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VÝZNAM   KETOLÁTOK

• Ketolátky produkuje aj za fyziologického stavu 
pečeň a uvoľňuje ich do krvného riečiska. Ak hladina 
kyseliny acetoctovej výrazne stúpne z jej jednej 
tretiny vzniká acetón, ktorý sa vylučuje močom a 
dýchaním a spôsobuje ketonemický “ovocný” 
zápach dychu. 

• Ketolátky majú aj za fyziologického stavu organizmu 
dôležité  úlohy. 

• Ich hlavný význam je v tom, že sú zdrojom  energie 
pre viaceré tkanivá. Prednostné využívanie ketolátok  
ako zdroja  energie šetrí glukózu,  znižuje intenzitu 
glukoneogenézy,  čím potláča proteolýzu v 
tkanivách. V  tkanive CNS môžu nahradzovať ako 
zdroj energie glukózu. Ak nie je prítomné dostatočné 
množstvo glukózy až 60% energetickej potreby môže 
mozog pokrývať oxidáciou ketolátok.   



Pri vzostupe ketolátok v krvi tieto sa prednostne 
oxidujú a nahradzujú glukózu ako zdroj energie pre 
tkanivá. Vzhľadom na hmotnosť, funkciu a 
energetické požiadavky tkanív je dôležité ich 
využívanie najmä v svaloch a myokarde. 

K vzostupu ketolátok  môže dochádzať vo viacerých 
situáciách. Pri diéte  s nízkym prívodom sacharidov, 
pri hladovaní, či v patologickej situácii akou je najmä 
diabetická ketoacidóza. 

Vzostup ketolátok v krvi poukazuje na dve skutočnosti: 

• Prvou je, že organizmus nahradzuje energetické 
využívanie glukózy v tkanivách oxidáciou 
karboxylových kyselín a ketolátok

• Druhou, že v organizme dochádza k účinnej aktivácii 
lipolýzy – odbúravaniu TAG.



Stanovenie ketolátok v sére

Sérum Fosfátový roztok Štandardný roztok H2O Glycín Nitroprusid

ml ml ml ml ml ml

Vzorka 0,5 2 - - 0,5 0,5

Blank 0,5 2,5 - - - 0,5

Štandardný roztok - 2 0,5 - 0,5 0,5

Slepá vzorka

štandardu

- 2,5 - 0,5 - 0,5

Po napipetovaní necháme 30 minút stáť a vzorku fotometrujeme pri 590 nm. Vzorku

meriame oproti slepej vzorke a štandardný roztok meriame taktiež oproti slepej vzorke. Z

absorbancie štandardy vypočítame množstvo ketolátok v mmol.l-1 .

A vz x 0,006 x 4 x 10 = mmol/l ketolátok

A št            prepočet na celkové ketolátky

(nestanovuje sa beta-hydroxy maslová kyselina)


