
1.2 Praktická časť  

1.2.1 Kazuistiky: 

Pacient 1: 52-ročný muž navštívil obvodného lekára s problémom chronickej únavy.  Sťažuje 

sa na znecitlivenie a brnenie v prstoch ruky a nohách a stratu rovnováhy, najmä pri chôdzi 

v tme. Ďalej sa sťažuje na bolesť jazyka, ktorá mu komplikuje konzumáciu potravy. Za 

posledných 6-mesiacov schudol 4,5 kg. Vyšetrenie neukázalo nič nezvyčajné, mal však bledú 

kožu a suchý, bledý atrofický jazyk. TK 128/72 (norma 120/80), pulz 86/min (norma 72/min). 

Predbežná diagnóza: anémia  

Odobratá krv na hematologické vyšetrenie: HGB (hemoglobín) 100g/l (norma 140-180g/l), 

HCT (hematokrit) 38% (norma 42-53%), RBC (erytrocyty) 1,7.1012/l (norma muži 4-6.1012/l), 

WBC (leukocyty) 6.109/l (norma 3,8-10.109/l), PLT (trombocyty) 110.109/l (norma 150-

400.109/l), MCV (stredný objem erytrocytu) 115fl (norma 80-94fl), MCH (stredný obsah 

hemoglobínu) 50pg (norma 28-34pg), FeS 28µmol/l (norma muži 12-32µmol/l). Krvný náter 

ukázal prítomnosť makrocytov (veľké >8µm sploštené červené krvinky) poukazujúce na 

megaloblastickú (makrocytovú) anémiu.  

 

Pacient 2: 42-ročná pacientka sa sťažuje na únavu, nespavosť a časté závraty. Pri fyzikálnom 

vyšetrení vidíme astenickú pacientku, koža bledá, sklery bez ikteru. Spojivky aj sliznice 

v dutine ušnej bledé. Krk súmerný, bez patologického nálezu. Hrudník – dýchanie čisté, 

vezikulárne. Akcia srdca zrýchlená, slabý systolický šelest. Brucho pod niveau hrudníka 

mäkké, priehmatné. Pečeň a slezina nehmatné. TK 110/65, pulz 90/min. Predbežná diagnóza: 

anémia 

Odobratá krv na hematologické vyšetrenie: HGB (hemoglobín) 95g/l (norma 140-180g/l), 

HCT (hematokrit) 35% (norma 42-53%),  RBC 2.1012/l (norma ženy 3,8-5,2.1012/l), WBC 

(leukocyty) 5.109/l (norma 3,8-10.109/l), PLT (trombocyty) 150.109/l (norma 150-400.109/l), 

MCV (stredný objem erytrocytu) 120fl (norma 80-94fl), MCH (stredný obsah hemoglobínu) 

47pg (norma 28-34pg), FeS 15µmol/l (norma ženy 10-27µmol/l).  

 

Krvný náter u oboch pacientov ukázal prítomnosť makrocytov, čo poukazuje na 

megaloblastickú (makrocytovú) anémiu.  

 Na základe stanovenia množstva kyseliny metylmalónovej v odobratej vzorke moču určite 

príčinu megaloblastickej anémie u týchto pacientov. 

 

1.2.2 Stanovenie kyseliny metylmalónovej. 

Roztoky 

1. kyslý eluát získaný z moču 

2. 1 mol/l acetátový tlmivý roztok pH 4,3 

3. 3 mol/l NaOH 

4. 0,1 mol/l HCl 

5. diazotačné činidlo (diazoreagens) 



Princíp 

Kyselina metylmalónová sa izoluje z moču použitím slabobázickej, anión vymieňajúcej 

živice Dowex AG. Z náhodného odberu (ranného) moču sa vzorka 5 ml (po úprave pH na 6,5) 

nanesie na kolónu a nechá sa pretiecť. Kolónka sa premyje 50 ml destilovanej vody. Zachytená 

metylmalónová kyselina sa vyeluuje použitím 20 ml 0,1 mol/l HCl. Vznikne tzv. kyslý eluát. 

Metylmalónová kyselina v tomto kyslom eluáte následne reaguje s diazotačným činidlom za 

vzniku modro sfarbeného produktu, ktorý sa stanovuje spektrofotometricky. 

 

Postup stanovenia 

vzorka Pacient 1 Pacient 2 slepá vzorka (Bl) 

kyslý eluát 1 1 ml --- --- 

kyslý eluát 2 --- 1 ml --- 

0,1 mol/l HCl --- --- 1 ml 

acetátový tlm. roztok 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 

diazoreagens 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 

Necháme postáť 5 minút. 

3 mol/l NaOH 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 

Absorbanciu meriame oproti slepej vzorke pri 620 nm. 

 

Vyhodnotenie 

Stanovenie hladiny kyseliny metylmalónovej v sére, alebo jej vylučovanie močom sú 

vhodným parametrom diferenciálnej diagnostiky anémií hlavne pri hraničných hodnotách 

vitamínu B12. Vzostup kyseliny metylmalónovej v kombinácii so zvýšenou hladinou 

homocysteínu v sére poukazujú na deficit vitamínu B12, pri deficite kyseliny listovej je 

zaznamenaná len zvýšená hladina homocysteínu. Dlhodobý deficit vitamínu B12 je okrem 

anémie sprevádzaný aj neurologickými komplikáciami. Najčastejšie opisovaným prejavom 

deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná degenerácia miechy. Charakteristickým 

symptómom je progresívna porucha rovnováhy v stoji a pri chôdzi, ktorá sa zvýrazňuje v šere 

a pri zavretých očiach. Častým prejavom bývajú aj parestézie končatín a trupu. V najťažších 

prípadoch pacienti nie sú schopní chôdze bez pomoci druhej osoby, alebo sú pripútaní na lôžko. 

Zvýšené množstvo kyseliny metylmalónovej v sére sa prejaví aj jej zvýšeným vylučovaním 

močom, ktoré sa vyjadruje v mg/l moču resp. v mmol/mol kreatinínu. Bez deficitu vitamínu B12 

sa jej močom vylúči menej ako 20mg/l, čo predstavuje množstvo menšie ako 0,2mmol/24 

hodín. 

 


