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ENZYMATICKÉ STANOVENIE MOČOVINY V SÉRE 

 

Princíp 

Močovina sa pôsobením enzýmu ureázy katalyticky štiepi na amoniak a oxid uhličitý. V 

prítomnosti glutamátdehydrogenázy (GDH) a redukovaného NADH reaguje amoniak (ako 

amóniové ióny, NH4
+
) s 2-oxoglutarátom za vzniku L-glutamátu a NAD

+
. Množstvo 

vytvoreného NAD
+
 je priamo úmerné množstvu amoniaku. Na hydrolýzu jedného molu 

močoviny sa spotrebujú dva moly NADH. Spotreba NADH sa meria poklesom absorbancie 

pri 340 nm. 

 

 

Chemikálie a roztoky 

 Sérum 

 Činidlo 1 (Tris pufor pH 7.8 120 mmol/l; ADP 0.75 mmol/l; ureáza  667 μkat/l; GDH 

 6.7 μkat/l) 

 Činidlo 2 (2-oxoglutarát 25 mmol/l; NADH 1.2 mmol/l) 

 Destilovná voda 

 Štandardný roztok močoviny 15 mmol/l 
 

Postup 

Vzorka, štandardný roztok a porovnávací roztok sa pripravia podľa schémy v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1  Príprava vzoriek na stanovenie močoviny v sére 
Reagents (ml) Vzorka (ml) Štandardný 

roztok (ml) 

Porovnávací roztok 

(ml) 

Činidlo 1 1 1 - 

Sérum 0,01 - - 

Štandardný roztok  - 0,01 - 

Destilovaná voda  - - 1,5 

Premiešat a inkubovať 1 minútu pri laboratórnej teplote 

Činidlo 2 0,25 0,25 - 

Premiešat a zmerať absorbanciu pri 340 nm po 30 sekundách (A1) a po 1 minúte (A2) vzorky 

a štandardného roztoku oproti porovnávaciemu roztoku. 
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Výpočet 

A (vzorky) = (A1-A2)/min 

A (štand. roztoku) = (A1-A2)/min 

 

                                             A (vzorky) 

Močovina (mmol/l) = ------------------------------   x  cštand. roztoku 

                                       A (štand. roztoku) 

 

 

Referenčné hodnoty: 2,5-8,4 mmol/l  

 

Hodnotenie 

 

Močovina je koncovým degradačným produktom metabolizmu bielkovín a aminokyselín. Ide 

o nízkomolekulovú látku syntetizovanú v pečeni a vylučovanú prevažne obličkami. Pri 

katabolizme bielkovín sa proteíny štiepia na aminokyseliny, ktoré sa deaminujú. Amoniak, 

ktorý sa tvorí v tomto procese sa v pečeni využíva na syntézu močoviny. Toto je 

najdôležitejšia cesta eliminácie nadbytku dusíka z organizmu. 

Denne sa vylúči okolo 30 g močoviny, čo zodpovedá asi 14 g dusíka. Koncentrácia močoviny 

v krvnej plazme závisí predovšetkým od: 

– príjmu dusíkatých látok do organizmu a ich katabolizmu, 

– intenzity syntézy močoviny, 

– vylučovania močoviny obličkami do moču. 

Na diferenciálnu diagnostiku a zistenie, ktorý z uvedených procesov zapríčiňuje vyššiu 

koncentráciu močoviny v sére, sa využíva porovnanie zmeny hladiny močoviny so zmenou 

plazmatickej koncentrácie kreatinínu (zvyšuje sa najmä pri poškodení obličiek). Plazmatická 

koncentrácia močoviny stúpa pri poruchách obličiek (nefritídy, urémia, prekážky v 

odvodných močových cestách) a pri nadmernom rozpade bielkovín (pri horúčke, nádoroch, 

črevnej obštrukcii, pooperačných stavoch, užívaní vysokých dávok kortikoidov, dlhodobom 

hladovaní). Hladina močoviny klesá pri ťažkom poškodení pečene a nefrózach s veľkou 

stratou bielkovín. 


