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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова Процедура је писани документ којим се детаљно утврђује начин на који се 

приступа одређивању протеина у серуму и урину уз помоћ система за електрофорезу 

"HYDRASYS 2 SCAN" 

ЕФ= електрофореза 

ИФЕ= имунофиксација 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Предмет Процедуре за eлекрофорезу је да дефинише процес електрофоретског 

раздвајања и диференцијације протеина у серуму и урину. Поред описа радa, 

Процедура дефинише и област и место примене, као и доделу одговорности за 

извођење анализе, примену Процедуре и доделу одговорности за контролу резултата и 

контролу примене Процедуре. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Одсек биохемијске лабораторије, радно место "електрофореза". Намењено је 

запосленом са радним распоредом на наведеном радном месту. Са Процедуром су 

упознати сви запослени y Одсеку биохемијске лабораторије, а посебно запослени на 

радном месту "електрофореза" 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове Процедуре одговорни су сви радници у Одељењу биохемијске 

лабораторије, а посебно радници на радном месту "електрофореза". За контролу 

Процедуре одговоран је Шеф Одсека биохемијске лабораторије. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ: 

У Одељењу биохемијске лабораторије (Служба клиничке лабораторије) врши се 

елекртофоретско раздвајање и диференцијација протеина на полуаутоматским систему 

за електрофорезу (HYDRASYS 2 SCAN, фирме произвођача SEBIA).  
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Систем за електрофорезу се састоји од: 

 апарата за електрофорезу 

 денситометра 

 пратећег компјутера који врши обраду података 

Одређивање се врши из серума и 24-часовног урина. Припрема узорка серума 

подразумева уобичајени поступак, као и за све остале серумске узорке (начин 

узорковања и припрему дефинише Процедура), након чега се на неком од аутоматских 

биохемијских анализатора (према Процедури за одређивање биохемијских параметара) одреди 

вредност оних серумских параметра (уреа, креатинин, укупни протеини, албумин, Cа, IgG, IgA, 

IgM, b2 микроглобулин) који су неопходни за даљи поступак ЕФ/ИФЕ.  

24-h урин (сакупљање дефинише Упутство), се хомогенизује, измери му се тачна вредност 

запремине, и од целокупне количине се узме репрезентативни узорак. Од овог узорка се након 

центрифугирања (по Процедури) један део користи за одређивање вредности протеинурије на 

неком од аутоматских биохемијских анализатора (према Процедури за одређивање 

биохемијских параметара), а остатак у поступку ЕФ и ИФЕ.  

За поступак ЕФ и ИФЕ користе се комерцијалне ЕФ/ИФЕ траке, контроле, антитела, боје и 

растварачи фирме произвођача SEBIA. 

На траке за ЕФ раздвајање се постављају нативни узорци серума и узорци урина, који 

су, у зависности од вредности протеинурије, претходно концентровани тако да 

вредност протеина у том узорку урина буде око 1 g/L (по Упутству произвођача). По 

наношењу узорака на траку за ЕФ, она се ставља у анализатор у коме се врши 

елекртофоретско раздвајањe, и са њом се даље поступа према Упутству произвођача 

опреме. На свакој траци се oбавезно на једну од позиција за наношење узорка ставља 

комерцијални контролни серум (долази у два нивоа вредности-пaтолошка и нормална) 

чиме се врши провера квалитета рада. 

За унос података и израду налога на анализатору (тражених параметара) задужен је 

лаботраторијски техничар распоређен на радно место "електрофореза". 

Након завршеног поступка ЕФ, а у зависности од изгледа траке, уколико је то потребно 

или захтевано од стране ординирајућег лекара, узорци серума и урина се даље 

анализирају кроз поступак ИФЕ. 

За ИФЕ користе се комерцијалне траке за ИФЕ, које омогућавају да се изврши 

диференцијација и идентификација интактних моноклонских компоненти, као и 

слободних моноклонских ланаца.  

Након ЕФ и/или ИФЕ траке се очитавају у денсидометру, тако добијени подаци се 

анализирају уз помоћ специјалног компјутерског програма, на основу кога се издаје 
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резултат тј. налаз. За анализу резултата и контрола, као и за издавање резултата 

задужен је медицински биохемичар. 

Упутство за рад на систему за електрофорезу, Упутство за апликацију тестова и 

Упутство за одржавање апаратуре се налазе на радном месту уз систем за 

електрофорезу, и у сваком тренутку су доступна како медицинском биохемичару, тако 

и лабораторијском техничару распоређеном на то радно место. 

 

6. РЕФЕРЕНЦЕ И ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА: 

1. Смернице добре лабораторијске праксе 

2. Медицинска биохемија-принципи и методе (Нада Мајкић-Singh, Славица Спасић, 

Марина Стопјанов, Зорана Јелић-Ивановић, Весна Спасојевић-Калимановска 1995) 

3. Основи клиничке хемије (Norbert N. Tietz 1997) 

4. Медицинска биохемија (Нада Мајкић-Singh 1994) 

5. Оригинална упутства произвођача опреме 

6. Номенклатура услуга РЗЗО за терцијерну здравствену заштиту 

 


