
  

   

Návod k praktickému cvičení z biochemie 
 

Téma: N e b í l k o v i n n é  d u s í k a t é  l á t k y  

 

1. Stanovení koncentrace kreatininu v séru a v moči 

 

Reagencie: 

1. Kyselina trichloroctová (1,22 mol/l)   

2. Kyselina pikrová (0,04 mol/l)   

3. Hydroxid sodný (0,75 mol/l)     

4. Standardní roztok kreatininu (koncentrace bude uvedena na štítku) 

5. Sérum - neznámý vzorek    

6. Moč - neznámý vzorek (ředění uvedeno na štítku) 

 

Pracovní postup: 

V séru se kreatinin stanovuje po deproteinaci. Vzorek séra se napipetuje do malé zkumavky 1 

z umělé hmoty o objemu 2 ml. Ostatní zkumavky (2, 3, 4) mohou být skleněné. 

 

 

Odměřit v ml: 

 

Vzorek séra 

(zkum. 1) 

 

Vzorek moči 

(zkum. 2) 

 

Standard 

(zkum. 3) 

 

Slepý vzorek 

   (zkum. 4) 

 

Sérum 0,5 - - - 

Moč (ředěná) - 0,5 - - 

Standardní roztok - - 0,5 - 

Destilovaná voda 1,0 1,0 1,0 1,5 

Kyselina trichloroctová 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

Zkumavky promícháme, necháme 5 minut stát a zkumavku 1 obsahující sérum centrifugujeme  

10 minut na stolní centrifuze.  

Do nové řady skleněných zkumavek 1 až 4 pipetujeme jednotlivá množství podle následujícího 

schématu: 

 

Supernatant (ze zkumavky 1) 1,0 - - - 

Moč (ze zkumavky 2) - 1,0 - - 

Standard (ze zkumavky 3) - - 1,0 - 

Slepý vzorek (ze zkumavky 4) - - - 1,0 

Kyselina pikrová 0,5 0,5 0,5 0,5 

Hydroxid sodný 0,5 0,5 0,5 0,5 

Promícháme a přesně po 20 minutách fotometrujeme vzorky séra, moči a standardního roztoku 

proti slepému vzorku při 505 nm v 1cm kyvetě. 
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2. Výpočet clearance endogenního kreatininu adalších biochemických 

parametrů při funkčním vyšetření ledvin 

 

Z naměřených hodnot kreatininu v séru a moči v úloze 1 vypočítejte clearenci endogenního 

kreatininu a další parametry podle příslušných vztahů. 

 

 

3. Stanovení koncentrace močoviny v séru a v moči 
 

Reagencie: 

K analýze je použita souprava Bio-La-Test Enzymové stanovení močoviny kineticky (UREA 

UV KIN 6x100) Erba-Lachema s.r.o 

Složení činidel 

R1 ČINIDLO 

Tris pufr  100 mmol/l 

α-ketoglutarát  5,49 mmol/l 

Ureasa   166,6 µkat/l 

GLDH   63,3 µkat/l 

R2 ČINIDLO 

NADH   100 mmol/l 

 

Pracovní roztok:  

Pracovní roztok se připraví smícháním 4 dílů činidla R1 s 1 dílem činidla R2 (bude již hotov, 

připraven k pipetování). 

 

Standardní roztok močoviny (koncentrace cstandardu bude uvedena) 

Sérum – neznámý vzorek (infekční materiál) 

Ředěná moč – neznámý vzorek (infekční materiál) (ředění bude uvedeno) 

 

Pracovní postup:  

Do třech kyvet se postupně napipetuje 1 ml pracovního roztoku, předehřejí se asi 5 min 

v termostatu (37 °C). Potom se jednotlivě do kyvety 1 přidá množství vzorku podle tabulky, 

řádně se promíchá špičkou a po 30 s se změří absorbance A1 proti destilované vodě. Za 

dalších 60 s se změří absorbance A2. Totéž se pak provede s kyvetou 2 se vzorkem moči a 

s kyvetou 3 se standardním roztokem močoviny.  

Odměřit roztok v ml: 
KYVETA 1 

Vzorek séra 
KYVETA 2 

Vzorek moči 
KYVETA 3 

Standard 

Sérum 0,01   

Moč  0,01  

Standardní roztok   0,01 

Pracovní roztok 1,00 1,00 1,00 

Promíchat, po 30 s změřit absorbanci A1 při 340 nm proti destilované vodě  

a za dalších 60 s znovu proměřit absorbanci A2 za stejných podmínek 

 

 



  Téma  - Nebílkovinné dusíkaté látky 

 - 3 - 

 

 

4. Stanovení koncentrace kyseliny močové v séru a v moči 

 
Reagencie: 

K analýze je použita komerční souprava BioSystems - kyselina močová (urikasa/peroxidasa) 

 

1. Pracovní roztok:  

a. fosforečnanový pufr 10 mmol/l (pH 7,8)   

b. detergent 1,5 g/l   

c. dichlorfenolsulfonát 4 mmol/l     
d. urikasa > 2 nkat/ml 

e. askorbátoxidasa > 8,3 µkat/ml 

f. peroxidasa > 1,66 µkat/ml 

g.  4-aminoantipyrin 0,5 mmol/l    

2. Standard kyseliny močové (koncentrace bude uvedena)  

3. Sérum – neznámý vzorek 

4. Moč – neznámý vzorek 

 

Pracovní postup: 

Do připravených zkumavek napipetujte příslušná množství podle tabulky: 

 

 

Odměřit v ml: 

 

Vzorek séra 

(zkumavka 1) 

 

Vzorek moči 

(zkumavka 2) 

 

Standard 

(zkumavka 3) 

 

Slepý vzorek 

(zkumavka 4) 

 

Pracovní roztok   1,0 1,0 1,0 
1,0 

 

Sérum 0,025 - - 
- 

 

Moč - 0,025 - 
- 

 

Standard - - 0,025 
- 

 

Destilovaná voda - - - 
0,025 

 
 

Promícháme a inkubujeme při teplotě 37 °C 5 min. Po skončení inkubace změříme absorbanci 

vzorku séra, moči a standardního roztoku proti slepému vzorku při 520 nm v 1 cm kyvetě. 

Zbarvení je stálé minimálně 30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2151
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5. Výpočet clearance a frakční exkrece kyseliny močové 

Z naměřených hodnot kyseliny močové v úloze 4 vypočítejte clearance a frakční exkreci 

kyseliny močové 

 

 

 

 

6. Murexidová reakce 

Reagencie: 

1. Kyselina močová 

2. Koncentrovaná kyselina dusičná     

3. Amoniak (70 g/l)     

4. Hydroxid sodný (2 mol/l)   

 

Pracovní postup: 

K malému množství kyseliny močové na hodinovém sklíčku přidáme 1-2 kapky 

koncentrované kyseliny dusičné. Odpaříme na vodní lázni. Misku necháme ochladit a poté 

přikápneme  1-2 kapky amoniaku. Vytvoří se purpurové zbarvení murexidu. Po přidání 

hydroxidu sodného vznikne fialové zbarvení. 

 

 

7. Rozpustnost kyseliny močové 

Reagencie: 

1. Kyselina močová (pevná substance) 

2. Kyselina chlorovodíková zředěná      

3. Hydroxid sodný (2 mol/l)   

 

Pracovní postup: 

Asi ve 2 ml destilované vody rozpustíme malé množství kyseliny močové. Přidáme několik 

kapek NaOH a pozorujeme vliv na rozpustnost kyseliny močové. K části roztoku přidáme 

několik kapek HCl a opět si všímáme rozpustnosti kyseliny močové. 

 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=18275

