
INSTRUKCJA ORAZ PROTOKÓŁ SPRAWOZDANIA DO ĆWICZENIA nr 2 Z BIOCHEMII. 

Oznaczanie aktywności aminotransferazy asparaginianowej 
 

Wprowadzenie 

 Aminotransferaza asparaginianowa AspAT (GOT, AST) [EC 2.6.1.1] katalizuje odwracalną 

reakcję przeniesienia grupy aminowej z aminokwasu asparaginianu na ketokwas α–ketoglutaran,  

z utworzeniem nowego ketokwasu szczawiooctanu i aminokwasu glutaminianu. 
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 Kofaktorem AspAT jest fosforan pirydoksalu - pochodna witaminy B6. 

 

Istotne znaczenie diagnostyczne mają dwie aminotransferazy: AspAT i AlAT. Duża aktywność 

tych enzymów w surowicy może być następstwem: ostrego zapalenia wątroby, toksycznego 

uszkodzenia wątroby (np. zatrucie grzybami), guzów pierwotnych i przerzutów do wątroby. Aktywność 

AspAT w surowicy zwiększa się również bardzo wyraźnie w takich przypadkach jak: zawał serca, zator 

płucny, urazy lub postępująca dystrofia mięśniowa. 

  

 

 

  



Opis ćwiczenia 

Metoda 

 Aktywność AspAT oznacza się metodą, w której miarą aktywności enzymu jest ilość powstałego 

produktu reakcji - szczawiooctanu. W celu ilościowego oznaczenia szczawiooctanu przeprowadza się 

reakcję z 2,4-dinitrofenylohydrazyną, której produktem jest fenylohydrazon szczawiooctanu: 

 

 

 

szczawiooctan + 2,4-dinitrofenylohydrazyna → fenylohydrazon szczawiooctanu 

 

 Fenylohydrazon szczawiooctanu w środowisku zasadowym przybiera barwę brunatnoczerwoną. 

Stężenie fenylohydrazonu jest oznaczane kolorymetrycznie przez pomiar absorbancji przy długości fali 

λ = 546 nm (A546). Do sporządzenia krzywej wzorcowej używa się kwasu pirogronowego zamiast kwasu 

szczawiooctowego. Zamiana jest możliwa dzięki temu, że wszystkie ketokwasy tworzą fenylohydrazony  

z 2,4-dinitrofenylohydrazyną. Niewielkie różnice absorbancji fenylohydrazonów szczawiooctanu i 

pirogronianu należy uwzględnić przy obliczaniu aktywności AspAT poprzez zastosowanie 

odpowiedniego współczynnika liczbowego. 

Wykonanie ćwiczenia 

Odczynniki: 

1. standard (wzorzec) - 2 mM pirogronian   

2. substrat AspAT - α-ketoglutaran (1,8 mM), asparaginian (60mM) w 0,1 M buforze fosforanowym 

o pH 7,4  

3. 2,4-dinitrofenylohydrazyna (1mM) w 1M HCl 

4. bufor fosforanowy (0,1M; pH 7,4) 

5. wodorotlenek sodu (0,4M) 

6. źródło enzymu AspAT - surowica krwi  

 

 



Oznaczenie aktywności AspAT: 

1. Umyć, osuszyć i opisać 2 probówki (kontrola, badana). 

2. Wstawić probówki do statywu. 

3. Próba badana: 

Do probówki odmierzyć 0,5 ml substratu AspAT i dodać 0,1 ml surowicy (start reakcji).  

Próbę inkubować przez 30 minut w łaźni wodnej o temperaturze 37C.  

4. Przed końcem inkubacji próby badanej przygotować próbę kontrolną. 

5. Próba kontrolna: 

Do probówki odmierzyć 0,5 ml substratu AspAT.  

Próby kontrolnej nie inkubować w łaźni wodnej.  

6. Dokładnie po 30 minutach zatrzymać reakcję w obu próbach (kontrolnej i badanej) przez dodanie 

po 0,5 ml 1 mM 2,4-dinitrofenylohydrazyny. 

7. Próby wymieszać i inkubować przez 20 minut w temperaturze pokojowej. 

8.  Do obu prób dodać po 5 ml 0,4 M NaOH i wymieszać. 

9. Następnie do próby kontrolnej dodać 0,1 ml surowicy.  

10. Po 10 minutach odczytać absorbancję próby badanej i kontrolnej względem próby ślepej z 

Ćwiczenia nr 1 przy długości fali λ = 546 nm.  

 

Opracowania wyników dokonujemy na podstawie krzywej standardowej wykonanej podczas  

Ćwiczenia 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Nazwisko i imię Studenta   nr grupy  biochemicznej   data 

Opracowanie wyników do Ćwiczenia 2 - Oznaczanie poziomu aminotransferazy asparaginianowej 

(AspAT) w surowicy.  

 

1. Wykorzystać krzywą wzorcową zależności absorbancji (A546) od ilości pirogronianu w próbie 

[μmol] – z ćwiczenia nr 1. 

2. Odczytać z krzywej wzorcowej ilość pirogronianu w próbie badanej i kontrolnej. 

3. Obliczyć różnicę ilości produktu pirogronianu w próbie badanej i kontrolnej (Δ P [μmol]).  

Δ P jest miarą aktywności AspAT w badanej surowicy 

4. Obliczyć aktywność AspAT w badanej surowicy w przeliczeniu na 1 L płynu. 

 

Absorbancja próby 

badanej 

 Ilość pirogronianu w 

próbie badanej 

 

Absorbancja próby 

kontrolnej 

 Ilość pirogronianu w 

próbie kontrolnej 

 

Różnica ilości produktu pirogronianu 

między próbą badaną i kontrolną - Δ P 

[μmol] 

 

 

Aktywność AspAT w badanej surowicy w przeliczeniu na 1 l płynu ustrojowego wynosi ……………….. 
 

Międzynarodowa jednostka aktywności AspAT (IU)  

1 IU – taka ilość enzymu, która katalizuje przekształcenie 1 μmola substratu w ciągu 1 min w 

temperaturze 25C. 

  

Warunki metody, opisanej w doświadczeniu, różnią się od warunków standardowych przyjętych przez 

Międzynarodową Unię Biochemiczną (inna temperatura, pirogronian zamiast szczawiooctanu), dlatego 

uzyskany wynik należy pomnożyć przez współczynnik = 0,78, aby wyrazić je w jednostkach 

międzynarodowych. 

Zakres wartości prawidłowych wynosi 4-20 IU.   

Omówić uzyskane wyniki. 

 

Obliczenia: 


