
Заняття 3 

 

Тема. Клінічна ензимологія  
 

Питання для підготовки 

1. Загальна характеристика ферментів. Ізоферменти. 

2. Принципи визначення та активності одиниці активності ферментів. Недоліки 

ферментного аналізу. 

3. Використання ферментів в клінічній практиці. Ензимодіагностика. 

4. Класифікація ферментів плазми крові. Типи змін активності ферментів крові при 

різних патологічних станах. 

5. Загальна характеристика ферментів, які мають діагностичне значення:  

5.1. Лужна та кисла фосфатази; 

5.2. Амінотрансферази (АЛТ, АСТ); 

5.3. Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТП); 

5.4. Ізоферменти лактатдегідрогенази (ЛДГ) та креатинфосфокінази (КФК); 

5.5. Амілаза, холінестераза, сорбітолдегідрогеназа (СДГ), трансамідиназа. 

6. Зміни активності ферментів при хворобах печінки, серця, м'язів, кісток, нирок, 

підшлункової залози, онкологічних захворюваннях. 

7. Ензими інших біологічних рідин і тканин. 

 

Виконати та інтерпретувати результати дослідів 

1 Визначення активності амінотрансфераз у сироватці крові 

Принцип методу: у результаті переамінування під дією АсАТ аспарагінова кислота 

перетворюється у щавлевооцтову (ЩОК), а аланін під дією АлАТ – у піровиноградну 

кислоту. ЩОК здатна у процесі ферментативної реакції перетворюватися в ПВК. При 

додаванні кислого 2,4-динітрофенілгідразину (2,4-ДФГ) ферментативний процес 

зупиняється та утворюється динітрофенілгідразон піровиноградної кислоти, який у 

лужному середовищі дає коричнево-червоне забарвлення, інтенсивність якого 

пропорційна кількості утвореної піровиноградної кислоти.  

Кількість утвореної ПВК дозволяє судити про активність ферменту. Активність 

амінотрансфераз виражають у мікромолях піровиноградної кислоти, утвореної 1 мл 

сироватки крові за 1 год інкубації при температурі 370С.  

1.1 Визначення активності аспартатамінотрансферази 
Хід роботи: роботу виконують у відповідності до таблиці. 

Реактив Дослідна проба  

(мл) 

Контрольна проба (мл) 

Субстратна суміш (аспарагі-

нова кислота + α-кетоглутарова 

кислота) 

0,5 0,5 

У термостат на 5 хв при 370С 

Сироватка крові 

Н2О (дист.) 

0,1 

- 

 

- 

0,1 

 

У термостат на 30 хв при 370С 

2,4-ДФГ 0,5 0,5 

У термостат на 20 хв при 250С 

0,4н NаОН 5 5 

Примітка. Ретельно перемішують 10 хв при 250С (для утворення забарвлення). 

Оптичну щільність вимірюють на ФЕКу при λ=500-560 нм (зелений світлофільтр) проти 

контролю в кюветах з товщиною шару 10 мм 

 



Розрахунок активності ферменту виконують за формулою 

Х = Е ∙ 133 од./мл, 

де - Х – активність ферменту; 

 Е – екстинкція; 

 133 – коефіцієнт перерахунку. 

1 мкг ПВК – 0,015 од. Е; 1 од. Е – 133 мкг ПВК,  

або за калібрувальним графіком. Активність виражають в умовних одиницях з розрахунку 

на 1 мл сироватки. 1 од. АсАТ відповідає такій активності ферменту, яка здатна за даних 

умов утворювати 1 мкг піровиноградної кислоти. При обчисленні активності ферменту 

необхідно враховувати і розведення сироватки:  

Х = а ∙ 10, 

де Х – одиниця ферменту; 

  10 – перерахунок на 1 мл; 

а – кількість ПВК, знайдена за калібрувальним графіком, мкг. 

В нормі активність АсАТ – 5-40 од./мл (0,1 – 0,5 мкм/мл). Перерахунок активності 

ферменту в мікромолі ПВК, що утво- 

 

рилася при інкубації 1 мл сироватки протягом 1 год при 370С, проводять за формулою     

                                           а ∙ 10 ∙ 2 

                        АсАТ =                       ,     

                                                                88 

де а – кількість ПВК, знайдена за калібрувальним графіком, мкг; 

88 – маса 1 мкмоля ПВК, мкг; 

10 – коефіцієнт перерахунку на 1 мл сироватки; 

2 – тільки для АлАТ – коефіцієнт перерахунку на 1 год інкубації. 

 1.2 Визначення активності аланінамінотрансферази  
 Хід роботи: визначення активності АлАТ проводять аналогічно до АсАТ за 

винятком того, що беруть іншу субстратну суміш (аланін і α-кетоглутарат). 

Розрахунок активності виконується за готовою калібруваль-ною кривою. Для 

розрахунку активності АлАТ і перерахунку її в мікромолі піровиноградної кислоти 

використовують ті ж формули, що й для АсАТ. Одна одиниця АлАТ відповідає такій 

активності ферменту, яка здатна за даних умов досліду утворювати 1 мкг ПВК. У нормі 

активність АлАТ – 30 од./мл (0,1 – 0,7 мкм/мл).   

Клініко-діагностичне значення. У нормі активність АсАТ сироватки крові 

становить 0,1-0,45 мкмоль/год∙мл, а АлАТ – 0,1-0,68 мкмоль/год∙мл. АлАТ і АсАТ - 

індикатори пошкодження паренхіми печінки (особливо АлАТ). Активність АлАТ у 10 і 

більше разів вище норми: спостерігають при гострих гепатитах (вірусному і токсичному); 

у 5-10 разів вище норми - при гострих (вірусних, алкогольних, медикаментозних) 

гепатитах, загостреннях хронічного активного гепатиту і пухлинах печінки; в 1,5-5 разів 

вище норми - при всіх перелічених вище захворюваннях, а також у перший тиждень 

гострої обтурації загальної жовчної протоки. 

Активність АсАТ змінюється подібно до АлАТ, але з меншими потенційними 

можливостями (менша частота виявлення і більш низький рівень зміни активності). При 

ін-фаркті міокарда активність АсАТ підвищується в 10-100 разів порівняно з нормою.У 

початковому періоді інфаркту міокарда через 24-36 год воно чітко виражене і лише на 3-7-

й день активність ферменту нормалізується. Зміни АлАТ при цьому невеликі.  

Фармакологічна інтерференція: підвищують активність ферментів гепатотоксичні і 

холестатичні лікарські препарати. 

 

 

 
 



2. Визначення активності ЛДГ в сироватці крові 
Клініко-діагностичне значення. Нормальне значення ЛДГ:  менше 7 ммоль/(год∙л). 

Активність ЛДГ підвищується при ураженні міокарда, лейкозах, гострому вірусному 

гепатиті, ниркових захворюваннях, серпоподібноклітинній анемії, тромбоцитопеніях, 

інфекційних мононуклеазах, а також прогресивній м’язовій дистрофії, всі захворювання, 

які мають перебіг з некрозом тканин. 

При тканинній деструкції ступінь гіперферментемії залежить від глибини і 

поширеності процесу. Ізоферментні тести є більш інформативними. Збільшення 

активності ЛДГ1 спостерігається при інфаркті міокарда, ЛДГ2 і ЛДГ3 – гострому лейкозі і 

багатьох злоякісних захворюваннях, ЛДГ4 і ЛДГ5 – паренхіматозному ураженні печінки. 

Чітка і закономірна зміна ЛДГ1 при інфаркті міокарда, ЛДГ5 – при гепатитах забезпечує 

високу органну специфічність цих ізоформ.  

 Хімічна і фармакологічна інтерференція. Підвищення викликають анальгетики, 

клофібрат, дикумарин, етанол, фториди, іміпрамін, метотрексат, наркотичні анальгетики, 

нітрофурантоїн, хінідин, сульфаніламіди та інші гепатотоксичні препарати. Зниження 

викликають оксалати і сечовина. 

3. Визначення активності СДГ в сироватці крові [ІV - С.273-274, VІІ - С.110-112] 

Клініко-діагностичне значення. Нормальні значення: до    5,6 нмоль/(с∙л), або до 0,02 

мкмоль/(год∙мл). Значне підвищення: гострий інфекційний гепатит (у 5-10 разів порівняно 

з нормою). 

Помірне підвищення: токсичні гепатити (лікарські гепатити, отруєння гепатотропними 

отрутами, блідою поганкою, алкоголем), загострення хронічного гепатиту, цирозу. 

Визначення активності СДГ має велике значення для деференційної діагностики 

паренхіматозної і механічної жовтяниць. При неускладненій запальним процесом 

механічній жовтяниці СДГ залишається в межах норми і різко збільшується  при гострому 

гепатиті. Цей показник має високу надійність і інформативність порівняно з іншими 

ферментами, які викори-стовуються для цього (лужна фосфатаза, 5-нуклеотидаза та ін.). 

Хімічна і фармакологічна інтерференція. Підвищують активність ферменту 

фенотіазини, борати, цистеїн, глутатіон, ЕДТА, ртуть, срібло, ціаніди, монойодацетат, 

димеркаптоетанол.   

 


