
Plazmatické  bielkoviny a ich 
význam



Plazmatické bielkoviny

Kvatitatívne najviac zastúpená zložka krvnej 

plazmy

Funkcie:

• Udržiavanie onkotického tlaku

• Transport

• Udržiavanie ABR

• Hemokoagulácia

• Obranyschopnosť

• Nutričná funkcia



syntéza

Hladina plazmatických 
bielkovín

Poruchy
sekrécie

degradácia Patologické 
straty

Redistribúcia
(edémy, ascites)



Syntéza plazmatických bielkovín

• Pečeň – hepatocyty

• Plazmatické bunky

• Finalizácia v Golgiho aparáte



Degradácia plazmatických bielkovín

• Glykoproteíny – desializácia

• Receptory – internalizácia

• Pečeň – fenestrované kapiláry, bez bazálnej
membrány

• Oblička – nízkomolekulové bielkoviny



Patobiochemické zmeny 
plazmatických bielkovín

• Generalizované kvantitatívne zmeny

- hypoproteinémia

- hyperproteinémia

• Izolované kvantitatívne zmeny

- dysproteinémia

• Kvalitatívne zmeny

- paraproteinémia



Hypoproteinémia

Pseudohypoproteinémia

• Infúzna terapia

• Hyperhydratácia

• Gravidita 

Pravá hypoproteinémia

• Porucha syntézy

- hereditárna

- získaná

• Zvýšené straty

- močom

- stolicou

- kožou

• Nedostatočný prívod bielk.

- hladovanie

- malabsorpcia



Hyperproteinémie

Pseudohyperproteinémia

• Nedostatok tekutín

• Vracanie

• Hnačky

• Dekompenzovaný diabetes 
mellitus

Pravá hyperproteinémia

• Hypergamaglobulinémia

- polyklonálna

- monoklonálna



Možnosti vyšetrovania plazmatických 
bielkovín

• Základné skríningové vyšetrenia

- celkové bielkoviny

- albumín

- elektroforéza bielkovín

• Špeciálne vyšetrenia

- kvantitatívna imunoelektroforéza

- nefelometrické stanovenia jednotlivých proteínov



Stanovenie celkových bielkovín v 
sére

Referenčné hodnoty:

60 – 80 g/l



Albumín

Referenčné hodnoty:

36 – 52 g/l



Albumín

Znížené hladiny:

• Zápaly

• Malígne nádory

• Hepatopatie

• Nefrotický syndróm

• Exsudatívne enteropatie

• Chron. alkoholizmus

• Straty bielkovín močom

• Popáleniny 

• Malnutrícia

Zvýšené hladiny:

• hemokoncentrácia



Vyšetrovanie plazmatických hladín 
bielkovín

• Samotné stanovenie celkových bielkovín

• Kombinácia celkových bielkovín a albumínu 
umožňuje usudzovať na hladinu globulínov



Elektroforéza plazmatických bielkovín



Elektroforéza plazmatických 
bielkovín

• Albumín

• Alfa-1-globulíny

alfa-1-antitrypsín, alfa-1-kyslý glykoproteín

• Alfa-2-globulíny

ceruloplazmín, haptoglobín, alfa-2-makroglobulín

• Beta-globulíny

C-reaktívny proteín,fibrinogén, transferín

• Gama-globulíny

Imunoglobulíny A, G, M



Akútny zápal



Chronický zápal



Cirhóza pečene



Nefrotický syndróm



Vyšetrenie jednotlivých 
špecifických bielkovín a ich význam

Alfa-1-antitrypsín:

Deficit A1AT

Ceruloplazmín:

Wilsonova choroba

Haptoglobín:

Hemolytické stavy



Albumín, prealbumín:

Hodnotenie proteosyntetickej funkcie pečene

Proteíny akútnej fázy:

Z bielkovín krvnej plazmy sem patrí najmä alfa-1-

antitrypsín, alfa-1-kyslý glykoproteín, ceruloplazmín, 

haptoglobín, fibrinogén, CRP. Hodnotenie aktivity zá-

palového procesu, nádorové ochorenia

Fibrinogén:

Poruchy hemokoagulácie



Transferín:

Metabolizmus železa

Feritín:

Odhad zásob železa

Alfa-2-makroglobulín:

Fibromarker pre posúdenie aktivity fibrogenézy v 

pečeni



C-reaktívny proteín

Názov vznikol od schopnosti precipitovať C-polysacharid pneu-

mokokov. Syntetizovaný je v pečeni pod vplyvom hlavne IL-6.

U zdravého človeka sú len nepatrné hladiny.

6-9 hod. po začiatku zápalu začína stúpať a vrchol dosahuje za 

1-3 dni.

V porovnaní s ďalšími reaktantami akútnej fázy stúpa 

najrýchlejšie.



Dynamika nárastu hladín CRP



C-reaktívny proteín

Indikácie:

• Včasná diagnostika bakteriálnych infekcií u 
novorodenca

• Sledovanie priebehu bakteriálnej infekcie

• Rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie

• Včasný záchyt hnisavých komplikácií po operáciach



Hypergamaglobulinémie

• Polyklonálna hypergamaglobulinémia

• Monoklonálna hypergamaglobulinémia



Syntéza imunoglobulínov



Hypergamaglobulinémia



Synchronizácia syntézy imunoglobulínov



Monoklonálna gamapatia



Monoklonálna hypergamaglobulinémia

Ide o klinicko-laboratórny syndróm

Obligatórna

• Mnohopočetný myelóm

• Waldenstromova makroglobulinémia

• Choroba ťažkých reťazcov

Fakultatívna

• Ochorenia pečene

• Autoimúnne ochorenia



Zmeny v krvi pri paraproteinémii

• Zrýchlenie sedimentácie erytrocytov

• Peniažkovatenie erytrocytov

• Hyperviskozita séra

- krvácavosť

- neurologické príznaky

- nefropatia

• Kryoglobulinémia (5%)

• Pyroglobulinémia (1%)



Mnohopočetný myelóm

• 1% z onkologických ochorení

• 15% z hematologických onkologických ochorení

• Ide o nádorové ochorenie, ktoré vzniká ako 
dôsledok nekontrolovanej klonálnej proliferácie a 
akumulácie nádorových plazmatických buniek. 





Mnohopočetný  myelóm

Diagnostika (podľa Natl.Cancer Institute, USA):

• Prítomnosť viac ako 10% plazmocytov + atypie v dreni

• Rtg nález osteolytických lézií

• Nález M-gradientu v sére (presahuje o viac ako 20% hornú 
hranicu normy danej triedy Ig) + pokles ostatných tried Ig

• Pozitívny BJP

Potrebná je prítomnosť aspoň dvoch kritérií











Diagnostika monoklonálnych gamapatií

Skríning:

• Elektroforéza bielkovín séra, resp.moču

Potvrdenie diagnózy:

• Imunoelektroforéza

• Imunofixácia

Kvantifikácia paraproteínu:

• Imunochemické stanovenie paraproteínu









Pacient
Klinické príznaky

Celkové bielkoviny, albumín

Elektroforéza bielkovín

Špecifické bielkoviny

Imunoelektroforéza



Postup stanovenia

blank Serum 1 Serum 2

Pracovný roztok 1000 μl 1000 μl 1000 μl

sérum 100 μl 100 μl

Destilovana voda 100 μl

blank Sérum 1 Sérum 2

Bromkrezolová zeleň 1000μl 1000 μl 1000 μl

Sérum 100 μl 100 μl

Destilovaná voda 100 μl

Premiešať a inkubovať 10 minút, absorbanciu merať pri 546 nm oproti blanku

Premiešať a po 10 minútach merať absorbanciu oproti vode pri 630 nm


