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 Proteinúria 

 prítomnosť niekoľko sto bielkovín 

pochádzajúcich  z plazmy, obličiek a 

močových ciest 

 

 vyšetrenie a diferenciácia bielkovín v 

moči je neinvazívna dg. metóda užitočná 

na dôkaz a dif. dg.  nefropatií 



 Proteinúria - definícia 

Močová exkrécia bielkovín > 150 mg/d 

Mikroalbuminúria 

Enzymúria –> straty tubulárnych enzýmov 

Obrat tubulárnych bb. / renálne poškodenie 



Fyziologická proteinúria   

vek, výživa, poloha, fyzická aktivita a teplota 

Vplyv: 

 Albuminúria < 20mg/d/1,73m2 

 Tamm-Horsfallov proteín 

- tvorí sa v hrubom ramienku HS a v DT 

- 25-75 mg/d/1,73m2 

- znížená tvorba svedčí pre poruchu drene 



 Klasifikácia proteinúrie 

Nepatologická: 
 Posturálna (ortostatická) 

 Febrilná/histúria 

 Námahou indukovaná proteinúria 

 

Proteinúria 
 Glomerulová 

 Tubulárna 

 Zmiešaná  



 Mikroalbuminúria 

 mierne izolované zvýšenie albumínu v moči 25-

200 mg/l 

 

 indikátor včasnej nefropatie   

      

   diabetická nefropatia 

   hypertenzia 



 Enzymúria 

 Enzýmy sú roztrúsené pozdĺž celého nefrónu a vo 

vnútri tubulárnych bb.  
 

 > 40 rôznych enzýmov sa testovalo na rozlíšenie 
jednotlivých obličkových chorôb 

 Klinický význam              NAG, AlaninAminoPeptidáza 



Glomerulová proteinúria 

 zvýšená filtračná nálož bielkovín 

 porucha filtračnej bariéry GBM a epitelových bb. 

 zvýšená permeabilita pre bielkoviny 

 elektrický náboj GBM a veľkosť pórov 

P O D O C Y T Y  

 Nefrotický syndróm 

 GN: membránová, MPGN, systémová GN (SLE) 

 HUS (Hemolyticko-uremický sy) 

 Hyperfiltrácia v reziduálnych  nefrónoch  



 Tubulárna proteinúria 

 poškodená tubulárna reabsorpcia voľne 

filtrovaných proteínov plazmy  

 dedičné tubulopatie postihujúce proximálny tubulus 

 Cystinóza 

 Wilsonová choroba 

 Loweho syndróm 

Dedičné nefropatie Získané nefropatie 

 Poliekové poškodenie 

 TIN 

 Akútna tubulárna nekróza 

 otrava ťažkými kovmi 

 refluxová nefropatia  



 Tubulárna proteinúria 

  Tubulo-intersticiálne poškodenia 

  nefrotoxicity vyvolanej endogénnymi  

  alebo exogénnymi substanciami 

Nízkomolekulové bielkoviny 

Marker 

  Retinol BP, Lyzozým, Beta-2 mikroglobulín 



 Proteinúria 

Tubulárna Glomerulárna

 Hlavná bielkovina nízkomol. bielkoviny albumín

selektívna/neselektívna

 Mechanizmus porucha tubulárnych funkcií zvýšená permeabilita GBM

 Veľkosť proteinúrie < 1g/d 1 - 15 g/d

 Základná nefropatia známa pred proteinúriou včasný znak nefropatie

 Opuchy nie áno



 Proteinúria – vyšetrovacie metódy 

–  semikvantitatívny skríning 

–  1+  cca 300mg/l  

–  2+  ~1g/l 

–  3+  ~3g/l 

–  4+  ~20-30g/l 

 

– senzitivita a špecificita testu je 90% 

Papierikové metódy 



 Proteinúria – vyšetrovacie metódy 

- 20% sulfosalicylová kyselina 

- biuretová metóda 

meranie proteínových markerov je presnejšie 

 albumín, alfa-1mikroglobulín, Trf, IgG, Cys-C,  

 retinol binding proteín, beta-2mikroglobulín 

Albumín glomerulová proteinúria

Alfa-1-mikroglobulín tubulárna proteinúria

IgG glomerulová a tubulárna dysfunkcia

NAG akútne/chronické tubulopatie



Index  selektivity 

 Proteinúria – vyšetrovacie metódy 

 poškodenie BM glomerulov vedie k väčšiemu alebo menšiemu 

zvýšeniu priestupnosti pre rôzne veľké molekuly bielkovín 

 proteinúria sa môže deliť na  

1. selektívnu (prepúšťa hlavne nízkomolekulové proteíny) 

2. neselektívna  (prepúšťa aj bielkoviny s vyššou Mr ) 

 

Index selektivity: 

porovnanie klírensu bielkoviny s nižšou Mr  

(napr. albumín, transferín)  

s klírensom bielkoviny s vyššou Mr (napr. IgG) 

Hodnotenie:  selektívna < 0.1     intermediárna 0.1 - 0.3    neselektívna     > 0.3  



 Proteinúria – vyšetrovacie metódy 

Bielkoviny  sa separujú podľa:     

 elektroforetická separácia proteínov na  

   10% PolyAkrylamidovom GEli 

 moč sa  nemusí zahusťovať 

 semikvantitatívna metóda 

SD-PAGE 

 elektrického náboja 

 molekulovej hmotnosti 



Proteinúria – vyšetrovacie metódy 

SD-PAGE Výhody: spoľahlivo rozlíši typ proteinúrie:  

 glomerulová (selektívna/neselektívna) 
 tubulárna 
 zmiešaná  proteinúria (G+T)! 

Chorobné procesy – rozdelenie proteinúrie: 
 
1) selektívna glomerulárna proteinúria (albumín + transferín) 
2) neselektívna glomerulárna proteinúria (albumín + transferín+Ig) 
3) tubulárna mikroproteinúria 

1) kompletná mikroproteinúria (proteíny 10 000 – 70 000) 
2) nekompletná mikroproteinúria (proteíny 10 000 – 40 000) 

4) Bence-Jonsova proteinúria 
5) Prítomnosť Hb 
6) Zmiešaná proteinúria – glomerulo-tubulárna 



 Schéma typických nálezov proteínov v moči SDS-PAGE 



 SDS - PAGE 



 SDS - PAGE 



 SDS - PAGE 



 Proteinúria - Záver 

rozlíši 

obmedzenie 

 neodlíši jednotlivé  choroby glomerulov či tubulov, ich 

etiológiu a patogenézu  

Užitočný renálny parameter 

 glomerulopatiu, tubulopatiu a dysfunkciu 



 Ďakujem za pozornosť 


