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Stanovení albuminu 
v moči-současná  
stanoviska IFCC 
a NKDEP  
k preanalytice,  
měření a k vydávání  
výsledků U-albuminu

B. Friedecký, J. Kratochvíla,  
Z. Kubíček

DoporUčení oDbornýCh 
společností (gUIDelInes)
Albumin v moči je důležitým biochemickým mar-
kerem zejména v nefrologii a diabetologii. Z deseti 
vybraných národních i mezinárodních doporučení 
bylo pět vypracováno pro účely diabetologie a pět 
nefrologických. Prakticky všechna se shodují 
v nutnosti vyjadřovat výsledky měření ve formě 
ACR (poměru albumin/kreatinin). Ve srovnání 
s ostatními způsoby vyjadřování (koncentrace 
albuminu, rychlost vylučování v čase) má výsledek 
ACR nejvyšší výpovědní hodnotu a nejnižší intra-
individuální biologickou variabilitu.

oDběr a sklaDování
Tělesná námaha, horečnatý stav a poloha při odběru 
působí falešné zvyšování výsledků.
Pro rutinní měření je nejvhodnější skladování vzor-
ků před analýzou v lednici při 2° až 8° C a vytempe-
rování vzorků před měřením na pokojovou teplotu 
k odstranění případných precipitací. Zamrazování 
se nedoporučuje, protože nejsou jasné znalostí 
problémů případné sorpce na stěny odběrových 
zkumavek a jiných ovlivňujících faktorů.
Při odběru se používá příliš mnoha druhů vzorků:
l první ranní moč
l druhá ranní moč
l sběr přes noc (overnight)
l sběr za časový interval
l náhodný vzorek.
Různé odběry významně ovlivňují výsledky měření. 
V současnosti se upřednostňují vzorky první ranní 
moči.

postanalytICká praxe
Všechny výsledky hodnocení postanalytické fáze 
dotazníkovými šetřeními konstatují především velké 

rozdíly mezi tím, jak jsou výsledky vyjadřovány 
a poskytovány. Stejně tak jsou zjišťovány velmi roz-
dílné hodnoty používaných cut off a malá četnost 
shod těchto hodnot v laboratořích s hodnotami 
doporučovanými.

rUtInní metoDy stanovení 
albUmInU v močI
Indikátorové metody, používající proužků jsou 
doporučovány pro ordinace praktických lékařů. 
Každý pozitivní nález, získaný proužky, by měl být 
ověřen kvantitativními imunochemickými metoda-
mi (imunoturbidimetrii/imunonefelometrii).

Imunochemické metody vykazují mez detekce 
2 mg.l-1 až 10 mg.l-1 (pro srovnání mez detekce 
celkového proteinu v moči pomocí stanovení testo-
vacími proužky je asi 150 mg.l1). Mezilaboratorní 
reprodukovatelnost (CVmezilab) v systémech EHK 
se pohybovala v intervalu 5 % až 16,5 % pro koncen-
trace pod 30 mg.l-1 a v intervalu 3,1 % až 12,1 % pro 
koncentrace nad 30 mg.l-1 albuminu. Detailnější roz-
bor výsledků EHK ukazuje, že variabilita výsledků je 
nejen mezilaboratorní, ale i mezi metodami a mezi 
kalibrátory rutinních metod.

reFerenční materIál 
V současné době není k dispozici certifikovaný 
referenční materiál a není uveden ani na seznamu 
JCTLM (Spojené komise IFCC-BIPM pro návaz-
nost v laboratorní medicíně). Rutinní pracovní 
kalibrátory mají hodnoty odvozené srovnáním 
s ředěným sérovým referenčním materiálem 
ERM DA470. Způsob ředění při přenosu hodnot 
není definovaný a ani dokumentovaný. Pracovní 
kalibrátory obsahují různá množství interferujících 
polymerovaných albuminů.
Japonská společnost klinické chemie a japonská 
společnost pro standardy v klinické chemii vyvinu-
la prototyp certifikovaného referenčního materiálu 
s matricí, tvořenou chloridem sodným, fosfátovým 
pufrem a sacharózou a bez obsahu albuminových 
polymerů. Certifikovaná hodnota byla při absenci 
referenční metody ustanovena mezilaboratorními 
pokusy s použitím rutinních imunochemických 
metod. Kontrolní materiál je postoupen k schválení 
a uvedení na seznam JCTLM.

ImUnoChemICké a hplC 
metoDy
Mezi imunochemickými metodami a metodami 
HPLC se nacházejí systematické diference, přičemž 
metody HPLC poskytují vyšší výsledky. Rozdíl se 
vysvětluje dvěma zcela odlišnými příčinami:
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1) Sníženou imunoreaktivitou albuminu po vylou-
čení ledvinami
2) Nespecifičnosti použitých metod HPLC, která 
má za následek společnou eluci jiných proteinů ze 
separační kolony s albuminem.
V případě (1) by poskytovala metoda HPLC správ-
nější výsledky, v případě (2) by tomu bylo právě 
naopak. Poslední výzkumy naznačují platnost vyšší 
správnosti imunochemického měření.

reFerenční metoDy 
Očekává se, že budou na principu metod LC-MS/
MS. Několik takových metod je již navrženo a pub-
likováno. Metody tandemové MS umožní nejen 
kvantifikaci celkového množství albuminu v moči, 
ale také srovnávací studie albuminových fragmentů 
za různých patologických stavů.

prozatímní závěry IFCC
l používat zásadně pojmu U-albumin a vyhýbat 

se pojmu „mikroalbuminurie“
l preferovat první ranní moč jako vzorek použitý 

k analýzám
l nezamrazovat pro skladování!
l skladovat v chladničce a před analýzou vytem-

perovat na teplotu laboratoře
l vydávat výsledky ve formě poměru albumin/

kreatinin
l ideální je používat jako jednotky měření mg/

mmol
l upustit od vyjadřování výsledků v jednotkách 

hmotnostní koncentrace. 
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