení elektromigračních metod až k popsání jednotlivých 

proteinových frakcí a typů elektroforeogramu. Dále je v teoretické části popsána 

metoda imunofixace a charakteristika vybraných onemocnění, k jejichž identifikaci 

napomáhá elektroforéza. 

V praktické části bakalářské práce jsou detailně popsány jednotlivé kroky 

provedení elektroforézy běžnou metodou na agarózovém gelu a metodou 

vysokorozlišovací. Dále je v praktické části popsána metoda imunofixace u vybraných 

onemocnění a popsána změna elektroforetického obrazu vlivem času a léčby pacienta.  

Práce se také zaměřuje na porovnání elektroforézy běžnou technikou a metody 

vysokorozlišovací, která může v některých konkrétních případech nabídnout detailnější 

rozlišení jednotlivých frakcí bílkovinného spektra krevního séra u vybraných 

onemocnění.   

Během zpracování výsledků bakalářské práce bylo prokázáno, že záchytnost 

běžné a vysokorozlišovací elektroforézy se neliší a z tohoto důvodu a z důvodu 

ekonomického je použití běžné elektroforézy v klinické laboratoři dostačující.   
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Abstract 

The subject of the bachelor’s thesis is the description of the blood serum 

proteins electrophoresis technique including the history, electromigration methods 

differentiation, individual protein fractions and types of electrophoreograms 

description. Furthermore, the immunofixation method and selected diseases 

characteristics and identification procedures are pointed out.  

Conventional and high-resolution agarose electrophoretic methods were 

employed to separate and distinguish individual blood serum proteins. Consequently, 

the immunofixation technique provided the confirmation of selected diseases 

diagnosis.  When comparing the electophoreograms of the selected diseases the 

influence of time and patient treatment were considered as well. The high-resolution 

electrophoresis was supposed to give better protein fraction resolution than the 

conventional technique used widely in clinical laboratories.  

The results of the serum proteins investigation by both types of 

electrophoreses showed that the high-resolution technique did not give significantly 

better separation of individual protein fractions than the conventional procedure.  

The  bachelor’s thesis main outcome demonstrated that the conventional and 

high-resolution electrophoreses are comparable in results  and consequently the use 

of conventional electrophoresis in a clinical laboratory is sufficient and appropriate for 

serum proteins disturbances detection. 
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1 ÚVOD 
 

Elektroforéza je moderní elektroseparační metoda využívaná dnes téměř v každé 

klinické laboratoři ke screeningu abnormalit proteinů krevního séra. Využívá pohybu 

nabitých částic v elektrickém poli. Bílkoviny mohou mít dle pH, ve kterém se vyskytují 

náboj a mohou být tedy separovány pomocí elektroforézy.  Elektroforéza nám 

umožňuje rozdělení proteinů krevního séra, moči či likvoru do několika frakcí  

a tím napomáhá ke stanovení diagnózy u řady onemocnění.  

Imunofixace je dvoukroková metoda, kdy v prvním kroku probíhá klasická 

elektorforéza a ve druhém kroku je využita reakce antigenu a protilátky. Umožňuje 

detekci a typizaci monoklonálních protilátek neboli paraproteinu v séru a moči 

pacienta.
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2 SOUČASNÝ STAV  
 

2.1 Historie elektroforézy  

Historie elektroforézy sahá až do 19. století, kdy byl objeven pohyb nabitých 

částic v koloidním roztoku. Největší průlomy v elektromigračních metodách byly 

zaznamenány ve 20. století, a to především v roce 1937, kdy byla poprvé sestrojena 

aparatura elektroforézy švédským chemikem A. W. K. Tiseliusem. „Tiselius popsal 

metodu ¨pohyblivého rozhraní¨ (moving boundary), která je dnes známá jako zónová 

elektroforéza, a použil ji k separaci sérových proteinů“  [1, str. 3]. Za tento průlom 

v oblasti elektromigračních metod získal Tiselius v roce 1948 Nobelovu cenu [1].  

 Velký rozvoj elektroforézy nastal ve druhé polovině 20. století, kdy k separaci 

částic bylo použito jiné médium než papír, který se používal v počátcích z finančních 

důvodů. Nově jako médium k separaci částic byl použit gel a od devadesátých let  

i kapilára [1, 2].  

 

 

Obrázek 1 - A. W. K. Tiselius [3] 
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2.2 Elektromigrační metody  

 Elektromigrační metody jsou takové, které ke svému dělení využívají pohyb 

ionizovaných částic v elektrickém poli. „Jestliže jsou látky nesoucí náboj rozpuštěny 

v elektrolytu a umístěny v elektrickém poli, začnou se pohybovat konstantní rychlostí 

úměrnou velikosti jejich nábojů, anionty k anodě a kationty ke katodě“ [4, str. 032].  

 Na nabitou částici v roztoku působí elektrostatická síla (1) a proti částici působí 

brzdná síla (2) 

                                                                𝐹1 = 𝑧𝑒𝐸                                                         (1)   

                                                           𝐹2 =  −6𝜋𝜂𝑟𝑣                                                     (2) 

Kde E je intenzita elektrického pole, z nábojové číslo, e elementární náboj, 𝜂 dynamická 

viskozita prostředí, r poloměr iontu a v rychlost pohybu částice [5]. 

 Pokud pohyb iontů je rovnoměrný, jsou obě tyto síly vyrovnány (3.) 

                                                                𝑣 =  𝜇𝐸                                                           (3) 

Kde µ je elektroforetická pohyblivost částice, zahrnující tvar, rozměr a náboj iontu 

a dále viskozitu roztoku. Další jevy, které se uplatňují při elektroforéze jsou difúze, 

gravitace a elektroendoosmóza [5]. 

 Kvalita separace látek závisí na vhodných podmínkách. Je potřeba,  

aby separované látky měly rozdílné elektroforetické pohyblivosti. Elektromigrační 

metody lze rozdělit do několika skupin podle způsobu separace látek (pH, prostředí, 

atd.): 

− volná elektroforéza neboli elektroforéza s pohyblivým rozhraním  

− zónová elektroforéza neboli elektroforéza na nosičích  

− izoelektrická fokusace 

− izotachoforéza [4]. 

 

2.2.1 Volná elektroforéza 

              Volná elektroforéza neboli též elektroforéza s pohyblivým rozhraní byla použita 

poprvé A. Tiseliusem. Při této technice se roztok s bílkovinami umístí do trubice ve 

tvaru U a na obou koncích převrství pufrem, který neobsahuje bílkoviny.  
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Do pufru jsou ponořeny elektrody, které vytváří elektrické pole. Působením 

elektrického pole se molekuly bílkovin pohybují k elektrodám s opačnou polaritou.  

Na základě rozdílného koeficientu tření a náboje se molekuly bílkovin pohybují různou 

rychlostí a tím dochází k jejich rozdělení [4].  

 Při této technice docházelo velmi často k mísení putujících molekul bílkovin 

vlivem tepla, způsobeného průchodem elektrického proudu a z tohoto důvodu byla 

elektroforéza s pohyblivým rozhraním nahrazena elektroforézou na nosičích [6]. 

 

2.2.2 Zónová elektroforéza 

              Zónová elektroforéza neboli elektroforéza v plošném uspořádání je 

nejrozšířenější elektroforetickou metodou, která probíhá na gelových nosičích, 

popřípadě na papíře. Gel je umístěný mezi dvěma deskami nebo uvnitř kolony  

a je nasycen pufrem, který zajišťuje elektrickou vodivost a stabilitu pH. Vzorky se 

nanáší do prohlubní vytvořených v gelu a okraje desky se připojí ke stejnosměrnému 

napětí. Gelové nosiče jsou do laboratoří komerčně dodávané a jsou umístěny na 

podložkách, které mohou být plastové nebo skleněné [5, 7].  

 Gely používané pro zónovou elektroforézu jsou tvořeny acetylcelulózou, 

agarem, škrobem nebo agarózou. Tyto gely umožňují separaci převážně podle velikosti 

náboje. Nejčastěji používaný gel je tvořen polyakrylamidem, který dělí molekuly 

bílkovin nejen podle elektrického náboje ale i podle velikosti molekul. Pro zvýšený 

efekt separace v polyakrylamidovém gelu se ke gelu přidává dodecylsíran sodný (SDS), 

který zajistí, že všechny molekuly mají téměř stejný elektrický náboj a dělí se pouze 

podle své velikosti. Vlivem dodecylsíranu sodném dochází k denaturaci bílkovin [8].  

 Úspěšnost separace závisí na volbě vhodných podmínek, a to především na pH, 

které během separace zůstává konstantní. Dále je velice důležitý vhodný výběr 

koncentrace gelu, protože velikost pórů v gelu zajišťuje mechanickou separaci pro 

molekuly různé velikosti [9].  
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 Po ukončení separace se jednotlivé složky v gelu fixují a následně obarví. 

Vyhodnocení obarvených a usušených elektroforeogramů se provádí 

na denzitometru [8].  

 

Obrázek 2 - Základní uspořádání plošné elektroforézy [10] 

 

2.2.3 Izoelektrická fokusace 

             Izoelektrická fokusace je zvláštní typ elektroforézy, která probíhá v gradientu 

pH, který se mění rovnoměrně od kyselé do alkalické oblasti. Nejnižší neboli kyselé pH 

se nachází u anody, kde se vlivem elektrolýzy vody vybíjí OH- ionty. Naopak nejvyšší 

neboli zásadité pH nalezneme u katody, kde se vybíjí H+ ionty [4, 8].  

 Gradient pH se stabilizuje pomocí amfolytů. To jsou takové látky, které obsahují 

kladnou aminoskupinu i zápornou karboxylovou skupinu. Jsou to látky, které mohou 

existovat ve formě kladné, záporné i neutrální. Mezi amfolyty se například řadí 

aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Gradient pH vzniklý pufrační schopností amfolytů 

se v gelu udržuje elektrickým polem [4].  

 Při izoelektrické fokusaci se v elektrickém poli se stabilním gradientem směs 

bílkovin pohybuje do místa s hodnotou pH, která odpovídá izoelektrickému bodu dané 

bílkoviny. Izoelektrický bod je taková hodnota pH, ve kterém se molekula stává 

elektroneutrální. V oblasti izoelektrického bodu se poté zóny postupem času zaostřují 

a následně detekují [9]. 
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 Izoelektrická fokusace se využívá převážně pro stanovení izoelektrického bodu 

separovaných látek, titrační křivky a identifikaci jednotlivých složek. Nejčastěji se 

izoelektrická fokusace provádí ve skleněných kapilárách nebo na gelu jako klasická 

elektroforéza [10]. 

2.2.4 Dvourozměrná elektroforéza 

               Dvojrozměrná elektroforéza je kombinace izoelektrické fokusace a klasické 

zónové elektroforézy. Separace směsi látek se nejdříve uskuteční v jednom směru jako 

izoelektrická fokusace v gelu. Následně se ve směru kolmém uskuteční separace 

pomocí zónové elektroforézy. Kombinací těchto dvou technik se směs bílkovin rozdělí 

dle rozdílnosti izoelektrických bodů a molekulových hmotností [7]. 

 

Obrázek 3 - Dvourozměrná elektroforéza [10] 

               

2.2.5 Kapilární elektroforéza  

             Kapilární elektroforéza je metoda sloužící k separaci látek, která probíhá uvnitř 

tenké křemenné kapiláry. Kapilára je naplněna polyakrylamidovým gelem neboli 

kapilární gelová elektroforéza nebo analytickým pufrem neboli kapilární zónová 

elektroforéza [7].  

Aparatura pro kapilární zónovou elektroforézu je složena ze zdroje 

stejnosměrného napětí, dvou elektrod ponořených do roztoku elektrolytu v nádobě, 

do kterého jsou zavedeny i konce křemenné kapiláry. Vnitřní objem kapiláry je vyplněn 
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také elektrolytem. U jednoho z konců kapiláry je umístěn detektor spektrofotometrický 

nebo vodivostní [5]. 

Vzorek se do kapiláry aplikuje výměnou nádoby s elektrolytem za nádobu se 

vzorkem. Vzorek se do kapiláry z nádoby přesune působením tlaku nebo pomocí 

krátkodobého vložení napětí. Poté se konec kapiláry vrátí zpět do původní nádoby 

s elektrolytem. Vlastní dělení se uskuteční působením elektroosmotického toku 

kapaliny uvnitř kapiláry. Elektroosmotický tok vzniká v kapiláře při vložení elektrického 

pole v závislosti na pH. Na vnitřní stěně křemenné kapiláry dochází k disociaci 

silanových skupin a tím ke vzniku záporného náboje na vnitřní stěně kapiláry. 

K zápornému náboji stěny jsou přitahovány ionty elektrolytu a vzniká elektrická 

dvojvrstva. Kationty blíže středu kapiláry jsou společně s vodíkovými kationty unášeny 

ke katodě a vytvářejí elektroosmotický tok. Kationty prostupují kapilárou rychleji než 

anionty a tím dochází k jejich separaci. Neutrální částice mají stejnou rychlost jako 

elektroosmotický tok [5]. 

 

Obrázek 4 - Schéma kapilární elektroforézy [12] 

 

 Kapilární gelová elektroforéza slouží k separaci větších molekul. Separace  

se provádí v kapiláře, která je naplněna gelem, nejčastěji polyakrylamidem. V kapiláře 

se uplatňuje molekulově síťový efekt, který separuje molekuly unášené gelem 

k detektoru [9]. 
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2.2.6 Izotachoforéza 

             Izotachoforéza je analytická separační metoda, která se využívá pro separaci 

kationtů a aniontů v kapiláře. Vzorek se nanáší mezi vedoucí elektrolyt, který obsahuje 

anionty, respektive kationty mající vyšší pohyblivost a koncový elektrolyt, který 

obsahuje anionty respektive kationty mající nižší pohyblivost než jakýkoli aniont 

respektive kationt ve vzorku [9]. 

 Po připojení stejnosměrného napětí do aparatury dochází k dělení vzorku dle 

pohyblivosti iontů. Následně dochází k vytvoření ustáleného stavu, kdy se vytvářejí 

ostře oddělené zóny. Na konci kapiláry se nachází čidlo, které měří vodivost nebo 

absorbanci UV světla a naměřený signál následně převede a digitalizuje [8].  

 

 

2.3 Bílkoviny krevní plazmy a séra 

           V krevní plazmě a séru se nachází mnoho různých bílkovin. Bílkoviny jsou složeny 

z aminokyselin, které mezi sebou spojuje peptidová vazba. Aminokyseliny jsou 

substituční deriváty karboxylových kyselin. Obsahují bazickou aminoskupinu a kyselou 

karboxylovou skupinu [13].  

 

Obrázek 5 - Základní struktura aminokyselin [9] 
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 Aminokyseliny řadíme mezi amfolyty, z toho vyplívá, že aminokyseliny a tím i 

bílkoviny mohou mít dle pH ve kterém se vyskytují kladný, neutrální nebo záporný 

náboj. Pokud se aminokyselina vyskytuje v roztoku s kyselejším pH, něž je hodnota 

jejího izoelektrického bodu, přijímá vodíkový kation a získává kladný náboj. Jestliže se 

aminokyselina vyskytuje v zásaditějším prostředí, než je hodnota jejího izoelektrického 

bodu, ztrácí vodíkový kation a aminokyselina získává záporný náboj. Aminokyseliny 

ovlivňují acidobazické vlastnosti bílkovin, pro bílkoviny platí ohledně chování 

v rozdílných hodnotách pH totéž jako pro aminokyseliny. pH krve má slabě zásaditou 

hodnotu (pH = 7,4), z tohoto důvodu v organismu převládají aminokyseliny, a tedy i 

bílkoviny s disociovanou karboxylovou skupinou a mají tedy záporný náboj. 

Aminokyseliny je tedy možné rozdělit pomocí elektroforézy, protože se mohou 

vyskytovat v ionizované formě, které se pohybují v elektrickém poli [14].  

 

Obrázek 6 - Disociace kyselin. Upraveno [15] 

 

 Bílkoviny v lidském organismu plní řadu funkcí. Jsou to transportní látky pro 

hormony, minerály, lipidy, léky atd. Další funkcí je obrana organismu proti infekci, 

kterou zajišťují imunoglobuliny a komplement. Bílkoviny udržují onkotický tlak,  

a to především albumin, mají nutriční funkci, ochraňují organismus před volnými 

radikály. Jsou součástí enzymů a inhibitoru enzymů a plní mnoho dalších důležitých 

funkcí pro organismus [16]. 

 Koncentrace celkové bílkoviny v organismu činí 60-80 g/l. Změny koncentrace 

celkové bílkoviny jsou způsobené změnou objemu vody v organismu, porucha 

vstřebávání, porucha syntézy nebo zvýšení ztrát. Elektroforéza umožňuje rozdělit 

bílkoviny krevního séra do několika frakcí, které nazýváme prealbumin, albumin, alfa1 

globuliny, alfa2 globuliny, beta1 globuliny, beta2 globuliny a gama globuliny. V případě 
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vysokorozlišovací elektroforézy jsou bílkoviny rozděleny ještě do další zóny beta3 

globuliny. Jednotlivé frakce kromě prealbuminu a albuminu jsou tvořeny řadou 

bílkovin, které se liší svými vlastnostmi a funkcí [16, 17].  

 

Tabulka 1 - Zastoupení bílkovin v séru. Upraveno [18] 

 Koncentrace v séru Zastoupení v % 

Prealbumin 0,4 0,5 

Albumin 40 55 

α1 – globuliny 4 5 

α2 – globuliny 7 10 

β1 – globuliny 6 8 

β2 – globuliny 2,6 3,5 

γ - globuliny 13 18 

 

 

Obrázek 7 - Schéma rozdělení sérových bílkovin elektroforézou. Upraveno [19] 
 

2.3.1 Prealbumin  

              Prealbumin je bílkovina o molekulové hmotnosti přibližně 55 000. Syntetizován 

v hepatocytech. Jeho hlavní úkol je transport tyreoidálních hormonů, a to především 
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tyroxinu. Spolu s bílkovinou transportující vitamín A vytváří komplex a tím zabraňuje 

ztrátám vitamínu A do moči [16] 

 Za fyziologických podmínek není zóna prealbuminu téměř patrná. Zvýšené 

hodnoty se vyskytují u alkoholiků z důvodu intenzivního katabolismu triacylglycerolů. 

Pokles koncentrace prealbuminu mohou indikovat poškození jaterního parenchymu, 

malnutrici nebo akutní zátěž organismu [17]. 

 

2.3.2 Albumin  

              Albumin je nejhojněji zastoupená bílkovina v krevní plazmě. Jeho koncentrace 

je 35 – 54 g/l (celková bílkovina 60 – 80 g/l) a molekulová hmotnost 68 000. Stejně jako 

prealbumin je syntetizován v hepatocytech. Albumin plní v organismu řadu funkcí jako 

udržení onkotického tlaku krve. Další jeho velmi důležitou funkcí je transport mnoha 

látek např. minerály, hormony, neesterifikované mastné kyseliny, nekonjugovaný 

bilirubin, léků, atd. [20]. 

 Albumin má nejvyšší negativní náboj a tím i nejrychlejší pohyb k anodě. Změny 

albuminové zóny jsou podmíněny koncentrací albuminu, a to především 

hypoalbuminémie nebo velmi vzácně při genetické variabilitě albuminu při 

bisalbuminémii [17]. 

 Hyperglobulinémie lze prokázat při těžkých hepatopatiích nebo proteinových 

malnutricí. Dále při zvýšeném katabolismu vlivem zánětu a zhoubných nádorů. 

Hyberglobulinémie je projevem nefrotického syndromu nebo hyperhydratace 

pacienta. Fyziologicky je snížená hodnota albuminu u gravidních žen, kdy se zvyšuje 

objem cirkulující tekutiny [16]. 

 

2.3.3 Alfa1 – globuliny  

              Skupina několika bílkovin krevního séra, kam řadíme α1 – lipoprotein,  

α1 – antitrypsin neboli α1 – inhibitor proteáz, α1 – kyselý glykoprotein neboli 

orosomukoid, α1 – mikroglobulin a α1 – fetoprotein [18].  
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 Zónu α1 – globulinu nejvíce ovlivňuje α1 – antitrypsin, který má nejvyšší 

zastoupení. α1 – antitrypsin je glykoprotein, který stejně jako prealbumin a albumin 

vzniká v játrech. Jak už napovídá jeho druhý název jeho hlavní funkcí je inhibice 

proteolytických enzymů, a to především elastázy a kolagenázy, které jsou produkované 

makrofágy při zánětu. Z toho vyplývá, že zvýšené hodnoty α1 – antitrypsinu jsou při 

akutních zánětech a fyziologicky v těhotenství. Naopak snížené hodnoty se vyskytují u 

těžkých hepatitid. Pomocí elektroforézy je možnost odhalení genetické variability  

α1 – antitrypsinu, což se projeví jako oslabení nebo úplné vymizení zóny [16, 17]. 

 α1 – mikroglobulin je bílkovina syntetizována v hepatocytech. Účastní se 

imunitní reakce a jeho stanovení je vhodným ukazatelem glomerulární filtrace, jeho 

průkaz v moči značí tubulární proteinúrii [16]. 

 α1 – fetoprotein je onkofetální glykoprotein, který patří do skupiny tumorových 

markerů. Jeho tvorba probíhá v embryonálním žloutkovém vaku a ve fetálních játrech. 

V dospělosti se ho tvoří pouze stopové množství v játrech. α1 – fetoprotein přestupuje 

přes placentu, a tedy fyziologicky zvýšené hodnoty jsou patrné u gravidních žen. 

Patologicky zvýšené hodnoty jsou charakteristické při zhoubném onemocnění jater 

nebo při embryonálních nádorech [21]. 

 α1 – kyselý glykoprotein je bílkovina s nejvyšším obsahem cukrů tvořící se 

v játrech. Jeho role v organismu není známa. Zvýšenou hladinu α1 – kyselého 

glykoproteinu lze nalézt při akutních zánětech, naopak sníženou hodnotu při poruše 

syntézy bílkovin v játrech [16]. 

α1 – lipoproteiny neboli HDL (Hight Density Lipoproteins) jsou komplexy lipidů a 

proteinů. HDL má vysokou hustotu z důvodu vysokého obsahu bílkovin a nízkého 

obsahu lipidů. Ze všech lipoproteinů je HDL nejmenší.  Tvorba HDL probíhá v játrech a 

v tenkém střevě. Hlavním úkolem je transport cholesterolu z tkání do jater tzv. reverzní 

transport a tím snižují riziko rozvoje aterosklerózy. Dalším důležitým úkolem HDL je 

omezení rizika vzniku oxidace LDL (Low Density Lipoprotein) a tím zabránit vzniku 

hydroxylových radikálů, které jsou pro organismus škodlivé. Fyziologicky zvýšená 

hladina HDL je u dětí, dívek v pubertě, mladých žen, v graviditě vlivem zvýšeného 

katabolismu lipidů, tento stav se při elektroforéze projeví rozostřením spodní hrany 
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zóny albuminu. Patologicky zvýšená hladina HDL je charakteristická pro chronické 

alkoholiky, což se projeví rozostřením horní hrany zóny α1 – globulinů [16, 17].  

   

2.3.4 Alfa2 – globuliny 

             Skupina několika bílkovin krevního séra, kam řadíme haptoglobin,  

α2 – makroglobulin, ceruloplasmin a feritin. Zónu α2 – globulinů ovlivňuje především  

α2 – makroglobulin a haptoglobin, z důvodu své vysoké koncentrace [18]. 

 α2 – makroglobulin jehož molekulová hmotnost je 820 000 je jednou 

z největších bílkovin v séru. Jeho hlavní funkce je inaktivace proteolytických enzymů 

a transport řady látek např. cytokiny, růstové faktory a některé ionty. Koncentrace  

α2 – makroglobulinu kolísá s věkem. U novorozenců a dospělých jedinců se 

koncentrace téměř neliší, naopak u dětí je koncentrace α2 – makroglobulinu zvýšená. 

Zvýšené hodnoty jsou charakteristické při nefrotickém syndromu, kdy  

α2 – makroglobulin z důvodu své velikosti obtížně prochází glomerulem a tím dochází 

ke zvýšení jeho koncentrace v séru. Snížené hodnoty se nalézají při akutní 

pankreatitidě [16, 22]. 

 Haptoglobin je tetramer složený z dvou řetězců α a dvou řetězců β. β řetězec je 

vždy stejný, naopak α řetězec může být trojího typu a podle toho vzniká haptoglobin 

s odlišnou molekulovou hmotností. Jednotlivé typy haptoglobinu rozlišujeme pomocí 

elektroforézy ve škrobovém gelu. Tvorba haptoglobinu probíhá především v játrech, 

v malém množství v alveolárním epitelu nebo Sertoliho buňkách.  Hlavní funkce 

haptoglobinu je navázaní volného hemoglobinu a tím zabránit vzniku hydroxylového 

radikálu. Snížená koncentrace haptoglobinu je při zvýšené intravaskulární hemolýze 

erytrocytů a dále u hepatitid. Zvýšená koncentrace haptoglobinu je patrná u akutních 

stavů [17, 22].  

 Feritin je vysokomolekulární bílkovina jejíž molekulová hmotnost závisí na 

nasycenosti železitými ionty. V organismu se feritin vyskytuje v různých modifikacích, 

které se určují pomocí izoelektrické fokusace. Feritin s převahou bazických 

podjednotek se nachází ve slezině, játrech a kostní dřeni. Naopak s převahou kyselých 

podjednotek se nachází v placentě a zhoubných nádorů.  Hlavní funkce feritinu je 



23 
 

uchovávání zásob železa a zároveň ochrana organismu před volným železem. 

Koncentrace feritinu v séru je hlavním ukazatelem zásob železa v těle. Zvýšené 

hodnoty feritinu jsou charakteristické pro řadu hematologických malignit a z tohoto 

důvodu se feritin využívá jako tumorový marker [8].  

Ceruloplazmin je glykoprotein tvořící v játrech, který ve své molekule obsahuje 

měď. Jeho hlavní funkce je transport mědi a zabránění vzniku hydroxylového radikálu 

tím, že katalyzuje oxidaci Fe2+ na Fe3+. Hladina ceruloplazminu je fyziologicky zvýšená 

v těhotenství, patologicky zvýšené hodnoty jsou při akutních stavech. Snížené hodnoty 

se objevují při nefrotickém syndromu nebo u Wilsonovy choroby [8, 16].  

  

2.3.5 Beta1 – globuliny 

Skupina několika bílkovin krevního séra, kam řadíme transferin, hemopexin  

a β – lipoprotein. Zónu β1 – globulinů ovlivňuje především transferin [18]. 

Transferin je bílkovina syntetizovaná v hepatocytech, která váže dva atomy 

železa. Z toho vyplývá jeho hlavní funkce transport železa v organismu a zabránění 

vzniku volného hydroxylového radikálu. Zvýšené hodnoty transferinu se objevují při 

nedostatku železa, naopak snížené hodnoty se objevují u přebytku železa nebo při 

akutních stavech [16].   

Hemopexin je glykoprotein, jehož hlavní funkcí je transport hemu do jater a tím 

zabraňuje ztrátám železa a chrání organismus před oxidačním stresem způsobeným 

volným hemem. Zvýšené hodnoty hemopexinu jsou patrné při akutních stavech  

a snížené při hemolytických anemií [22]. 

β – lipoproteiny neboli LDL (Low Density Lipoproteins) vznikají v játrech z IDL 

(Intermediate Density Lipoproteins) a jejich hlavním úkolem je transport cholesterolu k 

buňkám. LDL mají nízkou hustotu z důvodu vysokého obsahu lipidů. Zvýšená hladina 

LDL částic a tím i cholesterolu se významně uplatňuje při vzniku aterosklerózy, vlivem 

ukládání cholesterolu v subendoteliálním prostoru cév [16].  

Komplement je soubor přibližně 30 sérových a membránových proteinů, které 

slouží jako humorální složka nespecifické imunity. Hlavní proteiny komplementu se 
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označují C1 až C9, u nichž po aktivaci dochází ke kaskádovité reakci, jejíž výsledkem je 

osmotická lýza buňky. Elektroforéza umožňuje vyšetření C3 a C4 složky komplement. 

Zvýšené hodnoty jsou typické pro akutní zátěži, naopak snížené hodnoty pro 

autoimunní onemocnění, kdy dochází k tvorbě imunokomplexů [16, 23].  

2.3.6 Beta2 – globuliny  

Skupina několika bílkovin krevního séra, kam řadíme β2 – mikroglobulin, C3 a C4 

složku komplementu a C – reaktivní protein [18]. 

β2 – mikroglobulin je součástí HLA antigenu, je tedy přítomen na všech buňkách 

kromě erytrocytů a buněk trofoblastu. Nejvíce β2 – mikroglobulinu se tvoří  

v myeloidních a lymfoidních buňkách, a to především v B – lymfocytární řadě, z tohoto 

důvodu se využívá jako tumorový marker ukazující proliferaci myeloidních  

a lymfoidních buněk. Zvýšené hodnoty v moči jsou charakteristické pro poškození 

tubulárních buněk a hladina v séru je zvýšená při poklesu glomerulární filtrace [8, 16]. 

C – reaktivní protein neboli CRP je protein charakteristický pro chronické i 

akutní záněty, jehož název je odvozený od jeho funkce reagovat s C – polysacharidem 

pneumokoků. Jeho tvorba v játrech je vyvolána cytokiny a maximální koncentrace se 

dosahuje během 1 – 3 dnů od začátku zánětu, kdy hodnoty nabývají až tisíci násobku 

klidových hodnot. C – reaktivní protein oproti jiným bílkovinám charakteristickým pro 

zánětlivý proces v organizmu zvyšuje svoji koncentraci nejrychleji a nejvíce. Výší 

hodnoty jsou u zánětu vyvolaným bakteriemi než u zánětu vyvolaným viry [8, 16]. 

Komplement je soubor přibližně 30 sérových a membránových proteinů, které 

slouží jako humorální složka nespecifické imunity. Hlavní proteiny komplementu se 

označují C1 až C9, u nichž po aktivaci dochází ke kaskádovité reakci, jejíž výsledkem je 

osmotická lýza buňky. Elektroforéza umožňuje vyšetření C3 a C4 složky komplement. 

Zvýšené hodnoty jsou typické pro akutní zátěži, naopak snížené hodnoty pro 

autoimunní onemocnění, kdy dochází k tvorbě imunokomplexů [16, 23].  

 

2.3.7 Gama – globuliny 

Do frakce γ – globulinů patří imunoglobuliny, které jsou produkovány 

plazmatickými buňka a uplatňují se v imunitní reakci jako protilátky. Každý 
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imunoglobulin se skládá z dvou lehkých a dvou těžkých řetězců. Lehké řetězce ƙ a λ 

jsou si velice podobné a s těžkými řetězci jsou spojeny pomocí disulfidických můstků. 

Těžké řetězce jsou γ, α, ε, δ a μ, podle těžkého řetězce je možné odlišit pět druhů 

imunoglobulinu IgM, IgG, IgA, IgD a IgE. Pomocí enzymu papain lze imunoglobulin 

v pantové oblasti rozštěpit na dva fragmenty Fab a Fc. Fab fragment je variabilní část 

imunoglobulinu a obsahuje vazebné místo pro antigen. Fc fragment je konstantní, tedy 

pro všechny druhy imunoglobulinu stejný [16, 23].  

 
              Obrázek 8 - Struktura imunoglobulinu [15] 

 

Hyperimunoglobulinémie je stav, kdy nadměrně vznikají imunoglobuliny buďto 

různého druhu tedy polyklonální hyperglobulinémie, která se projeví silně se barvící 

zónou v elektroforéze nebo se nadměrně tvoří jediný druh imunuglobulinu neboli 

monoklonální hyperglobulinémie, která se projeví v elektroforéze úzkým pruhem [16].  

Hypoimunoglobulinémie je stav, kdy dochází ke snížení koncentrace 

imunoglobulinů. Fyziologicky jsou hodnoty snížené u novorozenců, patologicky 

u dědičných poruch syntézy, u nádorů lymfatické tkáně nebo při nefrotickém 

syndromu [16]. 
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Imunoglobulin IgG je monomer, který má nejvyšší zastoupení v séru ze všech 

tříd imunoglobulinů a je produkován během sekundární imunitní odpovědi. U 

imunoglobulinu IgG se rozlišují čtyři podtřídy IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4, které se liší ve 

schopnosti aktivovat komplement. Zvýšené hodnoty IgG jsou patrné u novorozenců 

z důvodu přechodu IgG přes fetoplacentární bariéru a zároveň si dítě tvoří vlastní IgG 

ještě před narozením [16, 23]. 

Imunoglobulin IgM se vyskytuje buďto jako monomer, který se nachází na 

povrchu B – lymfocytů, kde je součástí BCR receptoru (B – cell receptor) nebo jako 

pentamer, který se naopak od IgG uplatňuje během primární imunitní reakce. Jeho 

tvorba je také zahájena před porodem [23].  

Imunoglobulin IgA se vyskytuje buďto jako monomer, který je přítomen v séru 

nebo jako dimer, který se nachází na povrchu sliznic a chrání tak organismus před 

průnikem patogenů do organismu. Na rozdíl od IgG a IgM neprochází IgA přes 

fetoplacentární bariéru. V krvi novorozence je přítomen po kontaminaci vzorku 

mateřskou krví [16, 23]. 

Imunoglobulin IgE je monomer, jehož hlavní funkcí je ochrana organismu před 

parazity a uplatňuje se u alergických reakcí. Po navázání alergenu nebo parazitárního 

antigenu na receptory pro IgE, které se nacházejí na povrchu žírných buněk a bazofilů 

dochází k aktivaci těchto buněk a vyplavení jejich biologicky aktivních mediátorů jako je 

histamin, heparin, serotonin a řada dalších [23].  

Imunoglobulin IgD je monomer, který se nachází na povrchu B – lymfocytů, kde 

je součástí BCR receptoru, jeho další funkce není dosud známa [23]. 

 

 

2.4 Elektroforetické typy  

Elektroforetické typy jsou určité změny v zónách charakteristické pro určité 

chorobné stavy. Mezi základní elektroforetické typy patří typ akutního zánětu,  

typ chronického zánětu, typ chronické hepatomatie, typ nefrotického syndromu, 

malnutriční typ, monoklonální hyperimunoglobulinémie a další vzácnější nálezy [16]. 
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2.4.1 Typ akutního zánětu 

Hladina celkové bílkoviny v séru je normální, ale vlivem většího katabolismu je 

hladina albuminu, popřípadě prealbuminu lehce snížená, dále je lehce snížena hladina  

γ – globulinů. Naopak dochází k vzestupu α1, α2 a lehce β1 – globulinů vlivem jejich 

hromadění v séru. Zvýšená hladina těchto globulinů je charakteristická pro rozsáhlé 

zánětlivé reakce v organismu, ale i pro akutní stavy jako například infarkt myokardu, 

úrazy, operace a mnoho dalších [16, 19]. 

 

          Obrázek 9 - Typ akutního zánětu [19] 
 

2.4.2 Typ chronického zánětu 

Hladina albuminu, popřípadě prealbuminu je stejně jako u typu akutního zánětu 

snížená vlivem zvýšeného katabolismu. Dále je v elektroforeogramu patrný vzestup  

α1, α2, a především vzestup γ – globulinů, kdy se tento vzestup projeví silně 

zvýrazněnou zónou (polyklonální hyperimunoglobulinémie). Zvýšená nebo naopak 

snížená hladina těchto globulinů je charakteristická pro chronické infekční choroby, 

autoimunitní onemocnění a maligních nádorů [16].  
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          Obrázek 10 - Typ chronického zánětu [19] 
 

2.4.3 Typ chronické hepatopatie 

Těžká jaterní fibróza, popřípadě jaterní cirhóza se na elektroforeogramu projeví 

snížením albuminu, popřípadě prealbuminu, dále také snížením α1, α2 a β1 – globulinu  

a to z důvodu omezení tvorby v játrech, která jsou poškozena. Naopak dochází 

k vzestupu γ – globulinů, a to především imunoglobulinů IgA, které nasedají až na  

β – frakci a vytváří tzv. β - γ můstek. U akutní hepatopatidy je elektroforeogram 

podobný elektroforeogramu typu akutního zánětu, naopak chronická hepatitida má 

elektroforeogram podobný elektroforeogramu typu chronického zánětu [16, 19]. 

 

            Obrázek 11 - Typ chronické hepatopatie [19] 
 

2.4.4 Typ nefrotického syndromu 

Z důvodu poškození ledvin dochází k poklesu albuminu a γ – globulinů, které 

projdou glomerulárním sítem kvůli malé molekulové hmotnosti. Naopak frakce  
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α2 a β2 – globulinů, které jsou zastoupeny bílkovinami s vysokou molekulovou 

hmotností jsou zvýšené. V některých případech je pozorován vzestup α1 – globulinů, 

které nejspíš vyrovnávají pokles onkotického tlaku z důvodu ztrát albuminu [16, 19].  

 

           Obrázek 12 - Nefrotický syndrom [19] 
 

2.4.5 Malnutriční typ  

U hladovění je charakteristický velký pokles celkové bílkoviny s výraznou 

hypoalbuminémií a to z důvodu poruchy syntézy, která je zapříčiněna nedostatkem 

aminokyselin. Dále dochází k poklesu β1 – globulinů, naopak frakce α1, α2 a γ – 

globulinů jsou normální nebo zvýšené z důvodu vyrovnání poklesu onkotického tlaku, 

který je stejně jako u nefrotického syndromu snížený kvůli ztrátě albuminu [8, 16]. 

 

2.4.6 Monoklonální hyperimunoglobulinémi  

Monoklonální hyperimunoglobulinémie vzniká klonální proliferací plazmocytů, 

které produkují monoklonální imunoglobuliny, což se v elektroforéze projeví úzkým 

pruhem kdekoli v elektroforeogramu. Nejčastěji se abnormální biosyntéza týká 

imunoglobulinů IgG, IgM a IgA, velmi zřídka IgD a IgE. Tento obraz je typický pro 

mnohočetný myelom [2, 16]. 
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Obrázek 13 – Monoklonální gradient gama [24]  

 

2.4.7 Vzácnější nálezy v elektroforéze  

Mezi vzácné nálezy, které je možné pomocí elektroforézy rozeznat patří 

analbuminémie, bisalbuminémie, deficit α1 – antitrypsinu, hypogamaglobulinémie, 

atransferinémie, fibrinogen a hemolytické sérum. Fyziologické změny 

elektroforeogramu jsou patrné u kojenců a malých dětí a dále u těhotných žen [16]. 

Analbuminémie je vzácné genetické onemocnění, kdy dochází k vymizení frakce 

albuminu, naopak dochází ke zvýšení ostatních frakcí bílkovin z důvodu udržení 

onkotického tlaku. Klinické příznaky analbuminémie jsou otoky [2].  

Bisalbuminémie je zdvojení frakce albuminu, které může být trvalé vlivem 

dědičné mutace nebo přechodné u pacientů léčených vysokými dávkami 

betalaktamovými antibiotiky nebo při pankreatitidě [2].  

Deficit α1 – antitrypsinu je způsobený genetickou poruchou, kdy dochází k 

poruše tvorby α1 – antitrypsinu v játrech. Buďto dochází k tvorbě defektního enzymu, 

který se hromadí v játrech a může tak způsobit cirhózu jater nebo se α1 – antitrypsin 

netvoří vůbec a dochází tak k poškození plic, kde α1 – antitrypsin brání destrukci plicní 

tkáně při přirozené obranyschopnosti proti proteázám [25].  

Fibrinogen je koagulační faktor a protein akutní fáze. Je to dimer složený ze tří 

polypeptidových řetězců α, β a γ. Při koagulaci dochází k odštěpení α peptidového 
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řetězce z důvodu působení trombinu a výsledkem je monomer fibrinu. Následně 

dochází k odštěpení peptidového řetězce β z důvodu opětovného působení trombinu  

a poté dochází k polymerizaci monomerů fibrinu. Monomery jsou pospojovány 

aktivovaným koagulačním faktorem třináct a výsledkem tohoto sledu dějů je vznik 

stabilního trombu. Při elektroforéze se fibrinogen nachází mezi β2 a γ – globuliny, 

fibrinogen je přítomen při odběru krve do antikoagulačního roztoku nebo při 

poruchách hemokoagulace [16, 22]. 

Fyziologické změny elektroforeogramu jsou u kojenců a malých dětí, kdy 

dochází k hypogamaglobulinémii a ke zvýšení α1 a α2 – globulinů, především  

α2 – makroglobulin. Fyziologické změny nastávají i u těhotných žen, kdy dochází ke 

snížení albuminu vlivem hemodiluce, naopak α1, α2 a β1 – globuliny jsou zvýšeny [16]. 

 

2.5 Imunofixace 

Imunofixace je metoda, která se používá k průkazu a typizaci monoklonálního 

gradientu neboli paraproteinu. Dále se imunofixace využívá jako screeningové 

vyšetření při AL amyloidóze, kde hladina paraproteinu je natolik nízká, že nelze 

detekovat klasickou elektroforézou nebo u pacientů, kterým byl diagnostikován 

mnohočetný myelom, ale při klasické elektroforéze nebyl gradient detekován [2, 26].  

Paraproteiny jsou produkované z plazmatických buněk, které vznikly z jednoho 

klonu buněk. Paraprotein může být tvořen celou molekulou imunoglobulinu, tedy 

lehkými i těžkými řetězci nebo se může vyskytovat jako fragment, který je tvořen 

pouze lehkými nebo těžkými řetězci. Nejčastěji se vyskytující paraprotein je 

imunoglobulin IgG, dále pak IgM a IgA. Výskyt paraproteinu imunoglobulinu IgD, IgE 

nebo biklonálního gradientu je velmi nízký [2, 26].  

Principem imunofixace je reakce protilátky s antisérem proti imunoglobulinu IgG, 

IgM, IgA a proti lehkým řetězcům kapa a lamba. Výsledkem je precipitát, který se 

hodnotí vizuálně. Výhodou imunofixace je detekce paraproteinu o velmi nízké 

koncentraci až 0,25 g/l, což znamená, že imunofixace je mnohonásobně citlivější než 

imunoelektroforéza [2, 26]. 
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2.6 Onemocnění charakteristická změnou v gamma frakci    

2.6.1 Mnohočetný myelom 

Mnohočetný myelom je maligní onemocnění způsobené proliferací maligně 

transformovaných plazmatických buněk. Tyto transformované plazmatické buňky 

infiltrují kostní dřeň s následným útlumem fyziologické krvetvorby. V krvi a moči jsou 

přítomny monoklonální imunoglobuliny. Etiologie onemocnění je neznámá [26, 27].  

Klinické symptomy u mnohočetného myelomu jsou velmi různorodé. Dochází k 

poškození tkání a orgánů vlivem samotného paraproteinu popřípadě nádorovými 

buňkami. V kostech vznikají osteolytická ložiska, která vedou k postižení kostry. Útlum 

fyziologické krvetvorby má za následek anémii, leukopenii a trombocytopenii [28, 29].  

Při diagnostice mnohočetného myelomu se provádí laboratorní vyšetření 

krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů, vyšetření kostní dřeně a 

elektroforéza séra a moči s následnou imunofixací. V moči se prokazují volné 

monoklonální lehké řetězce tzv. Bence – Jonesova bílkovina [28, 29].  

 

2.6.2 Maligní lymfoproliferativní onemocnění  

Mezi maligní lymfoproliferativní onemocnění patří Waldenströmova 

makroglobulinémie, maligní lymfomy a chronická lymfatická leukémie [26]. 

Waldenströmova makroglobulinémie je maligní onemocnění způsobené 

proliferací maligně transformovaných plazmatických buněk produkující monoklonální 

imunoglobulin IgM. Pro stanovení diagnózy se využívá histologický průkaz infiltrace 

kostní dřeně lymfocytárními buňkami a elektroforéza s následnou imunofixací. 

Waldenströmova makroglobulinémie je 10x méně častá než mnohočetný myelom 

[26, 27]. 

Maligní lymfomy jsou lymfoproliferativní onemocnění, které lze rozdělit na 

Hodgkinův lymfom a nehodgkinské lymfomy. Dochází k malignímu bujení především 

v lymfatických uzlinách, slezině a kostní dřeni. Pro stanovení diagnózy se využívá 

především histologické vyšetření mízních uzlin [27]. 
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Chronická lymfatická leukémie je maligní lymfoproliferativní onemocnění 

charakterizované zvýšeným počtem zralých lymfocytů, které jsou imunologicky málo 

funkční až afunkční. K hromadění těchto lymfocytů dochází v periferní krvi, kostní dřeni 

a v lymfatických orgánech [27].  

 

2.6.3 Nemoci z těžkých řetězců  

Nemoc z těžkých řetězců je velmi vzácné onemocnění způsobené proliferací 

jednoho klonu plazmatických buněk produkující těžké řetězce, ale bez produkce 

řetězců lehkých. Rozlišuje se nemoc z těžkých řetězců alfa, gama a mí [26].   

 

2.6.4 Primární amyloidóza  

Amyloidóza je onemocnění, při kterém dochází k ukládání amyloidu do tkání. 

Amyloid je látka, kterou naše tělo není schopné odbourat. Amyloid je tvořen vláknitou 

a nevláknitou proteinovou složkou. Vláknitá složka je tvořena amyloidovými fibrilami, 

které jsou tvořené monoklonálními lehkými řetězci lambda nebo kappa. Primární 

amyloidóza je často komplikací mnohočetného myelomu, kdy dochází k proliferaci 

maligně transformovaných plazmatických buněk, které produkují velké množství 

protilátek. Tyto protilátky jsou základem pro amyloid [26, 27].  
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3 CÍL PRÁCE  
 

Hlavním cílem bakalářské práce je detailní popis elektromigračních technik 

používaných k dělení a identifikaci proteinů lidského krevního séra.  K základním 

technikám patří elektroforéza na agarózovém gelu s vysokorozlišovací modifikací a 

imunofixace. Všechny tyto techniky slouží k identifikaci jednotlivých sérových proteinů. 

Dalším cílem práce je popis elektroforeogramů typických pro vybraná onemocnění. 

Součástí praktické části je též porovnání elektroforézy běžnou technikou a metody 

vysokorozlišovací, která může v některých konkrétních případech nabídnout detailnější 

rozlišení jednotlivých frakcí bílkovinného spektra krevního séra u vybraných 

onemocnění.   
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4 METODIKA  

4.1 Elektroforéza běžnou metodou  

Pro elektroforetické vyšetření bílkovin krevního séra se odebírá venózní krev do 

zkumavky s akcelerátorem hemokoagulace. Po transportu do laboratoře se zkumavka s 

krví centrifuguje po dobu 10 minut při 3500 otáčkách. Po centrifugaci je nutné oddělit 

sérum od erytrocytů. Sérum je stabilní 1 den při teplotě 15 – 25°C a 90 dní  

při teplotě -20°C [30].  

Na elektroforézu sérových bílkovin byl použit kit Sebia Hydragel Protein K 20 kat. 

č. 3200 pro 100 gelů. 

 

4.1.1 Příprava reagencií  

− Tris/barbitalový pufr: 1 lahvičku koncentrovaného pufru doplníme do 1000 ml 

v Erlenmayerově baňce destilovanou vodou. 

− Ředící roztok pro amidočerň: 60 ml zásobního ředícího roztoku před použitím 

promícháme.  

− Barvící roztok amidočerň: 1 lahvičku koncentrované barvy naředíme s 60 ml 

ředícího roztoku a doplníme do 300 ml v Erlenmayerově baňce destilovanou 

vodou. Následně barvící roztok v Erlenmayerově baňce mícháme na třepačce 

po dobu 15 min.  

− Odbarvovací roztok: 1 ml koncentrovaného roztoku doplníme do 1000 ml 

v Erlenmayerově baňce destilovanou vodou. 

− Agarozové gely 

− Aplikátory pro nanášení vzorků  

− Tenké filtrační papíry 

− Vzorky sér: Rozmrazíme při pokojové teplotě [30]. 

  

4.1.2 Nanášení vzorků  

Nejprve je potřeba připravit aparaturu pro elektroforézu. Do vany nalijeme  

300 ml připraveného pufru a následně vyrovnáme hladiny v dělících komorách vany 
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mírním nakloněním vany, to zajistí, že oba konce gelu budou rovnoměrně ponořeny  

do pufru [30].  

K šedé linii aplikačního zařízení K20 napipetujeme 120 μl destilované vody. Poté 

vyjmeme agarozový gel z ochranného obalu a osušíme agarozovou stranu gelu tenkým 

filtračním papírem. Následně opřeme hranu gelu agarozovou stranou vzhůru o šedou 

linii aplikačního zařízení K20 a pomalu pokládáme gel tak, aby došlo k rovnoměrnému 

rozprostření destilované vody pod gelem a k vytlačení vzduchových bublin [30]. 

Do jamek aplikačního hřebínku reverzním způsobem pipetujeme co nejrychleji 

10 μl vzorku. Z aplikačního hřebínku odlomíme ochrannou část a vložíme hřebínek do 

aplikačního zařízení K20 do polohy 5. Poté pomocí makrošroubu aplikačního zařízení 

spustíme raménko s hřebínkem po dobu 40 s, tak aby došlo k obtisknutí aplikačního 

hřebínku do gelu [30]. 

  

 

           Obrázek 14 - Pokládání gelu do aplikačního zařízení K20  
(Veronika Lašťovkova, 2018) 
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            Obrázek 15 - Pipetování vzorku do jamek aplikačního hřebínku  
(Veronika Lašťovkova, 2018) 

 
 

 

          Obrázek 16 - obtisknutí aplikačního hřebínku do gelu (Veronika Lašťovkova, 2018) 

 

 

4.1.3 Dělení  

Gel s nanesenými vzorky přeneseme do vany s dělícími komorami agarozovou 

stranou vzhůru a upevníme ho v nosičích, nanesené vzorky musí být u katody. Zavřeme 

víko vany a připojíme ke zdroji. Zdroj MG 300 SEBIA program 1 (90 V, 200/12 mA, 60 

W, 9999 VH, 22 min) [30]. 
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Obrázek 17 - Dělící vana s gelem (Veronika Lašťovkova, 2018) 
  

4.1.4 Fixace a barvení  

Po ukončení dělení vyjmeme gel z nosiče a vložíme ho agarozovou vrstvou 

vzhůru do sušárny na 20 min při teplotě 80°C. Poté suchý gel ponoříme na 4 min do 

barvícího roztoku amidočerně. Následně obarvený gel promyjeme ve třech lázních 

odbarvovacího roztoku. Odbarvený gel znovu vložíme do sušárny na 2 min při teplotě 

80°C [30].  

 

         Obrázek 18 - Barvící a odbarvovací roztok (Veronika Lašťovkova, 2018) 
 

4.1.5 Denzitometrie  

Vyhodnocení probíhá na denzitometru DVSE Sebia, který pracuje na principu 

měření intenzity záření procházejícího průhlednou plochou. Frakcemi 

elektroforeogramu prochází světlo námi zvolené vlnové délky a dochází k absorpci 
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záření, to se projeví při dopadu na detektor. Výsledkem je grafické znázornění 

elketroforeogramu s číselnými hodnotami jednotlivých frakcí [30].  

 Po zapnutí denzitometru vložíme gely do držáku tak, aby první vzorek byl na 

pozici 1 a frakce albuminu byla na bílé linii, následně gel upevníme na držáku pomocí 

magnetů. Takto připravený gel vložíme do denzitometru a spustíme skenování [29].  

 Grafické znázornění elektroforeogramu s jednotlivými hodnoty se objeví na 

obrazovce. Pokud chceme frakci přidat najedeme na ni tabulátorem a klikneme na 

Insert v opačném případě, kdy chceme frakci ubrat klikneme na Delete a po kliknutí na 

klávesu F10 se hodnoty i grafické znázornění upraví [30]. 

 

Obrázek 19 - Denzitometr Sebia (Veronika Lašťovkova, 2018) 
 

 

 

Obrázek 20 - Výstup měření denzitometru (Veronika Lašťovkova, 2018) 
 



40 
 

4.2 Vysokorozlišovací elektroforéza  

Pro vyšetření bílkovin krevního séra vysokorozlišovací elektroforézou se stejně 

jako pro elektroforézu běžnou metodou odebírá venózní krev do zkumavky 

s akcelerátorem hemokoagulace. Po transportu do laboratoře se zkumavka s krví 

centrifuguje po dobu 10 minut při 3500 otáčkách. Po centrifugaci je nutné oddělit 

sérum od erytrocytů. Sérum je stabilní 1 den při teplotě 15 – 25°C a 90 dní  

při teplotě -20°C [30].  

Na vysokorozlišovací elektroforézu sérových bílkovin byl použit kit Sebia 

Hydragel High Resolution HR K 20 kat. č. 3001. 

 

4.2.1 Příprava reagencií  

- Tris/barbitalový pufr: 1 lahvičku koncentrovaného pufru doplníme do 1000 ml 

v Erlenmayerově baňce destilovanou vodou. 

- Barvící roztok kyselá violeť: 1 lahvičku koncentrované barvy doplníme do 300 

ml v Erlenmayerově baňce destilovanou vodou. Následně barvící roztok v 

Erlenmayerově baňce mícháme na třepačce po dobu 15 min.  

- Odbarvovací roztok: 1 ml koncentrovaného roztoku doplníme do 1000 ml 

v Erlenmayerově baňce destilovanou vodou. 

- Agarozové gely 

- Aplikátory pro nanášení vzorků  

- Tenké filtrační papíry 

- Vzorky sér: Rozmrazíme při pokojové teplotě [30]. 

 



41 
 

 

             Obrázek 21 - Kit Sebia Hydragel HR (Veronika Lašťovková, 2018) 
 

 

4.2.2 Nanášení vzorku  

Nejprve je potřeba připravit aparaturu pro elektroforézu. Do vany nalijeme  

300 ml připraveného pufru a následně vyrovnáme hladiny v dělících komorách vany 

mírním nakloněním vany, to zajistí, že oba konce gelu budou rovnoměrně ponořeny  

do pufru [30].  

K šedé linii aplikačního zařízení K20 napipetujeme 120 μl destilované vody. Poté 

vyjmeme agarozový gel z ochranného obalu a osušíme agarozovou stranu gelu tenkým 

filtračním papírem. Následně opřeme hranu gelu agarozovou stranou vzhůru o šedou 

linii aplikačního zařízení K20 a pomalu pokládáme gel tak, aby došlo k rovnoměrnému 

rozprostření destilované vody pod gelem a k vytlačení vzduchových bublin [30]. 

Do jamek aplikačního hřebínku reverzním způsobem napipetujeme co nejrychleji 

10 μl vzorku. Z aplikačního hřebínku odlomíme ochrannou část a vložíme hřebínek do 

aplikačního zařízení K20 do polohy 5. Poté pomocí makrošroubu aplikačního zařízení 

spustíme raménko s hřebínkem po dobu 30 s, tak aby došlo k obtisknutí aplikačního 

hřebínku do gelu [30]. 
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                  Obrázek 22 - Osušení gelu filtračním papírem (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

4.2.3 Dělení  

Gel s nanesenými vzorky přeneseme do vany s dělícími komorami agarozovou 

stranou vzhůru a upevníme ho v nosičích, nanesené vzorky musí být u katody. Zavřeme 

víko vany a připojíme ke zdroji. Zdroj MG 300 SEBIA program 5 (80 V, 200/9 mA, 60 W, 

9999 VH, 40 min) [30]. 

 

 

        Obrázek 23 - Zvolený program na zdroji Sebia (Veronika Lašťovková, 2018) 
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4.2.4 Fixace a barvení  

Po ukončení dělení vyjmeme gel z nosiče a vložíme ho agarozovou vrstvou 

vzhůru do sušárny na 20 min při teplotě 80°C. Poté suchý gel ponoříme na 10 min do 

barvícího roztoku. Následně obarvený gel promyjeme ve třech lázních odbarvovacího 

roztoku. Odbarvený gel znovu vložíme do sušárny na 2 min při teplotě 80°C [30].  

 

 

Obrázek 24 - Barvící a odbarvovací roztoky (Veronika Lašťovkova, 2018) 

 

4.2.5 Denzitometrie  

Vyhodnocení vysokorozlišovací elektroforézy probíhá stejně jako elektroforéza 

běžnou metodou na denzitometru DVSE Sebia nebo vizuálně. Pokud hodnotíme 

elektroforeogram vizuálně je to metoda kvalitativní, protože nemůže určit koncentraci 

jednotlivých frakcí pouhým okem. Naopak vyhodnocení pomocí denzitometru je 

kvantitativní a poskytuje nám číselné hodnoty jednotlivých frakcí [30].  

Práce s denzitometrem je stejná jako u běžné elektroforézy, pouze umístění 

gelu do držáku je odlišné. První nanesený vzorek je na pozici 1 a konec 

elektroforeogramu všech nanesených vzorků nesmí překročit startovací linii. Následně 

upevníme gel k držáku a postupujeme stejně jako u běžné elektroforézy [30].  
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              Obrázek 25 - Umístění gelu do držáku (Veronika Lašťovková, 2018) 
 

  

4.3 Imunofixace  

Na imunofixaci byl použit kit HYDRAGEL IF K20, kat. č. 3031 (bez antisér) + kit 

ANTISERA AND FIXATIVE IF, kat. č. 4815. 

  

4.3.1 Příprava reagencií 

- Pufr (TRIS/BARBITAL BUFFER TAMPON): 1 lahvičku koncentrovaného pufru 

doplníme do 1000 ml v Erlenmayerově baňce destilovanou vodou. 

- Barvící roztok kyselá violeť: 1 lahvičku koncentrované barvy doplníme do  

300 ml v Erlenmayerově baňce destilovanou vodou. Následně barvící roztok  

v Erlenmayerově baňce mícháme na třepačce po dobu 15 min.  

- Odbarvovací roztok: 1 ml koncentrovaného roztoku doplníme do 1000 ml 

v Erlenmayerově baňce destilovanou vodou. 

- Diluent pro vzorky: Připraven pro použití.  

- Fixační roztok a protilátky IgG, IgA, IgM, kappa a lambda: 5 lahviček s antiséry 

proti IgG, IgA, IgM, řetězcům kappa a lambda o objemu 1 ml. Dále 1 lahvičku 

fixačního roztoku o objemu 2,5 ml.  

- Fyziologický roztok (0,9 % NaCl): 18 g NaCl rozpustíme ve 2000 ml destilované 

vody. 
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- Fluidil: Připraven k použití.  

- Agarozové gely 

- Aplikátory pro nanášení vzorků  

- Tlusté a tenké filtrační papíry 

- Vzorky sér: Rozmrazíme při pokojové teplotě nebo použijeme čerstvá séra [30]. 

 

 

               Obrázek 26 – Kit Sebia Hydragel IF (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

4.3.2 Příprava vzorku 

Při použití čerstvého séra pipetujeme do eppendrofských zkumavek v případě 

IgG pipetujeme 20 μl séra a 100 μl diluentu. V případě elektroforézy, IgA, IgM, kappa a 

lambda pipetujeme 50 μl séra a 100 μl diluentu. Uzavřené eppendrofské zkumavky 

mícháme na vortexu a necháme 5 min stát při pokojové teplotě [30].  

Pokud použijeme sérum zmražené je nutné sérum rozmrazit a následně vzorek 

upravíme pomocí fluidilu, protože rozmražená séra mohou být hyperviskózní  

nebo zakalená a z tohoto důvodu by obtížně difundovala skrze zoubky aplikátoru. 

Pipetujeme do eppendrofské zkumavky 75 μl séra a 25 μl fluidilu a mícháme  

na vortexu. Poté pokračujeme stejným způsobem jako v předešlém odstavci [30].  

 

4.3.3 Nanášení vzorku 

Nejprve je potřeba připravit aparaturu pro elektroforézu. Do vany nalijeme  

300 ml připraveného pufru a následně vyrovnáme hladiny v dělících komorách vany 
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mírním nakloněním vany, to zajistí, že oba konce gelu budou rovnoměrně ponořeny  

do pufru [30].  

K šedé linii aplikačního zařízení K20 pipetujeme 120 μl destilované vody. Poté 

vyjmeme agarozový gel z ochranného obalu a osušíme agarozovou stranu gelu tenkým 

filtračním papírem. Následně opřeme hranu gelu agarozovou stranou vzhůru o šedou 

linii aplikačního zařízení K20 a pomalu pokládáme gel tak, aby došlo k rovnoměrnému 

rozprostření destilované vody pod gelem a k vytlačení vzduchových bublin [30]. 

Do jamek aplikačního hřebínku reverzním způsobem pipetujeme co nejrychleji 

10 μl naředěného vzorku dle tabulky 2. Z aplikačního hřebínku odlomíme ochrannou 

část a vložíme hřebínek do aplikačního zařízení K20 do polohy 6. Poté pomocí 

makrošroubu aplikačního zařízení spustíme raménko s hřebínkem po dobu  

60 s, tak aby došlo k obtisknutí aplikačního hřebínku do gelu [30]. 

 

Tabulka 2 - Schéma pipetování vzorku do aplikačního hřebene [30] 

Číslo jamky 1 2 3 4 5 6 

Ředění ELP IgG IgA IgM Kappa Lambda 

 

 

       Obrázek 27 - Gel s aplikačním hřebenem 
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4.3.4 Dělení  

Gel s nanesenými vzorky přeneseme do vany s dělícími komorami agarozovou 

stranou vzhůru a upevníme ho v nosičích, nanesené vzorky musí být u katody. Zavřeme 

víko vany a připojíme ke zdroji. Zdroj MG 300 SEBIA program 2 (100 V, 200/16 mA,  

60 W, 9999 VH, 20 min) [30]. 

 

4.3.5 Vlastní imunofixace  

K šedé linii aplikačního zařízení K20 pipetujeme 120 μl destilované vody.  

Poté vyjmeme agarozový gel z dělící komory a opřeme hranu gelu agarozovou stranou 

vzhůru o šedou linii aplikačního zařízení K20 a pomalu pokládáme gel tak, aby došlo 

k rovnoměrnému rozprostření destilované vody pod gelem a k vytlačení vzduchových 

bublin. Na takto připravený gel vložíme aplikační šablonu s prohlubněmi a ukotvíme ji 

v aplikačním zařízení [30]. 

 

            Obrázek 28 - Gel s aplikační šablonou (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Fixační roztoky a antiséra pipetujeme reverzním způsobem do prohlubní dle 

tabulky 3. Následně inkubujeme 5 min při pokojové teplotě. Po inkubaci odsajeme 

přebytek reagencií hřebenem filtračního papíru a to tak, že vložíme konec filtračního 

papíru s hřebenem pod úhlem 30° do štěrbiny na dolním konci prohlubní šablony [30].  
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Tabulka 3 - Pipetování fixačního roztoku a antisér [30] 

Prohlubeň Objem Reagencie Barva 

ELP 40 μl Fixační roztok Žlutá 

G 25 μl Antisérum proti těžkým řetězcům γ Růžová 

A 25 μl Antisérum proti těžkým řetězcům α Tmavomodrá 

M 25 μl Antisérum proti těžkým řetězcům μ Žlutozelená 

K 25 μl 
Antisérum proti lehkým řetězcům 

kappa 
Zelená 

L 25 μl 
Antisérum proti lehkým řetězcům 

lambda 
Modrá 

 

 

 

            Obrázek 29 - Fixační roztok a antiséra (Veronika Lašťovková, 2018) 
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Obrázek 30 - Fixační roztoky a antiséra v prohlubních (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

 

           Obrázek 31 - Odsátí přebytku reagencií hřebenem filtračního papíru  
         (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Odejmeme aplikační šablonu a na agarozový gel položíme tlustý filtrační papír a 

4 min necháme filtrační papír absorbovat přebytečná antiséra. Následně agarozový gel 

ponoříme na 5 min do lázně s fyziologickým roztokem [30].  
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            Obrázek 32 - Obtisk filtračního papíru (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Po uběhnutí 5 min vložíme gel agarozovou vrstvou vzhůru do sušárny na 10 min 

při teplotě 80°C a přiložíme na něj tlustý filtrační papír. Poté suchý gel bez filtračního 

papíru ponoříme na 3 min do lázně s fyziologickým roztokem. Poté gel vložíme na  

4 min do barvícího roztoku a následně obarvený gel promyjeme ve třech lázních 

odbarvovacího roztoku. Odbarvený gel znovu vložíme do sušárny na 2 min při teplotě 

80°C [30]. 

  

4.3.6 Vyhodnocení  

Imunofixace slouží k identifikaci abnormálního proužku v elektroforéze. První 

sloupec (ELP) slouží jako referenční elektroforéza za použití fixačního roztoku. 

V ostatních sloupcích jsou naneseny antiséra proti těžkým řetězcům (G, A, M) a proti 

volným a vázaným řetězcům kappa a lambda (K, L).  Dochází k tvorbě komplexu 

antigen – protilátka, který je v gelové vrstvě po precipitaci obarven [30].  

Monoklonální gradient je prokázán, pokud dojde k tvorbě precipitátu tedy 

monoklonálního proužku s jedním z antisér proti těžkým a zároveň s jedním z antisér 

proti lehkým řetězcům, dále musí být monoklonální proužek ve stejné migrační 

vzdálenosti jako podezřelý monoklonální proužek v referenčním sloupci ELP [30]. 

Monoklonální gradient je také prokázán, pokud dojde k vytvoření 

monoklonálního proužku s jedním z antisér proti lehkým řetězcům bez tvorby 
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monoklonálního proužku s jedním z antisér proti těžkým řetězcům. V takovém případě 

se jedná a gamapatii lehkých řetězců nebo o vzácnou gamapatii IgD či IgE. Chybění 

monoklonálního proužku s jedním z antisér proti lehkým řetězcům značí gamapatii 

těžkých řetězců [30]. 

 Pokud ve sloupci referenční elektroforézy je přítomen monoklonální proužek, 

ale v ostatních sloupcích monoklonální proužek chybí pravděpodobně se jedná o 

fibrinogen a vzorek je tedy plazma [30].  

 

       Obrázek 33 - Imunofixace (Veronika Lašťovková, 2018) 
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5 VÝSLEDKY  

5.1 Výsledky běžné a vysokorozlišovací elektroforézy  
 

 

 

 Obrázek 34 - Elektroforeogram vzorků 1-7 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Vysokorozlišovací elektroforéza zachytila frakci prealbuminu, v případě běžné 

elektroforézy tomu tak nebylo. U obou technik byl detekován monoklonální gradient 

gama u vzorku č. 1, jehož koncentrace je 34,1% a u vzorku č. 2, jehož koncentrace 

je19,1%. U vzorku č. 3 a č. 6 byl detekován fibrinogen a vzorkem tedy byla plazma 

nikoli sérum. U vzorku č. 4 a 5 lze pozorovat tmavší zónu frakce imunoglobulinu, která 

je způsobena polyklonální protilátkou.  U vzorku č. 7 frakce beta splývá s gama, tento 

jev je charakteristický u alkoholismu.  

 Při vysokorozlišovací elektroforéze nebyl dodržen pracovní postup. Obtisknutí 

hřebínku do gelu trvalo 60 s místo předepsaných 30 s. Tato chyba má za následek vyšší 

koncentraci vzorku v gelu a jednotlivé zóny nejsou ostře ohraničené, jako je tomu u 

dodržení postupu.  
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Obrázek 35 - Elektroforeogram vzorků 8-14 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Vysokorozlišovací elektroforéza zachytila frakci prealbuminu, v případě běžné 

elektroforézy tomu tak nebylo. Ani u jedné techniky nebyly detekovány změny 

elektroforeogramu. Při vysokorozlišovací elektroforéze taktéž nebyl dodržen postup, 

jako tomu bylo u vzorku 1-7.  

 

Obrázek 36 - Elektroforeogram vzorků 15-21 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Vysokorozlišovací elektroforéza zachytila frakci prealbuminu, v případě běžné 

elektroforézy tomu tak nebylo. U obou technik byl detekován monoklonální gradient 

gama u vzorku č. 16, jehož koncentrace v případě vysokorozlišovací elektroforézy je 
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10,3%, v případě běžné elektroforézy také 10,3%. U vzorku č. 15 a 20 je tmavší zóna 

frakce imunoglobulinu, způsobená polyklonální protilátkou.  

 

 

Obrázek 37 - Elektroforeogram vzorků 22-28 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Elektroforeogramy běžné elektroforézy jsou totožné, jako elektroforeogramy 

vysokorozlišovací elektroforézy. U obou technik byl detekován monoklonální gradient 

gama u vzorku č. 25, jehož koncentrace v případě vysokorozlišovací elektroforézy je 

8,5%, v případě běžné elektroforézy 6,5%. U vzorku č. 26 frakce beta splývá s frakcí 

gama. U vzorku č. 27 byl detekován fibrinogen a vzorkem tedy byla plazma nikoli 

sérum. 
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Obrázek 38 - Elektroforeogram vzorků 29-35 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Elektroforeogramy běžné elektroforézy jsou totožné, jako elektroforeogramy 

vysokorozlišovací elektroforézy. U vzorku č. 31 lze pozorovat tmavší zónu frakce 

imunoglobulinu, způsobenou polyklonální protilátkou. U vzorku č. 35 nebylo použito 

pacientovo sérum ale negativní kontrola, kde dle předpokladu nedošlo ke změně 

elektroforeogramu.  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Obrázek 39 - Elektroforeogram vzorků 36-42 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Elektroforeogramy běžné elektroforézy jsou totožné, jako elektroforeogramy 

vysokorozlišovací elektroforézy. U obou technik byl detekován monoklonální gradient 
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gama u vzorku č. 42, jehož koncentrace v případě vysokorozlišovací elektroforézy je 

10,8%, v případě běžné elektroforézy 18,4%.  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Obrázek 40 - Elektroforeogram vzorků 43-49 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Elektroforeogramy běžné elektroforézy jsou totožné, jako elektroforeogramy 

vysokorozlišovací elektroforézy, ani jedna z technik neodhalila změnu 

elektroforeogramu. 

 

 

Obrázek 41 - Elektroforeogram vzorků 50-56 (Veronika Lašťovková, 2018) 
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Vysokorozlišovací elektroforéza zachytila frakci prealbuminu, v případě běžné 

elektroforézy tomu tak nebylo. U obou technik byl detekován gradient u vzorku č. 50  

a vzorku č. 53. V případě vzorku č. 50 se jednalo o monoklonální gradient gama v beta 

zóně, jehož koncentrace u obou technik byla12,2%.  Gradient vzorku č. 53 měl 

koncentraci v případě běžné elektroforézy je 23,2%, v případě vysokorozlišovací 

elektroforézy 27,2%. 

 

 

Obrázek 42 - Elektroforeogram vzorků 57-63 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Vysokorozlišovací elektroforéza zachytila frakci prealbuminu, v případě běžné 

elektroforézy tomu tak nebylo. U obou technik byl detekován monoklonální gradient 

gama u vzorku č. 1, 3 a 6. V případě běžné elektroforézy měl gradient u vzorky č. 57 

koncentraci 8,4%, u vzorku č. 59 3,9% a u vzorku č. 62 27,6 %. V případě 

vysokorozlišovací elektroforézy měl gradient u vzorky č. 57 koncentraci 8,5%, u vzorku 

č. 3 2,9% a u vzorku č. 6 32,8 %. U vzorku č. 57 byla v případě vysokorozlišovací 

elektroforézy zachycena biklonální gamapatie. Tento jev může být způsoben 

nedokonalým odbarvením gelu. U vzorku č. 58 a 61 lze pozorovat tmavší zónu frakce 

imunoglobulinu, která je způsobena polyklonální protilátkou.  
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Obrázek 43 - Elektroforeogram vzorků 64-70 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Vysokorozlišovací elektroforéza zachytila frakci prealbuminu, v případě běžné 

elektroforézy tomu tak nebylo. Vysokorozlišovací elektroforéza zachytila monoklonální 

gradient gama u vzorku č. 67, jehož koncentrace je 5,3%, v případě běžné elektroforézy 

tomu tak nebylo. 
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5.2 Výsledky imunofixace   
 

 

Obrázek 44 - Výsledek imunofixace (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

Dle kontrolní elektroforézy na levé straně je patrné, že monoklonální gradient 

gama je tvořen těžkými řetězci A a lehkými řetězci lambda.  
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6 KAZUISTIKY 

6.1 Pacient 1   

Žena, 46 let, diagnóza: monoklonální gamapatie 

Dárkyně krevné plazmy, v roce 2013 záchyt paraproteinu v rámci pravidelného ročního 

vyšetření dárců. Pomocí imunofixace byl zjištěn monokonální gradient typu IgG kappa. 

Následně vyřazena ze seznamu dárců a dále sledována v hematologické ambulanci 

v Jindřichově Hradec. 

 

Obrázek 45 – Elektroforéza a imunoficaxe se záchytem monoklonálního gradientu Ig 
kappa (Veronika Lašťovková, 2018) 

           

6.2 Pacient 2  

Muž, 81 let, diagnóza: mnohočetný myelom 

V rámci hospitalizace v roce 2015 pro bolesti zad provedeno elektroforéza s výsledkem 

biklonální gradient v oblasti gama. Pomocí imunofixace byl zjištěn gradient typu IgG 

Kappa, jehož koncentrace byla 23,5%. Následně byl pacient předán do hematologické 

ambulance v Jindřichově Hradci, kde v roce 2016 byla opět provedena elektroforéza 

s následnou imunofixací, koncentrace gradientu byla 4,8%.  
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Obrázek 46 - Elektroforéza v roce 2015, vzorek 2 a opětovná elektroforáza v roce 2017, 
vzorek 2 (Veronika Lašťovková, 2018) 

 

6.3 Pacient 3  

Žena, 71 let, diagnóza: monoklonální gamapatie 

Pro vysokou sedimentaci byla pacientce v roce 2017 provedena elektroforéza 

s výsledkem biklonální gradient v oblasti gama. Pomocí imunofixace byl zjištěn gradient 

typu IgA Kappa, jehož koncentrace byla 15%. V roce 2018 byla opět provedena 

elektroforéza s imunofixací, kde byla koncentrace gradientu 14,9%. 

 

Obrázek 47 - Imunofixace s gradientem typu IgA kappa (Veronika Lašťovková, 2018) 
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6.4 Pacient 4  

Muž, 75 let, diagnóza: B – chronická lymfatická leukémie (B-CLL) 

Z důvodu diagnostiky lymfomu byla pacientovi mezi ostatní vyšetření zařazena 

elektroforéza, záchyt monoklonálního gradientu v oblasti gama. Imunofixace se při 

tomto onemocnění neprovádí.   

 

       

Obrázek 48 - Elektroforéza v roce 2015, vzorek 6 a opětovná elektroforéza v roce 2017, 
vzorek 2 (Veronika Lašťovková, 2018) 
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7 DISKUZE  
 

Gelová elektroforéza nám jako jedna z mála metod v klinické laboratoři umožňuje 

rozdělení bílkovin krevního séra do několika frakcí. Během rozvoje některých 

patologických stavů se jednotlivé frakce charakteristický mění, a to jak kvalitativně, tak 

i kvantitativně. V přítomnosti monoklonálního gradientu dochází k tvorbě atypické 

zóny kdekoli v elektroforeogramu. Následná imunofixace umožňuje typizaci 

monoklonálního gradientu reakcí protilátky s antisérem. Elektroforéza společně 

s imunofixací slouží k diagnostice řady onemocnění a monitorování léčby. 

Úkolem bakalářské práce bylo popsání elektromigračních technik používaných 

k dělení a identifikaci bílkovin lidského krevního séra. Pro tyto účely byla zvolena 

elektroforéza běžnou metodou a elektroforéza vysokorozlišovací metodou. Dále 

bakalářská práce popisuje elektroforeogramy typické pro vybraná onemocnění. 

 Sedmdesát vzorků zahrnující i negativní kontrolu bylo separováno běžnou  

a vysokorozlišovací elektroforézou. U obou technik je důležitá preanalytická fáze,  

jak ze strany laboranta, tak zdravotní sestry. Chyba v preanalytické fázi, a to především 

v odběru byla objevena u pacienta č. 3, 6, 27, kdy vzorkem byla plazma, nikoli sérum. 

Tyto vzorky mají charakteristicky změněný elektroforeogram vlivem přítomnosti 

fibrinogenu. Tato chyba má za následek opětovný odběr pacienta a opětovné 

provedení separace bílkovin krevního séra. 

 Nejdříve byly vzorky separovány běžnou elektroforézou. Tato metoda se oproti 

jiným metodám v laboratoři klinické biochemie provádí manuálně. To obnáší zručnost 

laboranta, zkušenosti při odečítání a také je metoda poměrně časově náročná. Změna 

elektroforeogramu byla nejčastěji zapříčiněna přítomností paraproteinu, přítomností 

polyklonální protilátky a u vzorku č. 7 a č. 26 frakce gama splývá s beta. Pokud frakce 

gama splývá s beta vzniká podezření na alkoholismus.   

 Dále byly stejné vzorky separovány pomocí vysokorozlišovací elektroforézy. 

Stejně jako běžná elektroforéza se provádí manuálně. U vzorku č. 1 až 14 nebyl 

dodržen předepsaný pracovní postup. Obtisknutí hřebínku do gelu trvalo 60 s místo 

předepsaných 30 s. Tato chyba způsobila vyšší koncentraci vzorku v gelu a jednotlivé 
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zóny nebyly ostře ohraničené, jako je tomu u nižší koncentrace vzorku. Ke změně 

elektroforeogramu došlo u stejných vzorků jako u běžné elektroforézy. Pouze u vzorku 

č. 57 byla v případě vysokorozlišovací elektroforézy detekována biklonální gamapatie. 

Po opětovném provedení separace tohoto vzorku biklonální gamapatie nebyla 

zachycena, z toho lze usoudit, že v prvním případě gel byl nedostatečně odbarven a 

zbytek barvy se jevil jako biklonální gradient.  

 Vzorkem č. 35 nebylo pacientovo sérum, ale byla použita negativní kontrola. 

Negativní kontrola, ale i ta pozitivní slouží jako kontrola kvality v laboratoři. Úkolem 

těchto kontrol je zjistit, zda výsledky jsou validní. Jak v případě běžné, tak v případě 

vysokorozlišovací elektroforézy nedošlo ke změně elektroforeogramu u vzorku č. 35.  

 Z časového hlediska jsou obě metody, jak vysokorozlišovací, tak běžná 

elektroforéza na stejné úrovni. Jeden z rozdílů těchto metod je, že vysokorozlišovací 

elektroforézu lze hodnotit denzitometricky ale i vizuálně, běžná elektroforéza se 

hodnotí vždy pomocí denzitometru. Další rozdíl v těchto metodách je cena. Cena 

komerčně dodávaného kitu Sebia pro běžnou elektroforézu stojí 23 002 Kč, v tomto 

kitu se nachází 100 gelů, tedy kit celkem pro 700 vzorků. Cena komerčně dodávaného 

kitu Sebia pro vysokorozlišovací elektroforézu stojí 5 000 Kč, v tomto kitu se nachází 10 

gelů, tedy kit celkem pro 70 vzorků. Cena provedení 7 vzorků, tedy použití 1 gelu stojí 

běžnou metodou 230 Kč, v případě vysokorozlišovací elektroforézy 500 Kč.  

V dalším kroku praktické části bakalářské práce byla provedena imunofixace, 

kde byl použit vzorek č. 1, dle kontrolní elektroforézy na levé straně gelu bylo patrné, 

že monoklonální gradient gama je tvořen těžkými řetězci A a lehkými řetězci lambda. 

Imunofixace je časově a cenově náročná metoda. Obsahuje dva hlavní kroky, v prvním 

kroku probíhá běžná elektroforéza a ve druhém kroku probíhá inkubace s antiséry 

proti těžkým řetězcum IgG, IgM, IgA a lehkým řetězcům kappa a lambda. Narozdíl od 

běžné nebo vysokorozlišovací elektroforézy není odečítání tak náročné a zvládne jej i 

méně zkušený laborant. Nevýhodou této metody je spotřeba jednoho gelu na 

imunofixaci pouze jednoho vzorku nikoli sedmi. Imunofixace v klinické laboratoři je 

nepostradatelnou metodou v identifikaci paraproteinů.  
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Z kazuistik je patrné, že elektroforéza napomáhá k diagnostice řady 

hematologických onemocnění. U dárců krve se elektroforéza bílkovin krevního séra 

provádí alespoň 1x ročně. V případě náhodného záchytu je dárce krve vyřazen  

ze seznamu dárců.  

 V bakalářské práci nebyly zaznamenány rozdíly v patologicky se změněném 

elektroforeogramu běžné elektroforézy a elektroforézy vysokorozlišovací. Tato 

vysokorozlišovací metoda standardně zachycuje navíc pouze frakci prealbuminu. 

Možnosti záchytu patologického stavu nezvyšuje. Z tohoto důvodu a z důvodu 

ekonomického je použití běžné elektroforézy v klinické laboratoři dostačující.   
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8 ZÁVĚR 
 

  Elektroforéza bílkovin krevního séra má nenahraditelné místo v klinické 

laboratoři. Je to velmi pracná a časově náročná metoda, k jejímuž odečítání je potřeba 

zkušený laborant. Charakteristicky změněný elektroforeogram napomáhá k diagnostice 

řady onemocnění.  

Z výsledku a kazuistik je patrné, že nejčastěji ke změně elektroforeogramu 

došlo vlivem přítomnosti paraproteinu, který je typický pro některá  

hemato-onkologická onemocnění.  Při analýze 70 vzorků byla zjištěna chyba 

v preanalytické fázi u 3 vzorků. Tato chyba ovlivňuje výsledek separace a je nutný 

opětovný odběr pacienta a opětovné provedení separace bílkovin krevního séra. 

 Porovnáním elektroforeogramů běžné elektroforézy s elektroforézou 

vysokorozlišovací bylo zjištěno, že tyto metody se v záchytnosti neliší a z tohoto 

důvodu a z důvodu ekonomického je použití běžné elektroforézy v klinické laboratoři 

dostačující.   
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12 Seznam příloh  
 

Výsledky měření běžné elektroforézy  

Číslo 
vzorku 

Alb Alfa 1 Alfa 2 Beta 1 Beta 2 Gama 

1 44,5 % 3,0 % 9,8 % 6,4 % 2,2 % 34,1 % 

2 57,2 % 3,8 % 9,4 % 8,1 % 2,4 % 19,1 %  

3 62,1 % 3,5 % 12,8 % 7,9 % 7,6 % 6,1 % 

4 52,3 % 1,9 % 7,1 % 5,6 % 2,9 % 29,3 % 

5 58,3 % 2,8 % 9,3 % 6,9 % 2,8 % 19,9 % 

6 57,3 % 2,9 % 8,7 % 6,6 % 8,2 % 16,3 % 

7 47,0 % 2,5 % 4,4 % 6,4 % - 39,7 % 

8 49,6 % 3,1 % 12,4 % 8,2 % 5,3 % 21,4 % 

9 56,6 %  3,2 % 11,8 % 8,0 % 5,2 % 15,2 % 

10 52,2 % 4,3 % 14,0 % 9,1 % 5,2 % 15,2 % 

11 57,2 % 3,5 % 10,6 % 7,6 % 4,0 % 17,1 % 

12 57,9 % 3,8 % 9,9 % 8,7 % 4,4 % 15,3 % 

13 58,7 % 2,8 % 10,1 % 7,1 % 3,0 % 18,3 % 

14 57,7 % 2,6 % 8,9 % 7,9 % 5,1 % 18,0 % 

15 59,0 % 2,1 % 13,9 % 9,9 % 4,3 % 10,8 % 

16 51,5 % 2,9 % 14,8 % 8,8 % 4,3 % 18,0 % 

17 55,4 % 4,8 % 13,4 % 9,6 % 5,0 % 11,8 % 

18 54,6 % 3,6 % 10,8 %  8,3 %  3,8 % 18,9 % 

19 57,2 % 3,0 % 10,2 % 6,3 % 2,5 % 20,8 % 

20 53,1 % 3,0 % 12,5 % 6,5 % 4,5 % 20,4 % 

21 59,4 % 2,6 % 11,0 % 7,3 % 3,7 % 16,0 % 

22 53,3 % 3,8 % 10,7 % 11,0 % 7,5 % 13,7 % 

23 51,5 % 3,8 % 11,4 % 9,4 % 4,4 % 19,5 % 

24 59,6 % 3,2 % 12,0 % 6,4 % 3,2 % 15,6 % 

25 56,0 % 3,5 % 15,8 % 7,5 % 4,4 % 12,8 % 

26 44,0 % 3,7 % 8,7 % 6,1 % 5,4 % 32,1 % 

27 51,8 % 3,5 % 11,5 % 8,9 % 13,3 % 11,0 % 

28 59,0 % 2,1 % 13,9 % 9,9 % 4,3 % 10,8 % 

29 62,5 % 2,1 % 12,9 % 8,2 % 3,6 % 10,7 % 

30 61,5 % 2,3 % 9,7 % 9,4 % 5,3 % 11,8 % 

31 49,9 % 5,9 % 13,3 % 6,6 % 3,1 % 21,2 % 

32 56,1 % 5,2 % 15,1 % 6,2 % 4,7 % 12,7 % 

33 56,4 % 3,4 % 14,1 % 7,8 % 5,4 % 12,9 % 

34 51,2 % 6,0 % 18,8 % 8,3 % 4,8 % 10,9 % 

35 
(kontrola) 

62,3 % 2,8 % 10,3 % 9,2 % 4,6 % 10,8 % 

36 55,7 % 2,8 % 13,5 % 8,3 % 4,9 % 14,8 % 

37 62,1 % 2,9 % 10,6 % 8,7 % 4,7 % 11,0 % 

38 54,8 % 5,6 % 14,4 % 8,4 % 5,9 % 10,9 % 
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39 60,4 % 3,0 % 10,9 % 9,1 % 3,9 % 12,7 % 

40 61,3 % 3,2 % 9,7 % 7,1 % 4,1 % 14,6 % 

41 57,1 % 3,6 % 12,7 % 6,7 % 4,1 % 15,8 % 

42 62,1 % 3,9 % 7,9 % 5,6 % 2,6 % 17,9 % 

43 61,3 % 2,5 % 9,0 % 9,1 % 4,7 % 13,4 % 

44 52,8 % 2,9 % 12,0 % 8,3 % 5,0 % 19,0 % 

45 63,6 % 2,4 % 11,0 % 7,6 % 5,5 % 9,9 % 

46 57,9 % 2,9 % 11,0 % 7,2 % 4,4 % 16,6 % 

47 59,2 % 3,0 % 11,2 % 7,5 % 3,4 % 15,7 % 

48 59,3 % 2,7 % 9,4 % 7,5 % 3,7 % 17,4 % 

49 46,1 % 5,0 % 12,2 % 9,1 % 8,5 % 19,1 % 

50 58,1 % 4,2 % 11,2 % 17,1 % - 9,2 % 

51 57,3 % 2,4 % 12,5 % 9,1 % 4,9 % 13,8 % 

52 57,5 % 4,6 % 13,6 % 8,0 % 4,3 % 12,0 % 

53 49,2 % 4,4 % 13,5 % 6,2 % 3,5 % 23,2 % 

54 58,8 % 3,4 % 10,1 % 8,4 % 4,1 % 15,2 % 

55 60,2 % 2,5 % 9,3 % 9,8 % 4,0 % 14,2 % 

56 52,1 % 2,5 % 8,9 % 8,9 % 6,4 % 21,2 % 

57 58,0 % 3,3 % 12,9 % 7,5 % 4,4 % 13,9 % 

58 49,5 % 3,3 % 13,3 % 6,8 % 4,0 % 23,1 % 

59 63,9 % 4,8 % 15,6 % 8,3 % 3,5 % 3,9 % 

60 63,4 % 3,0 % 12,9 % 7,7 % 3,4 % 9,6 % 

61 61,5 % 3,3 % 10,8 % 7,5 % 3,3 % 13,6 % 

62 51,7 % 2,7 % 9,0 % 5,6 % 3,4 % 27,6 % 

63 59,6 % 3,0 % 10,0 % 6,8 % 2,9 % 17,7 % 

64 60,3 % 2,1 % 12,2 % 6,8 % 4,3 % 14,3 % 

65 56,8 % 4,9 % 12,5 % 7,6 % 3,8 % 14,4 % 

66 57,9 % 2,5 % 9,7 % 7,9 % 5,3 % 16,7 % 

67 56,2 % 2,9 % 11,1 % 7,5 % 5,4 % 16,9 % 

68 57,1 % 3,1 % 11,7 % 8,0 % 3,4 % 16,7 % 

69 57,5 % 2,1 % 10,1 % 7,9 % 4,7 % 17,7 % 

70 60,4 % 3,1 % 9,7 % 7,7 % 4,0 % 15,1 % 
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Výsledky měření vysokorozlišovací elektroforézy  

Číslo 
vzorku 

Pre-
Alb 

Alb 
Alfa  

1 
Alfa  

2 
Alfa  

2 
Alfa  

2 
Beta 

1 
Beta 

2 
Gama 

1 - 
29,8 

% 
3,5 % 5,9 % 7,3 % 4,3 % 6,2 % 2,8 % 

40,2 
% 

2 0,5 % 
36,7 

% 
4,1 % 6,9 % 7,7 % 5,2 % 7,0 % 2,4 % 

25,2 
% 

3 0,8 % 
40,6 

% 
4,3 % 8,3 % 

10,2 
% 

3,9 % 
10,3 

% 
11,7 

% 
9,9 % 

4 - 
37,5 

% 
4,0 % 2,7 % 8,5 % 3,6 % 7,1 % 3,1 % 

33,5 
% 

5 0,4 % 
35,3 

% 
3,4 % 6,1 % 7,9 % 3,4 % 7,8 % 2,8 % 

32,9 
% 

6 0,4 % 
35,1 

% 
3,1 % 5,6 % 7,0 % 2,6 % 6,9 % 

13,1 
% 

26,1 
% 

7 - 
31,8 

% 
2,9 % 0,9 % 3,4 % 2,6 % 6,9 % - 

51,5 
% 

8 0,3 % 31,5 
% 

2,8 % 8,6 % 10,4 
% 

4,0 % 7,7 % 6,0 % 28,7 
% 

9 0,6 % 40,0 
% 

2,7 % 8,1 % 7,3 % 5,7 % 7,6 % 7,5 % 20,5 
% 

10 0,3 % 35,1 
% 

4,7 % 6,6 % 11,8 
% 

4,0 % 9,7 % 7,5 % 20,3 
% 

11 0,3 % 40,0 
% 

3,3 % 7,1 % 8,1 % 4,2 % 7,6 % 5,6 % 23,8 
% 

12 0,7 % 28,6 
% 

3,6 % 7,5 % 6,6 % 5,9 % 11,8 
% 

8,1 % 23,8 
% 

13 0,3 % 41,6 
% 

3,0 % 6,5 % 8,2 % 3,3 % 7,1 % 3,4 % 26,6 
% 

14 0,3 % 39,4 
% 

2,7 % 5,6 % 7,1 % 3,9 % 7,8 % 5,6 % 27,6 
% 

15 0,4 % 44,0 
% 

2,2 % 5,8 % 12,6 
% 

4,8 % 9,7 % 3,4 % 17,1 
% 

16 0,1 % 37,7 
% 

2,9 % 7,0 % 9,5 % 6,3 % 6,6 % 5,1 % 24,8 
% 

17 - 41,2 
% 

5,1 % 6,0 % 11,2 
% 

6,1 % 7,3 % 6,0 % 17,1 
% 

18 - 40,0 
% 

3,5 % 4,9 % 8,8 % 4,7 % 7,3 % 4,6 % 26,2 
% 

19 0,3 % 40,8 
% 

2,8 % 5,2 % 7,7 % 3,2 % 6,5 % 3,6 % 29,9 
% 

20 0,2 % 36,4 
% 

3,0 % 5,8 % 9,0 % 3,7 % 6,0 % 5,2 % 30,7 
% 

21 0,3 % 41,4 
% 

2,6 % 5,5 % 6,7 % 6,5 % 5,9 % 6,3 % 24,8 
% 
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22 - 40,4 
% 

3,8 % 5,6 % 8,0 % 4,0 % 9,8 % 5,8 % 22,6 
% 

23 0,2 % 37,4 
% 

4,2 % 4,4 % 10,4 
% 

4,7 % 7,4 % 5,4 % 25,9 
% 

24 0,2 % 43,2 
% 

3,1 % 7,2 % 9,4 % 3,1 % 6,9 % 3,4 % 23,4 
% 

25 0,2 % 39,2 
% 

4,1 % 5,8 % 12,5 
% 

6,4 % 7,2 % 5,2 % 19,1 
% 

26 - 32,7 
% 

3,0 % 4,9 % 5,1 % 4,9 % 3,3 % 4,4 % 41,7 
% 

27 0,2 % 38,8 
% 

3,7 % 5,4 % 8,9 % 4,9 % 6,9 % 5,0 % 26,2 
% 

28 0,4 % 44,0 
% 

2,2 % 5,8 % 12,6 
% 

4,8 % 9,7 % 3,4 % 17,1 
% 

29 0,7 % 43,1 
% 

2,0 % 6,9 % 11,9 
% 

4,4 % 8,9 % 5,9 % 16,2 
% 

30 0,4 % 45,3 
% 

2,4 % 5,9 % 4,7 % 5,3 % 8,3 % 5,1 % 22,6 
% 

31 - 37,0 
% 

5,0 % 4,3 % 10,2 
% 

4,4 % 5,2 % 4,1 % 29,8 
% 

32 - 44,4 
% 

4,6 % 3,1 % 13,2 
% 

4,0 % 4,7 % 5,6 % 20,4 
% 

33 0,1 % 41,6 
% 

3,7 % 5,7 % 11,2 
% 

3,7 % 6,8 % 6,5 % 20,7 
% 

34 0,1 % 38,7 
% 

5,9 % 6,3 % 22,4 
% 

5,4 % 5,6 % 1,8 % 13,8 
% 

35 
(kontrola) 

- 51,7 
% 

2,9 % 4,1 % 6,8 % 3,5 % 8,4 % 3,6 % 18,9 
% 

36 0,7 % 38,3 
% 

3,1 % 6,6 % 10,0 
% 

4,9 % 8,8 % 5,0 % 22,6 
% 

37 0,4 % 45,4 
% 

3,3 % 5,8 % 7,9 % 5,8 % 8,1 % 5,5 % 17,8 
% 

38 - 40,2 
% 

5,2 % 8,5 % 10,8 
% 

4,3 % 7,2 % 6,3 % 17,1 
% 

39 0,5 % 43,8 
% 

3,1 % 7,1 % 5,3 % 6,7 % 9,0 % 4,6 % 19,9 
% 

40 0,5 % 43,7% 3,4 % 5,8 % 6,6 % 4,4 % 6,9 % 5,3 % 23,4 
% 

41 0,4 % 39,6 
% 

3,4 % 6,9 % 4,3 % 9,9 % 7,9 % 4,1 % 23,5 
% 

42 - 45,0 
% 

4,8 % 5,2 % 6,3 % 2,8 % 6,5 % 2,9 % 26,5 
% 

43 0,5 % 45,4 
% 

3,2 % 6,2 % 6,5 % 5,1 % 8,2 % 5,3 % 19,6 
% 

44 0,3 % 37,7 
% 

2,9 % 6,4 % 9,4 % 3,2 % 7,4 % 4,9 % 27,8 
% 
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45 0,5 % 45,3 
% 

2,8 % 6,0 % 7,7 % 6,7 % 6,8 % 7,3 % 16,9 
% 

46 0,3 % 43,8 
% 

3,1 % 5,9 % 12,8 
% 

6,0 % 4,7 % 3,0 % 20,4 
% 

47 0,2 % 45,9 
% 

3,3 % 5,7 % 8,8 % 4,7 % 5,7 % 4,3 % 21,4 
% 

48 0,3 % 45,4 
% 

3,4 % 4,9 % 6,6 % 3,8 % 7,1 % 4,4 % 24,1 
% 

49 0,5 % 39,6 
%  

5,5 % 3,9 % 12,9 
% 

6,8 % 5,9 % 5,4 % 19,5 
% 

50 0,1 % 45,9 
% 

4,6 % 4,8 % 9,3 % 3,1 % 6,6 % 12,2 
% 

13,4 
% 

51 0,2 % 46,3 
% 

2,1 % 6,0 % 6,9 % 4,0 % 8,0 % 5,8 % 20,7 
% 

52 0,1 % 45,0 
% 

5,3 % 5,8 % 11,2 
% 

5,7 % 5,3 % 4,5 % 17,1 
% 

53 0,2 % 40,9 
% 

5,0 % 5,0 % 9,5 % 4,7 % 3,7 % 3,8 % 27,2 
% 

54 0,2 % 46,7 
% 

3,5 % 5,0 % 8,5 % 4,6 % 6,1 % 5,4 % 20,0 
% 

55 0,3 % 48,4 
% 

2,9 % 5,9 % 6,2 % 4,7 % 8,1 % 4,7 % 18,8 
% 

56 0,5 % 45,7 
% 

3,1 % 4,6 % 7,4 % 4,5 % 6,6 % 4,2 % 23,4 
% 

57 0,2 % 49,4 
% 

2,6 % 5,1 % 6,8 % 5,5 % 5,8 % 5,4 % 19,2 
% 

58 0,1 % 41,4 
% 

2,1 % 4,7 % 5,7 % 4,5 % 7,0 % 4,7 % 29,8 
% 

59 0,6 % 53,6 
% 

4,7 % 5,6 % 12,4 
% 

5,5 % 6,0 % 5,6 % 6,0 % 

60 0,3 % 53,9 
% 

2,8 % 5,4 % 8,7 % 4,3 % 7,6 % 2,1 % 14,5 
% 

61 0,2 % 52,5 
% 

3,6 % 5,3 % 6,7 % 3,7 % 5,8 % 4,2 % 18,0 
% 

62 0,1 % 44,6 
% 

2,9 % 4,7 % 5,0 % 2,6 % 4,9 % 2,4 % 32,8 
% 

63 0,4 % 48,8 
% 

2,4 % 6,4 % 6,4 % 4,0 % 6,6 % 1,7 % 23,3 
% 

64 0,5 % 46,7 
% 

2,8 % 7,2 % 9,2 % 4,4 % 6,9 % 4,1 % 18,2 
% 

65 0,1 % 39,2 
% 

4,3 % 6,7 % 9,1 % 5,2 % 7,2 % 5,0 % 23,2 
% 

66 0,5 % 38,7 
% 

1,0 % 5,5 % 2,5 % 11,4 
% 

7,7 % 5,2 % 27,5 
% 

67 0,3 % 39,7 
% 

3,5 % 5,0 % 9,6 % 4,8 % 6,3 % 5,9 % 24,9 
% 
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68 0,3 % 41,0 
% 

3,0 % 5,9 % 9,9 % 4,7 % 6,5 % 5,1 % 23,6 
% 

69 0,4 % 41,1 
% 

2,5 % 5,4 % 7,4 % 4,7 % 6,9 % 5,6 % 26,0 
% 

70 0,4 % 42,7 
% 

2,6 % 5,1 % 5,8 % 4,4 % 8,7 % 5,2 % 25,1 
% 

 

 


